
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 
c 
b 
it 

l 

1 
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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. 
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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. 
~~~~~--~~~.....-~~~--~~--,/ 

1 
Çünkü ASPİRiN serıe 

denberl her tüdü so9} 
gınlıklarına ve ağrılara ~· 

tesiri ~aşmaz bir ilaç oldııÇ" 
isbat etmiştir. 

A S P 1 A 1 N in tesiri 11
' 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz, 

Sahip ve nepiyııtı idare eden Bapnuha:rrl:rl 

BTBM tzzrr BENİCE 
ll-1d .. :JW' SON TBLGBAI' Jılatbauı 

Ee,.. 
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••n ı 773 
Telefon: 20827 

İstanbul Nuruosmaniye No. U 
En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Almanlar: ''POionya Ateşle Oynuyor,, Diyorlar 
----

Dançig' de Bir Alman Darbesi Olursa, Polonya 
Şehri İşğal Etmek için Hazır Bulunuyor Ordusu 

------- ~- .... - - - ___. - - -

Poionya Doğüşeceği Zamanı Bizzat ve Gününde Tayin Edecek 
i i~ui-ltered~-r---Kr ~I Zogo Is tan bul da 

o 50 "'" 

• 

, 

Şimdiki Avrupa buhranının merkezi: Dançig'ln ve koridonın haritası 

lngilizler Polo adaki Vaziyeti 
Endişeli Görüyorlar 

Londra Gazeteleri, Polonyan. n 
ileri Gittiğini Söyliyerek Bir Harbe 
Sebebiyet Vermesini istemiyorla' - - - -

Harb 
ilerliyor mu 

Geriliyor mu ? 
Fransız ve İngiliz gautele
rinin son yirıni dört &aatlik 
neşriyatı demokra•i cephe
sinin hazırlıkJarın1 bitirdi • 
ğini gösteriyor. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

F ransııı: ve İngiliz gazeteleri
nin son yim1i di;rt santlik 
neşriyatı ~ok dik.kate şayan-

:ıt, ile• iki memleket gazeteleri de 
ltdenbire dik bir ses ve sert bir 

tda içinde konuşmıya başladılar. 
l'lu neşriyat, demokrasi cephe· 

Sih<- İ -.... talya ve Almanya karşı • 
'lllda hazırlıklal'mı bitirdiifiıi 
:~teriyor. Fransız gazeteleri açık 
le •r ifade içinde, kuvvete karşı 

1
11Vvetin ıüphe götürmn bir ki

d"~et, batta faildyet anına başla-
1l:uıı iddia ettikleri gibi totali • 

:erlerin hath hareketleri ve di
ı.'kleri üzerinde •şantaj• gibi ağır 
eliıneler ve va•ıilar da kullan -

llıaktadırlar. 
l'lir yanda Roma - Bedin mih-

""r· . . 
• 1 nın, bır yanda Londra ve Pa-

•ı.s siyasi mehafilinin son on beş 
tun içinde gösterdikleri faal gay
~l~erin ve diplom:atf< nıÜzakere
~ ~ın diinya siyasetrni yeni bir dö
ıulinı noktasına getirdikleri görü-

Yor. 

Jleııii:ı İnıiltere - Rusya - Fnın
(Dcooını 6 ıncı .. hlfed.ı) 

Varşova 3 (A.A.)- Gazeteler, 
bu ayın 5 inde Hariciye Nazırı 
Beck'in dietin heyeti umumiye iç
timaında mühim beyanatta bulu-

nacağını haber vermektedirler. 
Beck'in beyanatı, radyo ile neş

. redilecek ve ihtimal ecnebi islas
(Devaını 6 ıı.cı salıifede) 

Belgrad, Gaf enkoyu 
13ekliyor 

Bulgarlar Dobrice ve Dedeağaç 
Meselelerinde Türkiyenin 

1 
ı , 

Tavassutunu istiyorlar 

Son günlerde nıiifrit Bulgar gazetelerinde çıkan resimlerden biri de 
budur, Reimin altında şu yau vardır: •Kardeşim, biz yalnız ekmek ve 

su istiyoruz. İşte bu kadar ... • 
(Ya2m 6 tncı !olıifede) 

En d işe Kralın Bu Akşam Ankaraya GideceğiDoğru Değil 

Londra 3 (A.A.) - Sovyet 
Rusyıı ile müzakerelerin ya
vaş gitmesinden şikayet eden 
ga:ıeteler, Milletler Cemiyeti 
koJ1sevini11 yakında aktedece
ği içtimadan istifade edilerek 
Sovyet, İngiliz ve Fransız Ha
riciye Nazırlarının Cenevrede 
toplanauklarını ··azmakta -
dırlar. 

Gazeteler, ayni zan1anda Po
lonya gazetelerinin Alınan -
yaya karşı kullandıkları lisaıı 
etrafında da endişe izhar et
mektedir. Polonyanın İngiliz 
garantisini almadan C\1\·e], hiç 
bir zaman ileri siirn1en1iş ol
duğu ifratkôrane mctalibden 
c;;.arfınazar t"tnıMi tavsiye o-

l_ ~ ~ınmaktodır. 

e 
Kaçakçılığı 

Mevkuf Ruhinin 
Ağırcezada Muhake

mesi Başlıyor 
Ankara 3 (Telefonla)- Tayya

re kaçakçılığı hadisesinden dolayı 
mevkuf bulunan Hariciye proto· 
kol memurlarından Ruhi'nin ağır· 
cezada bugün muhakemesine baş
lanılmaktadır. 

Hatırlarda olduğu üzere muma· 
ileyh; bundan bir müddet evvel 
asliye oeza "'3hkemesinc veril-ı 

miş ve muhakeme davayı salahi· 
yeti haricınde görerek ağırcezaya 
havale etmişti. 

Zehirli 
Süt 

Tahkikatı 
Bazı Sütcüler Ve 
Mandra Sahibleri 

Sorguya Çekildiler 
(Yazısı 6 ınrı sahifede) 

Yukarıdaki resim, hemen hemen top leri arasında dogan \le dofcluğunun erte.;i günündenberi 
miiTebbiyeslnin kocağlnda hudadd an hududa ve en son nıenıleketlmho. taşman sabık filnavud Veliahdı
nın gece yartGından sonra Sirkeci htasyonunda hususi fotoğrafçımız tanfııı çekilen resmidir. Akıbet hazin· 
dir, manzara ha2indlr, gece iae daima hüznün sembolüdür. Uykusunun arasında trenden fstanbula indiri
len bu iki kere bedbaht sabık velia ahd bu hüzünlii gecenin intıbamı hiç §Uphesiz ancak biiyiiyiip kendisine 
ırolıtiği w şuurlandığı ~•ida idrik edebilecektir. 

Sabık filnnutluk Kralı Zogo ve K raliçeııin Sirkeci istasyonunda diin gece saat iiçte lıu;usi foto~raf 

ı.1 ___ K __ ı _s __ A_c __ A __ _.l mııhabinnıiz tarafından ~ekilen resimlerinden ... 

Nesiller Arasındaki Dün gece saat üçe on kala ma-
iyetinde bulunan yrtmişi müte -

Farklar caviz zevat i!e şehrimize gelmış o

Neşriyat kongresinden ötürii bir 
hulisa 'yapan muharrir: 
•- Bizim zamanınıızda gazete 

ve kitab okumak çok tehlikeli idi. 
İçimizden sarayıkebidc kadar sü
riilcnler vardı.• 

Diyor. Bu •Sarayıkebir in ne 
olduğunu an1an1adın1. 

Bizim, mahııd arkadaş gülerek: 
- Ne;illcr arasındaki fark ne 

belli ... 
Diyerek devanı etti: 
- O sarayıkebir değil. 

yıkebir! 

Sabra-

Bu izahtan sonra, ben de hem 
yanlışlığın, hl'!m muharririn ya
şındaki geçginliiin farkına var -
chm. • 

lan eski Arnavud Kralı Zogo, Kra
liçe Jeraldin, bugün oğıeye kadar 
Peraalasta kendileri için hazır -

!anan dairelerden b r yere çık -
mamışlardır. Perapabsta Kral ve 
kraliçe ı! c hemşirel~r i ve maiyc-

(Deııamı 6 ıncı sahifede) 

Makineye 
Verirken: ·------Gazetemizi makineye 
~·erirken aldığımız en 
son halwrleı· 6 ınc da 

1 

Mekteblerde Tatil 
Müddeti Kısaltılıyor 
Yeni 

Sabah 
Tedris Yılında Derslere 
Saat Sekizde Başlanacak 

Ankara 3 (Telefonla)- Maarif 
Vekiilcli; mekteblerimizde çalış -
ma aylarının az olması sebebile 
talebenin liiyıkile istifade edeme
diğini ve bu yüzden iyi randıman 
alınamadığını görerek bu hususta 
mühm kararlar vermek üzeredir. 

Bu meyanda ctatil müddeti> 
kal'i §ekilde tesbit olunacak ve 
ayrıca mekteblerde derse lıa§I&· 

ma saatleri de değiştirilecektir. 
Yem kararlar meyanında ilk iş 

olarak mekteblerin umumi talil 
aylarının 4 aydan 3 aya veya 2 aya 
indirilmesi düşünülmektedir Sa
_!ıahları mekteblerde saat 8 de der
se başlanılması da arzu olunmak
tadır. 

Yeni ders yılı, bu sene 25 eylul 
(Deı,amı 6 ıncı sahifede) 
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1 HADiSELER ~ARŞ~SINDAI 
'--------Son Telgraf,__.. 

EHLİVUKUF ŞİlIDİ 

VAKIF OLDU 

M 
wtehcen iddiasile, tzmitte 
açıl= sergideki yerlerinden 
iııdirilen tabloların müsteh

cen o ınadığı, gayet tabü olarak, 
anlaşıldı ve tekrar yerlerine asıl

dı. Bu arada, ne olduysa, yangın
dan mal kaçırır gibi, İzmitte alel

acele te~kil edılen ehlivukufa ol

du. Çunkü, bu ehlivukuf ,resim
lerin müstehcen olduğunu iddia 

etme; ve resimler, derhal indıril
mışti. 

Acırım bu ehtivuknfun haline. 
Şımdi, meselcve vakıf oldular 
amma, ış işten geçti ... 

BA r.nı: l.A RIN HAS'lllLil'.:J 

NASU. TZŞHİS EDb.İYO&?. 

Parıste, balıklara mahsus bir 

hastahane varmış, Burada balık

lar tedavi ediliyor, hatta, kloro -
form verilerek ameliyat dahi ya

pılıyormuş... Bir arkadaş mer.ık 
etmiş 

- Acaba, bıırada tedavi gören 
hangi mes'ud balıklar?. diyor. 

1'abt, -1 mesele, balığın na
sıl lıast.olındığını keşfetmektir. 

Çünkü, bizde insan.lann bile has
talığı kolay kolay keşfedilemiyor. 

Her doktor bir başka hastalık is
mi söylüyor. 

Balıltlara gelince: BunJann has
talandığııu hiç anlamayız. Yalnız, 

yerzı. Eğer zehirlenirsek balığın 
kolmuış olduğunu anlanz.. Bizde 

balık hastalığı teşhisi, yiyenlerin 
zehirlenmesidir. 

YENİ SABAH VE 

NEVYO&K ın:ı.tıo:st 

• Y enı Sabahı refikimizi olı:u -
mayınca rahat edemiyorum. Oku

yunca da mutlaka, g9ziime takı • 
lacal< bırte:r çıkıyor. DUn birinci 
sahifesinde, Nevyork sergWıını -
açılışına alt bir haberi verirken 36 

punto sedevhada Nevyork keli
mesini, yine ayni puntodan kos -

koca bir parantez .çine almı "· Ta
bii bir kıskaçla sıkılmış gibi, bu 
manzara hiç de hoş kaçmamış ... 

Bırkaç ga.ıetede - vaktile, genç· 
liğimiıde - Yazı işler müdürlüği.i 

vazi!esıni yaptığımız _için, gazete
lerin bôyle sahife tekniği işlerin
den, acizane biraz anlarız. 

•Yeni Sabah, yoksa, Ne\'yorku 
ablukaya mı alıyor?. 

BAHAR BAYRAM! 

VE İKD.UI REFİKİi\IİZ 

Dünkü •İkdam• refikimizde ba
har bayramına aid bi.r resım var
dı. Resimde, tahminen beş on ka
dın, çoeuğun, tahminen kırlık ol
duğu anlaşılan bcr yerde oturduk

ları göri.ilüyordu. Tahminen di -

yorum. Çünkü, resmın baskısı o 
kadar fena, mürekkebi o kadar az 
gelmiş ki, ne oldugu belli değil.. 

İşin garibı, bu resmin altında 
da: •Bahar bayramı böyle neş'e 

ile geçtl- diye yazılı .. Fakat, o re. 
simdeki imanlann yüzleri fark e
dilmiyor ki, neş'eli olup olmadık
ları a.ıılaşılsın . 

&har bayramı yağmurlu geçti. 

Acaba, resimdek; bu miiphemi -

yet, yağmurdan, bulutlu havadan 
mı?. 

UZUN Ö ÜU.Ü 

OLMAK İÇİN 

Arkada.şun Hikmet Fedıı..n bir 
doHorJ n dinlediklerim gazetesi

ne yazmış.. Çok umn ömürlü ol
mak için. köyde yaşamalı ve mııt

lala kadın olmalıymış.. Çünkü, 

k1Mfmlann bayatı, giyınişleri er
keklere nazaran, ~k daha sıhhi 

im.iş.. Kadm olmak tıraş o!mll 

gibi bırşey değil ki. tavsiye ye -
rini tutsun. .• Fakat, kadmlann ha
yatın.m, bizrmkııvien neden d ha 
ıııhhi olduğunu anlıyamadım 

14eseli bir lı:iiçiik misal: Kadın
ların o t lu isbrpin-

lerini n eza ve cefasına kaç erkek 
kaç gün daya.nabfür?. 

AHMED RAUF 

1 KÜÇÜK HABERLE.!!.I 
* Verem mücadel~ cemiyeti 6 i 

mayıs cumartesi eüna saat 14 de 
etıbba odııiiı:!cü senel!k kongresini 
aktedecektir. 

* Dıvanyolunda tamir edil • 
melcte olan 3lılıi cıüzenlıı alt kıs
mında tesis ed!l~k elan sinema 

150 kipyi istiab aleh:lecck gen.if
likte ola<:ak, filim!~ talebe ve hal·! 
ka parasız olarak g&.<tenlecektir. · 

* Devlet matbaas:mn imli ma
arif matbaaSl olarak değiştirile • 
cekt;r. 

* İstanbul arJİV cıüdür!üğüne 
İbnilemin )(Wılwl Kemal tayin 
ed ilmiflir. 

* Emlnöl!ii Halkrvi sosyal ya.r
dım kolu haziranda el işleri ve ya
zı sergisi açacaktır. 

* Franaız; rPjisine ır..ensub bir 
heyet felırinoize g~ ve tüfün 
mübayaaa için temaslara hafla • 
mıştır. 

* İktısad Vekalr.tı ı'enız müs
teşarı Mustafa Nuri Anıl Ankara
dan şehrimize gel.-n.!ştir. 

* 11 inci yerli ma!lar sergisi 
hlllanda göTiişülmPk üzere yann 

sanayi birliğinde b1r toplantı ya

pılacaktır. 

* Kuleli - Vaniköy şosesi üze.
rinde 78 numaralı yalı ltarşaınn -

da.ki arazının heye~ a'i.'tleti gös

terıliği görülmüştür. Beledıye bu

rasını düzeltEcektir. 

* Şelı.ır a>edisi dün toplanmuı 
ve vilayet, Beledire bütçelerini 
kabul etmiştir. 

* Merhum hiki;reeı ömer se:r
feddinin kesnikleriniı 2sri mezar

lığa naklolunması İstaı>bul bası.il 

kurumu tar.ıfında Belt>diJffeıı 

istenmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 69 

Şeyh Saiduı güzel kadınlardan l 
çok ho~l.ı.ndığı söyleniyordu. Bu
nu Maryanaya Şam sarayında da 
s0y leınıflerdi. 

İspanyol dılberıni attan indir -
diler .•. 

Ve gozleri kapalı olduğu hal • 
de yür it.erek bir kapıdan içeriye 
soktular. 
Maryı&na neriye geldiğini, ne -

riye girdiğini bilmiyordu. Biraz 
aonra ayağının yumuşak halılar
da dolaftığını sezmişti Burnuna 
keskın hacıyağları geliyor, her 
kö~cde bir buhurdarun tüttüğü 

anlaşıtlyordu. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Etrafla manası arı.!aşılmıraıı fı
sılWar başla!lllitı. 

Maryana, Şeyh Saidin sarayına 

girdiğini anlamıib. Bir aralık ken
disini götUretı nöbetçiye ııordu: 

- Gözlerimi ne zaman açacak
sınız? 

- Biru sonra ... Şeyhin yanı
na girerken. 

Maryana, yanında yürüyen in
sanlar arasında kadın sesleri de 
seziyoroıı. 

Aeaba şeyhin gözdeleri miydL 
bunlar? · 

Maryana binbir şüphe ve tered-

Belediye 
Muhasebe 
Teşkilatı 
Tahsil ve Tahakkuk 
Şubeleri Aynlıyor 

Belediye muhas~l:.e <.eşkilatırun 

ve tahsil, tal:akkuk şubelerinin ıs
lahı için esaslı bir rıogram hazır· 
!andığını ya1mıştık. Hazirandan 
itibaren tasfiyeye bJşl•nılacak o
lan bu programla BPlediye mer -
kez muhasebesinde ve şubelerin· 
de esaslı değişiklikler yapıhnakta 
dır. 

Ezcüml ebir ara:b vazife gören 
tahakkuk \'e tahsil şubelerinin 

cakfı . Bunun için de bir tahsil 
müdürlüğü kurulrtı"kta ve mer
kezde \'3rid~t müdüriüğü de ta -
hakkuk müdürlüğJ He tirleştiril
mekte \'e kazalardaki tahakkuk 
şubeleri bu müdürlüğe bağlan -
maktadır. Ayrıca emlik ,.e leva
zım \'e masraf şubelerinin memur 
kadroları da imkiin nisbetinde 
daraltılarak gerek bı..rndan ve ge
rekle belediye hududu dahilindeki 
11 kaza muhasebesi-ıd~n tasarruf 
olunan memurlarla tahakkuk ve 
taı.il şubeltti takviy~ olunmak -
tadır. 

Tab,alı:kıık ve tahsil şubelerinde 
ki memurlanmı.za yalnız tahsil ve 
tahakkuk işlerile • ~aşmaları için 
bu şubelerde muh:ıberc memur -
luklan ihdas olunı:ıakta ve bu me
murluklar için de kadroya 40 ar 
lira ücreUi 19 daktilo, 50 er lira 
üCretli 4 katib ve hb '! şubeleri 
için 25 - 30 lira üc• Ptli • gece bek
çisi iliıve olımmaktadrr 

Taşla Başından 
Yaraladı 

Nişantaşında. Ml";ruıiyet mahal
lesinde. birinci Aya:rma sokağın
da. 85 numaralı e-'fle oturan Sa
lih kızı Fik:rlyenin çxuğunu, yine 
ayni <!''de oh:ran Mev!üd oğlu Ne- 1 
cali ~dan taşh )araladığı için, 
hak-kında t.·.k"k.,1t 1 anın ttr. 

Bakır Tencereden 
Zehirlenme 

Dün akşam saat s.:ıo da Cfuali
ile Haydar caddesin'.le 27 /l sa>-ılı 

evde oturan Hiıse~ in oğla İsmail, 
uzun mücldettl'n.b<;ri kalo.ylanma
mış bakır bır tcncert>de p~irilen 

yemekten yedikten biraz sonra 
zehirlenme alaimi ~ ermiş '' 
derhal hastaneye ltaldırı!mıştır. 

Dükkan Kapasını Açık 
Bırakmağa Gelmiyor 
Tahtakal~. NJl'.lur!arda 293 

numaralı dükkan ra oi Yunus 
Mustafa, dür. dükkanının kapt -
sun açık bıralrara!: dıp:ıya çıktığı 
sırada. sıııbıiutlı Al, \e Salih. düJc
lina girerek. Yun us.- n. ya tak, 
yorgan '"" çzmaşır\:>:;r. ı çalmışlar, 
fakat suçlular. sol<U:'a yakalan -
mışlardır. 

Palto Htrsızı 
Karagümr;;kte. KaDakıı.lalı:: yo -

knş:ınvi.ı 22 sayılı enle Gtlll'&ll,. sa• 
bıbl.ılardan ismaıl, dün akşam 
Çarşa. cı>d<ie•ind~ elb::>eci Anna
oağın diikk.in•ndan bir palto ça
larken. suç üstü pbl . .narak. ad
liyeye verilmiştir. 

düd içinde geruş bir salona giri 
yordu. 

iıte burada İspanyol dillııerinın 
gözlerini çözüyorlardı. 

ik kadın eü Maryaruuun ~k
larında dolaşıyordu. Maryana hız· 
lı hızlı wlumağa; kalbı cskis!n - . 
den çok ç<Arpmağa ba~ştı. 
Bırdenbire gözleri açılınca, başı 

döndü. Burası muhteşem bir sa
rayın çok büyük ve ü.ııl bir sa
lonuydu. Sağda solda ıı.ltışar ka -
dın sıra ile ayakta duruyor, orta· 
da. üstü la:<e yemiş ve nefis ye
r>( ·kl<'rlt• süslenmiş büyük bir 
yemek sofrası göriinüyordo. 

Yem 'k sofarasının etrafına min
derler dizilmişti. Sofrada kimse
ler yoktu. 
Maryananın birtlenbiı·e gözleri 

kamaştı. Salonda birçok ı;amdan
lar, renkli kandiller yanıyordu. 
Şeyh Said bu kadar mııhte~em l 

bir h"'yat için~ ya~ıy~ıı bir ka&ile . 
reisi miydi? 

Halbuki halife ona, hasmının bır I 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi cHürriyet havası• 

ndan bahsec'Jyc;r. iaarif Vekili 
Hasan Ali Yücel Ankarada n~ • 
riyat kongredni aç~ ve gazete • 
cileri ile çağırdı. Trende dünya 
meseleleri konuşuluyor. Etrafı -
mıza bakıyoruz. Cömerd bir ta • 
biat! Anadolu topr31;l bize hayatı, 
alnınızdan sızan terler mukabi -
linde damla damla tattırıyor. Fa
kat onun taşlarına, kayalarına va
nncıya kadar sonsuz bır cömerd
!il<le neşrettiği hürriyet havası, 

bizim için dünyanın en kıymetli 
cevher mad~nlociı::.den daha kıy
metli değil mi? Anadrluyu baştan 
başa yalayarak ge~Pn rüzgar ba
ğırıyoc: cHürsün!-.. 

VA~ 

Sadri Ert~m. Hitiı?rin nutkun
dan sonra, küçük miiletlerin düş
tüğü en~ye işarrt ediyor .Hit
ler'in is~i gibi, aıünlerid bir 
surette küçük devleılerle yapıla
cak iki taraflı anlaşmalar küçük 
devletler iç'n daha tehlikelidir. 
Çünkü para. propaganda, iktısadi 
hulul, dostar.e tazyik gibi sistem
lere maruz lt!ılan ki:çük devlet -
ler, Çekos!O\'akyar.ııc akıbetini u
nutamazlar. 

Baş makale!i yoktur. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel, iki mihver 
arasındaki siyasi düello dan bah -
sederek. diyor ki: 

cBerlin - Roma mihveri siya • 
set sahasında $İmdi ric'at halin
dedir. İngiltere- ve Fransa tota • 
llter devletlerin !Gtilıl. siyasetle • 

rini durdurmak için, tffidide ma· 
ruz bütün devletlerin iştirakile 

bir sulh cephesi kurmak istiyorlar. 

Bu sebebden Bertin - Roma mih
verini bir telaş almıştır. Londra 
ve Parisden d•ha ~v\•el davrana
rak, bu devletlerin bazılarım elde 

etmeğe ve bu suretle sulh cephe
sini yıkmağa teşebbüs etmişler -
dir. Biraz "'uvaffak olmuş gibi 

görünüyocla~dı Fakat vaziyet çok 
değişmiştir. tngilizlerin d€diği gi

bi, kolera çıkan yeri'l. ctrn.fına kor
don çevrilir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın Alınan
ların son zaır.aı:ıla:-da mütemadi • 

yen bahsettikleri chaya• sahas1> nı 
mevzuu bah'Sediyoı. Hitler cbu 

hayat sahası• tab•rinı l!:asdi su -
rette müphem bırakın~ ı:ıulun -

maktadır. Bu tabiı;n 2 ltmda Ba1-
kanlann ve TiWtiyen;n dahil olup 

olmadığını sormalt: hakkımız de
ğil mi? 

Yeni Posta 
Tayi.nlerı 

Pusta. telgraf ve telefon memur
ları arasında yeni b:ızı tayin 1 er 
J19ptlmışln'. Bıııılan yazıyoruz: 

Gönen memuru Hüseyin Mar -
mara merkez şefliğire, Hazo mer
kez şefi Zeki Hozat ıo~rkez şefli
ğine. Kasımpaşa mPl'kl'7 ~efi Ha
san Karasu :nerkez ~eflfğine, Ba
rak şef vekili Mehmed asaleten 
aynı met'ke7. ,efliğinz. Çankırı 

memuru Tahir Ankara memurlu
ğuna. Nusaybin m~ınııru Fazlı 

Diyarbakır memurluğuna 1stan • 
bul p:ıket nıcmıırtı N!vazi posta 
işleri reisliğ: meır.uri11ğuna, Di -
kili muvakkat ınemuru Ahmed 
Bergama muvakkat .r.ı"-•murluğuna, 
hariçten avukat Cem'i İstanbul f 
idare avukat!ı$ına M"cit Ankara 
pasta mem •rluğu'l~. rnuvakkat 
memur Turgut Ç•c:ıkkale me -
murlu~na, SalahatEn vekaleten 
Samsun met':urlul:ur.a, Müstean 
Kı~hir met!!rırluğuııa, Cemil Ço
rum IDE'murluğun•. Bci1danda Hi.i
seyin Denizli merr.w lui(una. Saf
ranbolu'da Harun Karabük mu -
habere mP,m!.lrluğıına, fski me -
murlardan l.Utfi Frz:.ırtim memur
luğuna. Mal•tvawn Mu5tafa Be
hisni muhal:ıer~ Jl"cırıurluğuna, 

Sefettin Ulu· veka!Pten Pınarhi -
sar memurlıığuna, Manisadan Na- ı 
cl.ir Acar Salihli m'thahHe memur
lığ.ına. Çerk.eşten Isn.a'I Çankırı 

muhabere memuriuğ.ı..-ıa, Keikli 
muvakkat m~mur.ı Rerep Çanak
kale memurluğun~. Bozcaada mu
vakkat menmru Ahır·ed Sabri Ça-

çadırd.a otw·duğunu söylem.işti. 

Kabil~ reislarinin çadırları çok 
mııhteşr.m olabilirdi amma ... Bu
rası ça<lırdau ziyade bir saraya 
beıı,.yordu. 

Maryana etrafındakı kadınlar-

dan birine: 
- Ben neredeyim?. 
Diye sordu. 
Kadın: 

- Şeyh Saidin sarayır...tas•·.ız! 

Diye C~\·ab verdi. 
iki kadın, İspanyol dilb~r:nin 

koluna girdiler. Orta,Jaki yemek 
· sofra.sına götürüp oturttular. 

Maryaoa tekrar sordu: 
- Şeyh hazretleri nerede" 
Kadınlardan biri cevab verdi: 
- Şimdi gelecek.. 
- Siz kimsiniz?. 
- Biz şeyh Saidin gözdeleriyiz. 
Maryana bir müd<IN sustu. F.t

rafına bakındı. Birbirinden gi.i -
zel on iki kadın vardı burada. De
mek bunların hepsi de Şeyhin göz
dclNiydı: 

nakkale mu,·a'tk.at m•murluğuna, 
Payasda Ali Rıza Adan:ı muhabere 
memurluğun3. Bünvania Fevzi 
Kayseri muhaber.e memurluğuna, 
Göynükte Ah"'ed Vekaleten Ge
rede memurluğuna, Geliboluda 
Kiınil Keyildi muVPkkat memur-' 
!uğuna. Maık'tı ArtYin muvakka 
memurluğun~. Kızılt.!>p~de Abdul
lah Diyarbakır muh~b~re memur
luğuna, Mehmed Bitlis memurlu
ğuna, Hadi İzmir mes\ı i muhasip
liğine. Süruç muvakk:ı.l memuru 
Süleyman Urfa mt•nabere me -
murluğuna. O"na0 ?.13den me • 
mw·luğuna, Enver Veroln memur
luğuna. Seyit Melır.ıe<l ve İrfan 
Ankara memurluğura, Madende 
Mahmud Nt•'a,·bin rruhabere me
~urluğuna, Kamil İstonbul tele
fon müdürlüğü tahs'liit memur -
!uğuna, Mühendis Muı. ffer Ha • 
runoğlu Radyo milhendisliğıne 

nakil ve tayin edi!ır.işierdir. 

* 
iki ihtiyar 

Birbirini Dövdü 
Dün Erenköyünde 26 sayılı ev

de oturan yelmiş beş yaşında Hü
seyin oğlu l\1elı.rned ile, içerenkö
yünde, ı.kamet eden kundura ta
mircisi Ahmed oğlu 59 yaşında 
Halil arasında bu· alışveriş mese
lesinden kavga çıkmış ve birbir
lerini dövmü~lerdir. İki suçlu ih
tiyar yakalanarak adliyeye veril
mişlerdir. 

Maryana bunlar arasında nasıl 
barınacağıru dıişünürken, salon -
dan içeriye gece suratlı bir cüce 
girdL Elinde b;r kiimüş tepsi ile 
Maryananın önüne gelip durdu. 

T epsinın içinde bir sürahi ile 
iki kadeh vardı. 

Cık-e kadobleri doldurdu. 
Kızlardan bıri dolu kııdehi ala-

rak Maryanaya uzattı: 
- içiniz. 
- Nedir bu? 
- Şarab ... 
- Ev sahibi gelmeden şarab i· 

çiUr mi? 
- Bızde adet böyledir.. İlk ön

ce misafir içer ... Ondan sonra ev 
.sahibi. 

Maryana itiraz etmedi .. 
Şarab kadehinden bir yudum 

içip bıraktı. 
Şeyhfn gö1.deleri gülüştüler. 
Ve hep bir ağızJan: 
- Bn bir hakarettir ... Hepsini 

içmedi. 
· Dıyc söylendiler. 

Arazi 
Tahriri 
Bitti --

Belediye Varidatının 20 
Bin Lira Artacağı 
Tahmin Olunuyor 

Memleketi:nizin her tarafında 

arazi vergisi tahriri ikrna l olun • 

muştur. 

Yalnız henüz muamelesi bitiril

meyen bir iki yer kalmışsa da bun

ların da yeni mali yıl başlangı.cına 

kadar ikmal oluna~ağı muhakkak 

görülmektedir. 

Aybaşından itibaren İstanbulda 

ve diğer yerlerde arazi vergileri 

yeni tahrire göre alm&caktır. 

Öğrendiğimıze göre, bir kısım 

arazinin kıymetlen yükselmiş ol

duğund.ın yrni tahrırle buıılara 

faz!• v .. rgi konuln.ustur. Bu saye

de İsta~.bul belediyeı:ınin yeni yıl

da arazi \•ergisinden 20 bin lira 

bir fazlalık temin edeceği kuvvetle 

tahmin olunmaktadır. 

Bu suretle b;r yılda İstanbul 

belediyesi hududları dahilj.ndeki 

araziden 120 bın !irap. baliğ olan 

bir vergi taluil olıınab'lttektir. 

Konservatuar 
Taksimde 
Yapılacak 

Bu Binanın Yanında 
Bir Tiyatro Yapılacak 

1,5 milon lira sarfô!e Şehzadeba

şında yapılrras· k::rada~tırılan İs

tanbul konservatuar bınasının bu· 

rada inşasından vaz geçilmiştir. 

İstanbul konservatuarı Taksim

de yapılacak ve b:.ırun yanında 

bir de muazzam tiyatro inşa olu· 

nacaktır. 

Aynca Şe'ızadeta<rnda 500 bin 

lira sarfile tali bir konservatuar 

binası da vücude gefo ilecektir. 

Diğer tara!lıın şimdıkl konserva'. 

tuarın inşa~ için bir istişare he

yeti kurulmu tur. He~·et dün Va

liyi ziyaret etwiştir. 

Afyoncular 
• 

itiraz 
Ediyor 

Toprak mahsulleri ofisi tarafın

dan satın alınması kararlaştırı • 

lan eski afyonlara verilen kıy -

metler kafi görülmemiştir. 

Diğer taraftan briinci taksit be

deUeriııin 18 ay sonra verilmesi 

de itirazları mucib olmuştur. 

Afyoncular bu hususta istida 

!arla Başveülete ve Ticaret Ve

kaietine müracaat etmişlerdir. 

laryananın yanındaki kız, ku
lağına eğildi: 

- Kadehi dibine kadar içnıeli
siniz! Bizde adet böyledir. 

- 1çme.ı.sem ... 
- Şeyh kızaı ..• Çünkü. kadehte 

kalan şarabı toprağa dökmek gü
nahtır. 

- O halde içeyim. 
Cüce tekrar tepsiyi uzattı. 
' 1 'U')'ana şarah kadehini dibine 

ır- lıoşalttı ... Ve kızlara baka
rak gülümsedi. 

- AdeUer;nizi bilmiyorum. Be· 
ni mazur görünüz! 

- tllkemize uzak illerden gel
miş bir yabancıya benziyorsun?. 

- Evet Endülüsten g!Mdim" 
Kızkr tekrar gül~tüler: 

- Halıfeye gönderilen hediye
lerden biri de sensin demek?!. 

- Evet. Beni de esir almışlardı. 
Anamdan, babamdan yurdumdan 
ebediyen uzaklaştım. 

- Kimin kızı idin? 
(Devamı var) · 

Feshedilen Deniz 
Mukavelesi ve Ahnaıı 
Genişleme Politikası 
y~ Aluned Şilkrü ~!l{ill 

Alman Başvekili, gt-ren cuıfl' 
günü söylediği nulukt; er. çok jıY 
giltereye hüt'um etnıl<tir. vab' 

o 0;• 
evvelki nutuklarında Sovyet " 
ya için kullandığı ai!ır sözleri, b~ 
defa İngiltere hakkında saı-fet. · 
miştir. Ve bu arada İngiltere ılC 

UlJ 
Alman"a arasında 1935 sencs , . 1 
de imzalanan den;z o- ı:kaveltsıP 
de feshettiğini bilı:lirınıştır. 1ııgil· 
tereye karşı yapılan bıı hiicun1 

: 

Iar, her .şeyrlen e\·vt->l. ~unu go::ı 

!eriyor ki, bugün A·r;ıanya, ~et; 
nişleme yolu:vla yalnız bıı drde 

.. kt d' fıl· engel \'azıyet!P gorrr.e. e ır. 

hakika Fran~a. orta AvrupadaJl 
k ' [' S V)'et elını kolunu çe mış ıı. o 

Rusya da Münıhten sonra kendı 
hududfan için çekilmı~ti. Bir def$ 

bu iki devleti orta ve >arki AvrU" 
pa ile aliıkasızlandırd;ktan sonr~ 
bu mıntakadaki drvletleri isteÔ'• 

yola getirmek AIManya için k0 :. 

Jay gôriinüy·mlu. Ve mihver de' 

lctlerı. birer ik;şer. ~u küçük de'" 

!etlerle hesaplaşır.av3 başiadılat~ 
Alman,·a. strateji bah2n ile çe 
koslo\'akyayı parçaladı !taIY" 
cıhayal sah•sınaı dahil bulund0

" 
J)i' 

ğunu ıdd.ia e>ierek Arnavutlugu 
tila etti Boı defa Alınanlar R0 • 

mam·anın hayat sahrları için ıW 
bil bulunduğunu söylemeğe baŞ • 

. -eııı 
ladılar. cHaıat sahası> ışte ) 
emperyalizm tekmği.ıın bir ta • 

·çc 
biri!., Başkalarının h~~·atını h1 

sa)'an \'e yalnız kend! hayatın' 
dü~ünen bir eııoizm! ... 

Alman ve İtalyan tcse-bbüsüne 
karşı yaziyet alan İngaıere olı11~f 
tur. Bugünkü sarttar 2!tında !ı3"' 
ka bir devletiı; vlziyet alına"''' 
da imkan yoktu. Frans~ zayıfla • 

d ~· mıştır. SO\'}·et Rusyaya birçok c 
Jetler itimad ederr.iyoriar. ingil • 

l· 
tereye gelınce; bu devlet, N"po 
yon zamanındanbt!ri, !:>öyle koıfl' 
binezonlar yapmıkta hususi b

1
'. 

kabiliyet göetermiştir. İngiliz 111~ 
dafaa bloku kuvvetlenmeğe b3ı" 

p· 
!adı. İşte Almanyamıı telaş "e e 
dişesi budur. İngiliz - Alman de' 

feS' niz anlasması da bu~un için 
hedilm'ıştir. Mukavelenin fesbiPı 

w bildiren notPda mı•cip s~beb o 
ı 

rak da bu gösteirl•nektedir. Fal<~. 
bu hareketin bütün sümul ve rıı3 
nasını anhynbilmek . için bu ıı0 ' 

tanın birkaç cümlesini birlikte o· 
kuyalım: 

Mukavelenin feshL cİngi!tcl'ı 
tarafından bkib e>iilen çember ' 
leme politik!ısının reticesidir·" 

Bövle bir çemberkme ~ivaseti v· 
kib etmekle İngilt~re hükun1et1 
1935 tarihli deniz itilafının esa; ' 
larmı bir taraflı olarak ortadııı' 
kaldırmıştır ... Almanya lngiJter~ 
nin menfaat mı~taiı:alarına aı 
;ş!ere hiç bir zaman karı~rna 

ıruştır.• 

Bizzat ffitler tarıııfından söyle: 
nen bu sözlerin manası sarihti!· 
İngiltere Abanyanm hayat sa • 
hasına karıştığı içindir ki Al.Jll9ıı' 
ya da deniz itilafı:u frshetme1<1~ 
dir. Başvekil demek ıstiyor ~P 
Almanya, İngiliz dcnanması11 ' 
:rüzde 35 nisbetini tecavüz etırı~ 
meğı kabul etmişse, bunun kar 

şılığı şarki Avrupada hayat s.ılt~~ 
sının tanınnı•sıdır. Ingi!tere bil '~ 
hanın Al.manyaya aıd olduğıı~, 
tanımad1ğına göre. Alrıanya ..• 
kendisini 1935 itila.file ağlı gof 

memektedir. Mukavele 1935 se~ 
sinde imzalandığı zamar., tngiJt€ rr 
ile Almanya arasında böyle bif 

9 

tıf" !aşma yapılmadığ: rr.uhakkalc • 

Dikkate !ayıktır ki Alman :El': 
vekıli, İngilt-:-re ile 1935 mul<a;er' 
lesini feshettiğini bild;rirken. r 
hal arkasıni12n İngiltere ile bU ~ı 
sele üzerindP görüı;üp anlaşlfl tı" 
hazır olduğunu da söylwi. Bu• 

giltercyi yalt:ız deniz ınşaatı ıı>~ 
selesi üzerinde de!il, AlmanY'gı 
nın .hayat ~ahası• telakki e1 1~1• 
mesele üzerir.de d~ anl&şn.ı:f8 ' 

. -vettır. 
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Yeni 
Belediye 
Binaları ----

fil nün Mesele~ 
istanbulda Yol 

Vergisi Vermiyenler 
Otuz Bin Kişi ! 

Belediye, Mükelleflerin Sabıka 
Borçlarının Tahsil Olunmasını 

Alakadarlara Bildirdi 

S 
iitten uhiılcnenlerin hl • 
kôyesini okudunuz mu?. Ta
mam 35 vatandaş istikleri 

ütten zehirlenmişlerdir. Garib -
dlr: Halbuki, biz •iilÜ zehirlen -
mek için değil, .. uvvetlenmek için, 
hastalarımızı iJi etmek için i~eri:a 
veya içirtiris. 

,,,_,. 
nısar,, Semra 
Faciası İsminde 

"Tek Tip,, Olar ak Bir 
Kaç Sene içinde Yeniden 

inşa Edilecek 

Geç Kalmıştık, 

Fakat Yetiştik 

f'İ1\. mcrikadan gelen lıahtrler, 

~ Nc\:york scrgi:sinde Tiirk 

pavıyonunun çok muvaffak 

olduğunu blldlriyor. Halbuki, da· 

ha blrka ay e\/vel, ht"J>İn1ız lni • 

yük bir tl:riintü içintle idik. llütıio 

milletler, hazırhklarıııı tanıamlo

ıruşlar, paviyonların1 ın~a t (n\İ~· 

ler, eşyalarını yerle tirnıi lerdi. 

Bir takım mandıracılar veya sili· 
~iller - .. abahat her ltlmdc ise -
inaanlan ıı:ehirliyccek kadar mı 
vi4'd-..ı, alaluııı11 ve J.akayddır

lar?. 

hakyeriııde Bir Kadın 
Fen Hey' etinin ÇocuklaraEski harflerle O 

yti nıp.i ta -
hakkulı. Ye • itı lıjleri

aiıı. ba yıl çok lıcıııEuk gitti
ğbıln ulaşılchimı ·umıştık. 

dna lıcırçha .ıaa 1ı11 ohn hia 

mü.keli '1; iter ıoıısiba ersldea 

bark blmışbr. 

Gıda maddesine hile kanştu • 
mak, tağ'fİş etmek İı;taobulun an
aııelerindendir. Fakat, bo kadar 
fazla._ 

Muhakemesine Devam Ruhsatsız Hocalık mı 
söre Belediye 

mi yet-

Belediye 
Tahsildarları 

Belediye Rei.<ıl" I; lı11 mü -
kelleflma ~lannın tahsil • 
hmmasnu at• adarlar.ı iWir -
mi') tir. 

Aidatlı 
Tahsildarlık 
Kaldırılıyor 

Bir teklifimiz var: Gıda madde
lerini heı-ha.ngi bir . ekil ve >urct
te tağş'ş edenleTe verilen re:ıayı 
derhal şiddctlcnclirınelidir, Her -
kese lhttt olacak derecede miics
alr eaa tatbik etmelidir. 

İçin Kurs 
Ônümüzdeki Ay içinde Haziranda Karann 
Beş Kurs Açılacak Tatbikine Geçilecek 
Muhaınmeı:ı be ye e.-gi .,,. ~l~ belmnde istlhdımı 

ttalıııletiniı:ı ayn , tahsil olun _ edilmekte olan aldalh tahsildar -

"1ası lçiıı evvela; bu ışle alikadar hlllanıı bazi:randaıı itibaren llğvo
~ -urların msleki bilgi tt hınınasa karuQştı~tır. Bu .e-

Debl aidath tahsildarlar )çtıı ,.. 
ınalftırıatlan."llJl uttı.'"?hnasının ve ı çen yı bütçeyı> konulmuş olan 
bunun için d !M'murın lnırsları 10 bin lira tahsişat, b;ı sene kal

açılmas.ının lıararb!tmldığını yu- dır~tır. Aidatlı t:ıhrildarlık -
~ tar yerine tııbsil ,uh<'lerine mu -
Ôlrendlğtmne glft lıv Jıı haaebem muhtelif kısımlarından 

1111' önümüadelli ay (11.-alı.ta. açılta kalaeak olan memurlaı ko-

lık açılacak o.lan kursların sa - nal)Q)ı;tır. 
-0--

Yı ı ~ dir. Her kıır.ıda 4 muallim 

bulunacak, ve bunlar~ yüzer lira 

Ü<:ret wril~ktir. B:ı tiaet kar
§lhğı olarak .000 lira .. ynhm§tı.r. 

Tuz lstihsalatımız 
Arhyor 

BURHAN CEVAD 

_alayda 
Türk 
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Suriye reıi.wıin Hatay blikil • 
meUM olon borcunu vermediğini 
-,e milli parıımı:ıın Halayda resmi 
para olarak kabul ~ilml'Si Uzer!
~ R fiatlar ılndinredlğiııi yez -
mışhk 

Diğer taraJtan oetlfır reılnin 
halka çık:>ntğı mü•l<ii!atın tevali 
Ntiği de görillmüş-tilr. 

Hatay hUkOmeli, Halayda inhi
sar iduemlı mamuliıtının satılına
sırıı kabul etmiş V" tiilün haric ol
mak üzere bilı'.İMUM ınhi:<ar mW• 
delerinin işletilme«;ni Ttırlıdye 

Cumhuriyeti inhisarlar idaresine ı 
venneğl kar.ırlaştırmı,tır. 

Bu suretle içkllerim;z ve inhisar 
mamuliitımız için Hatay iyi bir 
mahreç olacaktır_ 
~ 

lstinye Doku Bir 
Arua Geçirdi 

Tuz istihsal.ibmız bil reııe ~lıı 
artmlştır Ayni suretle eoıebl 

mernl<'ketlerr yap:bn tuz lhr...,.._ 

tmm da tezaj'ıid etrnektf'dir. 
Bu St'ne bi1hass1 .Taponya tuıı

larım= birlnd müşteridir. Şim
diye kadar milyc;ın1'ırca kilo tuz 
alan Japon bültiunet! hu kere de 
Çamaltı tuzlası istilısa!~tından 60 
milyon kilo tuz.a 1alıb olduğunu 

bilılio:niştir. 

Yerli Kumaşlara Ya
bancı Marka Kcyanlar 

lstınye do);u diin tir tl>hli.ke ıe-

Dokun daldırılması için tulum

balar lşletikli[ii zamar, sabili ha -

vu~un bir waftıın şu almasın& 

ll'lukabll di er araft n ba arıza 
y su alamadığı g&-ülm!!ş

tiir. Bu .e bl sahih haııuz yan 

Y•tmağa baş!~ u. .ama 

•luıa t~hlrlnle tehl>kP önlen -
lllı§tlr. 

l' üksek Dereceli Ucuz 
Kolonya 

lnlıisarlar Umum müdill'Ü Ad-

Halet T ı dün Ankara-

raca 

~rrım 
ıu :111 iirtı* 

l"Ü?ıuştır. 

A~id 

""- blr k 
lır 

t.ıltür &astalıkla. -
ı atııus:ı tı dili ;;rttı -

y .. lı clneceli -.. 
ft d& :mna) t<lec:ek-

ROMAN: 8 

Pakat §WlU da söyl~meli ki. 

l(untun Balonuna devam edeıı ka-

ın çotu da, poliein 

\ak&b etliği kMbalanb. Bu kaıb1r 
la-.tan hi~ ri Ja.nfti eke~r
larıtı. 

Bu tıızun bedeli t· ' ;;,tz öden. -
cektlı. 

Ferid Paşa Yalısında 
Otel ve Gazino 

• li ve ~ledlye reisi Lfı1fi Krr
dar diift '11 l'V•·e!lti guıı elırimi

zin mubteli.f mllM'ınd~ tetk!Jı -
>erde buhmmum>'t. 
~ela Kadıköy kaymakamile 

l>ırlikte Ett-ıköy, Kmhoprak ve 
nvanndakı yolları tetkik eden 
Vali Botuiç'me de p\-ettk Bebck
İsün asfatt yo}unı·, Balta liına
rııncta otel ve Fno hahne geti
rilettk Ferid ,,a.şa ;ılısını gör • 
m~ v ~ Büyillıdett me)I'
,-. tid n~ Jitm · ir. 

Vali bugfuı ~ M>llra Si
Uvriy~ gld~k onwfa y~nl yapıla
cak ol.ın hükf1Met konağımı:. temel 
atma ..-aınmıncle buhmaeaktır. 

turı -sa~al iJMii- gribi gCsteri- 1 
liyordu 1 

J'alt3t polis rapor•aı., cin :yüzde ! 
yü2 kat'iyet l.f.ade etm<'dikleri «fbi,I 
para ile tutulmuş bhr;ok kadın ve 

eıkekleı de uşak ol-;un, kapıcı ol-

51aA. k~ ol.swı, hemen 'herkese 

baş- vurarak, Janet ;,leybl!ııde biı 

iki haber kopanna!!a ~alışıyorlar-

Şehriamd<> t-azı fabrikaların 
yeı li kumaşlar \i:ı.erine ecnebi 
marka koyaı·ak bunlan yerli malı 
gibi piyasaya sürdüklerini yaz
ıruştık. 

İktısad Vekil.Jeti bu mesele ile 
meşgul olmak üzere şt>hrimize bir. 
sanayi müfettişi göndermiştir. Bu I 
suretle 6 Uralık bir yerli malın 
12 !itaya halka satılarak uınumun 
za. arına seb~b olunduğu da an -
lışldığ;ndan tahkikata ehenmrl· 
y.cl verilmektedir. --Hatayda Ticaret ve 

Sanayi Odaları 
Hatayın her tarııfında tlcaı•t ve 

sanayi odaları teşlı:il~tı Jnırulm~ 
tur. 

Bu oda !arda; dedz ve kara tica
ret kanunları veçhUr tü«ar sıfa
tını hab olan ve tkari müe-sesı 
bulunan yerli ve ccı;~hi eşhas ile 
k<m118J1oncuları. reo.;mi tic;ıri ve sı

nai mü~ler, ~'" ~evi ~ 
mi>bayaaeıları, bil\ımum resmi ve 
busm ıUmsar ve tetillar ııı gün 
~inde yanlnağa mfcl>ur tntul -
muşlardır. 

Juıet, ağdan scıldau ıttıra 

hirlerlnln akınağa bıısl&ıbğmı ~ 
rüyor, fakat k ndlsine gli~ 

1 

Ediliyor Yapıyordu? 

B 
undan bl• bt.~uk ııeııe evvel, 
bir akşam H;se ''apuru, ke>
mür yüklü < t ::ıı halde 

Zonguldaktan İstanbu ~ hareket 
etmişti. 

Vapur Zoııgı.ld~kto.n kalktığı 

zaman hava iyi, deniz sakin ıdi. 

Fakat Riva önüne gt>lciiği zaman 
fırtına çıktı. Deniz Jıaıışt:ı . 

Tehlikeyi sez~n )'.apr.an HW;nü 
açılmak isledi. Faka! ~zgın dal -
galar birer dağ git-i vapuru kar -
şılıyor ve onun açılnıasına, sahil
den uzaklaşmasına C'ngel oluyor
du. 

Vapurda yirmi dört kışi vardı. 
Son dalrikal•rı'Cı yaşıy3n bu bed• 
bahUar hepsi bir ~tızdan: 

- İmdad, imdad! Batıyoruz, 
can kurtaran yok mu? .. 
Dıye bağınyorlar, fP,l')'ad ed'i -

yarlardı. 

Fakat ne yazık ki, bu sesleri 
kendilennden başka Jıimııe duy -
muyordu. Zwallılar, bf:yhude çmo 
pınıyor, 'boşuna fe:-yad 4'diyorlar-, 
dı . 

Demir atmak istediler. Fakat 
buna da muvafaflı: ı>lamadılar. O 
ımııda makineler stop etti Kazan. 

G 
e.,-enlerde, Har1kadın ma -
hallesl.-ıde otu• an Semra is
minde bir kadın mtillallenin 

çocuklarına ruhsatsız muallimlik 
yaptığı ve eskı harflerle matbu ki
tab okuttuğu !çın yakalanarak, 
adliyeye verilır..iştı. 

Dün Semr:ı'mn muhnkemesıne 
asliye ikinci cezada bJşlandı. Suç
lu kadın mahkemede ıu ıfadeyi 

verdi: 

·- B<.>n kırk ya~mdayım. Bugü
ne kadar hiç evle'IJYH>dlm. Daha 
pek küçük yaşta bir hastalık ne
ticesinde göılerim kör oldu. Bu -
nun üzerine ben ile Kur'anı bıf
zettim. Bütün günlt'Tlmi ib:ıdetle 
geçirmeğe b:ışlacb aı. 

İddia edildiği gibi ::tat'iyyen ya
bancı çocukları evim~ toplıyarak 

onlara ders vermiyordıım Yal -
ruz, hemşırelerim bana baktıkları 
ve her ihtıy:ıcınu fl>min ettikleri 
için, onların çocuklarıra fatiha, 
namaz ~urelerini ölf!'etiyor ve din 
kitablarını okutuyordum. 

Hazırlık l'ıhkikat:ında ifadeleri 
bulunan şahidleri'C ele sorguya ı;e

kllmelE:rl için durn~ms temmuzun 
yedisine bırakıldı . 

lan su bastı. Azgı'1 d~lgalar, tek- 1-----------
neyi ~ek adasıııa ~l'ğrU sürük- KISA POL-IS--. 
lemeğt> baş!adılat. Ve lııS4 bir 

müddeı sonr:ı da v2pur, F.şek ada- HABERLERi 
sınırı yalçın luyalaruıa ~arparak 

parç aparça oldu. 

Denize dökülen 24. Juşıden 22 si 
boğuldu. Seyfullah ve Temel a -
ıhnda iki tayfa ıwın müddet katil 
dalgalarla ç:ı:rpıştık\an sonra ni -
hayet Eşek adasına ç'khlar, can -
!arını lturtardılar-

Ert.esi glinü. kazı mahalline bır 
tahlisiye gemisi g>lclı.. Saatlerce 
Eşek adasının önü">ılc borular Çat' 

lıııdı. Fnkat :ıe Se-!fullah ve ne de 
Temel bu sesleri ı il'tlediler, işlte

mediler. 
İkincı bir tahlisiye daha gel • 

ınişti. Ve bu ikl kauı.edeyi kur
tararak İstaııbula retırdi 

Dün Ağırreza wahkemesinde 
Hisar vapurunu lyı muayene et -
ıneden ı;e!Pre çıkarar- deniz fen 
heyetinin muhakemPsinf' devam 
edildi Düttkii celst'Clc Muı;uafa Me
t.in isminde bir zat şahld ıııfatile 
Eorguya çekildi. Bu ~~hid mahke
mede şunlan söyled : 

- V:ık'a mahalline gntiğım za
mmı, oı ada elime f~lrdiğ\m par
çalardan, vapurun teknesinin su 
ıç~ tesadüf eden n,,,,1 ıamameıı 
çiirüınüştü. DiT&eğin dip ucu, yani 
tekneye oturlnhnu yui mantar 

yuıra, Janet elind~n geldlği kadar 

onu soymata ve rahııtını U-min et

mağa ~alışıyordu. Som-a, körpe vü-

nıdllniin yımınd" hm byPJI bu 

* Beoyğlu, Çeomemeydanında 
oturan Osman oğl:ı Kemal ile ha
mal Mehme-i oğlu Mvstala sar -

hoş olduktan sonr:ı Eolrnğa çıka • 
rak halkı rahatsız etmrğe basla -
mışlar ve adlıyryP verllmı lcrd!r. 

* Bakırkeyünd'" muha.<becı 
sokağında oturan Mustafa C'ğlu Alı 
Yıldırım ısmindek t.!Pl'kanlı, dün 
bısiklelı ile ::ı.!nzatrer kızı ve henüz 

beş y3şında Bediava ,·arpara.k, t;Q

cuğuJJ yaralanmalilr sebebiyet 
vermiş1ir. Ali Yıldırım vnkalan -
rnıştır 

* lkyc.ğl:ında, Tarlabaşı c dde
si 13 numaralı, Tan~ ısmınde bir 
zata ald ve Ahen Miın;h şırketine 
eşyası ile birlikte 40CO liraya lii • 
gortalı olan evin üst k&tııı<lakl 

sobanın kurumları tutuşmuş, fa
kat sırayetıne mt-yd~n verılmeden, 
söndürülmü tür 

haline gelmistı ve rlağılmamaaı i
çın üstu saç ile slrılmıf, cıvata 
!arla tutturulm~,ı • 
Dı~r şahidleriıı d- çağırılaralı 

diıılenmelerı için muhakeme yir
mı hazirana bı.rakıldı. 

yumruklan tutmu~tu. 

Fa t polı:: 1>1P t Dubarr:y'.ııin, dı. Bu !radar g.>ni bır propapnda- ~ alclırış etmiyordu. Kent Du -

1'1° d metr-'"ı· n ar•·--"' '-·-a'-- nın neticesiz ka lmo•ına imkh ' ·- --~ ... "" bany sarhoş bir lıalı't' llPf ....ırlt ya§lı adama bakıycr, kendi talihi-
yoktu. 

Janet ıııonr.Mlan kontla evlene -

rek kontes Dubarry halinde orta

ya çıltığı za.'ll~n, ale~·hlnde yürü

yenler büsbütün artmışlardı. Ja

netin belki bir kusuru vardı. Çok 

para sarfetmekten hoşlanıy<ll'.du. 

Daha doğrusu 11er~~ iyi ve gii2el 

birşey gürse mutl h satın ab -

yordu. 

Ilı!~ cleğildı. ı.r 1i pom müfet- t'vt ~dlği zamanlar. derhal ken- m diişürıl1yor, gözlerlndPJJ akan 
ti. .. __ tin' 11~a OAne-" ni- Janet. kont Dub3Il'Y ile bırblı.te d' - .. 1 ,_ t .. lla-n~ 1 ail k b'Uı b' ._.- '"' ~ "" ~ •mı a.orşı ıyor, .-on un ao ·~ y~ arı ııavaşça ne , > in ır 

veri;roı - geçir~ • ıuoıa hay•\ içinde giriyor, odasına çıh•rıyor, s<ıyun- hatde uykuya dalıyordu. ~ıncla. I~ bı.r ra 

pınalr.ladırla:r. G•· 

ri \ılı uMtı< ııeçv •orlar. Flltat 

IÜ>ldiı rı kcınt, ıı:rc kadım ıa-
ıııauıne ııerb, a1ımaktaclır.> 

l>ı&e» bir rap<>rda da J<ınet kon-

~" okhı •• Kabe! Eftt Janı.-t 
koket ruhlu b>~ kad•.ndı. e~y) 

tt ~ M'Yiyonftı "' aaıes ·- ı 
~lıMhr ki, luıet Duban.• 'ylP pıplı: 

çabuk aıa ·b olm tu. Bvııunb İ 
berabeı Jamt dalına dl.'ı-1> toplu 
lıalm.ış, dam> etra!n>d.1 elup bi- r 
tenine dilıkAt etıni~\ı. 1 

mruıına y ard:m echycl'du. Fakat 

kont y~radılışı ltibarıle ·n bir 

adamdı- Metre&ınin k~rodisin lı.ar· 

ı ~: !Hchti bıt dikkatler lı>ç de

ld.n · ~enlerd n değildi. Kmıt 

Janet. da.ima heTkeıüe iyi geçin-! 
ınek istiyen, lı.ims~nın kalbim kır

mak ~ıem}yt'n bir mizacda yaratıl-

mı l~lardandı Burıunl<ı bera

ber kont Bubury kaç defa ken -

)ıa ta .-ıb· krıle lı:t'r.disiııı ya\ağa ılısıne hakaretler eimi<tı. Janet, 

attıktan >Onı • horl~m~ğa başla - f Jı~ defrt lı:ontun üu•n"e kaldırdığı 

Kontun Adolf imlhl<leki oğluna 

kendi knrdefi gibi bakıyordu. Kont 

Duban)' rıekr.dar kötll huylu bir 

adamsa, oğll' dı o lıadat h-as bir 

inEandı.. 

lstanbul kazalar,nda bulunan 
bütün bel~diye ve kaymakamlık 
bınalarının sür'atle yenileştirile -
rek her belediye §Ubesı ve kay
makamlık ıçın modern bir bina 
inşa ettirllmesı muvafık gorül -
müştür. 

Bu munaselx tle icabOOen tet
kiklere geçilm:~tir 
Diğer taraftan htanlıu!dak, rrıa

liyc şubeleri için yeni bônalar ya
pılması faaliyetine rl'"''am olun -
maktadır 

Ayni suretle beled:yc reisl•ği de 
belediye tahs 1 ve trlınkkuk şube
len ıçın ycnı ve rnusıakıl bınalar 
inşa et ınneği de karı:rlastımıı~ -
tır. i 

Bu bınahnn ınşasınıı temmuz
dan ıtibaren b~larJlaralı:tır İlk 
partide yani b\1 sere 62 bl!l 220 
Jıralık yeni bina ıf'Ş« c.lunacaktır. 

Bu işe mühim o;..>n·tlerden baş
lanılacak ve her sen~ lazım gelen 
para ayrılmak surı-tile inşaat bir 
lıaç yıl içinde bltırllecelıtir. 

----cıı 

Egede Üzüm 
Mahsulümüz iyidir 
Ege ınıntaka~ındaıı g~llll haber

lere göre bu senekı üzüm mahsu
IU gayet iyi bır vazıyettedir. ÖJJü.
rnüzdeki aylar zarfmda havalar 
bıraz yağmurlu gıttiğı takdırde u
mumi rekolte g~n f*nelere na
uran daha zıyade fala ola.caktır. 
Yalnı~ bu seneki fiet meselesi 

müstahsili diişünc'ÜmıC'kledir. A
merika"ın Kaliforniya v~ Yuna
l)lstan üzüm~erinin Avrupa piya
salarında yaptıklan rekabet yü -
züıı<len üzi:imlerımlz t>k~erıya is
tihsal fiatlarını ııt liıkle koruya
bilmektedirler Alakad-.rlar bu se
ne erk ·ndcn tedb. r nlmağa baş
larn~lardır 

Anbarlardaki 
Köhne Eşya 

Beled;yenın merhz ve şubele
rirıdekı amb:ırlarında bırçok köh
ne eşya ıle belt'divece yıkılan bazı 
bınalardan kalma cnkazır, ıızqrı 

müddet dur<luğu anla ılmı tır, 

BPlt'd:yP reıslığ bu kabil l:ı!i

ıün ena ve enkazın miı2aye<lc ile 
EaWma ını kararla5tırmıştır. 

Bn knbil e, :ımr satılmasından 
2.2 bin lira bir para rlde edileceği 
t ı..mın olun_"laktadır. 

Askeri Liselerimizin 
Spor Birincilikleri 

Kara Vt' d~nlz ııskeri lıseleri 

mizın 1938 - 1939 tPl)('Sı 'por bi
rincilik mü ihak .• la~UP bu fene 
liselerden h~rb ok•ıhınn geçen ta-1 
le beler den yük ek dn• l'I.' ile dıp
loma alanların mi\kl\fa dağıtma 

törni nıüna•ı-betıle bu pazar günü 
Taksim stadyomunıl• höyük m~ 
rasim yapılacaktır 

Merasime saat 13.:ıu da başla -
nılacalıtır 

Vikont Adolf on di>rt yaşına ka-1 

dar, babasının. sııf Kl'ndısiııden 

uzaklaştırm'.tk ıçin ı\tl!ğı Levin -

yak'ta ;vaşamıştı. 1763 de Parise 

gelen Ado!J, Dük Ri~lyo"nün de· 

laletile Kralın hızmetıne girmJiti. 

J 766 senesı nde müllizim ilni!or -

masını giydiği ıaman c•n yl'di ya

şında ldi. 

Adolf, izinli gür.terinde Jüsyen 
sokağıııdaki bliyülı: lıonağa geli -

yordu. Bu geliş gidişl<"r esnasında 

delikanlı yavaş yava~ babasının 

metresine ıİŞlk oln.ağa başlamıştı. 

Kont Dub~rry ilk defa olarak oğ

lunu metresine· tanıttığı zaman, 
Janet şllyle sö:vlerıi,ti: 

- Oh, ne sevimli ı•vlMımz vad 

Ne güzel yüz, ne güzl'l gözler! Ne 

ufacılı. ağız! Hani ;nsan erkek kı
yatetıne girmiş bir lua zannede -
cek! 

Biz hfı18 paviyonunıuzu kurat. nk 

elemanları, mütcha ·sı!-l~rı ;;ıra • 

malt, bir takım bürokra-. i inile 

uğraşmakla vakit geçiri ·1orduk. 

Nevyorka adaınlnr gondcriyor, 

sonra, d~iştlriyor hır b;.ı l.J311111 

ve bir dif:~rioi gönderiyor ıık. 

Hatta, beynelmilel . "ev orl< •c :

gisinde Türk pa,;yonunun \ l cud 

bulacağından üınid k~-st"nler bıle 

~oktu. Çünkü ı;crginiıı :>{ılı gıi· 

nü yaklll§ıyor, bi% hala ınua elat 

ve muhaberaıla me)ırul ülo ~ "'" 

duk. 

İtiraf etmeli ki, biitün tahının • 

}erimiz hilafına Ne,·york "'r;;i•İ· 

ne yetiştik. Hem de giizel, İ\ i ve 

tlllllaın ollll'ak 

Ameriluıdan gelt-D haberler, 

Türk pavlyonunun bütün ııerginin 

en '8Yanı dikkat !Wşelerindcn biri 

olduğunu bildiriyor. Bu netire, bi· 

ıı.lm için hlr iftihar veı;ile. idir. 

Nevyorlıı ııergisi, ayni ı.amand" 

bizim için bir lh...,t de"'i v"il"' 1 

olmalıdır. Bundan liODra bu gil i 

işlerde ılaha evvelden ihtiJallı, 

tedbirli ve sistemli harekrt t"tm• -

Jiyiz. 

Nevyorktaki p&\'İyvnlınıuz iiz( .. 

rinde dalgalanan Türk ba~· ra ı 

yerytizüniin CD a ıl \C nı.t·rd n11 • 

Jetinin remzidir. 

Selam Nevyorktaki Türk ba • 

raiına ... 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Oerdı 

Otobüsler Ne Zamaı 
Düzeltilecek? 

.KW'fllhltt.a. o&urau 'ııir o:ıwyuc:u 

aımdan aldılıaus -Uabcla d•· 
a1U7or ili: 

•İtioUnbul halkı ba ot.obll& 41.c-r
tllndca ne l&DWI luırıuıacaıt! Bt'l
lıl, Tiirkiyenln hif bir t<hrlnd• 
emsah olm.IJ'a.n bu lııurd.a araba· 
larl:ı. ldlometre~..,. y.,ı bt•l -
mek meebari;rd!Dd• ııaıı.ımu bl· ı 
le lıendimlal tehllk• i('ind• in -

raknWıtan ba4lı• ı.ı.r .. , ıı,. i 
ilidir. 

Şehir •risinde lııll><n •labu -
lula duoerllıl llonla bir ı.aı.ı...ıır. 

Ba.Dların ·-- ıa lik- ı Jerlne lı:ı.clar .lıeıısl aJ<lclir. 
Alibda.r ma.l.a.mJa.rıa bu .ara .. 

l>al:ı.n lıonıroı «kr.lı fanılıl<rlnl 

1 
ııeyniOefenkn ---ı •U•
rim.> 

- Fakat bu sözlerilE' bır ukeğiıı 

izzeti ııdsıni rcnc.dr • tmış ola . 

bileceğir•i hetulıynak ilave et -

mişti: 

- Ben ~adcce Jul vr rr.aılın

den bahsettim. He: h~lde !ız ar • 

duda miikemmel bir ~nbıt olarak 

yetişec~ksiniz 

Adolf evv:>Iİl k11ardı, .soma gu

lümsemeğe başla'd,_ Sonra a'n• kı
rıştı ve düşünceye vı.rdı. BeUl Jıı. 

Adolf, ~imd'ye kadar ııördiığli ka

dınların hiç şüphesiı l'n guzt>li c

ları bu yeni kadının huzunında 

birdenblre değ?şm~~ti. 

Janct bunun farkına vardı. Ar

tık o dakikadan itibaren her ikisi 

de biı·bırlerinden aynlmıyan illi 

dost olmuşlaı·dı . 

fD~ııcmı ı·ar) 
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BİR DAKİKADA DÜNYADA 

NELER OLUYOR!. 

a 

HU Polo ya istikl81ini 
Nasıl azandı?. 

(E ili :vedJ bin litre blra. yapıhyor. 

lS Danimarka. iki bin sekiz yüz 
ywnurta. ihraç ediyor, 

İn&'iliz seyyahları on bin frank sar· 
fedlyor. 

Bir Gün Görebilınek 
Polonya Cumhur Reisi Nasıl Yetişti, 

1 

Nasıl Çalışıyor 7_ 

Bugünkü Vaziyet Karşısında 

P 
oionya Cumhur başkanı İg
nace Moscick; nin, geçen -
lerdP. doğumun~". 7:, inci yıl-

dönlimü kutlulanmışt' r. 

İ. Moscicki, on se:wdenberi Po
lonyanın Cumhur bJ~hnı bulun· 
maktadır. 

Nafiz bakışlı, saı!lam vücudlü 
olan başkan Moscicki büyük bir 
sporcudur. 

O, vazifesınin ke;ırli.>ine pek a
ğır mes'ulyetler tahmil etmesine 
rağmen spcra hasredtcek. sporla 
meşgul olacak zama:•. bulabilmek· 
tedir. Kışm boş vakit buldu mu 
hemen Karpat havı.Jısine gider, 
ski eğlencelerine iştirak eder. 
Yazın deniz ketıarlarına gider. 

Sahilde güzel bir k:i~kü vardır. 

Ailesile beraber v a~ı burada ge
çirir. Sandal V!! kotra yarışlarına 

.. 

karışır. Husıısi yotı ile dob 1 C 1 . . 1 • '! b b b d . . Po onya um ıurreı.,, .1 ,.,"" ı\OZ'Tı Gciring e era er ir ov partısın e 
Plaılara devam ed~r Çok usta oır 

plajlarda halk arasırıda yapar. 
Protokola ehemmiyPt 'ermez. Sa-

yüzücüdür. \ 
Bask&n, dunvan:n en sade bir 

adamıdır. Banyolar:r•ı. umumt de bir vat:ındaş gibi hür ve ser-

Gelecek Harbde 
Tayyare ve Gemi 

Hava Hücumlarının Gemilere 
Fazla Müessir IJlmıyacağı 

Anlaşılıyor 
üniın en mühim meselele -
rinden birı de bu: Müstak-G bel harbde tayy•rler, zırh -

lılara karşı müessir hücumlarda 
bulunabilecekler mi'' .. 

Tayyarelerin ke§if hareketlerin
den başka, açık den,zi•rdeki zırh,. 
lıları, hatta deniz.~lt:Jarını bom -

bardıman edebileceklPri muhak • 
kaktır. 

cesamette bombalar atılmıştır. -
Zırhlıya 150 kiloluk bır Jıpmba 

düşmüş, buru biı;;ok küçükleri 
ta~ili etmiş ... 

Torpidonun güvcncsıne isabet 
eden 500 kıloluk bir b0mbanın ın
filakı müthiş tahribat yapmış, 
torpidonun harbe devam edecek 
kabiliyeti kalmamıştır 

Bu tecriil>f'lerin, müdafaa silahı 
olmıyan bir a.·hlı VP torpıdo geçer 
üzerinde yapıldığı unutulmamalı
dır. 

best yaşamak ister, ve öyle yaşar. 
Memleketinin baş1rnnı olması da 

kendi arzu•ile değild'r. Bü yüksek 1 

mc\'kie çık3bıleceğiı; aklından bi-I 
le gcçırmemiştır. I 

iifoscıcki. ilkkiın~n 1~63 de Mi-
yc •. aııo,·iç'dp dı ğrılt ~tur Tfill 
t.ıhs ıni Vt»~ovadc y•ptıktan son

ra Hıga ilim ve fer. ~nstitüsüne 

girırl.';tır Bu. ıda en 7·yade tnbi -

iyata ehen1n1iyet vı~riyor, ona ça

lısı) ordu. Sonraları ı•olitika ile de 

m ~gul olmıya ba~la i• Biricik ga

yesi ~u ıdi: Polonv«r.ın istiklali. .. 

Ecdadı. 1831 1863 kıyamlarına 1 
iştırak etmişlerdi. Bır gün, birkaçı 

genç talebe. bir bh·,.ede toplan -

dılar. Bira çok sort. kafalar kız- ı 
gın. bi r proje hıızdedılar . Fakat 
casuslar, kcı•dileri:ü tnrasslld ed.i- ı 

yorlarıdı. Genç Mosc•cki. 1892 de 

Polonyayı terke mcd:ur oldu. Lon

draya gitti. Flinsbüı "d•: tahsiline 

devam ediy<>rdu. O şırada kendisi 

(Devamı 7 inci sayfada) 

oıu~ bio kilo balık tutuluyor. 
Fransa, orduları için kırk bin, müs

terulekelerinlıı muhafaza için de otuz 
beş bin frank sarfediyor. 

Almanyada üç bin yolcu trene blnt. 
yor. Vagonlar dokuz yüz ton tüccar 
eşyası '' i lediyor, şimendiler kum • 
panyal / ıa sekiz bin mark nakliye 
ücreti .ılı.}or. 

DÜNYAMN F.N PAHALI 

YVMt:RTASI 

Şiıphesiz, maruf re~amlardan J. 
Lo Bt>J tarafından üzerine guzel bir 

resim yapılan ve paskalye mı.inasebe· 
tile on beşinci Lüinin kızına hedi~e o· 
lunan deveku~u yumurtasıdır. 

Ressaın, bu yun1urta111n üzerine bü· 
yük bir bahçede verilen kır balosunu 
ta~vir etmişti. 1937 de, Parls müza -
Yt'de salonunda 25,000 franga satıldı. 

JANl'ONYA~IN NE KADAR 

FABltİKASI, TİC'ARF.T GEMİSİ VAR? 1 

1880 de 2.767 fabrika, 41,215 tonl - I 
IJ.to luk gemisi vardı. 

1905 de 7 ,840 fabrika. 938,783 to
nllito, 

19"!0 de 4ı,ıso Kemi, 3,047 ,498 lonl
lalo 

193U da 62,234 KemJ, 3,907,908 tonl
lıito. 

1"36 da 85,174 gemi, 4,034,?.84 ton1-
IW.to 

Elcklri.k kuvvetine gelince: 1890 da. 
1 ,500 kilo\'at olan elektrik kuvveti 1936 
da 3,88~.561 kilovata çıkınışhr. 

AGA(' TRAVERSLER 

ne, çonı traveı· .... Jer 10·15, ı-ürl'en tra· 
verslt'r, eok d::ıyanınası için katranlı 

suya b:ıtrrıJır. :ı.ı(l .. e traversler 20·25 se
ne-, çam tr;ıv.-~lt>r 10-15, gürken tra
versler de 30·:.l5 sene dayanır. 

İ.'IGİl.İZ TORPİL 

MOTÖl:&OTl..\Rl 

İki tiı>Ur. l\I. T. B. motörlerf 18 ton
luktur. '; ınotorlutlur. Sur'aU 37 mil
dit. t5 ıoillnıetrl'lik iki torpili ve 4 
mHralyüıü vardır. 

ıoz ~ı. T. B. ve 101 M:. T. B. torpil 
ınoturbottarı :!8 er tonluktur. 533 mill
mf'h'rlik iki torpil ta>:ırlar. Son model
lerin slJr'atl 47 .60 mildir. 

nu Tir )lOTÖR:aoTLAR NE 

ZMIA"I İCAD OLUNDVT. 

t:nıwni harbdc İngiltere, Flandr cle
ni:dııdc; İtalya da Avusturya donan .. 
rua~ına karşı kullanmak üzere sür'atli 
motörbotlar yıı.ptdar. 

JAl'ON TİCAJ:ETİ 

Japonya, dlllılanın en çok pamuklu 
kuma~. sun'i ve ham ipek, klbrU lhn.c 
eden memleketidir. 

İhracata. 1900 senesinde 491,691,000 
yen idi. 1930 da 3 tnllyar 015,925,000, 
1936 da da 5 milyar 458.157,000 yene 

oıktı. 

A
kşam oluyor- ı ı Yazan: M. K. 
du. Mezar - ...._~~~~~~~~~~~~-' 
lığa giden 

yoldaki dilencilere 
bol sadaka veren 
genç kadın o gün 
görünmemişti. 

Merak ... Her -
kesde ayni tesiri 
yapan bu hastalık 
bu yrılun daimi 
sakinlerini hare -
ke:e getirdi. Biri 
dığecine soruyor
du: 

- Geçmedi de
ğil mi?. 

- Hayır. 

- Ne oldu aca-
ba?. 

- Bilmem ki .. 
- Vallahi me • 

rak ediyorum. 
- Belki başka 

bir işi çıkmıştır. 

Laf mı bu 
canım? Her zaman 
gelen, gün kaçırmı 
yan insan böyle 
yapar mı?. 

- Senin söyle
diğin liıf sanki? 
İnsan bu!. Belli 

olmaz belki has
tadır. Belki de ... 

- E ... Ne belki-
desi roe olabihr? Belki bastadadır" 
İkincı belki ne oluyor? 

- Belki de ... Evet başka birini 
bulmuştur. 

- Sende birşey var. Bizden faz
la bildi~in şeyleri adatssna yahu .. 

Ak saçlı dilenci, cevab verme -
di. Yalnız güldü ve başını ö:->ıine 
eğdi. 

• Gençtiler .. Fakat yaşları tecrü-
beleri ve hayat bilgileri hiç
ti. Birbirler:ni sevmek, mes'ud 
olmak vasıflarını daima kendile
rinde bulundurmak ihtiyacını Liı;
sederler ve bu hislerini tatm:ıı et
mek kudret-ini kendilerinde bu • 

lurlardı . 

Evlenmiye karar verdiklerı glin 
yaşları yirmi beşi geçmiyo: du. 
Selma sabahları ilk dersler• y~tl
şebilmek için erken kalktığı sa
atlerde muhakkak Halük ela u • 
yanmış olurdu. Bu bir hissikab -
lelvuku sayılabilirdi. Fakat Ha
lük müstakbel karısının kırk elli 
talebe karşısında zevkle ders ver
miye hazırlandığı haftanın :k; üç 
gününde mutlaka erken kaikardı. 

recekti. 
Selma dersten yeni çıkmıştı. 

Koridorda buluştular. Selma, ni
şanlısını karşısında bulunca hay
ret etti. Halük hiçbir zaman mek
tebe gelmemişti. Sordu: 

- Hoş geldin Halük. Birşey ro.i 
var?. 

- Sma mühim bir haber ve -
receğim. 

- Nedir?. 
Genç kadın birden heyecana düş

müştü.Haluk'un vereceği mühim 
haber ne olabilirdi? 

Halük, ağır ağır söylüyordu: 
- Amcam beni çağırıyor. Dört 

gün orada kalmaklığım ltızımmış. 
- Niçin?. 
- Bilmiyorum. Yalnız mektu -

bunda h.ayati bir meseleyi hallet
mek üzere mutlaka beni istiyor. 
Bilhassa düğün arifesinde kendi
sini görmem icab ediyormuş. 

- Ne yapacaksın?. 
- Senden akıl almağa geldim. 
Birbirlerine o kadar alışmışlar· 

dı ki bir haftalık ayrılık bile on· 
lara güç geliyordu. Selma düşün
dü. Ne söyliyebilirdi? 

- Git derneğe ne gönlü razı o
luyor, ne dili varıyordu. 

Tayyarelerin büyük zırhlılara 

atacakları bombalar ı~abet ede • 
bilecek mi, ederse t2nribatının de
recesi ne olacak? .. 

Bu; birl~şik Amerıkada şiddetli 

münakaşaları mucih olmuş; Aırne
rika bahriyesi. yüzlerce kiloluk bir 
l:~mhanın, bir zırhlının güverte

sine düşünce yapaca~ı tahribatın 
derecesini anlamıya bunun için 
bir tecrühe icrasına karar vermiş ..• 
Bunu kadro harici bıt zırhlı ile 
torpido üzerinde yapmıştır. 

Faal harb gPmilec·ınde birçok 
tayyare defi toplı:rı bulunduğu 

gibi filolara tayyar~ g~mileri de 
refakat etmektedir. Bu gemilerde, 
uc:.maya hazır bircok tayyereler 
bulunur. 

BU AKŞAM 

MELEK 
2 881lt mütemadi kahkaha 
mevsimin en şen, f ğlenceli 

Buna benziyen birçok hı.;ussi -
yetler taşıyan bu çiftin hayatı 

gıpta edilen birşeydi. 

- Sen bilirsin. 
Dedi. Bu sefer Halük karar ve

remiyordu. 

Sinemasında EN ZEVKLi FiLMi 
Nihayet, HalO.k'un gitmesine 

karar ve.rildi. Yalnız bir şartla: 

Bunlar, zırhlıların düsman tay
yareleri hücumun3 maruz kal -
dığını görünce havalot•ırlar, üzer
lerine hücum ederler 

ÇiFTE NiKAH 
Bütün bunlar onların birbırle • 

rine bağlılıklarım anlatmıya kafi 
idL 

Tanıştıklarının ikinci yılırıda 

nışanlandılar. Nişanlılar bir saa -
det örneği idiler. Artık yapılacak 
iş bu saadeti bir yuvada b-irleştir
mekti. Artık düğünlerine hazır -
!anıyorlardı. Bir gün Halük alel
acele Selmaya gitti. Hem sevinçli 
hem acı bir hadiseyi haber ve-

Halük yoldan bile nişanlısına 

günde üç mektup yazacak. 
Halü.k ertesi gün yola çıktı. 

Amcas•nın karşıs:lıa çıktığı za
man onu yatakta buldu. Mühim 
miktarda servet sahibi olan Sabri 
Naci son günlerin yaşıyordu. Ha
lı'.lk'u görünce gözlerine renk gel
di: 

Zuhlı ile torpi<:b aç•Y denize çı
karılmış. boınbardıman tayyare
~ri tarafından üzer!nE muhtelif 

Binaenaleyh tavv' n·lerın zırh- ! 
lılara hücu!nları ,.e nttıkları bom-

Fransızca sözlü - Baş Rollerde 

WİLLİAM POWELL - l\IİRNA LOY 

Ayrıca: Paramunt Dünya havadisleri. 
baları isabet ettirebı 1 m~leri 

kolay değildir. 
pek 1 Numaralı koltukların erkenden aldınınıası rica olunur. 1 

-------ı• Telefon: 40868 ______ ... _, 

Dedi, bir yarım sağ yaparak geriye döndü. Gü
ney iyict yanır.a sokumluştu. Sert hır tonla soru
sunu sü.:.tlüdü: 

- Oraya ne koydun öyle?. 
- Birşey .. o}ıınadım. Yere düştr.i aldım. 
Gün~y doktoru kolundan iter gı!.ıi çekti: 
- Uur bakayım. Sepin bentler. gızli nelerin 

\rar?. 
Diye, ilerledi; halının ucunu kaldırdı. Gazete 

kağıdın~ sarılmış üç küçük paket gözüne ilişti. 

- Ne bunlor? .. 
Doktor elektriğe tutulmuş saralılar gibi tirtir 

titriyor, kekeliy<>r: 
-· Bir şey değl!. Ha ha hastaaanenin pa pa p•-

ras• 
Diyt. bir koı unma yapmak istiyr:ıdu. Güney 

siyah giizlerinir. üzerine kaşlarını i'.ıdire indire: 
- Ben şimt;i sana paparayı gösterırim .. 
Diy~ bir dt: kelime oyunu ya~nrak paketin 

birini açtı. İçinı.le düz düz konmuş ik' parmak ka
lınlığında bir deste ellilik banknot ,·n ıdı. 

Bu deste sanki onun gözlerinde bır alev ı.,<ığı 

yaktı, paketin obürünü, ötekisini açtı Onlar da on
luk. be5lik banknot desteleri itli. 

Güney bu o.:ı.>steler i koltuğunun 

. 
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tırdıktaıı sonra hemen bir atlayışla karyolanın ü
zerine çıktı, oturdu: 

- Doktor artık bu dakikadan ba~lıyarak se
ninle 3rnmızda hıçıbir şey kalmamı~t:r. 

Dedi. Söykylşi sert, dik, hoyrattı Kaşları ça
tılmış. ,Yüzü asılmıştı. Rengi deği~mişti Doktor 
ayakta. cansız konduğu gıbi duran bir heykele 
benziyordu: 

- N<'<ien k~.rıcığım?. 

Dıyecek ol".iu. Genç, k.ua kaşlı. kara gözlü, 
duru b~~az, baktığını büyüleyen, konustuğunu tı

!ısı.mlı~·an şen, civelek, kıvır kıvır kadın sanki hiç 
o kaduı ricğilmış gibi yine hoyrat, nı tamelı bir 
lıakıs. sı·rt. kulckları kamçılayan bir haykırışla: 

- Sus artık sus. B1yagılığın bu kertesine da
\'d.Hdmam ! 

D·~lı. deva,. etti 

Yazan: ETEM İZZET BENiCE ___ .. __ _ 

- İki yüzlü adam. Hem benim için yandığını, 
tutuştuğunu, ayıldığını bayıldığını si\yıüyor, hem 
de par8"ını benden gizliyor. Bu işte her şeyden 

önce hen ne oluyorum? . Senin pa~aıu mı çalaca
ğım, nereden bl!ldun bu paraları .. d:ye mi sora • 
caktım?. Ne yapacaktım ki benden korktun, böy· 

le gizli gizli, paranı yerleştirecek lc•wuklar, halı 
altları a,·adın? .. Bir insan karısının 'lütün kadın-
lık ve norP.ıa! duyg·ılatını ancak bu kadar 
bilir! 

kıra -

GünEy, söyledikçe daha çok kızgı:ı görünü -
yor. sesini yükseltiyor, iri siyah gözle•i yatakla -
rından fırlıyacakmış gihi bütün bütiin irileşiyor • 
du. Durrnadan artan, sertelen bu gi:l. ' şJe bağırdı: 

- Doktor ılok.tıor, sen beni kötü koı,uı;mağa da 
alış\u'flın! Ya btn hırsızım, ya sen im;.:ı kılığında 
bır lıııfıbılsın. Ben hırsızsam, senin pt•rolarını ça-

lacıı:kasm, bunu aklına getiriyorsan nıçın benim 
ile yaşıymsun? Ancak iki hırsız bir arbda yaşıya
bilir. H.rsız ol":l•yanı gider. Eğer ben de, sen de 
ikimiz de iyi ln~anlarsak o bakımd1n da sen in
sanların en aşağılığı bir yaratıksın ki, böy1'€sine 
de hımbıl denir. Çünıkü, benim iyi okluğumu bile 
bile benden şüpheleniyorsun. 

Doktor bu h&ykırış, bu kötüleme, bu fırtınalı 
konuşuş karşısmda kıvrım kıvrım kıvranıyor: 

- Aman karıcığım .. 
Dışlndan duyulacak ! 
Yanımızdaki odalarda adamlar v.ır. 

Şimdi otelci gelecek!. 
Kepaze olacağız .. 
Bütün bu söylediklerin boş' 
Böyle şey yııık .. 
Diyor, fr.kat, sövlenişleri birer kelime, ikişer 

kelime, birer cümleden öteye gidemiyordu. Güney 
durmad&n söylerıiyorou: 

- Ben böy1.e şeylere dayanam~m. Knrısından 
parasını saklıy~n kocal Bu ne den,r!;tıı ?. Bunun 
iyiliği, doğrulul\u hangi mantık kabına sığar!. Ve 
kim böyle bir t'lguya iyi görüşlülük sn:amını v&
rir?. Çirkin .. Çırkin Çok çirkin bir şey! 

(Devamı var) 

ge°' - Çapkın, aklıııa amra hiç 
mez değil mi?. 

Diyerek elini öpen y~,~enin• · 
saçlarını okşadı. Sonra: 

- Halü.k oğlum sana bu zııJı • 
metim belki sondur. Yaln.ı bC~ 
dikkatle dinle dedi. 

Halük birşey anlı.yamıyord~ 
Yalnız amcasının hali onu çok ııı 
teessir etmişti. 

Haluk kahvesini l\Prken satır 
amca anlatmağa başladı: 

- Benim send~~ başka J::ıa<· 
yok. Tabii varisim sen o!aa.~sı 
Benim ölümümde burada ,,.,.u 
man !Rzım, hatta derhal evıe~ııı 
!isin diyerek gülümsedi. . ,rf 

Halük, Selmayl getirmek et' 
İstanbula hareket ettiği gün .ı· 
ca öldü. .. ·) 

Evleneli bir ay olmuştu. }fn!U 

ani bir hastalıkla yatağa dih10 

Anlaşılmıyan bir hastalığın net· 
cesinde öldü. 

D 
E 
... 

Onun ölümünden sonra SeJıııi 
run dünya ile alakası kaınıaJl':; '1 
gibiydi. Her gün mezarlığa gid>' ~ 
yor, çiçekleri suluyor, fıkaraıaı• l:::ı 
bol bol para veriyordu. 

Halük'un ölümün.den sonra ıaıC 01tııy< 
dört yıl karanlık bir hayat y~r lıaıııı 
~ ~t 

Her gün biraz daha çöküyord~ 1-tıır' 
Nihayet yatağa düştü. )!Ja 

Bir gün mezarlıkta SelmaY1 r lu~1 
bedi yatağına bıraktılar. ~<!Qf 

!----------~--::/ diY'ot 

Ankara Radyosll 
auotıx 

~~en 
lı:ı h 
liıtik 
Qeğil 
~~aı 
~ı· ı a 

17,30 İnkılib tarih! dersleri - lfoll° ~ılıt 
tıntıı 
ıı.1, 

18,35 Mülk (neş'eli minik - rı» ~ 
'1ır 

evinden nakJen . 
18,30 Proı:ram. 

Yapa 
19 Konuşma. 
19,15 Türk müziil (F .. ıı heyeti)· 
Celal Tokses ve arkadaıılarL ,, 1ilıın 
20 Memlekel saal a;rarı, ajan• 1tır 1 

meteoroloJl haberlerL 
29,15 Türk milzltl, 
Çalanlar: Vecihe, Roqen Jtam, _., 

flk Fersan. , 
Okuyanlar: Mustafa Çaflar, Jllil 

ltı 
1'na 
~1llıi 
\kııq 

'~% 
ıı • ıu~ 

:ı- Dedenin - Acem atlran pi ~. e 
Dlnle sözüm ey dllrüba. ~il; 

ıe1yen Senar. 
1- Acem aıılran pefreVi. 

3- İsmail atanın • Acem atif" liıy 1 
prk.ı - Yanar sinem. t;.tk 

4- Nlkoroo atanın • (9eYl<eha fl1' b;ı 
lu - Geçlple karşıma. ~ bt 

5- Refik Fersan • TanbUI' ıakl~ ~ta, 
- Bü.nam prkı • Aqam oldO ,. . 'a 

ne de basl~ karalar. <ııtq 
7- Şevki Beyin - lllca• prta • flİ' ltaı. 

ml;rorum bana ıı.e oldu. İt 

S- Şemsettin Zl:ra Beyin • Dl..,.. /at 
DUn rooe ;re.ı.ıe. . JI. •tı 

O- Evl9 lürkü • Eh•e<la .... 1 I"' Jtı,~ 
cöııüL ~\;/ 

10- Balk tiirkilsil • Blllblll •• ı" v!nı 
•ersin çukur ovada. k 
il ll&llalık __.,. k•-. ''~ ....... \·· 
Zl,15 Eshaııı, tahvilli, bmblt' r, 

Dakul Ye •lraal bonıasa (flal), Jtı~ğ 
zı.zs Neş'eU pl1klar - 1L ·~ık 
zı.ıo Miiill< (Keman aololan - ql' '; 

han Borar tarafından). ~ 

Zl.55 Mülk (llielodl - PL) 0t 
zı Mülk (Küciik ortı:esln ş/' 1ıııı 

Necip Aşkuı). dıv 
Z3 MiWk (Cazband - Pi). jf ~lıl 
23,U - U Son ajans haberleri Vat 

,.annkl Proeram. ha 
YA&IH 

U,30 Procram. 
1Z.S5 Türk miizltl - l'I. 
ıs Memlekel sa&I &J'arı, rJa1lS fi 

meteoroloji haberleri. 
13,15 - 14 MU.lk (Karışık pro~' 

Pi). 

1307 Hicrl 1 1355 Ruınl 
Rebiülevvel Nisan 

13 20 

1939, Ay 5, Gün 123, Kasım t 77 
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1 1 
Vakitler Vanti Ezani 

ıa. da. ... d. ---
Güneı 4 55 9 49 

Öğle 12 11 5 05 

İkindi 16 03 8 57 

Akşam 19 07 12 ()() 

Yatsı 20 52 1 45 

İmsalı:: 3 02 7 56 

~ 

~ 
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liSTANBUL TİPLERİNDENI lf ŞAKA 
1 Bir Sır öğrenmek için 

iffetini Veren Kadınlar ör Şar ıcının 
Ekmek Parası 

Dudaklarına Bir Mandal Götürdü. 
Bununla Çeşitli Sesler Çıkarıyordu 
... 

.. 
/ 

. ; \> 
~ı· ~ aııur köprüye yanaşırken o, ilk defa konuşuyordu 
ı ~ . 
sı• ~ ~ gün vapurla Köprüye ge- vuç!ıyabilriikleri bo1uk paraları 

~ lıyorudm. Güvertenin bir runa şarkıcının eli:ıe koydular. 
s~ Ol:uy köşesine oturmui> gazetemi Yanık sesli, muztarib vatanda· 

ııaı:rduın. Vapur hareket etti. şın o anda duyd.ıl!u ~evinci hiç 
~ ~tırn. Kulağıma, yavaştan unutamam .. Görmiy~n gözlerile 
4tıı§~rkı sesi gelmeğe başladı. A· yüzünde bir saadet ve minnettar· 
ııa' :· hüzzamdan hır ses ... Ev· lık ifadesi vardı. Duıt ediyordu. 
u~n u sesin voe 5arkının ne ol- Geniş bar haz duyduğu halinden 
~: anlıyamamı~tım. Başımı o kadar belli idi ki.. Avucunda oop-
d% ım, baktım. Srs devam e- ladığı paraları cebine yerleştirdi. 
~)e~du. Sir lahz~d3, Şirketihay
lt.ı hın Vapurlarına kovdug· u rad· 

at · iııı1~ ırırna geldi. Fakat, derhal 
değil~!· tttiın ki bu radyonun sesi 

ti ~~ ı .. Etrnfıma bPkınıyordum. 
anın d'b· 

j __ v_az_an_:_a_F.Ş_AD __ F_E_:v_z_ı _.j 
Göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. 
O, ilk defa konuşuyordu Evet, SO• 

Iuk ve kansız dudakları oynamağa 
ve konuşmağa başlamıştı: 

- Başımda ü~ k'şi vnr .. Bir ilıtl· 
yar anam .. Hasta yataiak .. Onları 
beslemeğe mecburum .. 

Benim elime bakıyorlar .• Benim 
de elimden ne gelir .. Gözlerim gör· 
mez ki.. Bir mesleğim, bir san'a· 
tım ydk .. Böyle, şurada burada 
şarkılar söylerim.. Ali ah razı ol· 
sun .. Hamiyrt sah ;bk:ı birkaç ku· 
ruş verirler. Eve p,ötiirürüm, ek • 
mek parası .. Nepayım?. Ah .. Buna 
da şükür .. Aç kalm:yornz 

Bu sözler, herke~in iistünde acı 
bir tesir bırakmıştı. 

Vapur köprüye y~naşmıştı. Kör 

şarkıcı, tutuna tutuna m~rdiven· 
!eri iniyordu .. Dikk3L ettim. Gayet 
_ağır ağır, içli bir §arkı mırıldanı
yordu. 

Belki, şarkı. hayatta onun yegiı· 
ne tesellisi idi 

Fakat, Cebelüttarık Barlarındaki Casus Dansözler 

C 
ebelüttarık Akdenızin anah
tarıdır. Ve son d ~rece müs
tahkemdir. tı;gilı zler, bura

nın z3ptına imkan olmadığı söy -
!erler. İspanyollar da: Cebelatta-

rıkın etrafındaki dorrlarımız yük-

Demir Kapının 
Arkasında Ne 

Olduğunu ..... 
Bayan.- Dur biraz... Kundu- sek ve İngiliz i stilı:kıimlarına ha- ogrene-

mediler ralarını yere atme ... Gök gürler· kimdir. Bize b irkaç b i\yük top ve-

ken atarsın. Aşağı komşular ra - riniz, bol da mühimmat. Bakınız, 

hatsız oluyorlarmış. 

Müşteri.- Söyledim, bir defa 

daha tekrar ediyorum. Pantalo • 

numun paçasındaki kıvrımların a

rasına birer gizli ceb yapınız. Ka· 

rım bütün ceblerimi bilir ve ge

celeri kJ.rıştırır. 

burayı zaptPder miy:z, etmez mi
yiz .. .> derler. 

Her halde İngil'zlcr bunu dü • 
şünmemiş değillerdir . 

Cebelüttarıkta bi~ demir par • 
maklık, sonra Me'.'I caddesi, daha 
sonra yine bir demir parmaklık 
vardır. Bunun üzerıtıd~ şu yazı· 
lıdır: 

.Geçmek yasak. Ölüm tehlikesi 
var!:t 

Son haftalarda Mnn caddesinde 
İngiliz ve Fransız bahriyelilerin· 
den başka kimse göriinmüyor. Sey. 

yalılardan, yabancıla!·dan eser yok 
gibi bir şey ... 

• 

•.• Akşam oldu mu şehrin kapıları 
kapanır. İçerideki içPtide, dışarı· 

daki dışarıda kalır. Saat altıda a· 
çılan barlar, eğlence y~rleri on bi· 
re gelince kapıları~ı kaparlar. Şo

kaklarda polislerd~n başka kimse 
görülmez. Evvelce MPn caddesin· 

de birçok dükkanlar vıırdı: Mal • 
tızlar, Senegalliler. Japonlar, sey

yahları a!fıkadar edecek şeyler sa· 
tarlrardı. Şimdi bunhrın çoğu tlbar 
kahve ~~uş. . . . /l§te bu kadında sırrı öprenmeğe çalışan c~ dunös~krden biridi: 

Cebeluttarık serbe't hır lı.rrıan- Bu demirlere dok.ınınak cidden zın müdafaa tert,batı parınaklıg 
dır. Kimsenin girmcsınc müma • tehlik~lidlr. Kuvvetll bir elektrik arkasındadır. 

ili 3~ ı ınde, bJ~ında kasket, 
111' ~iıt 1nda bir vatımıiaş yanık ya

~-llıntarkı sövlüyord'J Parmakla-
1'ıı arasında bir ca!Tlaşır man -

ll· ~ Vardı. Mandalı dudaklarının 
ll· )ar,rıne koymuş tür lü har~ketl ... 

tııı~'ak, bu kü~ücıik tahta parça
'l'ı de!A!etile çe~idli sesler çı • , 

Bir Nişanlı, iki Koca ve Bir 
Çocuk öldüren larisKadın 

Canavar ih y .. t idam Edildi 

naat olunmaz. Fakut. lıer yeni ge- cereyanı insAnı anid<' ya'kar, kül İşte casus kadınların ismetleri. 
len yabancı tara,sud altına alı- iffetleri bahasına ö~enmek istc-
nır. Şüpheli bir harPketi görüldü eder. dikleri sır buradadır Bunu öğre-
mü hemen dı.ş~rı &tı;ır Parmaklığın öte brafı bir sır • nebilen var mı?... Şimıliye kadar 

Cebelüttarık barlarında , dünya
nın dört biı' köşesi'.ldcn gelme gü· 
zel kadınlar dansözlük ederler, 
numaralar yaparlar. Bunların ço· 
ğu casustur. Zabıta tunu bilir. Fa
kat, bir şey divemez. Çünkü cürmü 
meşhud halinde y.ıkalıyamaz. 

dır. Bunu k:mse bilm~z. Boğa - hayır!. .. 

Küçük Adalar Satın 
Alarak Hükümdarlık 
ilan Eden Zenginler 

"ordu 

hır . B c· l . s· M·t -ç t ita ~l edeyım Ad~mcagızın sesi U ınayet erı lr ı -
~tııı egıldı. ::>oykd .gı şarkı zih-

d. ~~~Yıce meşgul etnıış olacak ki, yon Frank için Yapmış 
l'<ırq &um g~zeteyi urıık anlamı- K d M 

~. Rİıı·euııı. Çok kalabai:k olmıyan tı. Sonuna a ar a-
~~11ı'1ccte" tam bir sıiklın vardı. QJd .., 

Kadın casuslar, çoı< müteyak • 
kız davranırlar. Barda tanıştık -

' !arı, beraber i~ıp eğlendikleri, 

li;l'\e lclı kı, bütün yolcular, şarkı sum ugunu 
'lı Yen bu me~hu: ve yoksul "dd• Ed" d 

~ı~101Yı dinliyorlarclı Az sonra, ı ıa ıyor U 
~ta kesmek ic;in dolaşan memur, 

· bac di la~ a 'bınde oturan yolcu • 
;ıq llelincc, şarkıcının yanına so

ei' <ı-q 1 _u. Bir şeyler söyledi. Uzaktan, 
4;.~ında grçPn muhavereyi an
v"Pu 'Y~rdum Fakr'., memUTun• 

~ llt,~ 1 r &uvertesinde ~arkı söyle • 
~kıt lllenetti~ini Jnlbmakta ge • 

ı" l·eıı 1·"<lık. Çünkü, :mmur merdi -
lıtk~t<len aş:ıe: itıe''k('n, zavallı 

1 lr,~'.1 susmuş. boynunu bükmüş, 
Jıı,,ğe•ne büziilmü.<. denizi seyret- 1 

ot' ~'~lı <i~Imrntı.. O:oun bu halinde 
\1 hır ıztırnb va•dı 

14r~Pur köprüye . yanaşıyordu. 
ş.P tıııı" ~gibi, ben d~ verimden kalk-

'"U • 
~ \of>tf Verten ı n aşlğı inen mer • 

D 
ıısy; Jchesburg'da, cenubi 
Afrikanın gi)beg ı ndeki altın 

merkezinde ha<ta bakıcı idi. 
Hastalara güzel m:ıa:l'ele ediyor, 
teselli veriyor, eleın:nıni unuttu
ruoyrdu. Ne pek gü?.el, ne pek ser
bestti. Az konuşur, h~:T'en hiç gül· 
meıxli. 

Daisy, hasla bakıcı olacak bir 
kadın değild'. Buna ıht!yacı yoktu. 
Babası , zengin biı ~ltıc madenı 

sahiıbi idi. Kızını, if>İıfin k il>a.r, 

zengin çocukların• mahsus hır 
mektebde okutmuşt~ı. On yaşına 
gelinoe mektebden alriı. Zira ıfüıs 

etmiş. evvelce sah:bı olduğu ma
dende ustabaşı olarak çalışmak 

mecburiyetinde kalmıştı. Felaket 
t' Ula/ b~şında. hemen bütün yol

~aı;, ' bıraz e•:vel şarkı söyliyen 
nq 'lqlu .aşın etrafına toplanmış bir zaruret yüz göste: nı'şti. Alacaık -

ll e idi. lıiar evin kapısını hşındırıyordu. 
,,~n de ar ı k ld Daisy, hayatın acılerını tatnııya 

dans ettikleri askerl~ric, zabitle • 
rin ağızlarından k~çırdıkları sır • 
!arı hafızlarma hak E·dPrler, sonra 
bir vasıta ile şeflerine bildirirler. 

Men caddesinin öte tarafındaki 
parmaklığı geçmek imkanı yoktur. 

Çok Lisan 
Bilen Bir 
Sefir 

İngilterenin Moskova 
Se iri Nasıl Bir 

Şahsiyettir ? 

1 
ngiltereniP MoskovJ sefiri Sör 
Edvar Seed çok ıniimtaz bir ha
riciye memurudur. Vaşington, 

P ekin, Atina, Lizbon. Berlin ve 
Draç sefaretinde bulunmuştur. 

.. 
Olüler Adasının Uğursuz 
Olmadığı da Meydana Çıktı 

B
aba pren • 
ses ünvani· 
ıe maruf Va· 

!eri Brok'un peh· 

livan Bob Gregori 

ile cvlenmeğe ka
rar verdiğini işi -
ten babası , Sara
vak m'hracesi Sör 

Şarl Viner Brok: 
cBir pt•hlivanla ev

lenmek şerefsiz • 
lik değildir. Fa • 

kat, Diaks ve Ma· 

lezy?l:!arın zih -
niyni başka ... On

lar, lıir prensesin 
bir ı:ehlivanla ev

lenmesini lıroş gör
me,ler ... • demişti. ·l•tııq; a arın.a s0 .. u um. . 

1 

1 
t' ~., ... ., onun yuzunu daha ıyl başlamıştı. Ni~anlısı l<olları ara- 1uktan, karın sancı:mdan şileli - Dedi. Fakat kirn.;eyt ııınanc a-

''11· . 00 İn .,_.. ı.,, y- 'Yorctum. Bu zayıf, esmer, sında can verdıği z1m0 n 1 - yet ediyordu. Dai.':'. büyük bir şef- 1 madı . Kov! iki giln sonra öldü. 
~'lan~zlü, üstü ba~ı pejmürde bir 1 giliz lirası mirasa kondu. Bunun katle kooaseun sa r;ler.nı okşuyor: Daisy, 1500 İngiliz lirası miras ye-

1928 - 30 da, Renanide İngiliz 
~evkalade komiseri idi. Kırk sekiz 

Baba, babaısının 

bu söıi;ne kızdı, 

ve: 

ı. .... 
9 

5 

7 

o 
5 

1a40 a~tı. Elindeki çamaşır man- 15 lirasını al:koydu. geri kalanile - Birşey de!!il. Böbreklerin - di. 
Vlıııı, 1 hala dudaklar n:ı hafif hafi! devlet eshamı satın aldı ve buna den muztaribsin Ted&vi ettir. SPROAT'IN GARtB ÖLÜMÜ 

yaşında iken Rio-dö-J aneyro se • 
firliğine tayin olundu. 

- Pekaıa, dedi. 

~ / 0rdu. ve bu hnrPket fasıla· kat'iyyen dokunmadı. Yirmi iki Yoksa bir gıi.ıı sancı artar, ölür • İki sene g~ti. Dai~y Madam 
'· .,_ 'Vaııı edivordu. Onun, ayni yaşına gelmişti H-'f neden ise sün... Sproat ölmüştü Ko:u,ı. kendi le- Bazan adanın sahilleri11den eski Venedik 

""nda b .. ·t b b ı k' kt ıma!Cımatlı bir zattır. Fransızca, ·r tr ir hasta olduğuna hük- musrı a a arın ~cu ıarı mu - e- Diyordu. hine bir vasiyetname yazmayı dü· kacı.:;ı olurum... asılzadelerinin hayalleri görünürmii§ .. 

Sör Edvar Seed <'Ok zeki, çdk 
Prenses olamaz -

sam bir mihrace 

· 1lll "· id ı ı D · h t b k 1 almanca, italyanca. ıspanyolca, r 1 ik, · - .. feci tarn!ı. adamcağı- s o w· ıır. aısy as a a ıcı o a- KOVL(UN ÖLÜMÜ şünüyor, fakat: Karı ve koca satılık bir ada a- zarlığı vardır Çocuklı.r saklam· 
go ak ı ğ ba ı d portekizce ve rusça okur, yazar ve b '·dıi B üzd' · . zu de görmıiyordu. Göz· r ça ışına a Ş & ı Srpoat'ıu eve devamından son. - Daha v•ktim v3r, Eüyük ba· .ramağa aş"' ar. eş Y en faz. lbaç oynarlar. Aras.rR buraya ge-

3ttk loonuşur. iu~ v· • fakat beyazı çok, dur • On iki sene sonn. Il~rkes, büyük ra Kovl'un .•ancıları sıkla.,mııya bam 90, dedem 101 y:~.ııda öldü. la teklif vaki oldu. Tahkikat yap- len seyyahlar, mehtabdn deniz ke-
"·l\ııı, e mat bir renkte idi. İçimde bir altın şirketinde memur olan başlamıştı. Spıoat ı;ok garib bir Diyordu. Az sonra dişleri ağrı · Sovyetler Cumhur;yetl Başveki· tırıyorlar, Ekserisin'n küçük bir narında beyaz gölgP erın dans et-
q•tıı z bir a•ımak h ı ssi duyuyor- K.ovl'un saadetine gıpta ediyordu. adamdı. Borsa oyunlorır.dan 4,000 maya başladı . Bir d.>~;yr mür• • li Kalin!n, Kremlin sarayında ken- kaya parçasından ba~ka bir şey tiğini gördüklerini söy;.,..ıer. 
~.. · Bır ı k 1 K.o ı, · · '· .. l 'd ı dislni kabul etti"' ~aman hayret- 1 d ğ lı ı -• ç ğu ı ı Adr' •la," aq ı . etrniını alan yol- Daisy v evım çc~ guze ı are İngiliz lirası k~ZRnmıştı. Bununla caat etti. Çıkarmaktan başka ça- 5' oma ı mı an yor aı .. ı. o nu da Rivayete göre :uruar, ıya-
b· 4an y 1 ,_ .. 1 'bl b k •·n kendisini alamamıştır. Sör lb"yük' h ı b ı 1 "'la v edik 11 )l aş ıcR b<r ıat. şark•cıya ediyor, n.ocasına gu gı a ıyor-. emlak almış ve bir daha borsanın re olmadığını anhd. Bir -;;;n ame- "" u ve pa a.ı u uyor ardı. Ni- tik denizinde l>o5" n en a-

ara Uznttı: du. Hiç kimse, dokuz y•şındaki ço-1 rkapısından içeri ~da'!l atmamıştı. liyat yapıldı . Dişler çıkarıldı. Ge- Edvar çok Itsan bilmenin fayda· hayet, istedikleri gibi bir adayı sılzadelerinin hayalidir. Mehtablı 
ıı r\J Oğlum . cuğuna bile ağır bir s~z söylediğini, Emlakinin geti r<lirri irad ile geçi- ce yarısı üvP.y oğlu Rrıber'i çağırdı. !arından bahsederken: keşfetmişler, fiat cıhetinden de geoenizde mezarlarından çıikarlaı 

q, ,"· 83nkı b'r ha ·e1';t'tin kuman- azarhdığını işitmcır.ıştL Bütün niyo:du _ Susadı.m!. - Hariciye mem11rları birer uyuşmuşlar. Korfo yakınında cÔ· sahile inerler, dans ederler. 
~~~ 01 tnuştu. Oracıkta köprüye ' komşular Madam Daisy'yi s<>\·iyor- Kov! bir gün bar, 1 kl o rının ağ· Dedim. Rober. Da:~y'yi uyandır- müdekıkiktir. Her şeyi görme • lüler adası...• cÖlüler adası• ~imdıye kadar 

"•k .. ' 1 l hı,k Uzere vapıırun yanaşması- lar, bir gün görmr>seier yapamı - rısından şikayete b•"I dı Doktora dı. !eri, öğrenmeleri H\zımdır. Bunun B u ada, kayalık ve servi ağaç- on 'bir defa sahihini dPği~irrniş • 
~ııelıve.n Yolctıların hPmen hep· , yrorlardl. müro;:aal etli. DokLr . - Babam susamış'. . için de, bulunduğu memleketin li· ları ile doludur. H:ır,b bir manas- tir. 1Jl2.6 de Polonya ve Macaristar 

-ııı.....ı~-"...U:"--'-"-~---~--~~------..._ ..... ________ n.,....,...,..._._ __ -"""'-"a..--ı.----'-°"""'-.ıı...'"" ..... .....ıın,..ı...ı....ı...-null.-bilrru.'1eı:Lııaı:1ltt;1]1rwd;1Je~r:.,. __ __ı_.ıtırırı.ı.c..Jmanastırın yanırdP da bir me- (Devamı 6 ıncı sahif ede) 6 
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-6 SON TBLGllA1' - 3 JUYIB ıtn 

''Polonya, Ateşle 
Oynuyor,, Diyorlar 

( 1 mc:ı $dı&Jeden deı.-am) 

yonları t~rafından nakk lun"c ı'<
tır 

de go~t.'1.l!mesuıı elbette ar.Lu eder. 
l 1 ık y.ıptığım.ıt anlaşma 

n iı.l.! ararc·?.r!aki ademi te-

Makineye · Verirken : Bir Nişanlı, iki Koca· Ve Bir 
Çocuk Oldüren Haris Kadın 

nu oğrendıginı. fa~ etmek iht.ama
lini diı,,~nüyor da o_dan .. 

Dı er tar:ıfta gazeteler , 
manyanın Varşol."c sefırını bu
gün buraya gel eğır.ı bıld ırmek
tedirler. 

Alman Gazeteleri 
Lehistana Ateş 
Püskürüyorlar 

c uz muahcde•snı ı- çbir suretle 
l j • -ı et ı d B heci . &rlin 3 (Husu i)- Alman gazeteluiDin Polonyaya karşı neşri~··-

' .L.ü n y or u. ..ı n l a eyı . 

(5 inci ""-YflJfl.Ofl deoom) 

Daisy, hır b3rdaj'.a •oğuk hıra 
koydu, çocuğa verdı. !!önderdi. 

Erte& güniı, Sproat müthiş bir 
karın ağl·ısından kıvrrnmağa baş
ladı. Canının <;ekildı ~· n . hı. sed i -
yordu. Hemen not~ri ~ağırttı , lıa -
rısmın lehine acele b'r vasiyetna
me •anzım etti f.k i p,ün sonra da 
iyileştı. 

- Yolı comm' Ar.nemm ne sırrı 
olabilır' .. 

Harb 
ilerliyor mu, 

Gerile ror mu1 
(l taci ahıf""' dR 

Alm:ın sefırı, d•etın ..,cmaın -
da. evvel B !Ck tarafından kabul 
edilm mi istıyecektır, fakat ga- , 
zctrkr Moltke'nın 6 r ardanberi 
Varşoırada bu'unrr.amz_ı:ıdan ve 
bu hal kcndısı n Polonya H. n
dye azırile temasta bulunmasmı j 
ımki'ınsız kılın_, olmasından dola-

do . d d ın... lı kt tı son derece şıddetlenmi. ti~. Lr tanın şimdiki Avnıpa bnhnuıın mer-gru an . 06 . uya ıeı;ı etme en- _ _ . . . 
V h k • . d' d kttı oJd~a şüphe edılm.,mekte dıır. se, arşova u umc ı nez ın e . . . 

h ..... ~.- bu bl:. 1 · Bir Val'§Gva gante,inın , Şarki Prwışanm Polonyaya ilhakı luım 
(',._..., teşe uste bu un - , e1.1ı>.: Ş ıı:• Pru C 1• ,.._. 'i b" ·· • "b ol ak itala k "idi Alman g -..• ve u • sya ermen • ı;-ın - nn ır ıosterı ten ı aret • 

ın pe abı yanın duğu halrkmad lı:inrsriyatı büyült bir asabivd uyaııdınnı hr. Gu~t"-
bunu y:ıpın:ıyışı, Polonvaya karşı 1 b . "dd il 'h L d......_· L"ı·· ı,· t hrilı: dıl t.m kt _ • er, u nevı ı a an ar~ ve;•~ e n ao u ı:r a a r e e ve 
olan duşnıanlığını ııçıkça ilan et- w -hi t it ·cıd ı· bl ihta ı1m v h"k" t• · 

• . , &.il[:' • ana ço şı et ı r r yap p asını, arşova u uıne ının t•· 
mesı drğil mı. . .. . kib ~ilin si~·a....elin lyi bir ne~" '-ermiytteğini yazmalıtadular. 

ro~~~/>ı~rı1u;~~Ecı Belçika V a·ziyeti iyi Görmüyor 

- Bıı t{·crube et b:,kalım! .. 
Delıl<anl ı, bir gün y>ne ann~ -

sinckon para istedi , 'e 
- Vermiyecek .ılursan, hepsını 

oo~· IİV\.'Ceğim .. 

~dı. Da · ·y'nın rt-ngi .apsarı ol
du Bir gun arka,hşlaril görü • 
oğluna verch. 

İki gün sonra Rob•'r müthış bir 
Eancı a tutuldu v ll"'t'Sl öldu. 

' ııl 
. a arasında <ulh rrphe,in'.~,} 
yesi yolunıla girişilen nıuı 

!er intaç eclilmeıniş olmaıJı ıd' 
ber &vyet Rwı a ileo ııı:ıi1 
rMındalı:i mlhakrreleriıı '" 
tai navır teatilerinin pe~ r 
bir anlaşma yoluna girı:ııi• ~ 
duğn ortadaki delilleri• '~~ 

İugiltcrenin bir taraflı g: 
yı bu kabulun ar,cak dietin cel
..esın<l~n SQllra yapilabikceğüıi 
yazmaktadırlar 

Dığer taraftan Bec.k il~ arka -
daşları yukarıda Zlkn geçen nut
ku tanzim ile m 1 olacaklardır. 
Polonyanın Berlın sC'fuı Lipskı 

raporunu vermdı ve talımat al
mak uzere pazartes, günündenbe
rı Varşovada bulunm:ıktad:r 

Varşova :ı (A.A.> - Bek'ın ya- I Brüksel 3 (Hmusi)- Milli mii dafaa nazırı. be~·nelmilel vaziyette 
pacağı bcyaı::ıt arifesınd evazıyetı ~ahiha doğru hiçbir inkişaf gönned diği i~in. enel<e silah altına alın
buı; Hlen D'lbr V.cczor gaze- nuş olan kıt'alar arasıoda münavebe yapmaf:'a karar ,·rrmiştir. Gayri 
lesi diyor kı: muayyen hir zamana kadar nınuni yet alını olan aıJ<erlerden bir mik-

Ortaya ynlan hl Le. !er atmak tarı tekrar silalı altına davet edilmiştir. 
suretil İngıltere ile Polony~nıır 
i!l'asına açmağa matuf olan Alman 
entrıkası akamete uğra.'IlJŞtır. !n
ı;llteredc, bu hartketın farkına va
rı~ ve t&kb 1 edilmiştir. Bütün 
bunlar, Polonya - lr.ıP ere garan
tilerinın ıbhr.mda tm olduğu ne
tıc j tevl d etı:>ışt•r Polonya. 
döğüş<'«'ğj zamanı b!zzııt kendisi 
lnt ab edcrektir ve bu takdirde 
lngııtere ve Fransa, Polonyanın 
yanıbaşmda harbed ceklerdir 

Bulgarler Ekmek Ve Su istiyorlar! 

Bır hafta ·onra ~·tn!d~n ancı -
landı . Fakat bu sef . r iyileŞ'('medi, 

karı~ının ve \'QC\ı i\uırnn göz yaş
ları ar=nd. gözleriı:ıi l :ıyata ka
padı. 

DAISY HASTA BAKICI 

D y, ıkmc.-i koc•.ırun ôlumilc 
bir nıılyon Frank lt>varii' etti. 
Bu Jl"'ra ile rahatça yaşayabılirdi. 

O,llıı R<>ber, on dl.o~ uz ya ana 
gelm .şti. Mü cndislıile huıırlanı
yordu. Daısy, oğlı', heıaber lngıl- J 

tereye gıttı. Avli :~ f. do Ie:)kr:-n 
adlı bır tucear k«:::- syon<usu ıle 

tanıştı ve onunla .. vkndi. Bu. ü
çuncu kocası i:<li . K ndi inden çok 
l:l*mnun ~ı. 

Fakat, Rober niş:ınlısın vak'ayı 

anlatmı,U. Niş:mhsı. Sproat'ın 

kard<'Ş'..'11 ta»ı ·.:ırdı• O,m buldu. 
Kovl'un dos:larınl l ab<'r erdi -
ler Hep bcrılbcr 'amtı: .. müra
caat et • r Ölt ın ttüi de me-
2ardan ı'l'karılılı ti ~1 ya ·Jdı 

1 tiler yerine kalıma gör• "'' 
bil irtifaklar sistemini ıeı-t;Jı 
reği ıiı idi kuvv tlenııı<' 
Ayni ~ manda, LondraniP 
ettiği ve PariJn takviye~· ... 
eyledi i ılzakerelt-rle lı,..·. 
Alman hemfll he-n 
1 iş haJe sokulın ; 
politika hM·ası · ıı~ıJ)(f 
ciherenin idıu-e .,ıılği 

Lip ı'nin dletln cuma günkü 
cclscsınde hazır bulunacağı soy
Jenmektedır. 

Polonyanın Alman muhtırasm 
v receğl cevabın aynı günde Var-

va dieilnın aktedE"ttği celseden 
evvel maslahatgüzar sıfa :le Po
lonya se!aretı müsteşarı Prens 
Lubomlrslıi tarafından Berl•n bü
kiımetlne tevdı f'd.iltt~ rivayet 
edilmelrtedir. 
HARİCİYE NAZIRI NELER 

SÖYLİYECEK? 
Varşova 3 (Hususi)- Harıcl • 

y~ Nazın Miralay Bek'in bu <>yın 
lıeşinde dıyet meclisinde HiUerln 
Alman - Polonya mualıedeslnl 
feshetiğıne dair göndeı dıği nota
ya bır nutukla ct>vab verect>gı 
kat'i surette anla§ılmıştır 

Siyasi mehafilde söylendigir:e 
göre, Polonya Hariciye Nazmnın 
.söyliyeceği nutkun esasları un· 
lardır: 

- Almanlar Dançıg meı>ele,i • 
nm h..Uini mi istiyorlar? Biz de 
bu meselenin halledilmesi arzu • 
wndayız. Fakat sozı.in bize du' -
mediğl mütaleasındayız. Polonya 
ile Almanya arasında hangi taref 
bir mukarenet teşebbüsüne g • 
rişnilijtır. Almanya mı, Polonya 
mı? Alrıanya ile Polonya arasın
da slyas.I münasebetin eskiden d~ 
ıyi değil di. Mareşal Pılsudskı bıı 

münasebetleri düzeltmek !çın ılk 

Va~va 3 (Husu!') - Dançlgde 
Nazilerın herhangi bir emri va
kie kalkışmaları takdirinde. şeb • 
rin Polonya askerler• tarafuulan 
işgaline karar verildıği anlaşıl -
maktadır 

Polonya Hariciy~ Nazırı 5 ma
yısta söyliyeceğl ı:utukta şunları 

lstiyecektir: 
I - Dançı.g üz.erinde Polonya

nın himaye.ııı tes s f'dilmehdir. Bi
naenaleyh §Ehir Pt'llonya clrdu ve 
donanması t:ırafırı<la:ı ı~al olun
malıdır. 

2 - Dançıg iıya'lwıı: kararları 

meta olamaz. Bu k~rarlar, Polon
ya hükumeti tarafınd;;n kontrol 
edilecektir. 

S - Danç;gdPlti aeır sanayı üze
rine de Polonya kontrolu konu -
lacak1ır 

Zehirlenenler 
Aksaray, Samatya. Karagümrük 

ve cı\•arlannda vuku~ gelen sütten 
zehirlenme hl'ıdısesi tahkikatına 

ehemmiyet]~ devam olunmakta-
adımı atmıştır. Almanya, o zan.Jr.· dır. 

lar, serbest bir şehır için iki mcm· Zehirlenen:erin istıf ali artık • 
leket münasebetlerinin bozulma- 1 lan ve sütlerm bakı ·cleri mülıür-
İına hiçbir zaman taraftar ~örün- Jenerek Bek-diye kimyahancsl ile 
mıiyordu. Halbuki bugün, Aiman t>bbı adliye gcinderlmi:tir. 
noktaı nazarının değişmiş oldu - ____ _ 

Bclgrad 3 (Husus!) - Roma.n
yn Hariciye Nazırı Ga!enko'nun 
Romadan sonra buraya gelırw.s:i 

beklerJnE'k ted r Bu zıyaı et mü
nast'betllc ııeşrıyatta bulunan p
ze1eler, hulasatan diyorlar kı : 

· Romarya Harıcıye Nazın Ber
lin, Londra, Parıs ve Rcmadan 
avdet etuğı için, Yugoslav Hari
cıye Naıırı Markoviç ile yapaca
ğı mülfut her halde çok ehem
mıyetli olacaktır. 

Btıyülı Harptenberi Romanya 
ve Yugoslavya dost ve müttefik 
kalmı.şlardır. İstikbalde de bey
nelmilel sahada yapılacak her 
tüdıi tcşebbüı;te beraber buluna
calı:lardır. Her iki memleket her 
turlü ideolojik cepheler harıcın
de buhınmaktadırlar. Bundan baş
ka bir siyaset hem Romanyayı, / 
hem Yugoslavyayı meş'um olma
sa da, vahim akıbetlerden silrilk
leyebllir. Bu sebepten her iki 

memleket, vahdetleıini tehdıt e
decek olan her türlü harici darye
lere karşı milli devletlerin mi).. 
dafaası için, ayni metodbn ve ay
ni ı.ollar1 t ·kjp etmektE·diıl,..r 

Romanya kendi nıenfıı..~tlenı ıt 

d.ı nıa büyük devietlcrin menfa
atleri ile telif etmiştir. Gafenko 
Bcrlml ziyaret e tiği zaman, Hit
ler ile Alman Hariciye Naıın Fon 
Ribbentrop'un bu noktai nazarı 

tamamile anlamış oldııklarını gör-
mü tür• 

Sofya 3 (Hususi) - Bulgar Ba§
vekili Gospodin KQ.,civanof'un 

Sobranya Hariciye komlliyonunda 
Bulgar dış siyaseti hakkında VeT

<liği ızahat malCımdur. Kö";-ı,·anof, 

Bulgaristanın komşularıle olan 1 

1 
mun batından bah.«lerken, 
Türkıye ve Yugoslavya ı1 Bul
garistan ara.<ında münazaalı hiç 
bir mesele mevcut olmadığı, an
calı, Roman adan etnubl Dobru
cıryı, Yunanistondan da D<-deağa
cı istedBtlerini açıkca roy lemiştı~ 
Bu taleb ortaya aWalı nn bet' giın
den !azla oldu. Bü•ıin cihan mat
buatı Bulgaristanın bu talebleri 
ile meşgul olmakta ve Balkan 
devletleri arasında mü tc-nk bir 
sulh «>phesi teşkilinin Balkanlar
daki eınIDyetini kuvvetlendırece
ğini i:fade etmel<tedirler. Bunun i
çin de Balkanlılar arasındaki mü
nazaalı meselelerin sür'atle halli 

icap ettiğini kaydetmektedirler. 
Gospodjn Köseivano!'ıın resmi 
orgaru Dnes gazetesi de (Son Tel
graf) Başmuharriri Bay Etem 
İzzet Benıoe'nin Balkanlılar a
hengine dair yazdığı iki makaleyi 

Fa.ka• oğlu canu.ı kl}·ordu. İb~ 
rafına para yetiştin:m .y(lrdıı . Bu
gu:ı bır m<>t<>siklet, yarın bir oto
mobil alacaJ;ınt. <.\bür gün kumar
da borçlandığını •öylü~·or, anne
sinden para :istiyo•d·ı. V ( alıyor

du. Bir gü narkadaıılarile görü • 
çürken : 

- Tuhaf yy, dcd!. Ann<'m ne 
istersem verıyol', reddemıyor. 

- İ!ı:ti:mal bır su-rı VllTdır B-ır 

Üı'tlnıın dl' Ar> .1 kk z hı len
diği anlaşıldı. :8-I ~c-~ :l Robenn 
vefatınd n b az evvel. Da!sy'nin. 
fareler. ol<lı>r('C('ğ ııi sö 1 verek 
ars mk aldığım si: k c . 

Dalsy roahkt>meye Hrildi, ida
ma mahktı>n oldu Ve Johansberg 
hapishanes avlusuna. ,'1ldı 

Can3'ar k:;dın. ı;oı: dokiksya ka

dar masum oldu~unu iddia elmiş. 
ve lnr ay ori.ıren ır.,.hakeme e na
sında kat'ıyyen ıtıdalıın kaybet
memış, bir damla gözy~"1 dükme
mıştir. 

Avıılıatı, kendisir.e ~·~nül ver -
miş. Kurtulduğu t<.kdirde evlen -
miy hazır oldu#Unü .öylemişti. 

Küçük Adaları Satın Alarak 
Hükümdarlık lıan Eden Zenginler 

tercüme ederek sütunlarına geçir- (S inci sayfadan devam) narlarla orman hıtlinı ıümı ur. 
dikten sonra, ileri sürülen müta- Kralı birinci Lüi. ko:eanlr.rla mü- Sarnva.lt mmrac:'"' ve karısı: 
leeları Bulgaristanın kabul etti- .cadele ettiı;i sırad~ filooıınu bu _ _ Ada s~tm alın~ı·. mihrace ol-
ğinı söylemelıtedirler. Mir gazc- nda saklamıştı. Hatta, Ada ile mal< kolay değlkfa. B\lnun için 
tesi de Bulgaristanın komşularlle b" 1 . · ,...,k p••a ıster. Kızı~."' ve koca -,;ahi! arasına ır z ll<'ı.r gemıeyı I ,_ = "·"~ 
olan münazaalı işlerini sulh ve düşilıırn~. sında bir ığ:ıe satıı. abcak para 
anlaşma yollle halletmek i~in, 

Kor!olıılar, Oruç yor t\lsunda bu- yok ... Akılhrını bozmu lar ... > komşuların tavassutuna !uzum ol- ....,6 ı · otlar :.., "Tı' nde otu Diı:arla.-dı. HaU:uk ı pehlvıan duğunu ve (İyi komş\lnun böyle raya g•u.r e-~ u« - , 
1 · !er e"I n-ı·Jr,r ,,.. ngındı. Bob'un bır ._·ok a.lması günlerde kendisinı gös:erttetlini) nır ar, ıçer " < , 

.ölüler adası nda har b ma - vardı. Bunl.arı satını~. Şimdi bu yazmaktadırlar 

nastırdan başka bir ~ey yolı:tuı . !kü\iiık ayı ~atın ahy"r hlilı.üm- · Umurnıyctle Bulgar gazt'teleri 
ve Bulgar siyasi adamlarının !le- ı .KtJc __ a_m_a_n_se_rvı_ıc_r,_r._an_ı_ıa_r_,_·e_çı_· __ da_r_ıı_g_ın_ı_il_a_n_f_ll_Cl'f' __ k_._. ---
ri sürdükleri fikir ve mıitalealar 
Türkiyenin tava'5utunıı rica et
mek üzerinde toplanmaktadır. 

Bulgarlar, Türk dıplomasısınin ifa 
edeceği tavassutun mıisrnır ve ya
rarlı neticeler alabılH:ejiı kanaa

Arnavut Kralı Şehrimizde 

tirıdedirler. 

~:etör~~~:~i:;~:~:~ıı::h do- .. ,---1 ... s-t_a_n_b_u_l_B __ e_l •• e_d_i_y_e_s_ı_·_ı':". l_a_n_l_a-;;---
Poıoııya. şimdiye kadar Pomc- _, :.!:!._I 

ranyadan gelip g~n Almar. va- y
1 

bk 

U inci wlıijedeıı der·am) 
tinde bulunan :z~v3t için üç kat 
kıralanmıştır. Kral 'e Kraliçenin 
en akın maıyrtlen l'<·rapalasta, 
diger ıf'Vat ı rivr.rJ;ık " o!C'llerd~ 

ikamet etmektc·dirl< r 
Kralın htanbula ee:me•' muna-

5 betıl <hrmıız"e l>t.>lunan hır 

çok Arnavutlar Vl' h.uı meraklı

lar geç vakt~ kada• ıs•nsyonaa to~ 
lannuşlar, polis halk•n bu bu tehlı
cumti ka s•nda tedbirler almağa 
mecbur kalr.ışlır. KrPI ıle krali
çeyı ve m ıy~tını t.imll bulunan 
trenin ~aat birde eelmt sn uıti -

za~ edi.!i,yorı'u FaJı .. t trPn ancak 
saat 3.47 de istasyors gırmiştır 

Kralın küçuk oglu Jskt·nde indı

rilmi H d< trura o?.c>nll b,Je gcitti
rülmu tur Bıraz sunra Kral Zogo 

Kraliçe Jera!dın kcıun:ı. aJm • o
larak tıer.den inr ı• t.. Kraliç~n..n 

ba ında ko ·u al b r t•pka, üst nd 

gri renkte b:r k; kmac •o \'ardı. 

Mıısafırler otomobiller rıe bir.erek 

tandaşlarına ehnden geldığ. ka - ıııufıammen ilk 
dar kolııvlık göstermışt.r. Şıır.dı kıra 

1 
ı.,m nalı 

Almi'-:-,ya, bu rruntakadan b' r oto- · dd · d 18 "'O N ı . Beyaı.ılta Koska nı•hallesının Cumlı.ırıyct ca t>ın e ı~ J o. ı ev 
mobıl ve demiryolunun g~çıriı -

ve dükkan mesini istiyor. Bu yol, ılk önce b.- • 
Beyal!tta Koska mah.tll~&ının Cumhu.ı:;et c.ıdd~sınde 22 No. lı diıkkan zım denize olan yolumuzu kapı -

ya ·aktır. Almanyaya koridordan Beyaııtta Koska mahallesın:ın Cumhur yt·t caddes.ıncle 112 No. lı dükkAn 
hır otomobil yolu vermel< bizım Beyazıtta Koska mahallcsınde Cum huri~· et cadde..1nde 60 No. lı ev 
~ın kat'ıyyen mümkün de~Jd,r. Bevazıtta Vnn•der mahallesindl' tramvay caddesınde sokağında 9/8~ 
Çünkü gıinün biri-ıde bu otomobıl No. Jı dukkan 

yolunu~ tanklarla dolduğuı:· g.ı-- Gcdikp şa a Tiyatrn caddlsı sokağında 10/24 No. 11 ev 

75,00 

19:!.00 

120,00 

,00 

5,62 
14.40 

9,00 

4,50 

Trenden ılk olarak, bir müreb
bi) enin kucağıııad olıluğu halde 

doğruca penpalas~ gitmişlerdır 

Bazı .bah gazetcleı. Kral..n bu 
ak.\--am Ank~ra:ya gidccegini yaz

mışlarsa da. bıı habN doğru de -
ğildiJ Kralın Ank. rıwa ne zaman 
gıdrct'ği heıüi:ı belr oeğildir. 

Kral ailesinin i'.t>r:de Anlara 
civarında b;r sayfive . erind• otur
maları da ır.uhterrel görülmek -
ted:r • 

1 

IPhin :nrktedir. 
. 11 Derim ,.e Romanın ını:• çıı' 

ltıırdu cqıbeyc ltar§ı • ~ 
mü ad"! in de mU\ affn j 
netict'ler vttmf'Cliği taba~,,!, 
diyor. Veneclilı ve IJ<orlıJI 

kati. r Yııgoo;lavyayı Bal1"' 
fakına •adakattan ayırınaılıl' 
mihvere de sokmamıştır. 
ya içlıa de vaziyet ayııidİJ· 
ristaııın vuiyf'tinde de lııiı 
'i.klik yoktur. AlmanyaJlJll i1$4 
ya ademi teeavlb nıisalııJIJ 
meııi ... §hndllıi hal e r. 
lan ürküt~ ve lıı~ 
haklar ;yolunda ıtaı.a lııı&.' 

"-asiyete ınk~tis". 

Da vuiyet ~ısıJSb 
umumiyenlll: 

- Harlı ilııtiın3H il.,rli.•,ı 
•"riliyor mu?, 

Sıtali yerinckclir. • ;1 

vulyet bn sa.Otaya girıoolf ,_ı 
mnkadder ııonmun en>•• 
nwğe gelmiştir. ,)il 

Şimıti, svlh ,.,. barlı ıo! 1. 
lerin hattı hırtthetiff vt ~ 
lanna bftilanm~:r. YatJ 
Almanya ·e ;yiae yarı 
İtalya 1ıtgilte:reain ~ 
ltarşwoda ;ya bark ce~ 
cekler, yııhnd da kendi ~ 

blrlilıte ~ erin "" ~-:: 
şe ;yakmamalı. için müı~ 
anla ;yohı-~ ~ 
hangi bir taraf lçia e~ ~· 
ltlöf., artılı yn lı:~d~• ,,1 
cak ht., ve hay"ri k•,..' ,,/ 
raq g.,Jdl~ iter i~ ttpl>' 

z~ıtiği "'"~et ib~I~ 
giirülilyor. ,. 

• Iuzalıere i<;in İııgili• 'it' 1 

deni~ itilafının ihya" ·•b ~ 
olduğu gibi ~ünün en alt• 

baobQ!jl sayılan Dançitı 
için de Polonya - Alp;an:!'ıı 
.J "b·. 1 )'.O~ c a yenı ır an aflna 
inık5nı ht-niiz. muhafal'll 

mcktedir. r' 

Bu iki inıUıı 'e miiz.ııl;.~ 
da kapııtıldığı (Ün ya 11 p 
sabıra kallanrnalr., ;yahtıd fr" 
be atıhrıak mukadde% '1<',J, 
eakhr. Fal.al, bu(iin içiJı,_,.I 
taraftan da l'eui bir "'" 

mek daıma hatıra gelebilir Kadıköy halıııde 51 No. Jı dükkan 
Polonya hükutn<'t Almanya ile h 

1
. d 

5125 
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.. k bil - ,__ • a ın e o. ı UA .n mute a munasf'=tlerin tanzi- . · b 
. . , Caffı oga mahallesır.de Muvakkııhane cadd inde 8/6 No 

mmı ıster fakP.t avr zamanda k. 

120,00 
120,00 
90,00 

120.00 

9,oo 
9,00 
6,75 
9,00 

çılmasının teklifi yap•_
1 ki lllhn arsaa ttteefıfU <' 

[ Kaaıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları J da e• .ıh-ade ltu noJltad9~ 
mliphemiyett~n &eli~ er. fJ 

kendi mcmleketL" n hududları da- bahçelı dük an .. . . 
hilinde hakim olma1' hakkının hiç Kadıköy hahııde 3/21 No. 1ı du.<kan 
hır zaman z.1!a uğrrtılmasına ta- • halinde 4/23 .No. h dükkan 
hammfıl edemez. Onun içindir ki, • halinde 53 No. h dükkiın 
kendi topraklarımızda •haric ez Beşiktaş Sınanpa~a mahallesınde Hasfırın . okağında No. 11 dilklli 
memleket. bir mnı!~kc ihdasına Beşıktaşta Sinanpaşa mahalle•!ııde Hasfırın wkağında No. 8 dlUdı:ln 
kat'iyyen razı olamayız. Be .kt<ışta Sınanpaşa mahllesınde Hasfırın sokağında No. 7 dükkln 
Aramızda .-!aha b<~ SPne devam Tepeba~ında Meşrutiyet caddesi sokağında No. 6 dükkAn 

rımesinl ıcabeden b;r ı.demi teca- ı Tepebcşında Meşrutiyet <"addesi sokağında No. 8 dillı.kAn 
vuz muahedesi vard>. Almanya bu 

Şehzadcbaşında Fevziye caddesi sokağında No. 15 ev muahedeyi yırtıp ıt!1 ve bize ye-
. b' . h d ·· dd t kl'f Mercanda Yavd,ça ahin mahallesinde Uzunçarşı soka~nda U2 No. lı nı ır mua .P P mu.svt' esı e ı 

etti. s,yasi sah~da Alman pıılıti _ 
1 

dükkan . .. 
k t hd .dd . Sülevmanıyede Dökmecılerde 1 No. lı dukkan ;;sının e ı en ~Ol"ra emrı va- ... 
kilere gı-çtıi;;ne bir çok misallerile Gedikpaşada Tiyatro caddesi sokağında 10/2f No. ev 
yakından ve alaka ile ~ahid olan Enıinöniınde Şcyhmehmet Geylani mahallesinin Bebkpazan aota:u:ıaa 
milletleı·dcn birıyiı. 96/ 142 No. dükkiın 

Fakat bu tchdid ri~asetinin ar- Enıinönünde ŞeyhMehmed Geyliıni mahallesinin Arpacılar ııokaAıncJ• 
tık p<ılonyaya nıü•,•ır olamıya - 1/3 ve 39/41 No. lı dükkan 
r~ ·ını bir kere daha ~öylemek ve Ortaköyde Muallimnaci caddesı sokağında l ?»o. lı düklli 
ıcııbedP; e sı!ahıa r.ıukı.bele etmek Sııkecıde Hocapa~ada tramvay caddesi sokağında 11 No. Jı clükk(ın 
"VflziyP.tinde buıundııi,umuzu tek-
rar r:-tnıek iı:teriz. 

Galatada Fermcnecıln sokağında 15/165 No. lı dükkin 

840,00 

l::ı6,00 

122.00 
H ... 00 

40,00 

48,00 

*8,00 
120,00 

·:ı10,oo 

480.00 

116,00 
IM,00 

188.00 

345.00 

1980,00 

54,00 
300,00 

400,00 

63,00 

11,70 
9,15 

10,80 

3,00 

3,60 
3,GO 

9,00 
l(),25 

36,00 

4,95 
4,05 

12,60 

23.87 
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Polonya m.ıslıhanr teklifleri her Yukarıda semti, senelik muhammen ikraları yazılı olan ma>ı.Jler teslim tarıhınaım ttıbaren bir•;r sene 

zammı ıetkık e:mej! hazırdır. Yal- miıodetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulm tur. Şarınamelm Levazım Müdürlü
ııız Polonya, karşı tru·afın mena - ğünde görülebilir. lsteklıler hizalarında gösterilen ilk teminat malıbu:ı 'Vqa ıı:ıelı:tubile beraber 18/5/939 

ncümeııde bulunmalıdırlar. (B) (3041) 

Senıtı Ma hailesi Soka~ı No. No. ıa) Cinaı A}lık ETEM ızzı:,1' ıı 
kirası'-----------

Üsküdar Sehnıiy• Şt:l'ifltuyusu :ı3 

J2 

57 ~ab han• ~ : Mektebler0' 
3 50 Tatil , Erenköy Su adiye Canu 11 Yarım lıar-

ııu dülılıan 

Eren köy Suadıye Camı 2& 17 Yarım kar- 3 50 

iri dülckfuı 

Erenköy Suadıye Cami 2 15 Yarım kfu·- 2 50 

p dilltkan 

Erenköy Suadıye Cami 30 ıs Yarım klr- 2 50 

Üsklldar Ahunısade B&Alvba • 111' dülılıln 

ı• Tophaneli 
oğlu Alışab ev 

Üsküdar Altunlzade Bağlarba-

§l Tophaneli 

oğlu 10,12 Tarla Senevi 

Yukarıda yazılı y•rler 3~/5/9-tO sonuna kadar kiraya verilmek üze

re arttırmaları 5 gün uzatılmıştır. ihalesi f/fJ/m Perşembe güııü saat 

15 dedir. fsteklilerln Kadıköy Vakıflar MUdiirlüğüııe gelmeleri. 3044 I 

* * Alemdagında SultLn çiftliği önünde villoı aid çayır otunun arttır-

ması beş gün uzahlmşıtır. İhalesi 4/5/939 perşembe günü saat 15te

ıflr. İsteklilerin Kadıköy vakıflar mı1dürlüğiine mürara~tlmı. (3043) 

Müddetletı 
(l inci dJlıitede" 0 

wil'ıtl' de ~hyacak ve o ti 
nn bil!iin m kteble1 ea ıJ' 
8 de derse başhyarak sa•1 

dar, ani 5 saatt• dersıttı 
c.-eklerdır. 1 

Saat 13 den . ma ~ ~ ' 
''.tini mütulıib talt~% 

m~ktebte blaca)ı:}ar ve _.,;
1 r~im, musiki ile uğr•""'~ ! 

ıJtv Sene başlarında ver fi'' 
lük tatil de 20 güııe ~ıl<9 

tır . )1 
Resmi nı~lıi(( bler ııtl:ıl ı;J1' 

kullar da bu yeni .laı~f f', 
rei şümııli.ine gıreeek "~. 
saat ders y:ı~· ecnetı; ı,ııı 

..,, sltf 
yet mektebleri ıle ucçf • 11r 
ye kadar bitirm~ ol"IK"'.ll 



? 

-~ : FDDmDerraVoUdozllaır -, ____ _ 
İstanbulda Çevrilen Bi r F i lm • 

Fi L. O - -
~~k NAii 1İ<üçük Hanım:·s~~i~Ade 
Ben den AI a cağ 1 n O Is un ! Tanınmış Fransız Artistleri Sultan Süleyman Devrine 

Aid Olan Filmi Mükemmel Surette Canlandırdı lar 
Kollarımda Hala Hararetini Duyduğum 

Güzel Göğsüne Hiç de Y akışmıyacak Pis 
Kurşunlarla Can 

de;~ııtanın içerisi çok Jcalatıalık - Otur. 

Vereceksin 
birk lı:ıı. Ufacık bir pudra kutusu, - Başüstüne kapiten! 
t.i, aç kadın mendili, b~k iki Sonra anlatmağa başladı: 
~a~ Parçası, bir tane de kartvizit - Şu, yanımızda.ki orada ya- I 
bit 1

• Davust, kadın eşyalarını tan kadın var ya ... 
ıl tuara bıraktL Burıq;uk kiğıt- Hiristo! 
tı;:.;ldı, açtı. Birıncisinde fU sa- - Evet kapiten! 

ı okudu: - Şu anda son saatlerini ya -
l.ı:eıek: 27ll'. 
S flfOr. 
iir'au b.. . e uroya gel. Hlrısto gözlerini kırptı: 

Dr. N. - Anladım! 

de~eli~anlı '>11 u~ırla·ı birkaç 
le . ~en geçırdi. Masanın ü
cı:ıııe bıraktı, ikinci kağıdı açtL 
du~a da fil cümleler bulunu}'or-

.ı/'Ya;;tefaııos - Kalitarya yolu 
erllldeki beyaz köşk. 

p~llavusı gözlerini hayretle kır -
tırdı, söylendı. • 

da· Bizim köşkün adresi!. Bunu 
~ ele geçirmişler demek. Acaba 
~~cı Antipa ne cldu? t;ler deh
ğilj~!kanşmış. Fa• kıudn bile de-

!lıı,Sonra bunu da bir tarafa koy -
l> .ltuçuk kartvizıti eline aldı, ü-

Dedi, Davust işaretle onll sus -
turdu devam etti: 

- Fakat burada tesbih böceği 
ezer gibi öldürülmiyecek! 

- Nasıl kapiten?!. 
- Dur anlatıyoru'\1. Bu kadın 

aramıza kadar girmeğe muvaffak 
olan Türk istihbarat casusların -
dan bindir. 

- Nasıl? Nasıl? Casus mu? 
- Maalesef öyle Hiristo ... 
- Ah kapiten, ben o kaltağın 

hayırlı birşey olmadığını anla -
mıştım amma ... 

- Neyse, olan oldu. Bereket ver
sın birııeyimizi öğrcnmeğe mu -

vaffak olamadı.. Çabucak da ce-
zasını görecek. 

- Tabii kap iten! 
- Şimdi sen iki tane güzel ta-

banca hazırla: Hemen telefon et 
acenteye ... İstimbottakı Agapidls 
de buraya gelsın. 

- Başüatüne kap iten! 
Hiristo dışarı fırladı .. Davust sü

kılnet!e kahvaltısını bitirdi. Bu 
aralık bitişik odada divan cumba
larının gıcırtısını, sonra da gezi
nen bir adamın ayak sl!Slerini duy
du. Söylendi: 

- Melek uyandı ... 

Güldü, yerinden kalktı, dışarı 

çıktı, Melek'in yattığı odanın ka
pısını tıkırdattı: 

- Buyurun! 
Davust odaya girince Melek'i 

sabah kıyaietile henüz uyanmış 

buldu. Çok tabii bir sesle hatır 
sordu: 

- Sabahlar hayrolsun kuçük 
hanım .. 

(DPı·amı t•ar) 

l'iııdei<; tek satırı okudu: 

Doktur Ne~t: 

~1 l<artın arkasında da dok torun 
hzısUe şunlar yazılıydı: 

liemen cevab bekliyorum. 

Polonya istiklalini 
Nasıl Kazandı? 

Dr. N. 

1>elikanlı artık hrrşeyi anla -
~U~tı. l<inlı bir bakışla gözlerini 
ı~ara mıhladı, müstehzi bır gü
ıq k!e kıvrılan güzel dudakların-

n •u sözler döküldü: 
.._ Peı.•,. k" 'k h D lııe1t • ....... uçu anım... e -

l'il:a· Sız de doktor Neşetin bece -
to ıı teşlti.litına dahil bulunu -
4-1'14uııuz. Benı şu dakikaya ka
il~ gafil avlamağa muvaffak ol
J;. IQ, Amma ~imdi aiz benim e
""llde.r.iniz. 

r~~lttorunuza güzel bir ders ve
~U!c gıın. Bir daha boyundan bü
~lt. ıJlcre karışmamasını öğrene-

~l'i:liı~ gelince: Kollarımda hala 
~~retinl hissetiğim güzel göğ-
11ııı;:: hiç de yakışmıyan pis kur
ttct la. sokak ortasında can ve
~ lcsııuz... Ne yapalım? Siz is· 
b

0 
l\i.z, böyle oldu. Mukadderata 

~1\ eğmek gerek ... 
~l cenı.n üst tarafını uyku ile 
tı~.{:n Davu~t erkenden yata -
lııı 1\ kalktı ... Melek daha uyan
~ llı~tt. Zile bastı, bir dakika 
~t' karşıaına dikilen kıvırcık 

1 UŞağı Hiristoya emir verdi: 
~. lCaııvallıyı getir... Bugün 
lilıın bir iş göreceksin! 

( 4 üncü sayfadan devam) 

gibi bir milliyetçi b\cn Plsudski 
ile tanıştı, dost oldu. İki gencin 

mukadderatı .u tık bir idi. Ve Po· 
lonya, onların cesareti, gayretı 

sayesinde istiklaline kaVU§acaktı. j 
1897 de otuz yaşın~ basan Mos

cicki, İsviçrcye gWi, Fribura yer
leşti. Kinwa ve tabiirı.t sahasrn· 
daki tetkiklerine dt\'•nı ediyordu. 
Bir elektrik teksif aleti icad e.tı. 

Ve buna kendi ismi!'ı verdı. Bu 
alet büyük bir rağbe! kazandı, bü
tün dünyada kul!aıu!mıya baş - 1 

landı. 

Profesör :r.ioscicki trlık büyük 
alimler sırasına geçmışti. 

Bu sırada vatand1ıı yükselen 
'bir ses onu davet t'<lıyordu. Ona 
(Teopol) fen akadc misinin elek
troşimi kür.süsü teklıf olunuyordu. 
Kabul etti. Artık bütün ilmini va
tanına, vatanının çocuklarına has
redecekti. B\U\dan pek büyük bir 
zevk duyuy'Ordu. 

Umumi harbder. tJl'ra (Şozov) 
azot fabrika.sının müdürlüğünü ü
zerine aldı. Fabrikanın. bugünkü 
tekemmülü onun mes8isi netice
sidir. 

1926 da, Mareşal P l•udski, pro-

fesörü laboratuarında:1 zorla ayır
dı. Cumhur başkan lıı• ına getirdi. 

Moscicki, 'l vak:ttenbcri, me.m
lekctinln refahına, sa.ıdetine ça
lışmaktadir. Hiçbir milli hareket 
\T cereyan ~·oktar ki gözünden 1 
ka~ n. Bürosu her;.-ese açıktır. 

Jl' ,ı, ı·e küçük. ~ehirli ve köylü ı1 ., istedığı zama:ı gider, ken
., giirüc, derdıni rnlatır. Haf-

ı birkaç günü bütün nazırları 
d v l eder. Onlarh dr.~tça ve tek
lıf ,ızc<' görüşür. Sözlrr; resmi ve 
protokla tab; deği!d!f. 

Günün meseleleri h•kkında sa· 
dece bir fikir mübaddesidir. Mos
cicki, bütün dünylYl lehdid eden 
tehlikelerin bir çoğundan mem -
leketini kurtarml\'~ muvaCfak ol
muştu.r 

Polonya Cumhuı r~ısinin ava. 
avculuğa da çok merakı vardır. 

Otomobil kullanmayı ve sür'ati! 
gibneyi çok sever. Sıhhatinin sağ
lam, vücudünün diıı;; olmasında 
hiç şüphe yok ki aporttn büyük bir 
tesiri vardır. 

Pe>lonya, şlmdi, bulunduğu na
zik vaziyet karşmnda bakalım ne 
yapacak?. Almanyaya asla boyun 
eğmemeğe karar v~rmiştir. İcab 
eders~, harb~decek. 

EŞHAS: 

Mire!, Beyaz esire (Vivyan Ro
mand), Vedad Bey (lohn Ladge), 
Tarkiıı, Vedadın ikinci karı'1 (Mi
la Parely), Süheyla, Vedadın hem
şiresi (Lüiz Karleti), Vedadm an
nesi) (Silvi), Sultan Sü!eymaıt 
(Dalio), İhtilalci Murad (Lüpo 
vici), Polis müdürli (S. Fabr). 

- Vedad, ruhum ... Biz asla mes
ud olamıyacağız ... 

Rüzgar yelkeni şı~iriyor, sandal 
boğazın laciverd suları üzerinde 
beyaz bir martı gibi süzülüyordu. 

V edad, Mireli kolları arasında 

sıktı, göğsüne bastırdı: 

- Bu nasıl söz?. Biribirimizi 
sevmiyor muyuz?. Tamamile biri
birimızin olmak için her:;eyı terk 
etmedik mi?. Saadetimi~d~n şüp
he mı edıyorsun?. Yoksa muhab
betimede mi emin deg:lsin" 

Genç kadtnın iri siyah 
de derın bır yeısın em~r

laşıyordu. 

,. 

- Hayır! Vedad ... Muhabbe -
tinden şüphe etmiyorum ... Fakat 
inanamıyorum da ... Ne o? Niçin 
çekiliyorsun•. Çek;lme, gece se
rin, beikı üşÜrt>ün . . \rucudümUn 

s:caklıgı ile senı ısıtmak; kalbinin 
kalbim üzerinde çarptığını duy -
mak istiyorum. Şüphesiz beni se
viyorsun. Eınınım buua ... Bu ;:;ev ... 
gi ıçın değılmidir ki herşeyi, ı.ı!e
ni, mevkiinı terk.ettin. benimle 
beraber gelmeğe razı oldun. Fa· 
kat, bana olan muhabbetin bir 
başka kadının kollannın arasına 

alıp sevmene miıni olmadt. Ah! 
bu hatırıma geldikçe ... 

- Bunu, nasıl bir mecburiyet 
karşısında kabul ettiğimi bi!mi -
yor gibi söylüyorsun. Sultanın i
radesine karşı koyabilir mıyd!m?. 

- Hakkın var, Vedad ... Hata 
ettim. Mazur gör beni ... Ben, ne 
kadar olsa garblıyım. Bu gibi şey
lere pek akıl erdiremem. Seninle 
evlenmiye, 1stanbula gelmeğe 
razı olduğum zaman Türkiye hak· 
kında bir fikrim yoktu. Türklerin 
adetlerini, an'anelerini bilmiyor -
dum. Bir efsane diyarında, bir bin 
bir gece hayatı yaşıyaeağımı zan 
ncdiyordum. Halbuki bu bir hul
ya imiş. Sonradan anladım. Seni 
bir başkasile taksim etmeğe, seni 
bir başka kadının kolları arasında 
görmeğe tahammül edemedim .. 

* İkisi de gençti. V edad yakışıklı 
bir delikanlı, Mirel tam manasile 
güzel bir kadındı. 

Bir sene evvel Pariste, Ebzede 
verilen bir baloda tanışmı~la;·dL 

Mire! yetim bir kızdı. Vedad, Os
manlı sefareti katiblerindendi. 

Seviştiler, altı ay sonra Evlen· 
diler. Birkaç hafta sonra da is-ı..r· l'tsto çay tepsisini masaru.c ü

' bıraltmea işaret etti: 

ZORBALAR 
Elbette ... Hem de kahhar bir 

surete galıb .. . 
- Ramiz Pa~a; Kadı Paşa ne 

haldedirler? 
1 

titredi. Herhalde bu kadını fırsat 
kaçırmadan görmek lazımdı. Da· 
ha yumuşak bir sesle: 

- Af buyuruıluz hanımefendi, 
ismiiılinizi lıltfeder misiniz? 

.... SAL TANATI 
No. 149 

..... . . 
ıı. ly, amma; Alemdar sizlerin 

llig~~uııu ocağa teslım etti. Ken
tlıtııı lıcit döroüncü yeniçeri bölü

'ııl . eıı bulunduğu cihetle biz u-
~tıı .. 

ıtıı .. lQ veçhile bu teslim ve te· 

ıq~~tıı tnuamelesıne rıayet et -
tıı CCburiyetind el' ıı. ..... . 

.._~iz, hangi bölüktcnsiniz? 
t~. <>eıı, kırk dördüncü bölük us

•fısıyun? 

ı;~ :•ni, bölüğün kumandanı 
llız değil ıı.i? 

' E.,et ... 

11,;:- İ.vı Ya; bizleri edenmize tes· 
O!dıtıiz iıyle ise. 

- Olamaz ... Bu ~ımdilı.k müm
kün degildir. 

- Niç-ın?. 

- Yeniçeri dilekleri kabul edi-
lip herşey tamam olduktan son· 

ra; yeuiçeri ağasının vereceği ka

rara tabi olacağız ... Ocak kaidesi 
böyledir. 

- Pekali; sizden bir iki sual 
sormama müsaade ediniz?. 

- Buyurunuz?. 
- İsyan ne vakit bıter ~rı;i -

. ? 
nız .. 

- Bu belli olmaz ... 
- Yeniçeriler galıb değil mi? 

- Neden bu derece ınce ve sıze 
aıd olmıyan sualler soruyorsu -
nuz? 

- Anlamak istermi ... 
- Kadın olduğunuz cihetle bu 

gibi ahval sizi alfıkadar etmez zan 
ederim. 

- Eder ... Hıç olmaz.sa bır an ev
vel hürriyetimize kavuşuruz. 

- Hürriyetinize kavuşursanız 

ne yapacaksınız? 

-Efendimin konağına giderim. 
- Efendıniz kım sizin? 
- Sadrı Anadolu Hafid efendi 

hazretlerı ... dedı. 
Bu sözler üzerine yenıçeri za

biti duraladı ve biraz mülıihaza -
dan sonra, i~i anlamıştı. Demek 
kar~ısında duran kadın dillerde 
destan olan meşhu Kamertab idi. 
Zabitın yüreği çarptı , eli ayağı 

- Kamertii.b!. Fakat; neden sor· 
dunuz? 

Hayır, hiç bir endişe ve mel'ak 
ile değil; alelade bir sorgu efen· 
dmı. 

- Ben Hafid efendinin kızıyım. 
Benim Alemdarla hiçbir müna • 
sebetim yok. Zaman icabı beni o
raya çırağ etmişlerdi. Ocak beni 
pekala şimdi Hafid efendiye tes· 
!im ve iade edebilir. 

- Edemeyiz efendim. 
- Neden? Hafid Efendi de 1>· 

caklı ile beraber >bir zatı şeriftir. 
- Öyle amma; bugün, bu saat 

vaziyet değişmiş bulunuyor. 
- Ne diye vaziyet değişmış bu· 

lunuyor?. Efendim, daima yeni
çeri ocağına sadık kalmıştır. 

- Öyle anıma; yeniÇer!JCT Sul~ 

«Beyaz Esire» Filminden Bir Sahne 
•anbula geldiler. Vedad, mabeyin 
katibligıne tayin edildi. 

Annesi, Parisli gelinıni soğuk 

bir tavırla karşıladı. Dudaklarını 
büktü: 

- Koca İstanbulda kız mı yok· 
tu?. 

Dedi. Vedadın hemşiresi, on 
dört yaşında Süheyla, yengesinin 
güzelliği, şıklığı, zarafeti karşı -
sında hayran kalmıştı. Bir dakika 
yanından ayrılmak istem:yordu. 
Çok sevıyordu onu ... 

Süheylil.; istemeden, bilmeden 
o kadar se\'diği yengesinin fota -
ketlne sebeb oldu. 

Zira, elli yaşlarında, sakallı bır 
adamla, İstanbul polis müdürü ile 
nişanlanmıştı. Mire! bu haberi işi
tince: 

- Nasıl olur, dedi. On dört ya
şırıda, gül gibi bir kız, babası ye
rinde bir adama verilir mi?. Polis 
müdürü karısı olmaktan ise genç 
bir dilenci karısı olmak daha 

tan Mahmudu istemiyorlar. 
Diye; zabit her nasılsa ağzından 

bir liif kaçırdı. Bunun üzerine Ka
mertab alıal morumor olmuştu. 

Flakat; ne çıkardı?. Hafid efendi 
ayni zamanda ve hatta daha iyi 
vaziyette Sultan Mustafanın ada
mı idi. Derhal zabite cevab verdi: 

- Ne olursa olsun efendim ye· 
niçerilere sadıktır? Haber yollar
sanız bizi buradan aldırır. 

- Olamaz efendim.. 
- Ağam gitsin?. 

- O da olamaz efendim. 
Diyip konuşmayı kesti. Yeniçe· 

ri zabiti ırzları ocağa teslim olun· 
muş olan bu kadınlara ne de olsa 
göz koya.mazdı. Bu an'ane, ocak 
ne kadar bozulmuş olmuş olsa da 
baki ve daim idi. 

Faka•; Kamertab alacağını nl
mışlı. Yeniçeri zabitini söylet -
mişti. Demek Ramiz Paşa ve Ka
dı Paşa kuv\•etleri imdada gelme
mişlerdi. 

iyidir ... 
Kaynanası bu sözü işitince kö

pürdü 
- Sen ne karışıyorsun?. dedi. 

Burası Parıs değil. .. Burada kız
lar, anaları, babaları kimi seçerse 
onunla evlenırler ... 

V edad. hemşiresinin polis mü
dürü ile izdivacına riza göster • 
mekten başka birşey yapamadL 

Poll.> müdürü, Fransız kadının 
aleyhinde söylediği sözleri haber 
aldı, \'e ondan intikam almağa ka
rar verdi. 
Zamanın padişahına bir jurnal 

sundu. Mirelin casus olduğundan 
uzun uzun bahsettikten sonra ken
disini Tiirkiyeden uzaklaştırmak 
için saraylılardan birinin Vedada 
nik:ih.lanmasını muvafık gördüğü

nü ilave etti. 
Sultan, en güzel gözdelerinden 

birinin, Tarkin'in Vedad'la evlen
mesini irade etti. 

Vedad şaşırdı. İradeye aykın 

Yeniçeri ve İstanbul halkı ule
ma ile beraber ayakta idi. Sultan 
Mahmudu d~ istemiyorlardı. Öy
le ise bu iş kökünden tamam idi. 

Sultan Mahmud olduğu vazıyeti 
muhafaza ediyordu. Sarayına ka· 
panmış, enderun ricalini karşısı

na almış, müşavere halinde bu -
lunuyordu. 

Sarayının kapılarını her taraf
tan kapatmış, içeri ve dışarı ile 
münasebatı tamamile katetmişti. 

Yalnız; Sarayburnu tarafından 
Kadı Paşaya ve Ramiz Paşaya gön
aerdiği tebdil adamları vasıtasile 
daimi surette münasebatta bulu· 
nuyordu. 
KQdı Paşa ve Ramiz Paşa tara

fından gelen haberler iyi idi. 
Asker yerUyerinde bulunuyor

du. Kasımpaşa, Tophane, Topka
pı, Eyüb taraflarında asayiş ber
kemaldi. Üsküdar ve Selimiye ta
rafı da sütlimanlık bulunu:ordu. 

(D~vam.ı var) 

harekete bulunamıyaca~ını MI • 
rele anlattı. 

Nikah kıyıldı, düğün yapıldı. 

Mire!, az sonra isyan ettl 
- Ben beyaz bir esire değilim.~ 

Memleketime gideceğim .. 
Dedi. Vedad cevab verdi: 
- Ben de beraber!. 

* Sandal, gittikçe kabaran aalga· ' 
lar üzerinde sekiyordu. 

V edad, başını 5evgill karnının 
dizine koymuş, gözlerini kapa • 
mış, düşünüyordu: 

Eski dostu ihtilAlcl Murad sah· 
te bir pasaport tedarik etmişti.. ' 
Bununla, Kızkulesl açıklarında 

yatan bir ecnebi gemisine bine • 
cekler, Fransaya gideceklerdi ve 
mes'ud olacaklardL 

Birdenbire gözlerini açtı. Mirel 
sandalda değildi. Başını çevird~ 

denize baktı. Güzel bi:: elin 
küçük bir beyaz mendili salladığı
nı gördü. Az sonra güzel el de. 
mendil de boğazın laciverd sula
rına daldı, kayboldu. 

1 Sinema Haberleri 1 , __ __. 
• (Üç vals) film ni çeviren Lüd

\'ig Berger, (Bağdar hırsızı) adlı 

yeni bir filim yapmağa başlam"
tır. Bu filim renkli ve muazz.m 
bırşey olacaktır . 

• Tino Rossi, Mısır seyahatind.-n 
döndü, Parise geldi. Şimdi Ol g. 

piya tiyatrosunda şarkı söylüyn·\ 
alkışlanıyor. 

Sevimli artist, Korsikalı kıy.~ • 
fetile ve kitaresile sahney2 çıktı
ğı zaman koca tiyatro yerinden oy• 
nuyor. 

• Barb Blö'nün sekizinci karı~ı) 

filminden sonra ekranda görü o -
miyen, Fransız yıldızı (Klo-ıe• 

Kolber) Zaza adlı bir filmini bi
tirmiştir. Bu filim, Pariste gö; -
terlmeğe başlamış ve fevka!id-t 
alkışlanmı~t:r. 

" ' 
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Hakikaten 

Kadınları 

Rahim Hastalı-

ğındankoruyan 

Sıhhi Ve En 

Birinci adet 

Bezleridir .. 

ve 

En ince 

Elbisenizin 

Altında 

Görünmez 

Vücuda Bütün 

Serbestisini 

Verir. 

SAGLIGINIZI 
ı ı KDRUYU NU Z: ı 

,r ~~ "
~...,,,.;.. - . 

K i 
MEYVATIJZU 
1 En hoş ve tabii meyva usa -

relerinden yapılmıştır. 

Takı;, edilmesi kabil olma-
1 

yan hir fen harikasıdır. 1 

İNGİLİZ KANZUK ECZANE- / 
Sİ BEYOÔLU - İSTANBUL 1 

NEVYORKA SEYAHAT
1 

Türk gi i· kuvvetli 
Sözü boş değildi r 

ÇAPA MARKA M ÜSTAHZARAT! 
Bu sözü teyid eden güzel yurıl 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
' 
Pirine unu 

1 

Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 

t o prak larının biricik imal kaynağıd ır. 

Salep 
Tarcın 

' 
Kimvon 

• 

Karanfil 

İstanbul Belediyesi İlanları ı ı ACELE EDiNiZ 1 1 
(27.000) tonilatoluk 

NEA H ELL A S 
Liiks transatlantik \'apuru 

Mayısın 19 da 

Mercimek ;ınu 

Bu~t:a y n işastası 

Pirinç nişastası 

zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuıu 
Kırmızı bibS 
(Kutu'l8 

paketleri) 
. t 

Memlekette bu maksatla kurulmus ve her şeye rağmen (24) sene nes lin gürbüz yetişme5ı~b 
tevaklcufsuz hizmet etm iş ~gane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertı 

ve tavsivesile ve rPcPl!iniz bu ı;rı dalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 
Senelik muhammen kirası 300 lira olan Sirkecide Ebussuud cadde

sınde 7 - 9 numaralı dükkan teslim tarı hinden itibaren bır sene müd
detle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 22 lira 50 kuru~luk ilk 
teminat makbuz veya mektubile birlikte 15/5/939 Pazartesi günü saaat 
14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (2925) 

** Yıllık 

mmhammen ilk 
ktraaı t•minatı 

Çakmakçılarda Çakmakçılar mahallcsınde Atik Alipaşa 
mahallesinde 18 N. lı Çandarlı Atik İbrahimpaşa med
resesinde müfrez arsa 
Babıalide Lalahayrerdin mahallesinde Fatmasultan 
sokağında 5 No. lı Hacıbeşir ağa medresesi 
Süleymaniyede Hocahamza • mahallesinde Kepenkçi 
Sinan sokağında 5 No. lı Seyavuşpaşa medresesi. 
Çakmakçılarda İbrabimpaşa mahalle ve sokağında 18 

:-; u. lı Atik İbrahim paşa medresesinde baraka 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında 35/37 No. 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. J ıdükkan 
• Yağlıkçılar sokağında Camili hanın 4 No. ıı 

od:ısı 

Cağa!oglunda Cezri Kasım mahallesinin Hiliıliahmer 
,okağında Hadım Hasanpaşa medresesinin 1 No. lı odası 
Cagaloğlunda Cezri Kasım mahallesinin Hilaliahmcr 
,ok~ğında Hadım Hasanpaşa medresesinin 2 No. lı odası 

Cağaloglunda Cezri Kasım mahallesinin Hiliıliahmer 
so!<ağından Hadım Hasanpa§a medresesinin 3 No. lı odası 
C ısoloğlunda Cezri Kasım mahallesinin Hıliiliahmer 
"''~ağında HaJım Hasanpaşa medresesinin 4 No. lı odası 

Cagaloglunda Cczrı Kasım mahallesinin Hilaliahmcr 
>Ol<ağında Hadım Hasanpaşa medresesinin 5 No. lı odası 

Cagaloglunda Cezri Kasım mahallesinin Hilaliahmer 
sokağında Hadım Hasanpaşa medresesinin 6 No. lı odası 

C"galogluoda Cezrı Kasım mahallesinın Hılaliahmer 

,okağınd2 Hadım Hasanpaşa medresesınin 7 ve P No. lı 

120,00 

300,00 

360,(•) 

24,00 
36,01) 
36,0·I 

24,0J 
311,00 
36,011 

2,ı,00 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

2400 

24,0~ 

9,00 

22,50 

27,00 

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

l,f.8 l 
1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

Otl<.ı.SI 48,00 3,ôQ 
C.~aloğlunda Cezri Kasım mahallesinin Hılalıahnıcr 

ook.ğında Hadım Hasanpaşa medresesınııı 21/1 No. lı 

aralık nıahallı 84,00 6,30 
Yukarıda oemti, senelik muhammrn kiralan yazılı olan mohaller 

teslım tarihinden ıtibaren birer sene muddetle ayrı ayrı kfr&ya verilmek 
ıızere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlü
gunde görülebilır.İstekHler hizalarında göe;terilen ilk temi'lat makbuz 
veya mektubile beraber 16/5/939 Salı günü saat 14 buçukıa Da'mi En-
cumendc bulunmalıdırlar. (i) (,?.961) 

5enelik 
Muhammen 

kira~' 
il k 1 

teminat 

Galatada Fermeneciler sokağında 17/161 No. h dükkan 400,00 30,0'J 
Galatada Karaköy sokağında 5/6 No. h dükkan 1500,00 112,50 
Köprünün Haliç tarafında 59 No. 1 ı oda 300,00 22,50 
Galatada Karaköy sokağında 1/2 No. lı dükkan 1080,00 81,00 

Yukl\rıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 
teslım tarıhinden itibaren birer sene müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir.İstekliler hizalarında göe;terilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 5/5/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (B) (2664) 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı ] 
lfletme u. idaresi ilanları · -Kendir tohumu 15/5/ 939 tarahinden itibaren D. D. 106 Nfl. h tari

feye ithal edilmiştir. 

1'' azla tafsl!At için İstasyonlara müracaat edilmesi. (1594) (3005) 

Beyoğlu ktiklM caddesinde 

Sakarya sineması kar§ısında 

T 
Gömlek Ticarethanesinin 

Şimdikr dükkanın terki hase -

bile ve T'caret odas;nır. müsa

adesile yapm~kta olduğu 

LİQUIDATION'UN İLK GON

IL"'~'DEN İSTİFADE EDİNİZ 

En iyi cins bütün stoklarını 

rek abet kabul etmez fiatlarla 

elden çıkarmakfadır. 

% 25 ila 45 tenzilat 

ACELE EDINiZ 1 

Sultanalımed 1 ınci sulh hukuk 
mahkemesınden: 

Davacı İstanbul Belediyesi veki
li Avukat Ömer C•.nil tarafından, 

müddeaaleyh. Ceğal~~Ju Nuruos
maniye cadc!esi Ne. frO C:a Cavid 

aleyhine, alacağı 0ıaıı 648 kuru -
şun tahsili hakkında :;çılan dava

dan dolayı gönderilen tebligat, 
müdde.ıaleyhin ıııezkur ikamet -
giihı terkederek ~ı'kıp gittiği ve 

bulunduğu mahal de meçhul ol
duğu şarhile müba5iri tarafından 
iade edilmiş ve ikam•tgahmın tah

kiki için zabıtaya yaıılan yazıya 
verilen cevabda, keyfiyet teyid e

dilmiş ve müddei nkilinin talebi 
veçhile müddeaahyh Cavide 15 

gün müddetle ilanr.n tebligat ic
rasına mahkemece k3r:ır veril -

m ş olduğundan muhakemesinin 
icrası için tayin kılı:ı~n 25/5/939 
günün~ rastlıyan pern·mbe günü 

saat 11 de Divanyolundı. Sultanah

med 1 inci sıılh hı.kuk mahkeme
sinde bizzat veya bilvrkale hazır 

bulunmadığı t:ıkd'rc:0 muhake -
mesinin gıyabında k•a kılınaca -
ğı tebliğ makamır.:ı kaim olmak 
üzere ilan o!unur. (17420) 

Pireden Nevyorka 
doğru seferine başlıyacaktır. 

Yolcu ve emtiai ticariye kabul o
iunur. Fazla malumat ıçin Galatada 
Solan Caddesinde No. 141 K. Siskidi 
vapur acenteliğine müracaat oluna-
bilir Telefôn: 42612 

İstanbul aslıye bir:ııt; hukuk 
mahkemesinden: 

Dünyacta beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat 'iyyen omuz onluzadır' 
Daha üıtününün bulunması mükmün değild i r. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yer~; 
daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Beşiktaş , Kılıcali - M. NURi ÇAPA Tel. 403 

Mehmed Behiç Hki!i avukat 
Cela!Ensari oğlu tarafından M. 
aleyh İstanbul ikinci ifl5s memur
luğu ile Nişantaşırıda Şafak sokak 
30 No. da mı:kim H:ım~i aleyhine 
açılan davaı:>ın yapılmakta olan 
muhakemesil'de 29 /:3/939 günü 
saat 14 de mahkcnıeyc gelmesi 
zımnında kcndisir.e ilanen tebli
gat üa edilen Harrdi yukarıda ya
zılı günde mahkemeye gelmedi -
ğinden hakkında mahkemece gı

yab kararı ittihaz e.~ilmiş oldu -
ğundan muhnkemc için talik olu
nan l 7 /5/939 tarihil'c müsadif 
çarşamba giinü saat 14 dr mahke
meye gelmeniz gelmediğiniz tak
dirde muhakemeyP gıyoben devam 
olunacağı tebliğ makaınına kaim 
olmak üzere ilan olunu.-. 117396) 

ı LAN 
Ester Almcleh ve Yeşua Tiza 

unvanile kurdıığumıız ~irketi, Be
yoğlu 4 üncü noteriiğinden mu
saddak 13 nisan 939 tarih ve 5164/ 
203 No. Jı feshi şirk~t mukavele -
sile 25 şubat 939 tat'h'l'den itiba
ren feshey !Pdik. 

TUrk Hava K.urumu 
2 7 inci Tertip 

1 inci Keşide 11 ayıs 939 dadır 
Büyük ikram iye 40.000 Liradır. 

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

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

Semti ve mahallesi 
Cadde 

veya Sokağı No.ıu Cinsi 

Muhammen 
Aylığı 

Lira Kr. 

Bu itibari": Gerek Ester Alma
Jeh ve gerek"e zevci ve> vekili Ma
yır Almaleh imzalarıle ır.ümzi ve 1 

mefsah şirketimizi i!zam eden bil
cüıııle düyunata aid >enedatın e
dası; mczku• feshi ş '•ket muka -
vclenamcsı mucıbhr~ Ester Al _ Vezneciler, Camcı Ali Tramvay 
maleh tarafından tel<abbül edil _ Eyüp. Kızılmescit Kalenderhane 

95-97 
47 

Mekteb yeri 
Sokullu Türbe 

12 00 
10 00 

miş olduğundan ba şirketle ata - 4 50 kası olanları'! Ester Almaleh veya Vefa, Mollahüsrev Kiıtibçelebi 
. . , Mahmutpa§a, Süruri Sultanodaları 5 00 

zevcı ve vekıl Mayır Almaleh e • Süruri Sıraodalar hanı 3 oo 
m~racaatları -~e b u~:rketı: hiç bir Çarşıda Çuhacı hanı üst kat 3 oo 1 

alaka ve ıhşıgım k3 madıgını ve hissesi j 
hiçbir ~ekildc maddi ve manevi Dayahatun Hamam 7-9 Depo 1 00 1 

meşru tası 

98 Sineklimescidi 
9 Dükkan 

22 Dükkiln 
5 Odamn nı~ıf 

Beyoğlu 3 üncü ~ıılh hul<U~ 
kimlığınderı: oo> 

Mahkemenin 939/32 sayılı 
yasile Eğrik:ıpıda Fethi C• 
mahalltsinde Kmm cadde' ,il' 

34 No. lı evde oturan Hara!• . 
Nonis \'Ckill~ri avokat .ıı. tt 
Moshos ve Kiryako Gökke5 

!arından ŞişHde K~ğıthane e-
t l'' desinde 74 N o. da bakkal 5 ' 

. dC ı 
Vangel ve saire alevhltrın. 

1 
it' 

lan mezkur gayri menkulu• , 
d ,ı şuyuu davasından ılolayı " 

dilenlerden '!'aııaş gc~tcriJCP 
de bulı;namadığın"ıa" ve n 

olduğunu bı'er d~h· buJunaf. 
ması ha•ebilc hakl;•rJ~ki d3' 

ilan surelile. tcblığ eıJilmi~ ,. 
reyan °den nıaJık~'T)('S;ndC ~I 
okunarek diğer h.05edarJarıP 
zılarına vasi tavin etlihniŞ ,·r 

hakem~ dc\'am. ctm~kle ~~. 
kalmıs ohıaklı n.ahkcırıc • , 

9:!9 saat 9,30 a tahk edilP' ' 
bundan bah.;lo gclm'yen da'' 

• JI 
dilenlerden Tanaş:ı c.a yırı 1 

fasıla ile ·ı;ber gıvr.b kar" 

tebliğine karar ve· lm"i old"~ 
dan ,tirazla mı. <Pr,e gılru 
kemey g•hı<'cl"i~ n• ıar• 1 ' 
bir ve kıl gi:'nderır.ed;ği t.' 

vakıalaıı kabul dm'• saY " ,,,, 
gıyab kaarı tebl•i_! rı,ıka!l'lı ı'P' 
im olmak üzere il'ın c'un~ 

Çocuk Hekimi I~ 
Dr. Ahmed AkkoY~. ı 
Taksim - Talimhane Palas 

" P 
Pazardan maada her '1' 

mes'uliyet kn·bul ctr.c;yeceğimi a- Aksaray, Çakırağa Tramvay 12-14 Arsa 75 ı 
Sultar.ahmed üçun<:u sulh hukuk Jakadarların malumı olmak üze- - · 

hakimllğindrn: Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya ve-· 

saat 15 ten son~ 

· ırıeP1J Istanbul üçüncü icr~ 
re ilan olunur. · Jil 9/M /939 J Davacı İshnbul hdı.diyesi avu- rilmek üzere açık arllırmaya çıkarılmıştır. istek · er yıs Sa ı 

Yeşua Tiza t v k fi B kalı Ömer Cemil taı afından İs _ günü saat on beşe kadar Çemberli taşta stanbul a ı ar aşmüdürlü-
ğundan: 

Bir Lorçian dol ıvı maııcuı 
tanbul tevkifhanesır.de mevkuf !============== ğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (2939) 

deabih 38 liranın dava tarihinden 

·e 
paraya qevrilmesiııe karar ' . ' 

1 R .. v. o· k .. l .. " . İl A miş gardirop oda takımı kal')~" Yahya aleyh·nc 37/lPGO ve 39/55 

dosya numarasile açı'nn 38 lira a
lacak davas•nın ynpılmakta olan 
muhakemesinde mıiodeialeyhin 

tahliye edilip ikametgahının meç
hul olduğu anlaşılm,1~ına binaen 
ilanen davetiye ve l"l\lameleli gı
yab kararı tebliğ Ptfldiği halde 

itiraz edilmemis v• mı.hakemeye 
de gelmemiş ve vekil d~h; gösteril
memiş oldu[:unda•ı r:ı~blağı müd-

bilitibar 7o 5 faiz ve % 10 ücreti 
vekaletle birlikte rriiddeialeyhten 
bittahsil müddeiye ita~ma ve bil
cümle masar:fiıı rriiqtlPialeyhe a
idiyetine kal:ili te!"lyiz olmak ü
zere gıyaben 26/1/939 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itib~ren sekiz gün zarfın
da temyizi dava erli.lm~diği tak -
dirde hüküm kesbi k •t'iyet ede -
ceği ilaoen tebliğ o'ıınuı-. (17410> 

~0ğlu Vakıflar ıre tor ugü anları hah 9151939 tarihi,,cıe salı "n • 
Lira saat 9 dan il e kad 1:· !{ara!! ııl > 

60 Bedeli tahmin rükte Salih apart "'"'ıınd•.ı J. P 
arttırma sur~tilc s,ıtıJac__/ag 

Şi•Ji Ermeni katolik mezarlığında yetişen yaş otların biçilmesi ve • olunur. 38/633 
nakledilmesi alıcıya ait olmak üzere ~atı§a çıkarıldığı 28/4/939 günü I==========~ 
bedeli muhammeni bulunamadığından 3/ 5/939 tarihinden itibaren bir 1aeıı 
hafta müddetle temidt edilmiştir. Taliplerinin görmek üzere her gün Sahibi ve neşriyat• ıdare 
maballinde ve 8/5/939 Pazartesi günü ihale olunacağından saat 14 de B~ muharriri f. 
yüzde yedi buçuk pç.' 11kç.U. Levazım Memurlu(una müracaatları ETEM İZZET BE?dC 
ilan fllunur. 13020) Son Telernf Matba-" 


