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ETEM İZZET BENİCE 

Balkan 
Birliği 

Bclgradda neşredilen teb
liğ Balkan birliğinin canlı
lığını bir kere daha ıözö
nüne koymuş, şüpheleri i
zale el:miJ bulunuyor. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

ırb ihtimali bir kasırga gi
bi dünyanın başında dolaş
tığı son ay içinde vaziyeti 

'1l çok dikkati çeken bölıelerden 
... i de Balkanlar oldu. 
Zaınan :r.aman: 
- Balkan birliği dağılıyor!. 
- Yugoslavya ayrılıyor •. 
- Romanya mihvere iltihak e 

eliyor. 

Dendi ve.. bu şayialar bütün 
ı\vnıpa matbuatında münakaşa, 
ta1ııu ve izah mevzuu oldu. Hatta, 
Yugoslavya Haric~e Nazırının 
'1encdik'de Kont Ciano ile görüş
llıesi akabinde Rumen kaynakla
rı bir sarahat halinde İtalyanın 
se,k ve idaresi altında Yugoslav
l>a, M:acaTistan, Arnavutluk, Bul
ll•ristandan müteşekkil yeni bir 
llalkan blokunun teşekkül etmek 
Üzer olduğunu ya)·dılar. 

Romanya llarleiye nazırı ile yi
ne Bay Markoviç'in Berlini ziya
•eııeri bu yoldaki şayiaları, tah
Dıin ve zanları takviye vesileııi 
Ve fırs'ltı addolundu. 

Bütiin bu şayiaların, uçuru
lan haberlerin, ileri sürülen zan 
Ve tahminlerin ar•sında biz, dai
!lıa Balkan birli&'inin mevcudiyet 
Ve hayatiyetine inananlar meya
lltrıda bıılunduk. Almanya ve mih
Ver devletleri ile bu.nın buruna 
Celnıi, vaziyette bulunan Roman
.Ya ve Yugoslavya da dahil ol • 
!lıak üzer ebütiln Balkanlılar için 
lıalde de, istikbalde de, hatta asır
~ hoyunda da en emin vaziyetin; 
birbirine iyice yaslanmış, arala· 
tındaki bııııit menfaat ihtiUiflan· 
Ilı karşılıklı ve dostca anlaşmalar· 
la izale etmiş bir Balkan blrliii 
Ve varlığı içinde mündemiç bu• 
lııııduğu muhakkaktır. Herhanııi 
lıir tecavüz ve akın kar!jısında 
lıerbaııgi bir hudut boyundaki 
llalkanlı mülke ilk tecavüz ham· 
leleri karşısında biraz zarar &ö
rebilir. Fakat, buzarar atinin em
lıiyet ve kazancı karşısında tera
liniıı daima hafif tarafında kala

tııJt zararlardandır. Bugün için 
60 • 70 milyonluk bir kütle teşkil 
tden Balkanlıların bugünden baş· 
lıyarak yirmi yıllık asgari bir sulh 
d"eresi içinde Ulakal 95 milyona 
tıkacağı tabiidir. Ayni hedef ve 
teye üzernide daima yelıpaTt, or· 
duları her tehlike karşısında dai

llıa nıüteyaklın ve en modern va-
111alarJa müçehhez 95 milyonluk 
bit Balkan birliğinin dünya sul· 
~~n~ olacak ebedi hizmeti ise a§İ
-..ııır. İlıtısadl n sınai kalkınma
'ırı.ı hazırllllllJf, halkının refah ve 
~etini tamamlamış, umran ih
tiyacını &lderlllİ§, d!IAyanın en 
lılldretli ordularına lıar§ı koyacak 
lelıilde askeri birliğini ve kudr•· 
ti temin etmlt bir Balkan bir
tliı, karpsma plı:abllecek her th
~ arazi, lstlll lunlarmı clurdura-
ilec:eğl &ibi bu çeşid duypnJ.ann 

11etil vulıuuna ııöylenmesine ve 
llısasuıa bile fınat bıralmuşacak· 
~. 

b ~ııyanın ceçirditi son buhran 
u ıdeal yolunda aıkı bir imtihan 

~eııcıııesı ol,.ıuş " Balkan dev
etleri hu inıtlham yüksek ıuur 

"e idriilıleri ile kazanmışlardır. 
b l'lunun müeyyidesi hala ortada 

1 
Ulunan ve Balkan birliğinin can
~ "••lığını teyid eden vaziyet ol-
tığu ııibi en ıon ve canlı vesika

il da Belgradda Romanya ve Yu
CoSlavya Hariciye nazırlarının 
lllill" akatlarından sonra neşredilen 
•esıni tebliğdir. 

(Devcımı B ıncı scıhiJııde) 

Polonya Ordusu Danziği Sardı! - ----~-

Almanların Kan Dökmemek için Londra veyahut 
Romanın Tavassutunu istemeleri ihtimali Var 

ltalyan ve Alman Hariciye Nazırları Romada Bu Meseleyi 
Konuşmakla Meşgul Bulunuyorlar 

, 1 

Polenya:yı, SoyYetlerin telı:lif ettlll ltifab slnnekten çekindiren Sov yet ordnaun<ıan bir kıt'a ıelliİl 
vaziyetinde. 

Alm ny ~ebisit 
Yapılmasını Teklif Edecek 

Danziğin Mukadderatı Milanoda Yapılmakta Olan 
Müzakerelerin Neticesine Bağlı Görünüyor 

Fakat İngiltere olsun, Fransa 

Molotof un 
Bir Nutku 
Bekleniyor 

Londrcı 1 (Hw.ıısil - Sov
yet Hariciye komiseri Mola -
tofun İngiliz - So\'yet müza
kereleri hakkıncln bu ayın yir 
mi yedisinde bir nutuk söyli
yerek, vaziyeti ıent'ir etmesi 
beklenmektedir 

Ancak Molotof, oıı hafta i
çinde Sovyet teklijlerine kar
ft lngilterenfa ~·ereceği resmi 
cevabı beklemekt~dir. Balkan 
hükumetleri merkıızl 'ne ve 
Ankaraya uğraml§ olan Hcı • 
rlciye komiser muavini Po • 
tem cin'b Mo'k®aya 
ti de beklcnece :tir. 

Askeri 
Liseliler 
Bayramı 

Londra 7 (Hususi) - Roma me
hafili, Almanyanın Danziğ'de ya
paca&"ı bir emri vakiin harbe yol 
açacağına şüphe etmemektedir. 
Böyle bir emri vakiin daha ilk 
hamlesinde, Danziğ'i işgal etmek 

üzere Polonya ordusuna emir ve
rilmiş bulunmaktadır. Mussolini
nin bu meseleden bir harp çıka
rılmaması ve müzakere yolunun 
açılması için Bitler nezdinde te

şebbüste bulunduğu anlaşılmak

tadır. Polonya orduları Berinin 
vereceği cevaba intizaren şu da
kikada Danziğ'i tamam.ile sarmış 

birkaç gün içinde malum olabile- j 
cektir. 
Almanyanın henüz Danzig ve 

Koridor me.;~lcsini Polonya ile 
dostane. bir şekilde halletmek ni
yetinden vazgeçmed.ği anlaşılmak
tadır. Ancak bu hal şeklinin ne 
olabileceği henüz maliım değildir. 

olsun, daha evvel vaziyetlerini an- Buğün Taksim 
!atmışlar, Polonyanın istediği gibi 
harekette serbest oırluğunu bildir- StadyomundaMuntazam 
mişlerdi. Binaenaleyh İngiltere - Bir Geçicl Resminden 
n.in böyle bir tavassutta bulunma- S M.. b k I 
sına ihtimal verilmemektedir. An- onra usa a a ara 
cak İngiltere, her iki memleket a- Başladılar 
rasındaki anlaşmayı kvlaylaştır -Siyasi mehafil, Alman&nın tek· 

rar İngiliz tavassutuna müracaat 
etmesini muhtemel görüyorlar. Bu ı 

hususta Almanlar'.n düşüncesi şu 
olabilir: 

bulunmaktadırlar. 

Londra 7 (Hususi) - Alman Ha
riciye Nazırı Von Ribbentrop Mi
lanoda bulu'lduğu, daha doğru.su 
resmi masasının başında bulunma
dığı için, Almanyanın Polonya Ha
riciye Nazırı Miralay Bek'in nut
kuna karşı dacağı vaziyet ancak 

cİngiltere, Polony~nın vaziyeti 
ile alakadardır. Çünkü Danzig yü

zünden silahlı bir ınuhasama çı

karsa, İngiltere de bu muhasama
ya karışacaktır. Binaenaleyh İn
giltere böyle bir harbe karışmak
tansa, Polonyayı :yumupk dav -
ranınağa Vf' Danzig üzPrlnde feda· 
karlıkta bulunmaj!a davet !fdebi
lir.• 

• 1 
Makıneye 

Verirken: 

Almanlar Plebisit 
Teklif Edecekler 

Londra, 7 (Hususi) - Berlln hükfunetinin Danzilt meselesini hal
letmek üzere, serbest şehirde bir plebisit yapılmasını Varşova hüıctl
metine teklif edileceği hakkında haberler gelmktdir. 

• • 
ltalyada imparatorluğun Yıldö-

nümü Şenliklerine Hazırlıklar 
Roma, 7 (Hususi) - İmparatorluğun yıl dönümü münasebetile 7 

mayısta yapılacak olan şenliklerin hazırlıkları başlamıştır. Şenliklerde 
hazır bulunacak olan yüksek zevat gelmektedirler. Alman orduları baş
kumandanı Generd Bravhiş ile İspanyol Generalı Fransisko Garsya ve 

İspanyol askeri heyeti Romaya gelrn.ış, Kral ve Mussolini taralında; k~
buJ. edilmişlerdir. 

(Decaını 6 ıncı so.lıifede) 

Alman hudutlarında Polonya or 
dosunun daima müteyakkız bek
liyen bir tayyare mitralyöz böliiğü 

mak için mümkür. olanı yapacak
tır. 

MUSOLİNİ Mİ TAVASSUT 
EDECEK? 

Par;s 7 (Hususi> - Milanoda Al
man ve İtalyan H~rıc:ye Nazır -
lan arasınd2 devam etmekte olan 

1 Deı;amı 6 ıııc. sahifede) 

Askeri liseler arasında bugün 
spor müsabakaları yapılıyor. Ha
va güzel olduğu için, bu müsaba
kaların zevkle seyredileceğine 

şüphe yoktur. 

Askeri liseler talebesi, munta
zam kıt'alar halinda saat 12,30 da 
Takesim Cumhuriyet abidesi ö
nüne gelmişler ve Abideye çelenk

ler koymuşlardır. Bu merasim do

layısile, Taksim meydanı son de
r~ kalabalıktı. Merasimi müte

akip askeri liseliler stadyoma 
i!.önmüşlerdir. Saat 13,30 da stod

yomda bir geçid resmi yapı~ 
ve müsabakalara başlanmıştır. 

1 Ki SACA 1 
Hoşafın Yağı ! 

Türkçede bir darbnue el var· 
dır: 

- Hoşafın yağı kesildi!. 

Derler. Hoşafın yap var mıdır. 
neye kesilir, bu söz neye karşı kul
lanılır .. pek malıim değildir. An· 

cak zor ve dayatık kar~ısında ee· 
riliyenler için eksttiya kullanı

lır. 

- Zeki bir gol attı, Ulvide ho· 
pfın yağı kesildi!. 

- Liltfi Kırdar bir dayandı, 

müteahidde ho afın yağı kesildi .• 
ilh .... 

l\lisallerinde görüldiiğii &ibi. 
Acaba, bu iki gün i~inde hoşa

fın yağı nerede ve kimde k•sildl?. 
Onll da lütfen ıiz tayin edin!. 

Bütün clünya siya an muva~cheain de mukadderatı §İftldl bir mu;•ııım& 
sibi duran meflıur serbest şehir: Daıızi.i 

Potemkin Bugün 
Sofyaya Varacak 

Türk - Sovyet Dostluğu Ve Son 
Görüşmeler 

Hükumetimizin 
Hakkında 

Tebliği 
(Ycızısı 6 ıTIM sahifede) 

Atletizm Müsabakaları 

Dün yapılan İlkbahar atletizm müEabAkaları pek canlı ve zevkli oldu. 
5.000 nıetrede Türkiye rekoru lıınldı. Kız li•eleri aT:tsındaki müsaba
kalar takdirle takip edildi. "nkarıki re•iınlcr istiklal kız lisesi ile Bo
iaziçi kız liııui atletizm taı.. .... ••rıoı eösternıektedir. (Yaıısı Spor sü-

tuıılarımızdadır ). 
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HADiSELER KARŞISINDA .· 
ro· . ı-.,. ~~'"'· . . :· -· • _, :· 

i 1 k 
Tedrisat 
Hocaları 

, · .. ..,.;,.. ~ , _, .. Son·, T~lgrnf. . 

MEŞHUR Bbt FİKİR 

ADA..'11:-.rıN PANTALONU 

M 
ahkemeıun birinde, bir pan
ta!on hırsızının muhake
mesi görülürken, garip bir 

vadye hasıl olmuş. Çalınan pan
talonun cebi.ııden, bir de çakmak 
çıkmış.. Fakat, bakmışlar ki, bu 
kaçak bır çakına.it.. Hırsıza: 

- Vay, demişler, demek sen ay
nı zamanda kaçak çakmak da 

~kullanıyorsun ah .. 
Hırsız: 

- Aman efendim, demiş, es -
tağfurulah, dem4 .. Ben pantalo
nu aldığım vakit, bu çakmak da 
cebinde idi. 

Hakikaten, takibat, tahkikat ne
ticesinde anlaşılmış ki, kaçak çak
mak, pantalonun asıl sahibine a
tttir. Tesadüfe bakın ki, bu zat 
da meşhur fikir adamlarımızdan 
biri im4. 

Bu havadisi veren gazete, bu 
meşhur fikir adamımızın klm ol
duğunu yazmıyor. Çok merak et
tim. Öğrenemedim. Yalnız bir şe
ye sevindim: dcmk iti, •mqhur 
fikir adamı• mız varmış! 

ESKİ KRAL BtlTCN 

GAZETELERİ OKUYOR 

Şehrimizde bulunan eski Arna 
vutluk kralı Zogo'nun günlük ha
yatını nasıl geçirdiğine dair, ga
zetelerde ufak eftek havadisler 
çıkıYor. Dun bir gazetede gör -
düm: sabık kral, her gün, bütün 
gazeteleri okuyocmuş. Öyle ise, 
bir hayli gülyordur. Çünkü. her 
günkü gazeteler, kralın bir gün 
evvelki meşgalelerini hep ayn 
ayrı ve hatta hazan, birbirini na.k
zeder şekilde yazıyorlar •. 

KÜŞADI RESMEDİLEN 

BİNA İÇİN 

Üsküdarda Doğancılarda yeni 

itfaiye binasının küşad resmi ya
pılmış, nutuklar söylenilmiş, kur
deliılar kesilmiş .. Bu havadisi dün
kü gazeteler yazıyorlardı. Halbu
ki, bizim bildiğimize göre, çok -
tanberi, Üsküdar itfaiyesi bu bi
nada barınmaktadır. Kurdelası 

kesilerek kapısından içeri mera
simle girilen bu binadan, Üskü -

,dar itfaiyesi kaç defa yıldırım gi
bi çıkarak yangınlara bile gitmiş 
tir. Hangi resmi küşad bu yahu!. 

BİR ERKE(°;İ KAÇIRAN 

KIZ MAHKL'1EDE 

Mahkemelerden birinde, evvel
ki gün bir erkek kaçırma davası
na bakıldı .. Erkeği kaçıran kız 

mahkemede: 

- Ben onu kaçırdım diye övü
nüyor .. 

Ne günlere kaldık yahu!. 

Fakat kızı kaçıran erkek olma
dığı, bilakis, erkek kaçırlldığı hal
de, yine mahkeme, erkeği de suç
lu olarak, muh&keme etmektedir. 
Çünkü, yaşı, kızdan büyükmüş .. 
Şu erkekler ne olursa olsun, suçlu 
olmaktan kurtulamıyorlar!. 

BEŞ KOCALI KADINLAR 

TİBET'TE YAŞIYORLAR 

Asyanın ortasındaki Tibet yay
lasında garip adetler varmış. Ora
da, erkekler kadınları katiyyen 
kıskanmazlarmış .. Bilikıs, bdın

lann dört beş kocası olurmuş.. E
ğer,blr koca, kansından başka bir 
kadınla münasebette bulunursa, 
arkadaŞ:larına bit ziyafet vermek 
mecburiyetinde imiş.. Evveke, 
bizde. birkaç karılı erkekler var
dı.. Demek, Tibet'te ıştn aksine .. 
Kadı.n ortaklar, birbirlerile pek 

Meslekten Aynlanlann 
Sayısı Artıyor 

Son yıllarda bilha'"a ilk tedri
sat muallim;eri ar~~ır.da meslek
den ayrilanların ~wmrun çoğal -
makta olduğu görülmüştür. 

Bu vaziyet karşı.:nd;. Maarif 
Vekiıleti tetkikler yapmağa başla
mıştır. 

Bu tetkikler netiN!!!'nde ilk ted
risat muallimlerini mesleğe bağ -
lıyacak yeni tedbirler alınacaktır. 

Son yıllarda ilk mekteblerden 
ayrılan öğretmenl~rin ekserisi baş
ka memu~iyctlere geçmiş olduk
larından bu yeni tedbirlerin ba
şında ilk m~kteb m..ıallimlerinin 

terfihleri imkanlarını siir'atle tes
biti gelmekted•r. Ve Maarif Ve
kili Hasan Ali Yü~r l bu husustaki 
tetkiklerini ilerle•m.ştir. 

Rakamalara naza'"n 932 - 933 se
nei dersiyesi i~ındc memleketi -
mizde 15 bir 64 ilk mekteb mu -
allimi bultll'duğu ha'.de, bu mile- f 
tarın 935 - 936 yılın<ia 14 bin 949 al 
düştüğü görülmü~tür. 

İlk uıekte brr.ualli!t'lerinin sayısı 
936 dan sozı·a da az,_;makta de
vam etmiş ve geçen sene 14 bin 
198 kişiye in~tir. 

Bu vaziyet ltuşıunda alınacat 
tedbirlerin yeni dP-s ser.esi başın
dan itibaren tatbik ciuıımaSJ za -
ruri glırülmrktedir. 

Sağlk 
Korucuları 

geçinem<"Ller, kavga ederlerdi. A- Teşkilatın Genişlefil· 
caba, Tibet'te erkek ortaklar na 
sıı geçiniyorlar, dersiniz!.. ımesi Faydalı Gürünü yor 

1 Doktor olm:van kv.a ve lııöyl~ 
_____ .ıı._mo:n ___ a_A_UF_ı ri.ırU2de sağlık- korucııl~n teşki -

l_H:...:.:,A...:.::K~::.;;:;·· ?:~~L=~=.;....;R~I 1 Şehid Düşe 
!Atının ~tilır::<:>s• kararlaştı -
rılnuştıı. 

Muhtelif yı:rlerd2lti hastanelerde 
açılan kursl;ırc!a y<>tişmd:te olan 
ilk sağlık: korocuh n ay başından 
itibaren sertüikalarını alarak va
zifeye başlıyac.aklardır . 

* veremıe Mücadele cemiye- ITayyarecı"lerı·mı·z 
tinin senelik kongresi dün top 

• lanmış ve yeni idare beyti seçil

miştir. Eyüp dispanserine bir 

röDt.gen cihazı alınacaktır. 

* Sıhhat Vekileti Müsteşarı A· 

sım şehrimize gelmiştir. Yalova
daki müesseselri tekik edecektir. 

* Dün Bo~azdan g~en Mirsea 
adlı Rul'(len mektep gemisi bir 

kazaya sebebiyet vermiş, Saray

burnunda önünde bır motöre bağ

lı üç mavunadan sonuncusuna 
çarpmıştır. Nü fusca zayiat olma -

mıştı.r. 

* İngil.i.ı: Kral v& Kraliçesi diln 
Kanadaya hareket etmişlerdir. 

* Eski Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya An.karadan şehrimize gel -
miştri. 

* Bu sene zam görecek mual
limlerın listesi hazırlanmış ve 
Maarıf Vek.i.letine gönderilmiştir. 

* Çocukların ı.ıçurttuklan u -
çurtmaların elektrik tellerinde 

kontaklara sebebiyet verdiği anla

§ılmış, alikadarlann nazarı elik -
kati celbedilmiftir. 

Dün Ağrıda Hazin 
lhtifalle Dfnedildiler 

Tahrandan ~lirhn, yolda şe -

hid düşen :ki tayyarecimizin ce
nazeleri bu ayın beşinde hususi 

bir heyet tar2fında'l Ağrıya ge

tirihniştL Hudııdda cenazeler o -

tobüsten alınarak top arabasına 

konmuş ve Al!Tı mPrn'eket hasta

nesine getı.rilmiştir. :11uasimı mü-

teakıb, şehic!leıo sul>ay:arın omuz

larında hastanEden çıkıırılarak, yi-

ne top arabaların~ konmuş, askeri 

Bunlar bulundukları yerin umu 

mi sıhhat '"' temizliği He yakından 
a!akadar olarak icabında halka 
H\zım gelen öğüd ve sıhhi bilgileri 
vereceklerdir. 

Sağlık korucuları sıhhi teftiş ve 
kontrollarmı her gün yapacaklar 
ve wnumi sılıh:ı ti ih1Al edecek ha
re ketleri iki defa göriilenler hak
kında hemen zabıt tutarak muh
tarlara vereceklerdir. 

Sağlık kocucuları doktor olan 
yerlerde de kiiçük sıhhat memur
ları gibi onların yrdınıcısı ola -
caklardır . 

Bunlann adedi peyderpey her 
merasime iştirak eden !erden ma- tarafta çoğaltılacaktır. 

ada büyük bir halk ka!E.balığı ta- - ------
afında d:ı takib d·ı k t !erdir. Şehidlerin lı:abirlerine kcr 

r n e 1 He • ay • ıı.ulm.ak üzere İran.J:ı.'l da çclenk-
yare anıdına gidilm.s ve hazın bir !er gönderi.lıniştir 

ihtilalle kıymetli şehıd'.erımiz ebe- HEYETİMİZ y.,-. ASKERi 
di istirahatleri.ne bır~k:lmışlardır. 

Cenaze merasi:nin" iştirak için 

gelen tayyareler bir sa:ıtten fazla 

şehir üzerin ie uçmuşlar ve çelenk
ler atarak Dıyarbnltıra donmüş -

KIT'AMIZ ANF..ARADA 

Tahrandaki düğfr'!de- bulUDaD 
heyetimizle 3Slı:e.ri !r:ıt'•mız lıılusul 
Adana yolile bugün A:ıkaraya dön
müştür. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ·spanyol Güzeı· 

Haccac kendi !tendi.ne söyleni -
yordu: 

- O da, ötekiler gibi, şimdi a
yağıma düşecek ..• 

Bekledi. .. 

Maryana hülii susuyor ve ye -
rinden kımıldamıyordu. 

1arihi Roman; • o. 73 

Zira, vezirin hiddetlendiğini 

sezdi. .• Bir kadeh şarab doldura
rak Haccaca uzattı: 

- Acemi güvercinler, avcıla -
rın eline düştükleri zaman, fazla 
çırpınmakla avcının elinden ko
layca kurtulacağını sanırlar. 

D:ye mırıldandı. 
Haccac, Zaranın uzattığı şarab 

kadehim yere fırlattı. Ve h.ddetle 
eller.ni bırbirine vurarak bağırdı: 

- Kamçıyı getirin benim ... 
Vezirin cücesi sür'atle koştu, yan 

odanın duvarında asılı duran kam
çıyı getirdi. 

Zara bir kenara sinmişti. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Vezir ona: - Çık. git - deme
den, gidemezdL Belli kı, dayak 
sahnesini ona da göstermek isti
yordu. 

Haccac kamçısını aldı ve bırden 
oturduğu yerden fırlıyarak: 

- Ben itiraza tahammül ede -
mem, dedi, karımın bir süzü üze
rine B.ığdadı yaktım. Bana bo • 
yun eğmiyenin vay haline ... 

Ve elinde salladığı kamçıyı Mar
yananin omuzlarına indirdi. 
Maryananın canı yanmı~tı ... Fa

kat o çok sabırlı, çok tahammüllü 
bir kızdı. Başını önüne eğdı .. Vü
cudü titredi. Cevab vcırmedi. 

Haccac: 

- P~-ınan olacaksın! --diye ba
ğırdı - seni arslanlann koynuna 
attırı.rını. O zaman a;nkwıma ka-
pansan da affetmem .. . 

Maryana yi.ııe sustu .. . 

Başını bile kaldırmadı. 
İspanyol dilberinin bu süku -

tundan fena halde hiddetlenen 
Haccac, şimdi kudurmuş bir ars
lan gibi genç kadının üzerine sal
dırıyor, onu saçlarından çekip 
yerden yere vuruyordu. 

- Benim kamçıma - şimdiye 

kadar - hiçbir kadın tahammül 
gösteremedi. Sen nasıl susuyor -
sun? Canın acımıyor mu? Ölüm
den, işkenceden korkmuyor mu-

CUMHURİYET: 

Nadir Nad' Polonya Hariciye 
Nazınnın nutkunu tahlil ederken, 
şu neticelere va?ıyor: ıDaruig me
selesi hakkında şimdiye kadar bir 
çok şeyleri yaz:ldı çizildi Bugün
kü umumi kanaat Danı.iğ yüzün
den bir tıarb çıkırayaı:ağı merke
zindedir. Fakat artık hava o ka
dar elektrikle dolmaktadır iti gü
nün birinde küçük bir ateş. bir kı
vılcım, bir hiç. orta!ılı altüst et
m~ kafi g~lebilecektir 

Bununla beraber. bugün içi.ıı 

Danzig meselesinden dolayı harb 
çı.kını.yacağuıı düşünmek daha doğ
ru olur. Yabız. bu ;ş Almanya ile 
Polonya arasında hır ar.laşmıya 

bağlansa bil~ dün.1•anın harb teh
likesini atlatamıyceeğını unutma
malıyız 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel İııgmz - Sov
yet müzakereş;nden bahsediyor. 

Diyor ki: ıBuı:ünkü vaziyete ba· ı 
kılırsa. w tarar ha ıa biribirine 
tam bir itim:ı:dla saı ılmamakta ve 
karşılıklı oyun oyn•ma:tta devam 
etmektedir. 

Ve bize öyle geliyor iti. Sovyet
lerde Lltvin'>f çekildli!i gibi. İngil

terede Çem'>e!layn'in ~ ilmedilı:-, 
çe İngiltre ile Sovyeler arasında 
tam bir an !aşmaya var:nalt biraz 

güç olacaktır. 1 
VAKİT: 

Asını Us :l..ta:ıbulun •İlt derdini 1 
mevzuu bah.~iyOI' D•yorltl: c Yıl-

lardanberi lıalledilemıyen bu me
selenin bell:i şöyh bfr çaresi bu
lunabilir. İlk iş olarak mandıra -
tarın yerlerir.i tesbit etmeli ve her 
biri için bir satış m:c-.takası çizme
lidir. Bu suret!~ kcntrol işi de nis
beten kolay!&şır. 

İKDAM: 

ıİkdamcı diyor ki: cHitler cMü
cadelem. ismindeki kitabını yaz
dığı zaman, daha henüz taazzu et
memiş bir urkanın reisi bulunu
yordu. HiUe= o ıaman izahından 

çekinmediğı mütalea ve kanaatle
ri ortaya koymuştu. Fakat aradan 
zaman geçti. Hıtler uzağı gayet iyi 
görür, basiret «e ihat3"ı ile tema
yüz etmiştir. Ôyle olunca da Al
manyaya karşı cihan efkiınnın na
sıl veçhe a!dığına bakarak. harbin 
yakın olduğuna hükmetmek güç
tür.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin C~hid Ya'cm ıkansız 

zaferler- başlıklı ya•ısında, Alman
yanın şimdiye kad3r d'namik bir 
politika takib .. deN>k. pasif poli -
tikalı de\'lctl.,ri mııhvütiğini ya
nyor. Fakat ayni d namik politi
kayı takib edfn bir devletle karşı
laşınca iş dPğişti. 

Almanya. Çekoslcv<kya taarru
zundan sonra, • ulha bsğlılık hak
larından k~ı>dWni ma&tteessüf 
mahrum bır.ık..'lllŞ•ı• Bugün Al -
manya için artık ~u!ı patlatma -
dan ve kan ı!ôkmd~n bir avuç ya
nancı topra ı ilhak e!mek imkanı 
ortadan kalkm!ştı~. 

Tayyare Kaçakçılığı 
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi 

Ruhiyi Hapse Mahkum Etti 
dildiğini anL•trnış ve Ekrmin Le
okatz isminde İsp;ınyaya satılan 

tayyarelerin bede1ini Moskova he

sabına ödeyPn bir adama sattığını 

Büyük 
Maarif 
Şürası 
Mütehassısların 
Raporları Kitab 

Halinde Basılıyor 
Gelecek ayın ilk baftasında An

karada toplanacak o!&n büyük Ma

arif Şıirası 'ıazırlıkları tamamlan

mıştır. 

Vekii.let, Avrupadan getirtmiş ol

duğu mütehassısları'\ maarifimiz 

hakkındaki fikirlerini bir araya 

toplayarak tabettirilmek üzere 

şehrimize gönderr.ıiş ve bu rapor· 

lar Devlet matbarsınd& basılma

ğa başlanıl'ıştır. 

Ayrıca ilk ve ort~ mkteb mu

alliınlerinin tcsbit olunan fikirler! 

de tasnif ohnorak 1-'r eser haline 

konulmuştur. 

Bunlar; kongre aza.•ına tevzi 

olunacaktır. 

Üç Senede 
Yapılacak 

Vilayet Yolları 
Yollar Üzerindeki 
Köprüler de Tamir 

Edilecek 
Vilayet üç sfne içınde aşağıda

ki yolları y3pmağ'l karar vermiş

tir. Bu müddet z~rfında, bu yol

lar üzerinde bulun~n köprüler de 
tamir edilecektir. 

1 - Topkapı - Silivri - Takrida
ğı hudud yolu. 2 - E<lirnekapı • 

Yedikule yolu, 3 - Bakırköy (Top· 

kapı - Silivri) ilti~:ı.k yolu, 4 -

Yeniköy - Büyükdcre yolu, 5 -

Üsküdar - Beykoz yo!u, 7 - Top

kapı - Maltepe - Halkalı (Yeşil -

köy iltisak yolu), 8 - Mezbaha -

Tayyare kaçP.kı;ıhğ davası hak

kında Ankara Ağıtceu mahke • 

mesi dün kararını vcrmi~t:r. Dün

kü celsede suçlu pmt'>lrol memur

larından Ruhi Bo.:ca!ı müdafaa • hapishanede eline gelen Gringoire Siliıhtarağa - Kü~ükköy - Rami 

sını yapmıştı.r. 

Ruhi bu müdafaasında eski biı' 

vekili Fransız istihbarat teşbla • 

tında çalış•ııı bfr i>:hm şeklinde 

göstermiş, hariciye f'rkiinından bi

rine de şiddrtle hüc-..ıın etmiş, Ek

rem Köniğin İspanyaya siliih satı

şından bunlann ve Fransız hüku

metin.in alakadar f>lıiuğunu iddia 

etmi§tir. 

Dünkü celoede Avuht Şevket 

müdafaada bulunmu~ ve müddei

gazetesinden öğreudi~ni söyle -

;m.iştir. 

Bu müdafaalurdıın sonra mah -

keme yanın saat kadn müzakere

ye. çekilmiş ve Ruhiyı ceza kanu

nunun 240 mcı mıd:les; mucibince 

üç ay hapse ve üç ay memuri -

yetten ınahrıımiyetc mahkılm et

miştir. 

Ruhi mevlrl!fiyeti tsnasında bu 

müddeti ik:ral ettiğ', 'çin tahliye

sine karar veyilmiştir, 

umumi mueviııi ile mü.nakaşalar ı---------- ----
olmuştur. 

Bundan sonra R.ıh;ye söz ve • 
rilmiş, o da lt~di ı::ıi;dafaasıru yap

mıştır. Ruhi. müd1faf;,ı unasmda 
harici~ Ag3hın lııPndisine hu

sumeti.ndeıı bcıhsetır.'ş. reis. mü -

dafaa sadedinde tıaşn.an hat -

Yanan Genç Öldü 
Evvelki gün Şehremininde Se

fer isminde bir genç mr.ngala dü

şerek yandığı için Guraba hasta.

hanesine kaldınlmıştL Sefer dün 

hastahanede ölmüştür. Tabibi a-

kında söz söylemr.e'iı:i menetmiş- dil Enver Karan cesedi muayene 

tir. etmiş gömülmesine izin vermiştir. 

Bunun üze.-ine Ruh~ telgraf me- Müddeiumumilik tahkikat yap -

selesini ve ne suretle isticvab e- maktadır. 

sun? ukavemet etmekle, halife· 
ye döneceğini mi sanıyorsun? 

Maryana tekrar c:evııb verme • 
yince,Haccac çileden çıkmışb. 

- Al bir daha •.• Bir daha ... A· 
yaklanma kapanıncıya kadar aô
veceğim seni! 

Diye bağırdı ve kamçısınıMar
yananın sırtında d~tırmağa baş

ladı. H~ o kadar hiddetlen -
mi.şti ve o kadar şiddetli vuruyor
du ki ... Maryana nihayet - vezi -
rin ayaklarına değil, fakat - yere 
düşüp bayılmıştı. 

Zara, sindiği köşeden kıs kıs gü
lüyordu Bir ~ralık vczıdn yanına 
sokulm~ k istedi: 

- Üzülmeyin hazret! O da öte
kiler gıbi ayağınıza düşecek ve 
sizden af, merhamet dil:yecektir. 

Dedı. Haccac, rakkasanın göğ
sünden itti: 

-Haydi defol... 
Zara yavaşca iğiierek, bir yı -

lan gibi süzülüp gitti. Şimdi sa-

landa cüceden ve Haccacdan baş
ka kimse yoktu. Maryana bay -
gm bir halde yerde yatıyordu. 

Haccac, Maryanayı ne yapıp ya
pacak yola getirecek, onu dayak
la, ioJkence ile kendi ayağına dü -
şürecekti. Cüceye döndü: 

- Ba~ında bekle ... Kapıdan nö
betçiler ayrılmaısınlar. Eğer ayıl
dığı zaman, yaptığına pişman ol
muşsa bana haber getir ... Eski i· 
nadında sebat ederse, arslanların 
koynuna at ... Korkut; belki o za
man aklı başına gelir. 

* l\1ARYANA ARSLANLARLA 
BAŞBAŞA 

Haccac o gece dairesine çekildi 
ve Zarayı koynuna alıp yattı. 

V. ezirin cücesi, Maryananın a- ı 
yılmas1111 bekliyordu. 

Ispanyol dilberi biraz sonr<t göz
lerini açtı. .. Etrafına bakındı: 

- Efendin nerede?. 
Diye ı;ordu. 

iltisak yolu, 9 - Edirnekapı - Ra· 

mi - Arnavudköy · D•yakadın yo

lu, 10 - Erenköy - I~renköy -

Bostancı yolu. 11 - KAdıköy - A

cıbadem, İbrahimc~a - Prevantor

yum, 12 - Kurbağlıden - Gözte

pe - Erenkôy iltisak:. 13 - Cadde

bostanı - İskt'le - Erenköy - İçeren

köy, 14 - Ycşilköy (Topkapı - Si

livri iltisak!), 15 - Eren köy - İs

tasyon - Şaşkınbakltal iltisakı, 16-

Kartal - Yakacık · BakkalU Kdi 

Kartal - Yakacık - Samandıra (ÜS· 

küdar - Şile iltisakı\, 17 - Malte

pe - Topkapı - Küçükçekmece -

Bakırköy asfalt yolu. l S - Büyük

çekmece - H adırr.k'>y - Terkos, 
Karaburun. 19 - İbrahimağa -

Prevantoryum - Kısıklı yolu, 20-
Bebek - İstinye yolu (ikinci kı -

sıml, 21 Topçu Atış okulu - Da -

vudpaşa (Topkapı - Silivri iltisak 

yolu}, 22 - Ç'ltalca Sinekli - Çet-
kezköy ... 

Cüce koşarak: 

- İstirahate çekild~ birşeye ih
tiyacınız varsa söyleyin. 

Maryananın vücudü pestile dön
müştü. Kımıldamağa mecali yok
tu. 

- Hayır, dedi, birşeye ihtiya
cım yok. İstirahat etmek istiyo -
rum. 

Cüce yavaşça fısıldadı: 

- Sizi •odanıza götüreceğim. .. 
Fakat, herşeyden önce bana söz 
veriniz: Hazreti seveceksiniz ... O
na bir daha karşı gelmiyeceksiniz 
değil mi? 

Maryana kaşlarını çattı: 

- Hayır. Ben o zalim vezire 

bir parmağımı bile teslim ede -
mem. Ne isterse yapsın .. Yalnız 

unutmasın ki halife beni arata -
caktır. Bu rezalet meydana çıkar

sa, o zaman halifenin yüzüne na
sil bakacak!. 

(Devamı var) 

fBMI -• 'a' • • .·... ' . ..::,_ 
• 

Birbirine Bağlı Ekonoıtı1 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEll 

Alman devlet reisi Hitler, ge
çen cuma günü söylediği nutukla 
•Hayat sahası. meselesine de te
mas ederek bunun, her iki taraf 
için de istifadeli olacağını söyledi· 
Devlet reisi, ziraat memleketıerı· 
nin Alman sanayiine bağlanacak.· 
!arı nisbette sanayi memleketi ~ 
lan Almanyanın da ziraat memle
ketlerine bağlanacağını bildirmiş 
ve bu enterdepandans, yanı biri>i· 
rine bağlılık, Almanyanın menfa· 
atlerine muzır olmıyacağı gibi. dı 
ğer memleketlerin menfaatlerine 
de zararlı olmıyacağını iliıva-et· 
miştir. 

İlk nazarda bu sözü doğru ve 
mantıki gibi görünmektedir. Fa· 
kat şu nokta unutuluyor ki, bahiS 
mevzuu edilen komplemanter e
konomide iki tarafın vaziyeti b•r· 
birinin aynı değildir. B:naenaıeyh 
ayni mahiyeti haiz olmıyan il<'. 
vaziyet arasındaki depandans Jk• 
taraf için aynı neticeleri doğura· 
maz. 

Mütekamil ve ileri sanayi meın· 
lekeli, zirai memleketlerden ipti· 
dai maddelerini tedarik etmek su· 
retiyle iki gayeyi birden ta1<.ıp e
diyor: 

l - Dövizsiz olarak sanayiin iJı• 
tiyacı olan ilk maddelerini temill 
ediyor. 

2 - Sanayi mamulatına mee
buri bir mahreç tesis ediyor. 
Bina~naleyh dünya şartları 

kendisine müsait olduğu gün, ip· 
tidai maddelrini en ucuz olarak. 
nereden temin ederse, oradan el· 
de edecektir. Mütekamil ve müte'. 
nevvi sanayi şubeleri kendisine 
bu hareket istiklalini bahşedr-cc~· 
tir. Zirai memleketlere gelince; 
kat'i surette dünya piyasasından 
çekilere~ Alman sanayiinin ihtl· 
yacı olan ziraat istihsaline yana· 
şırlarsa, kendi kendilerini, teral<• 
iti ve inkişaf imkanından ebed1' 
yen mahrum etmiş olacaklardıf· 
Zirai memleketlerin zirai istihsB1 

hayatına hAkim olan esas her şef 
den evvel, kendi sanayiinin bu • 
günkü ve yarınki ihtiyaçlarıdır· 
Bu inkişaf programının istilzafll 
ettiği istihsalden sonra ihtiyacı ~ 
lan tesiat ve saireyi temin edebil• 
mek için ihracat bahis mevzuu o· 
labilir. 

Görülüyor ki, bu sistem ırıut· 
lak bir mahiyet iktisap edince, 
depandans bir taraflıdır. Karşııııc· 
lı iktisadi bir depandans ancak e
konomik bünyeleri aynı kuv\fet 
ve efisiyansta olan memleketler 
için karşılıklı olabilir. onıard~ 
dahi depandans yerine beyneı.ıoı· 
!el enterdepandaps en büyük eın· 
niyet iımilidir. 
Münhasıran Almanyanın sarıa· 

yi ihtiyaçlarını karşılamak sure • 
tiyle iktisadi istiklallerini feda ~ 
den memleketler, zirai istihS8 
hayatlarını Alman sanayi ihtiya· 
cına adapte etmek yüzünden i.s • 
tihsallerine sun'! bir mahiyet ita• 
fe edeceklerdir. Ve herhangi bir 

d ~ı sebeple Almany:ı alıcı olma ı. 

gün tahassul edecek vaziyeti kır'" 
ramak zor olmasa gerektir. . 
Başka bir nokta daha vardır· 

Almanyanın tasavvur ettiği si>' 
temde l:ir tarafta ufak ufak zı· 
rai istihsal unsurl~rı mcvcuıtuf· 
Karşısında da muazzam ve mütıe' 
hit bir iktisadi cephe vardır. 13° 
kuvvet, iktisadi politikasında ar· 
rı ayrı küçük kuvvetlerle karşı · 
!aşacaktır. Dünya piyasasından ve 
onun rekabet imkanlarından krrı· 
di kendilerini bizzat mahrum et• 
miş olan bu devletlerin istinat e
decekleri müzakere müeyyideıe
ri Almanyanınkilerle muka~cse 
bile götürmez. e 

Bu vaziyette iktisadi istıklil .~~
ahengine bag"Jı memleketler, dU . ııı 
ya piyasasında kolaylıkla sür0 

• 

olan malları istihsale çalışacal< 
lardı.r, Bu istihsal satışında j\l ' 

··-w manya mütekabil menfaat qo• 
1 

rirse, beynelmilel rekabet şa• ı Jafa 
için~e onunla ticaret ~apmak.:. 
ve ona da satmakta mahzur go 

ys~ 
mezler. Fakat gayeleri Alman e· 
nın ihtiyacına uygun istihsal d i• 
ğil, Almanya da dahil dünya P 

11 
yassaının alıcı olduğu maıı~r~. 
istihsalidir. Bu memleketl~r :ıı· 
cak busuretle iktisadi ve bırın 1 
ce siyasi istik\A.llerini muhafaS 
edebilirler. 
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Günün Meselesi: 
• Atılay 

Mısırçarşısı Hal 
Ha ·ne Konur mu? 

liifiH\1 
Bir Saltanata Hatime l 

Çekiliyor 

POL 1 s 
Ve-.. Mahktnıelet 1 

Denize 
indiriliyor 

Esnaf Bu Teşebbüsten 
Vazgeçilmesini Validen 

Rica Edecekler 

Ş 
ehrimizin en merkezi bir diklerini ve bu davalarını mü-
ye:rinde bulunan Mıs:ı.r- dafaa etmek için aralarında 

çarşısmdan "belediyenin ıe- birleşip bir kas nulı;at da tu- ' 
11..i bir §ekild istifade etmesi i· tacaklarını söylemektedirler. 

· başlamm t tkikler, ci· Ezcüm1e l'llısn~arşısmm eski 
•rdaki esnaf arasmda t.üyük bir esnafı olan b arat tüccarı 
~ alili uyandırmışt:ı.r. a- B. Cevat mulaanU-imize ş iza-

hbnııur ki belediye burasmı batı venniştir: 
llıı.eyva hali ya mak tasavvu • _ Burada, ı;ıuşmm dahilinde 

dadır ve bu.rada icap eden 108 düllfuı vardır. Dışarıda çar-
ladilat ve ilivel ri y pmak için pya istinad eden ve kapılarm 
lllılktazi para miktarı da t.,.hit yanında buluııan dükk8Dlarla 
diln:Uştir. Bu civardaki bazı Jıeraber açıkta kalmak tehlike-

4iikkanı.ann istimlaki de dahil ine maru bulunan dükamn 
•lclu"'1 halde bu işin arım mil- 8~ ise 300 ij geçmektedir. 
}on lkadaa fazla bir paraya iistahdem ve ı;:ı.raklarlıı. be-
lllalola.cağı. anlaşiliıı:ıljt:ı.r. Bu pa· ra busu.retle UQ6, _ 15 kişi 
ranuı 300 bbl lkasJWD beledi- ·~.ıa"' ekaek yemdı:tedir. 
lenin -Beleili elel- ..,. ..... 
d u • öıır meydlımı is-

an bo~ alacağı 5 milyon lira-
dan temin oluııması da kaı-ar· timliki münasebetile, civarlar-
ı.. Mş dükkin. blaııımış ve 
~tmllDl§tır. Bu pau; ha:ıiran- ılülıka.. kiralını 1,, 2.00ı yii.ksel-
da beldiyenİll eline geçmiş ola-
e~ bn taribden itiliaren mişk şinıdiı 15°" kişi aerede. 
de •Mı.$ırçaqıııı> nın boşaltıla- dükkaa lnılaeak ve aered- ek-
1ak Ia.zım gelen tadilatm ier• _._ yie.rektir' Belediye.uia bu 
ıwıa b~aıulacıığı. anl ıbnak • işe teşebbüs etmeden evvel a-
tadır. taıodaşlar1" maişet ve istikbal· 

l!'akat bir çok kimseler, ba lerini kazanacaklan bir Yet' •.u· 
karana taınmaile a)eyhi.ııde lnp gö•termesi Jazımdn>. Böyle 
lıuiıınıwıkta ve tarihi bir kıyı- bir yer ise - d'ükkiln bullranıa-
111.eti haiz olaıa bu çarşınnı bal d81l • katiyen mevcut değildir. 
§ekline sokulmasının ve tadi • Öğrendiğimize göre bugün-
lit apıluuısuun dol:ru olınadı- lerde Mısırçarşısı esnab Vali 
iııu s&yleınektedirler. ve Belediye reisi B. Lfttii Kır· 

4yni snre.tle Müzeler idare- darı görerek bu tasavvurdan 

B 
elediyenin bir ekmek bn
nı t...wı etmek üzere bütçe· 
sinde tahsisat kab..t edişi, 

:ıannediyorum ki, bütiin İstan -
bulluları sevindirmiştir. Çünkü, 
şehirde, vakit vakit, bir uncular, 
fırıncılar saltanatı kendini göste 
rir .• Biraz un veya buğday fiyat
ları yükseldi mi, fırınlar, mevcut 
ve mer'i narhtan ekmek çıkar -
madar. Halk, fırın kapılarına bi· 
rikir, elinde parası ekmek dilenir. 
Ta ki, beldiye, narhı değiştirme 

günü gelm<.:.diği halde, narhı yü:k
seltsin. O zaman, bütün fırınlarda 
bol bol ekmek vardır. 

İsta.nbulda yalnız halkın 01en • 
faatleı:i, halkın huzuru ve rahatı 
h8ki.mdir. Birkaç ekmek, birkaç 
et madraba:ııııa artık amaıı yek! 

BURHAN CKV AT 

Haftada 
24Saat 

Ders 
Fazla Dersi Olan 
Muallimlel' İnha 

Edilmiyecek 

Mahkeme ,, 
On ünde 
Kavga 
Şironik Şahid 

Nesibi Döğdü mü, 
Döğmedi mi? 

B 
undan birkaç gün evvel ad· 
liye koridorlarından birinde 
bir hadise olmuş ve Şironik 

isminde bh- kadın, mahkemede le
hinde şahidlik etmiyen Nesi beye 
koridw-da tesadüf ed'nce, yanına 
sokulmuş ve Nesibi tlöğmüştü. 

Madam Şiıonik'i'.ı muhakeme • 
sine dün de üçüncü sulh ceza mah
kemesinde devam ed'ldi Dünkü 1 

duruşmada birlıaç ~alıid dinlendi. 
Bunlardan Cahid. hadiseyi şöyle 
anlattı: 

•- O ıiiıı Madam Şironik ile 
icra ceza ınahkemesinrl<> bir istih
kak davasından d\.Y\:şmamıı var
dı. Davacı Nesib de bu mesele için 
şalıidliğe gelmişti. 1 

Mahkemeden çık:ıktan sonra, 
Nesib ile kot.uşa kcn;.ışa merdi -

venlere doğru yüı-Ü"lWğe başladık. 
Tam merdivenlerin yanına geldi
ğimiz zaman. arkamızdan madam 

Şironik koşaıaJt geldi ve Nesib'<>; 
lehinde şahldlik etmediği için kü
für etmeğe, söıtüıı taymağa baş-

Odanın 
Havası 

Bozulmuş 
Pençereyi Açarken 

Kazaen Camlar 
Kırılmıştı 

G 
eçenle,·dr hapısh•r.ede, için
de yatıp kalktıkları koğuşun 
pencere camlarını kasden 

kıran Antalya!: katôldı,n mahkfun 
Maksud ile, veznedanrı katili Ab

dullahın mııhakeme~ir,~ dün as
liye birinci cezada bakıldı. 

Her iki maznun Ja mohkemede 
suçlarını inkar ettil~r. Katil Mak
sud: 

•- Biz ptncer~nin camlarını 

kasden kırm.,dık . Hiidise günü, sa
atlerden beri ~ncert>ler açılmadığı 

jçin odanın havası bczulmuştu. Ko
ğuşa tt>miz havanın g•:mesi için, 

pencerelerden birini açmak iste
dik. Fakat Ç<'rçeveyi yukarıya kal

dırırken, elimizden kayarak, düş

tü ve bu kau n<>ticPsinde camlar 
kırıldı. 

Müddeiumumf dinler.en şahid

lerin sözleri ile he• iki maznunun 
da suçlarını sabit gördü ve ceza 

ltaııununun 516 ıncı maddesine gö
re tecziyelerini iste<lı. 

Mahkeme, suçluları yirmi§er 
8İnin de bıt işe muvafakat et • vazgeçilmesini rica edeeekler-
ıtıiyeeeği kuv:vetle tahmin o- diı:. Ayni zamanda Başvekillet 

Resmi olı.ı;Uaııds dHsl lııuhınan 

iiğl'ftmenle:rin ilaye darak özel 
okullarda bir öğretır.enhğe inha -

ları sırasında her ili okulda ver~ 

ceği haftalık ders tutaı·ının 24 saati 

geçmemesinin Maıu;f Vekaleti ta- I 
arfuıdan maa:ı:if. rr:i.idill'lüğü.ne bil· 

diırildiği:oiı yıwr.ı.şhiıt. B11ı emre 

rağmen yine ban maali:l idattle -

rince dlers saat' yh r:ıi döl'tlü geçen 
bazı öğretm<'nlerin mto edildik-

ladı. Sonra, diz kapa(tına bir tek
gün hapis ce•asın• mahkum etti. 

~ altı ve g<;ğşüne de birkaç yum-
ı~~~~~~~~~~ ı 

llUınıaktadn:. ile Dahiliye Ve.kiıletine de mü· 

1 
:tlısu:f!Uşısmıbki fJ8naf mah- racaat etmeği düşünmektedir- , 

kemeye müracaata karar V<I!' - ler. 
·--__:.~~~~~~~~~~~~-

Vapur 
Bacalarında 

f Deıniryolları İçin 
l Memur 

~;?~~~~~~:~en ı Devl~!~!~:i~resi is -
'rı-a.1t sisteml gemilerimizin baca- tas~on ve gar işler 'ndc çalıştır -
1ıırındaıı çıkan kurnm gemileri - mak ve yetiştirilmek iızere yem • 
ll'lizin temiili~ sek VllrllWlkta den yi,l:ı m<>mur alın&ğı kararlaş-
Ve seyahat ede9.leri oe blı:ar ede- trmıl§tır. 
CeJı bir şekil almakta iô Bunama-

Li,sjı mezunu v.e as>terlğw yap
ııuş olaıılar •wısmdan bu "işe talib 
olaular iıJ.rı:r iı!.tidq i'e istaıııbulda. 

ili olın için pek çok er clli
§Ünülınüş ve hatt.1 blı aralık ba
caların, bu st>beble bira:ı: uzatıldığı 
.. Haydarpaşa ve s;r:ı:ecı. işr..tna.e-
'<a görülın;;•tih N'.tha:vet bu ınah-...., - müdürlük!ıeri- müracaat ederek ı 
:tur bl!'r~ııf cdilnüştir • Vapurların sıhhi bir mua)"'nedeıı sonra kabıııl: 
lıaeaıanna ~kltı• . fa- ohmaeaklaııdıı>. 
lıat fayda itibarile elverişli olan 
lıu lrt.i!:ı:ı.t ıwy&iııde dwıı.an ve ku
lııı:n ·· zd'e dokııall azahnıştır. Bu 
tıırtibat diğe:r vapur:tıın da hrut
lacaJttrr. 

Zavallı Hasta 
Şe llli indir lUl Jaa~ -

Sin~ oturan ııüzilllii iJı.ti:rar ~ -
ler, odada dola§ll'k~n ınn-.azen~ • 
sll\i kaybederek :ır.ar..gala dü!imiiş 
~ ııücud"" üıı muht !il yerl~i 
~ <llıııuşı.ır. 

ROMAN 12 

-'f-

Olgunluk lmtihanlaııı 
Hakkında Bir Tamim 

Maarii Vek.fileti elgunhı.k im -
\ilıanl.an hakkında :Maarif :ınüdiir
.. ün ~ bir ernn göıtd~

tk.Bu emre gö~; ıncıntli\ Q}dulı.laı>ı 
lise-Jerde.a gayri tıııtlttebktue ol -
gunhı.k. iıntiha1n.t1s girn:ıel!ı isti -
yecek tal:ııbe!er a-.•.k Vekfiletten 
müsaade aldıktan •0nra bu imtj.. 
lwılara kablil edil~~le.rdiı:. 

;ıre.rdlt. Kapının önünde K.allık f 
arı:ıı.ası.ru tııŞ>yan lD.ir a.ı;abaııun. 

durmakta olduğunu görünce, d.,,,.. 

Löbel kapı git· ~. gayet hal eve girdi ve Janetin odasına 
~n çili~ 
"'0<U" bir tavırla sol'du: 

- >izdl!n b~lı:a kimse ye mu Kontun geli§i Löbeli de sıkın-

leri görülmüştür. Ma ~tif Vekaleti, 
bu. hususta di.in Maarif direktör

lüklerine b\r tam\n"ı. gö.nde~tir 

bu emirde ders sa~:.. yirmi dördü 
geçecek öğr,'hnenler·n kat'"iyyen 

inha ohı.nma:nwarı. al<si halde in

ha edenlerin cez:ılanciırılacakları 

kat'i bir lisa:ıla bildlı ilmiştir. 

Buzlu Sa 
30 Paraya! 

Belediye Bir Bardak 
Suya Fiyat Koydu 
Yaz mevsi.minü•, yakla§xnas> do

layı.sile Belediye düU.iınlarda sa:
tı:la:ııı s.ııo fiatlaııı.m tebsil ebniştil". 

Bekdıiyfll.iıı teslo.i~ ettiği iiat. -

laı>a· nazıtıal'I iyi su:--un b&rd~ 

bU'lsıw ol:duğıı takdi•d~ 20 para "" 

buzru suyun bardağı Si} paradan 
satılacaktır. 

Suyu daha f2zla~·a satanlat '* 
z:dıı.ı:ı.dırı.lacaltlardır Her dükkb 

biıı l:ııırdak s~un. B€ll'<liye.nim ta
yin ett.iğiı :flaı~la ~at.~ldiğ:ıru gös

teren k-dı:alo:r as:ma-ıta- -bın 

tut.ııl.acaklaııdııı. 

ruk vurdu.> 

llu şahidden so::ıra sorguya çe
kilen Mehmed de şu ifadeyi ver
di; 

._ :iJı.md katla, mPrdivenin ba
şında bil" kalabıtlık gördüm. Me

seleyi öğrenmek için hlabalığa 
sokuldum. Orada iki genç kadın 

birbirile konuşuyordu. V f biri, di
ğerine şöyle röylüyvı du: 

- Zavallıya öyle b 'r tekme at
tı ki, ~:r duvar olmasaydı. adam 
muhakkak yere düşeroi. . 

Bu sırada suçlu >-adın merdi -
venlerden aşağıya iniyordu. Ca -
hid, yanından geçen polis memu -
ru J'aika kadını i§1ret ede:rek: 

- Şll kadını yakalayın, ondan 
davacıyız, dedi. FııiJıt, merdiven • 
leri huıla indi ve birııa ~onra Şiro
nik ile beraber tekrar yukarıya 

çıktı .• 

Şahid Muslırla. poli!i memuru 
Faik, ve Ca·dd de vak'ayı görme
diklerini s"(;yicdile; 

Nihay~t suç~ bilrn kendisini 
şöyle müdafaa etti: 

- ... Biraz evvel dindediğiniz 

Cahid ile, geçen tt!seda sorguya 
çektii!ini:ıı emlııden başluı, bütün 
şshidlu; verdi.lıleri il'.adelerde da
vaeı Nesibi döğdüğümii görmedik
lerini söyleo'iler. C~hid olsun, E
nili> ols,un, yüksek mahkemeniz.de 
yalan yere- OO<l söy:ediler. Bu iş 

Ellerini Silindire 
Kaptırdı 

Ahrıkapıdo lastik fabrikasında 

çalışan ustab•şı R:za, dalgınlık 

neticesinde ailindi:e ellerini kaµ

tırarak yaralaı;mışfır. Rıza, Be -

yoğlu hastanesine kalclırılmı tll'. 

Duvardan Düşen 
Çecuk 

Üsküdarda Sinanpaşe mahalle
sinde oturan Ali Kema)in 4 yaşın
daki oğlu Ya.ar, dErt metre yük
sekliğinde bir duvar üstünde oy
narken muv ~zenesini kaybederek 
düşmüş ve yüziin:l?n yaralanmış· 
tır. 

bir oyundur. Bun:ı da yapım Ca
hiddir. Kendısile-bir alış veriş me
se-lesinden davalıyız da onun için, 
beni ezmek maks~lle bunu ter
tib etti. Emin de C?.hldiı:: adamı -
dır ve onun gedikli bir şahididir. 
Bu adam yalan şahidliği etmekten 
çekinmea, Cahid a~tığı her dava
da, dostu Erıini muhakkak şahid 
gösle:rir . 

Ben masu:!num. Kat'iyyen Ne -
sib'e hakaret etmedim, onu döğ
medim. Beraetimi isterim.• 

Muhakeme karar vermek için 
i}nümüzd~kl par.art.esi gününe bı
rakıldı. 

:~'.,Milk~ll~'<Ş'Q.l{liğiJX~aiı ŞAtay~ ! , 
,~~l, f _,~~.}"w~[.,MADAM""DUBARR'Y 
' ) . -. ·:· :.·." . -~ ~-ı- t-~~-- ~.,-·..J:'.'r-·..,.;,_ -

llladam 1 Bu erktt saatte geldi- tıdan kurtarmıştı. Löbe.t bemen 

~iıı:ıll demek ki iyi etmtşlın. Öyle doğruldu: :ınull:avelelıa- etrafında aHi.zakere-- i duku, b,ı.ı vesill!' il~ kailınla.r hak-ı ka:nlı bir adımı m~Jı.iine d~erdi. 
.tıııııı boylu tuvalet :ıahmetini ih- - Aziz Kontum, sen nerelerde· ye geçebiliriz Madam. mi.i.saade e· loudaki ze-.ıkiın\ bir ke:r" daha im;. Fakat muhayyilesi gayet geniş ol-
t~ar etmey.m· ;. Sizin yalnız '"''- sin? dedi, madama bazı şeyler ;.. de.ıleıı mı? ' .:ı...•n-'·- g""il'ettkl.l!'rini sö."ledi -

- .,.. h t • ı · · F k """'-"""""' - • ,. duğu için, zemin ve zamana mü-le]Jı·ğı· n;, hD~şeve k"ldı·r. zır e mege ge mıştım. a at o 
·- .~ ~ "' Janet akıllıca b.ir cevab verdi: let. b b. 1 ül b Jm lı: iJr.. Löbeı otur"" konuşmağa baş _ kadar mütevazı davranıyorlar ki ıııtS; ı:r ıırm ı• a ta gec 

lact .....,, ben d birşey söylome~ cesaret - Böyle bir sefirden ge n her Kont guya tered-dü d er gibi medi: 
ı. Bir kadının Fransada oyuı - şeye şimdiden ı:n1'vafaka.t ettiğiı:ı:ti g-0.l'ündü: 

Yabileceğj rol hakkında miiphem edemiyorum. arzedrim. - Kontes şimdive kadar saraya 
tarıda ba:ı:ı şeyler sordu. Janei, - Eğer mahıur yoksa, izaha • - Size k~ son derece minnet- kabul edilmiş değildır. Bunun i· 
.. tınızı ben de dı·nıı·yebı·ıır· m· · ? İki adam, mesai odasında başba- tar•~ dedi. Gere'"" m•daın ı• kon-•ereccği cevablarda bir gaf yap- ıyım · -- • " " 
lııaınak için gayet ihtiyatlı dav- - Elbette dinlers;niz. Ben bu- şa kaldıkları zaman, Löbel kQl'lt tes Dubarry, gerek bendeniz Kral çin ... 
•a İ raya bu""yu""k bı"r ı·rad"nı·n bu""vu""k Dubarry'ye dndi k;. hazretlel'ın· e kar•ı sarsılm~• bır· Löbt>l söıünü kt'SÜ: • nıyordu. yi konuş amaktan da ' · " ~ ·· • -
~an stkıhyor ııe Kont Jamn 0 sı- bir haşmetin sefiri olarak geliyo- - Kontesi tanımak sııadet;ine sevgı ve derin bir hürmet besli _ - Canını, bunun için merak et-
~~da orada bulunmayışına üzü _ rum. Siz de hi~ ş_üpl'esi.z madam mazhar olduğum gibdenberi. halı:- yoruz. Fakat bendeniz... meyiniz. dedi, Kontes Versay sa-
llYor"u. hazretlerinin söz söylemeğe sala- larında o kadar rn<'d'1ii•enada bu- K d d Tol d h .. rayındakı· mu-samft•.ft.ler• ve "'ya-" ont ur u. oz a enuz ev- ç ' , ~ 
İnsanların hayatın a en bi\vi\k hiyettar bir murahhası bulunu • lundum, kerdi!.eri hakkında öyle 

-..- li bulunduğu bir kansı olduğll için fetlere iştirak edecek değildir. Sa-

Ayni Gün Saldıraya da 
Bayrak Çekilecek 

Haldicdeki ters~nele!'de yapıl -
makta olan ay sınıfı denizaltı ge
milerimizden Atılay önümüzdeki 
hafta iç.inde denize ındirilecektir. 

Bu münasebetle büyük merasim 
yapılacak ve g~n •Y içinde Ki
yelden limanımıza gelen Saldıray 
denizaltı gemimizde ne sancak 
çekme merasimi iera edilecektir. 
Bu gemilerin dördüncüsü Yıldıray 
da yakında tezgahı teı-ketmiş ola
caktır. 

Meml<>ket!mizde irışı;. edilen bu 
denizaltı g~milerimiz bize hayli 
müteha'ssıs mühendıs vt işçi de 
yetiştirmiş bulunr.;aktadır. 

Kara Sularımızda 
Balık Avhyan 
Yabancılar 

Kara sularımızda kaçak balık 

avlıyanlar mevsim münasebetile 
çoğalmıştır. Ilımlar gümrük mu
hafaza motöderuriz tarafından 

hemen yakalanmaktadırlar. 
Geçen gün yakalanan kaçakçılar

dan sonra p·:,•elki gün dıo Çeşme 
civarında Sakızlı Yorgi oğlu Kos
ta ve Yani oğlu KostR sandalları 
içinde yakafanmışlor "IAE mahalli 
müddeiumumiEğe teslim olunmuş
lardır. 

Beynelmilel Roma 
Sergisine İştirak 

Edeceğiz 
942 de Roınada kurulacak olan 

beynelmilel büyük sanayi ve ti
caret sergis!.nc hükümetimiz de iş
tirake karar vermiş ve bu kararı
nı İtalyan h(ikil.metine bildirmlitir. 
Romanya da ayni kar.rı vermiş • 

tir. 

Transit Geçirilen 
Halılar 

Şark memleketlerinden gelen 
ve transit olarak antrepolarımıza 
konulan halılar için tayin olunan 
4 yıllık müddet 8 seneye çıkarıl
mıştır. 

Bu karar dün gümriıkler umum 
müdürlüğünden şehr;ınizdeki ala
kadarlara tebliğ olımmu~tur. 

Son siyasi hfidis~ler yüzünden 
tamamen denecek dPrecede dur -
muş olan hah piy&,;asıhdaki hare
ket bugünlerde tekrar canlanma
ğa başlamıştır Türk - Amerikan 
ticaret anlaşıngsının meriyete gir
mesi tıebebilc Amerikay:ı halı ih
racatına, başlanac>.i!ı alakadar -
lar tarafından söylenmektedir. 

Sinemaların Önüne 
Biriken Kalabalık 
Sinemaların önünde bilhassa 

cumartesi v~ pazar giinleri halkı· 
mızın çok :fazln miktarda tehacüm 
göstf>J"dikleri nazarı itibara alın

mış, yangın gibi herh8ngi bir hfı
dise vukuu'lda bu halin mahzurlu 
olduğu ve öı,üne g~~ilmesi tamim 
edilmiştir. 

yeti her halde reddetmPzsinlz zan
nederim. 

Kont Jan gülerek cevab verdi: 

- Böyle bir şey haşmetmab ha:ı
retlerino karşı hiç aklımızdan ge

çer mi? Yalnız men&ub olduğum 

ailenin, elbette şe,·efi ile mütena

sib bir mazhariyeti ol.nası 13zım

dır. Olur ki... Gçici bir heves .•• 

Değil mi? Hi~ de ailemizin na • 
musuna sığmaz. 

Löbel başını sağ,. so]a salladı: 

- Kontes her halde layık oldu

ğu bir mevkie geÇPcektir, Fakat 

evvel& talihi bir kcr.e tecrübe et
mek lazımdır. Şimdi. ne yapmak 

lazım geldiğini bir :Yer<> başbaşa 

konuşalım. 

Lözel şöyle bir rliişündü ve son
ra dedi ki: 01lerı oynıyan tesadüfi rden biri yorsunuz. Eğer mü~·ısib görürse· yüksek fikirler verdlrll ki, niha-

L..~..ı...;.;;.;..:;:::,;:;2.::.::_;;;'.::!.:::!:::;:;;:~~.L..::.::.:::::::.:....:::.:::.:...::::.:.::;:.;,:...::,:.:.:::::.::,...ı..;:.:::;:.:;,:...;:,,:,:,;.:.:_.:.~:...:... ........ _;,_::_..:'-"-'J_.ız..ru:ı.;...;.."--laı:ı.atilı:ı...Jro~o-.olııı.rak-l..ı;LecJLI:'-ııııl.ı.ı:ı..hı.L!ill~~ci~ı~·sMin~d~e~b~u~-:..l~~..Bıınııc,Ji;ı:l.e.,JUılliı~·r ki. bunun 

Gazetemizin Yeni 
Bir Hizmeti 

S 
on Telgraf, memlekette ilk 
defa, yepyeni bir fikirle mü• 
hiın bir tecrübeye girişmiş 

bulunuyor: Giiulük gazetede ço
cuk ronı&nı tefrika etmek. 

Gazete bugün, her yere giri • 
yor. Gazetenin yayılma sah~sı git
tikçe genişliyor. Bir e\'in içine gi
ren gazeteden büyüklerin islf ade· 
si kadar, çocukların da istifadesi 
düşünülmek Iazım değil midiı-? 

Biitiin gazetelcri-niz çcşidli mev· 
zularda romanlar tefrilce ediyor • 
)ar. Fak:ıt, bunların hep;i hiiyük
ler içindir. 

Evin içindeki ÇO<"uklarımız, gr· 
zeteden ne okusun? Onlar için de 
J>i:r tefrika hazırlamak, onları da, 
küçük yaşta he:r gün gazete oku • 
mağa ah !ırmak, bir neşriyat mii
essesesi içjn bir vazife say1ln1ak 
ieab eder. 

Jj:' in içine giren bir gazetede, 
herkes, yaşına, zevkine, mesleği -
ne göre, okuyacak birşey bulabi
lir. Fakat, çocuk, bulaınad1ğ1 za
man, büyüklerden daha fazla bir 
tecessii• hissile, mutlaka birşcy

ler okumak istiyecek, belki de, o
kumaması )Azını gelen bir takını 
yazılarl11 kafasını yoracaktır. 

Son Telgraf, çocuklara mahsus 
yeni roman tefrikasile, memleket 
irfanına hizmet etmekte, giin~lik 
Türk gazeteciliğinde yepyeni 'bir 
çığır açmaktadır. 

Bu tecrübe ile, maddi fedakar· 
lıklara )mtlnnmayı göze alan ga -
ıı:ete, yeni yetişen Türk ne>illerİ· 
niıı hizmetinde bulunmak ze,·kini, 
kendisi için kafi bir mükruat ad
detmektedir. 

REŞAD FEYZl 

Feriköy Mezarlığı 
Belediye Feriköv mezarlıgını ı 

duvarla çevrilmemiş olan aksa
mını tel örgü ile ç~virmeğe karıı · 
vermiştir. Buleller bir müddet rr :?

zarlığı muhafaza dc.ı;e~ ve ilerü i 
seneler zarfında aynlaeak tıhsi -, 
satla mezarl:k karni!Pn duvar .ı 

çevrilecektir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

' 
Kağıtları içmeden 
Açılan Sigaralar 
Cataloihında oturan bir oı.u -

J'Utuınut yaZJy(i;r: 

•Ben İnhisar İdare.llıbı on bir 
buçuk kuruşluk birinci nc\•I sl
plarına allŞLl.m, onları iciyonım. 

Fak.al şu son •ünİerde İstanbul 
cihetinde aldığım sigaralarla Be· 
yoilu cihetinde aldıjını sigara a
ruında fark var. İst&nbuldakl 
pakeOer kenardan, Beyollunda 
aabJaD pakeUer de arkadan a.çılı
~or. Tütünün ıuı:•ııesl deilşmedlk
ten sonra, paketlerin yandan ve 
yahud arkadan ap.ılmasını beis! 

7011::. 

Fakat İstanbul larafmdan son 
cinlerde &ldıtım •l&'aralarm ı.;. • 
tıııarı daha Hu nefes almadan a- ı 
sııllp da(ılıyor. tabii sigara. tcme
nbı de bir zevki kalmıyor. İnbl
urJar idarestntn dikkatini f'ıtlbe .. 

1 
derim.> 

metmeab ile konte• srasında bir 
tesadüf hazdamaktır. Kral haz· 
retleri, her halde böyle bir tesa • 
düf karşısında görece.~:ı harikula
de güzelliğe benden 2lyade mec· 
lub olacaktır. Kral hazretlerinin 
bir tabiati vardır. Kendisine karşı 
yapmacık yapan kadınlardan hoş· 
lanmaz. Acaba konks herhangi bir 
vesile ile Versaya ııönderemez mi
yiz? 

Kont Dubarry düşünür g bi ol
du: 

- Bu hurnsta bir şeyler tasav
vur edbiliriz, dedL b~n muhay -
yilesi bol ins3nların yetiştiği mem
leketten oldı.ıı>:um için, her halde 
bu işe çare bulabili•,rn 

Löbel herzamank se>ğuk tebes
sümile dedi ki: 

- Acaba Versay ufuklarında ye
ni bir yıldız yük<·Plecek m. diye 
düşünüyorum. 
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ROVELVER iLE ... HÖK VE 
rens Pol Romacıa 

Neler Konuşacak? 
s on nqrolunan cbeJD.elmllel el- J••••••••••••••••••ı••••••••••••••.,.•••-

1ene ::::~';2~:a~ıs~:~:;k~ör:;;, · ı- s t ı· r a h a t ı- h t ı· y a c ı 

Hırvatlarla Anlaştıktan Sonra Yeni 
Vaziyet Görüşülecekmiş 

Avrupalı Muharrirle Ne Diyor? 

wr~•~••w••••~e:'.':~~~:ıı:ııt~~f.,.~~ ............ ~ + 
.... ll.~!flf•• 

Belgraddan bir görünüş ve Yugoslavya Kral N aıbi Prens Pal 

I
• taly anlarin Arnavutluğa gir

mesi ve Akdenizde bir hare
kete geçerek Fransanın, İn -

• g iltercnin nazarı dikkatini kendi 
üzcrıne celbederken Alınanların 

da Lehistana karşı bir harekette 
t ul unacağı sözleri bugünlerde 
Avrupa politika aleminde çok tek
rar edilen rivayetlerdendi. Fakat 
yeni gelen Avrupa gazetelerıne 

bakarak bugün Yogoslavyadan 
bahsetmek daha muvafık. Çiınkü 
Yugoslavyanın dahilindeki Hır • 
, ·atlarl1 olan son anlaşma politi
ka fıleminde az şayanı dıkkat bir 
keyfiyet değlidir. 

B lgrad hükı'.ımetin. n kaç za • 
nıahc.ır sürüklenip gelen Hırvat 
meselesıni her iki tarafın birbtri
le anlaşması suretile halletmesi 
..ıüyük bir gail~yi ortadan kaldır· 
'lllŞ ve Yugoslavya için harici po
litikada daha kuvvetli olarak mev
k[ almasını kolaylaştırmıştır. 

tün bu taahhütler arasında bulu
nan Yugoslavya bundan sonra a
lacağı vaziyeti dolayısile şu veya 
bu tarafa göre tesirini gösterecek
tir. Onun ıçin Hırvat meseleslnın 
halledilmesi bu vaziyet üzerinde 
tesirini göstermekten geri kal • 
mıyacaktır. Ondan sonra Tuna 
mesele,;inin heyeti umumıyesi ü
zerinde tesirini gösterecektir. 

Papalığın gazetesi bundan son· 
ra şu bahse geçerek diyor ki: 

Macar mehafili Hırvat memle
ketlerinin hir kısmı üzerinde Ma
carların gözü olduğuna dair dö -
nen rivayetleri tekzib etti. Belg
rad hükumeti ile Hırvatlar arasın· 
da nisan başlangtcındanberi de · 
vam eden müzakereler de muh· 
telif safhalara girdi. Fakat bu mü
zakereler her ıki tarafın karşılıklı 
samimiyeti ile cereyan etmiştir. 

venler arasındaki bağlar, Vatika
run gazetesi tarafından işaret edil· 
diği üzere çözülmedı>n kalacaktır. 

Yugoslavya Hariciye Nazırı ge· 
çen günler zarfında Berlin - Ro
ma m>hverinin en saliıhiyetll dev
let adamlari!? gö.-üştü. Bunun et
rafında günü gününe gelmiş olan 
telgraf haberleri malı'.ımdur. Fa· 
kat şimdi biraz da Roma mehafi
lınde Yugoslavya için neler söy
lend iğine dair Avrupalı muha -
b irlerin yazdıklarına bakmak sı

rası geldi. Evvela iddia edilen şu
dur: 

Yugoslavya ile İtalya arasında
ki teşr ; ki mesai ~sasları sağlam • 
dır. Belgrad hükı'.ımeti İngiltere 
ile Fransa tarafına dönmüş de
ğildir. 

Fakat Roma mehafil ve matbu
atının itiraf ettiği mühim bir nok· 
ta vardır: Yugoslavya daha Ber
lin • Roma mihverine de girmiş 
dej(ildir. Yalnız mıhverin takib et· 
tiği esasları muvafık buluyormuş. 

( Devumı 7 inci sayfada) 

Şlkacoda 6,000 rovelver atılır. 

Ba, beplmlııln blldlil küçük ıllilu 
tcad edeıı 19 temmuı 1809 da Amerl• 
urun HarUord ••hrlnde diln7a7a s•· K enan, bahçesinin salkım a- ı ı 
len Samilel Goll'lur. H J'&flDda iken ğaçlarile süslenmiş kumlu Yazan: REŞAD FEYZİ . 
dön tabancarun namlul&rlDl blrl .. llr· yolunda ilerlerken, arkada-
dl, blrlblrl arkasından almak l5tedL şı Necdete şöyle diyordu: 
Fakat tecrübe akim kaldı. İ - şte böyle N~rde\cig"im ... Ba-

Goll, ilk roveıverl 1829 da 7aptı. An· 
cak birkaç l'iln kullanabUdL Cilnkil 0 • har gelince, insanlar tuhaf olu • 
d11Ddan idi. ıu2 de, uamluJ'a madeni yor. Azıyorlar galiba... Hayvan-
blr .toplm ili.ve ellL Atırlıtı iki bn· lar da öyle değil midir?. Tabiat de 
çak kilo ldL Buna raimen lhllrauu öylJ' değil mi?. Dikkat et, harb lii.· 
V&fln&-tonda, Parlsde ve Londrada !es· kırdıları da hep ilkbaharda çı • 
eli ettirdi. Berat= aldı. Bllihare lop- kar. Şu salkımların misk gibi ku-
IUJ'a küçültıil. kularına bak ... Bu koku insanın 

Amerikalılar bu yeni alllh• 7erllle· içine ne tatlı bir rehavet veriyor. 
re karşı kullanm17a baştadtlar. Salkımların altında, bir şezlonga 

Golt'un küçük atelyesl, büyük bir 
fabrikap tahvil olundu. Goll 10 son uzan .. Ve yat... N~ güzel... Ben, 
kanun ı862 de öldü, Varlalerlne 5 mu- baharın en ziyade güneşini seve· 
yon dolar miras bıraktı. rim. Karşısına geçip doya doya 

seyredebilirsin... İnsanı yakmaz, 
bıktırmaz, kaçırmaz... Belki, bu 
özleyişte kışın uzun güneşsız gün
lerinin hasreti vardır. Her ne hal 
ise ... Birkaç hafta sonra, güneş· 
ten buc~k bucak kaçacağız ... Göl
ge, ser;n ve kuytu yerler araya • 
cağız ... 

BUNLAR NİÇİN DÜŞÜNÜLMÜYOR, 

YAPILMIYOR?. 

* Tütün keselert, muhtelif cözlere 
ayrılsa daha iyi detll mi?. Tiryakiler. 

sevdikleri muhtelU c:lnı tütünleri ta .. 
tunak için 111.1 kese taşımaktan kortu. .. 
lurlar. 

* Orkestra ,eııerlntn notalarını 1107 .. 
dukları ı,ehpaya bir pedal yapılsa, S&

hlf elerl çevirmek için buna basıver .. 
seler 4._aha iyi olmas mı?. 

* Kaytkçılarm önüne, kürek ee· 
kerlerken arkalarını röreblluıelerl tçln 

bir ayna konulsa fena mı olur? İkide 
bir dönüp arkalarına bakmaktan kur

tuıma'Zlar mıT. * Telefon kabinrltrlne birer per
tevslz koymanın faydasını lnkir et • 
mek kabil mi. Gözleri az cörenJere ne 
kolaylık?. * Çorba tabaklarının blr tarafı blra:1 
mail yapılsa, son kaşıtı ahp içmek 1-
çln bir kenarından tutup kaldınnalıı: 

zahmetinden kurtulunur. * 1\-lü.rekkepll kurşun ve yazı kalem .. 
terinin birer tarafı dib yapılsa masa
nın üzerine bırakıldtiı zaman J'UV&rla

mp dü~meslne mıi.nt olunmaz mı?. 

HİNDİSTANIN NCFUSU 20 SENEDE 

80 MİLYON ARTMIŞ 

Ceza1lrln nüfusu 100 senrden aı bir 
zamanda iki misil artmıŞtır. 

1812 de: !,125,000 ldL 

1936 da: 6,%36,000 e çıkmqlır. 
natbuJd Hlndlstanın nüfusu 20 se .. 

nede 81 milyon artm1'hr. 

Fransa nüfusunun lk~ misil.. 

Necdet, hiç cevab vermeden 
dinliyordu. Az ilerideki kameri • 
yenin altında oturdular. Kenan, 
tekrar anlatmağa başladı: 

- Bu sene köşke erken geldim. 
Çünkü, bu kış çok yorulmuş ve 
bılnalmıştım. Adeta havasız kal· 
mıştım... Geleli on gün oluyor. 
Bahçeyi düzelttiriyorum. Ne gü· 
zel olmuş, değil mi?. 

Necdet, ilk defa söze karışı -
yordu: 

-Ba yaz da koca köşkte ya
payalntz mı oturacaksın?. 

Kenan güldü: 

zannetme .. Çok tecrübe etmişim· 
dir. Sevgi üzüntüdPn, ıztırabdan 

başka birşey değil ... Hem, artık bu/ 
yaştan sonra, ben nasıl sevebili -
rim ?. Sevg_i, bugün bana o ka· 
dar gülünç geliyor ki... Vaktile 
gençliğimde başımdan geçmemiş 

olsa, aşk yoktur, diye inkar bile 
edeceğim... Fakat, ne çare ki, 
gençliğimde ben de dört beş defa 
sevdim .. He!~ bunlardan ikisi, çok 
kuvvetli idi. Hey gidi günler hey .. 
Çocukluk işte... Geçen yazdı ... 
Yine temmuz başlarında, bir ka- . 
dın kokusu, bir kadın sesi ihtiya
cını hissetmeğe başlamıştım. Bir 
sabah plaja kadar inmiştim. Bir 
tesadüf oldu. genç bir bayanla ta· 
nıştım. Akşam saat 17 de bahçeme 
geldi. Beraber çay içtik .. . Birden, 
nasıl oldu, bilmiyorum, kanım 

kaynadı. Bu kadıncağıza o kadar 
ısındım ki. ~ylı'.ıl sonuna kadar 
beraberdrk .. Çok tatlı hatıralar 

bıraktı bende . .. 
Hırvatların muhtariyet alması 

demek buııların Yııgoslavyadan 

ayrılmaları değildir. Muhtariyet 
arada mevcııd ba ı!hrın çözülmesi 
de değildir. Yugoslavyayı teşkil 

eden üç milletin birlıkte yaşa -
ması için bu bağların çözülme -
mesi elzemdir. 1----- -------------------

Eylı'.ılde uzak bir Anadolu şeh· 
rine gitmeğe mecburdu ve gitti. .. 
Giderken bana: •Sakın beni ara
yıp sorma ... Adresimi de bırakmı
yacağım. Mektub da yazma ... Son
ra bir aile faciasına sebebiyet ve· 
rirsin. Ben gelecek yaz, yine İs
tanbula geleceğim. Tekrar bulu
şuruz.• dedi. 

Papalığın gazetesi böyle diyor. 
Hırvatlarla Belgrad hükumeti 

arasındaki anlaşmanın teferrüa-

,, 
TAKSİM Sinemasında 

Papalığın gazetesi olan Osser
vatore Romano dünyanın politika 
.şlerinde seyrek lakırdı söyler, kı
sa söyler, fakat çok iyi bılerek 

sö ·~ iyen bir gazete olarak tanılır. 
Katoli k Hırvatların ortodoks Bel
grad hükıimeti ile olan ihtıliıfları 
Va'ıkan için kaç senedir ehem -
m ) le takib edilen bir mPsele
dir Belgrad hükı'.ımeti Vatikanla 
anl.ışmak lüzumunu duyarak da
ha evvel bir iLliıf imzalamıştır. 

tını burada anlatmak biraz da 
mevzuun haricindedir. Yalnız 

besbelli olan cihet şudur ki Hır
vatlar artık vasi bir muhtariyete 
sahih olarak dahili işlerinde ken
di kendilerini idare edecekler, ar
tık Yugoslavya için Hırvat me
selesi kalmamış olacak. Bundan 
sonra Sırblar, Hırvatlar ve Slo-

1 

1 

Tecız · IAtlı fıatlar; 15 • W • 25 ve Loc1lar ıo.ı kuruş 

- Ne demek istediğini anlıyo· 
rum. Fakat, eminol, ben, zannet
tiğin kadar çapkın bir adam de · 
ğilim ... Bir hizmetçim var. Bir de 
bahçıv1nım ... Her işimi görüyor
lar .. . Ben de istirahat ediyorum. 
Birçokları sayfiyeye daha ziyade 
eğlenmeğe giderler. Halbuki, ben 
istirahate ... Dinlenmek ihtiyacın· 
da olan b>r adam, herhalde yalnız 
oturmalıdır. Değil mi?. Azizim sa
na birşey söyliyeyim mi?. Açık· 
cası bizi yoran, ihtiyarlatan iş, 

çalışmak değildir. Kadınlardır. 

Şimdi bu evin içinde bir kadın bu
lunduğunu tasavvur et. Bir ni -
şanlı. bir sevgiH veya zevce ... Ne 
dersen, de ... Fakat, muhakkak ki, 
insanı üzer, yorar .. Onun nazına 
uyacaksın, kaprislerine mutavaat 
edeceksin, sinirli günlerini çeke
ceksin.. Sana sahih söylüyorum. 
Sayfiyeye geldiğim ilk iki ay, e
vin içine kat'iyyen kadın bastır
mam. Tamamen yapayalnız, ba
şımı dinlerim. Uzun çalışma ay • 
lıannın yoQ'gunluğunu çıkar1rım. 

Sonra temmuz başlarında ,biraz 

Esrarengiz değil mi?. Ben de 
bu şekli muvafık buldum. Cevab 
olarak: •Ben köşke temmuzda ge
lirim. Sen de o zaman gel. dedim. 

Vatikanın gazetesi buna dair 
şodc d yor: 

1 

ORDUNUN KIZI 
PRESTON FOSTER ve MADEGE EVANS 
Tarafıııılan oynanmış büyük n~k ve harp filmi 

100 E R K E G E B I R K 1 Z 
DEANNA DuRB.lN'in en güzel filmi 

kendime gelir gibi olurum .. O za· 

Gelir mi, gelmez mi?. Bilmem .. 
Daha temmuza çok vakit var .. 

Beni çok sevmişti. Giderken 
gözleri y~şarrnıştı: 

- Kenan seni çok seviyorum, 
dedi. 

'ı't..>(c..lavyan ın dahili meselele
rımı hal'i son defa anlaşıldı ki 
Avrupanın cenubu şarki vaziye
tinctt :ımil olacaktır. Yugoslavya 
Balıo ıı anlaşmasile taahhiillere 
g!l''llışti r. Rom Jnya ve Yunanis
tan" karş ı bilhassa taahhütleri 

vard. Yunan.sıanla Romanya • 
nın hududları Büyük Britanya ta
rafın .. an temınal altına alınmış· 

l r Diger laraflan Yugoslavyanın 
I ta ly.ı il e de taahhütleri vardır. 

Doıa ·ıst e de Bulgaristanla bağ· 
lırlır ;janra da Almanyaya karşı 
U.al hıitlere g'r i miştir. İşte bil· 

Bugün i P E K sinemasında 2 film --, man, akşamları, şu kameriyede 
yemek yerken, yalnız canım sıkı· 
Iır. İsterim ki, yambaşımda bir 
kadın olsun .. Onun sesini dinli • 
yeyim.. Ah... İşte r:ı zaman, bir 
çaresine bakarım .. Elbette, Allah 
kısmetime birşey çıkarır. Üç ay 
da, bu yeni misafirimle köşkte ka
lırım. Ondan sonra da zaten kış 

gelir. Şehre inerim. Fakat, sakın 
misafirlerimin sevgili olduğunu 

- Ben de öyle ... dedim ... 
Vedalaştık.. Bu kadın kimdir?. 

Kimin nesidir? Hangi Anadolu şeh
rine ,kimin yanına, niçin gitti?. 
Bütün bunları bilmiyorum. Bir • 
kaç defa sormak istedm. Söyle • 
medi. Yalnız ona aid tek şey bi· 
liyorum: Adını. .. 

1 - K A D 1 N ve D E N i Z }'ransızca 

sözlü Baş Rollerde 
DOROTHY LAJ\IOUR HENR.I: FONDA • AKİM TAl\tİROF 

2 - Üç Ahbap Çavuşlar Harbe Gidiyor (Türkçe) 
Ayrıca: Ankarada Çocuk bayramı-\lilli Şefimizin mınımını ere iltifatları. Bugün 

;..••••••••••••llİsiiaiiiaiiiti.ııiliılıİllılvıiı"•l rle ıı-ın:Hat 'ı mnt ·ne' er 

- Görü ıorsun ya, tir tir titriyoru17'. Bu sefer 
bay;lma değil, ölüm gelecek. Terslenme, otur, ken
din de uhat et, beni de rahat ettir 

Diye genç kadını bir kere daha hızia çekti, iyi
ce karyolanın kenarına getirdi Günev titizleşiyor, 
tepmiyor. saçını başını yolac:ıkınış ınbi hırçınla -
şıyor. 

- Fazıl' Boş yere yorulma_ 
Bitt ... dedim mi bitti! 
Ben seninin yaşıyamam artık. 
Bu !ıir de~ıl. iki değil! 
Diyoı, ilaveler yapıyordu: 
- lHmc-:ı ki, artık bana karşı ne kebalık yap· 

.nan kalılı . BuTtdan ötesi ne düşünülebilir, ne de 
olur?. ffçbir erkeğin ö.z karısına böyl~ bir şey ya
pabileceğini hayalime sığdıramazdım. Oysam du· 
rup d:nurkcn b~şıma geldi de yine hı.ırada durup 
liık"rdı ediyorum!. 

Ve böyle söyler söylemez heme'l Fazılın elin
d~: ku~•ulmak. yeniden kapıya koşm~k için çır· 

pındı . lçındrn kopup gelen bir erkeklik duygusu 
Fa!ıla: 

- P~tlat tr:ıkatı, bıı kadar şımorıklık olmaz. 
Diyordu. Fakat, her aklına eser., tartıya vur

mu·lan <.!ili.ne Vl eline götürır.iyen FaLıl düşündü: 

os A 
~o. 153 

- Böyle birşey yaparsam belki bütün bütün 
kaybed~bilirim. Güneyi kaybetmek bf'rim için her 
şeyı kaybetmektir. Ne onsuz olabilirım, ne onsuz 
ya~ıyabilirim. 

Bu düşüncP iledir ki, son kertede yumuşak ol· 
mak kararını verdi ve yine yalvanralarına baş • 
!adı: 

- Karıcığım, senin başın için söylüyorum, dü· 
şündükforınin hiç birisi aklımdan ı;rcçmedi. Benim . 
neyim ~enin değil ki, paramı saklıyoyım. Sora • 
rım senden para saklamanın ne anlamı olabilir? 
Bu tipte bir adam olsaydım bütün mallarımı sana 
bağtşlar mıydım? 

Dokôor bu son cümleyi söyler s6ylemez Gü
ney yenıcien ccştu, kızdı: 

- Doktor, doktor .. Ben mal düşkimü bir ka· 
dın değılim. Bunu dillnin ucuna eeıırdiğine esef 

Yazan. eı'EM İZZET BENİO: ---··--· 
ederim. Sen verdin ben de aldım. ht;yorsan he • 
men yarın bütıin mallarını sana ç>virteyim. 

Gene kadın iri kara gözlerini ydü larında de
vire de;.dre bir an düşündü ve sözünü sürdürdü: 

- Mallarım tabü geriye vere("egim. Senden 
ay .-ıldıktan sonra senin on paranı bile çantamda 
bulundurmak istemem. Amma arada benim genç· 
!iğim, !tadınlığım, yıllardır kafamın içinde besle
yip gen',<J.ettiğım gönenç, kadınlık. aile, yurt, yu
va ideallerim sönecekmiş, yok olacakmı~' Ne ya
payım, onları yok etmekten de sen utıın. Benim fa· 
zil.ıtim bütün bunları bana yeniden getirebilir. 

Fazıl alıklaşmıştı. Tanrısel bir teblo karşısın
da kendinden geçenler gibi dalmış, lı.ı:laklİı.rıru o· 
nun sözleri.ne vermiş, içine sindire sindire cl.iıı.li -
yordu. Ve: 

- Nekdar ciddi konuşuyor/ 

I 

Adı Nalan idi. Nalan ... Pek şa· 
!rane bir isim değil mi.. Kimbilir, 
belki de müstear bir isimdir. 

* 
İş bu kert~ye geldi, demek .. 
Diye düşünüyor, kafasının içinde hemen kur-

duğu bir muarl.elenin neticesini alrMğa çalışıyordu: 
- Gıtse mi? 

Kalsa mı? .. 

Ve bir bakışından apartımanl~rı. dükkanları, 
bağışladığı mallar geçerken öbüründen de fıkır 
fıkır kaynıy~n bir bakışta gözleri bir söyleyişte 
bütün bır benl.ği tılısımlıyan. kendine tutsak eden 
güneş y;izlü, g!'Ce gözlü, alev kanlı Güney geçiyor; 
tartıda yine o ağır basıyordu: 

- İmki.nı yok bırakamam .. 

Bu karar ve sonuçtur ki, yine onu genç kadı
nın ayaklarına attı: 

- Güney ben -ettim, sen etme. 

Ve onun çorap içindeki baldırlarına, iskarpin 
l.ç!ndeki ayakl:ırına gözlerinin yaşlarlY' akıta akı
ta yalvarışlar= sürdürdü: 

- Milyon kere tövbe karıcığım•. 
Bir kere daha seni üzmlyeeeğim.. 

Suçum var ıse bağışla. 

.ı.r~ istersen ne dersen yapaca#ım. 

(Devamı var) 

Akşam oluyordu. Necdet: 
- Artık ben gidiyorum J{en•~ 

dedi... Sana iyi istirahat teınen 
p.r•· 

ederim. Bahçene bayıldım .. · 
sıra gelirim ... Fakat, korkma fsl' 

la rahatsız etmem ... 
Beraber kalkmışlar, yürüyor : 

!ardı. Kenan, yolun ikl tarafın • 
daki çeşidli çiçeklerden bir de 
met yaptı. Arkadaşına verdi' 

- Bahçe hatırası, dedi... 
Dış kapıdan, Necdeti uğurlu~ 

yordu. Birden tozlu ve topr~~ 
yoldan hızla bir otomobil gel 
Tam bahçe kapısının önünde d~~ 
du. Şoför atladı. Kapıyı açtı. f:'. 
vela bir bavul çıkardı. Arkasın ç 
dan da, gayet şık giyinmiş, gen~ 
bir kadın atladı. Kenanla Neede 
durmuşlar, şaşkın şaşkın bakıY0: 
!ardı. Kadın inince Kenan adet 

(Devamı 6 ıncı salıifede) 

Ankara Radyosu 
aoot!N 

17.30 Prorram. 
l'J,35 l\Iüzik (Pazar ~yı) Pi. 
18,15 Konuşma (Çocuk saall). jb' 
18,45 Müzik (Şen oda mudil -

rahim Ö'ırür ve aıe, böcekleri)· 
ı9,15 Türk milzlfl (Fasıl heJ•ll)Ôil• 
Çalanlar: Hakkı Derman. ııasa".·ııet· 

E•ref k'ıdrl, Hamdi Tokay, Basri V ,P 
Okuyan: Celil Tokses ve arkadM

1
41 

20 l\lemleket saat ayarı. ajaıt§ 

meteoroloJI haberleri.. 
20,15 Türk mu•ltL ... 
Çalanlar: Veclhe, B.etat Erer, a..w-

Kam, Cevdet Kozan. ,O• 
Okuyanlar: Necmi Riu AJıı>I' 

Safb'e Toka7. 
1- Nestenll'ir peşrevl. ı<J: 
Z- Hatim Beyin Beslenlırir pr• 

Kaçma mecburundan. • 
3- Mustafa İı:zet Efendlnln b4'-"'" 

ntıir prkı: Gurlden bulmaa teselli· 11 

4- Hal"' Yusufun beslenlrir t•r• 
Çok eürmedl ıreçll. ,.ı. 

5- Ruşen Kam: Kemençe uk•1 ııl 
- Arif Be71D Rasi .. Tkl • z•b 

bale bakıp. .;il' 
7- Blmenln Hüzzam tarkı ~ · 

kOnla c~er ömrüm. 
S- Nasibin Mebmedln Hil•nm ı"" 

lu - Açmam açamam söyll7emelll· 
- Udi Ahmedln karcırar ,ar•1 

Varken C'ÖDü1de bin Ulrlü yar, 
10-- Karcıcar saz semalst. 
21 Neş'eli plik.Jar - R. , 
21,ıo Müzik (Rlyasell Cumhur ıı>• 

dosu - Şef İhsan Künçer). 
22 Anadolu ajans (spor ııervlsll· 
22,10 Milılk (Cubaud • Pi). ti 
22,45 • 23 Son ajans baberlerl 

yannkl prorram. 
YiltN 

12,30 Prorram. 
12,35 Türk milılfl • PL .. 
13 Memleket saat a,.arı, aja.D-~ 

meteoroloji haberlerL ) 
13,15 • 14 Müxlk (Senfonik pl•Jd•' · . 

1357 Hicr! ' Rebiülevvel 
17 

1355 RUJ!l1 

Nisan 

24 .-----1939, Ay 5, Gün l27, Hızır 2 
1 Mayıs PAZAR --

Vakitler 

---
Güneı 

Öğle 

İkindi 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 

Va11ti 
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4 50 

12 11 

16 04 
19 12 

20 58 

2 55 
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1 Essiklerimizi T amamlıyamıyoruz 1 

Bursada Otel Çok Pahalı, 
Banyo Pek Konforsuzdur 

Fazla Müşteri Çekmek için Kaplıcalar lslab 
E d i ı m e 1 i, F i at 1 a r U c u z ı a t ı I m a l ı d ı r 

Yazaıa: 

hkcnder F. SERTELLİ 

G eçcn gün Mudanyadan ge -
lccek bir yolcumu karşıla
tnak üzere rıhtıma gitmiş -

Ilı. Yapı..rdan çıkan yolcular ara
llda • ıkisi kadın bir! erkek - üç 

t '•ebı yolc<ı çıktL Beklediğim yol
u, bu ecneM volcl!larla vapurda 
Ost . 

olmuş .. Rıhtıma çıkınca beni 
e t~.ştırdılar. Bir Sırb ailesi. 
tkek hasta .. Balkanlardan Bur
a~a getirınişler. Elli yaşlarında 

'
0 

•evimli bir adam. 
l ~ Ha;talığınız nedir? diye sor
"1~trı. Ür.ıitsiz bir tavırla başını 

11Yarak cevab verdi: 
~ ' Meş'um bir romatizma ..• İlk· 
~nce bir bacağımda başladı ... Yıl
r g"Çtikçe ıki bacağımı da sardL 
- Ne zaman geldiniz Bursaya? 
- Nisanın on beşinde ... 

~ ~ Banyolardan istifade etmedi
!?. llıi? 

w - Biraz daha kalabilseydim, his 
•il' ır derecede !stıCade edecektim. 
l! Neden kalmadınız? 

1, 
1Y•klal'!m kaşıyarak gülümse-

Çok p~halı ... Üç kişi gelmiş-.. 
•. Parnmız bitti. Havalar da 
,l,.::ı: 

~ z litu1 etli gitti ... Sonbahara 
O"tı.. •. 
ti Y'ne gelecegım. 

Çe' kpalasda mı kaldınız? 
~ H1yır. Orada ancak Monte
/10rda. Nisrle oturma <:a alışmış, 
, '«ısını hcsab,;ız sarf eden müşte-
ııer ' b l ış rı.ura i r Adam başına en 

~ ağı beş lira vermek lazım. Biz 
, ç tişıyız. Günde on beş Türk u: 
"sı Vert meyiz. 

Hamamlar pek iptidaidir 

Oteller çok pahalıdır 

sını vermek lazımdL Yugoslavya- \ hesabsız para sarfetmeğe alışmış 
lı seyyahların hakkı var: Yeni kap-1 zenginlerin oturacağı bir yer ..• 
lıca ancak Montekarloda, Nisde (Devamı 7 inci sayfada) 
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ı ş A K A ı Kumarda Kaybeden 
İHTİYARLIKTANGENÇLİliE Aşkta Kazanır mı? 
O
.. ömrünün yarısını, yirmi 

dörtten kırk lıeş yaşına ka-
dar lfıboratuarlarda geçir -

miş maruf kimyager!erimizden bi
ri: Uzun saçlı ve sakallı, üstü ve 

başı biraz perişan denilecek bir O 
halde. Fakat onun bu gibi şeylere 
aldırdığı, ehemmiyet verdiği yok 

Yalnız ınikr'>blarla, mikrob tet - • 
kikatile meşgul. Buna rağmen gü
zel bir dul kadın kend;sine gönül 

veriyor. Evleniyorhr. Tetkikatını 
terketmemekle beraber kıyafeti

ni değiştiriyor. İyi bir terzinin e

linden çıkma bir kostüm giymiş, 

saçını ve sakalını tıraş ettirmiş, 

yüzü ve gözü açılmış, (tabiri ma

zur görünüz> adama dönmüştür. 

SAYN KİMYAGER 

Sayın kimyager; geçenlerde, 

Park otelde verilen bir nişan zi -

yafetinde kibar b~yanlardan bi· 

rine prazenta edilince Bayan: 

- Üstad, demiş. ~;vvelce sakallı 

idiniz, değil mi? .. 

- Evet, bayan ... İhtiyarlığunda 
sakallı idim ... 

TRAMVAYDA 

Küçük kız - (Yerinden kalka· 

rak) buyurunuz, oturunuz, ba
yım ... 

Bay - Kü~ük k!zlar yerlerini 

vermezler, otur, yavrum ... 

Küçük krz - Rica ederim, otu

rur.uz ... Annem, iht;yarlar ayakta 

dururken genç kızlar oturmazlar, 
dedi. 

HKLISIN 

- Ferdi... Kalk, yerini ayakta 

duran baya ver ... 
- Baba, eğer elir.deki ga:u>teyi 

okumak için beni kaldırıyorsan 

faydasız... Çünkü gözlüğünü evde 

unuttun ... 

- A!.. Doğru ... Otur öyle ise ..• 

• 
o 

o 

o, r ~. .. ! 4 t• ~ ;, • ., 
r . • 
' 
, • • 'e~'' ~ardeşlnin koluna gire • 

07 ıne devam etti: 
~ ._ Ç 'kırgedc bır hususi pansi
%d k ç~k· a aldık. Bursa vr bilhassa 

tarı ırge çok güzel yer. Fakat, bu-
1\n.akı kapıl~a!ar da çok iptidat 
•k lfoı· yok. insan sıcak banyodan 
~a Ilıca, kapıları penc releri ardı
" kadar arılmıs büvük bir antre 

Bazı Alimlerin Cedlerimiz 
Saydıkları Maymunları Acaba 

Bu Suale Yakında Cevab 
Verecek Olan 

VIVY AN ROMANS 

S 
on asrrda kumar iptilası het memlekette 
ald! yürüdü. cAşkta kaybeden kumarda ka
zanrr> de.rler. Halbuki her ikisfrde de kay-

1 

~ 

~\ • " •• • • • • • Ot"- ~!" 
...... 

ra fena şey değil. Meşhur Rus edibi Dostoyevsk 
cKumarhaz• isimli bir hikayesinde bu tipleri can 
landrrmtştı. Şimdi de Vivyan Ronans filimde car 
landırıy!Jr. O da kumardan zevk dı>.yanlardandı 
fakJt aş~<a inananlardan değıl! 

"ek . 
~.. ariılac;ıyor. Banyoya girip çı-

İyi Tanıyor muyuz? 
bedenler olduğu gibi, her ikisinde kazananlar da 
çoktur. Her halde bu sonuncuları kendilerini daha 
bahtiyar addetseler gerektir. Hem kadın. hem pa-~4 k<n bu ar trede her gün üşü

~n Ve başka bir l.astalığa tutul
h lttan korkarak banyoyu yarıda 

Bir Çok Göz Hastalıklarının Bol Meyve Yemekle 
• •• ====================================================================================-

Tedavisini Maymunlar insanlara Oğrettiler ;1''P .:lönmc .e mecbur oldum. 
!';k ~~ı kapııcıı'lın pahalılığından 
R~ 1 kaplıcalı.rııı da konforsuzlu
~e~ctan '"' iptidaili;::nden şika -
Ilı~ !'den yolcularla fazla konuş
Clt &a vakit ve iMkan kalmamıştı. 
1~""1ob;ıe bindiler.. Rıhtımdan 

tıldık 

ıı .. 
~a Utsayı çok severim .. A5ağı yu-
~·t' v rmi yıldarberi ailece her 
~ bo; on giin için Bursaya gide

~lr F'nkat itırnf edeyim ki, hazan 
~alt_banyo al nadan bile döndüğüm 
~, dıı. Ben de ayni endi~e ile es-

~aıwolara giremem. Kaplıca -
·~ h ı ;~ a V'tin<len b!rdenbıre soğuk-

()~" çıktığırıız zaman, kendinizi 
ır. "'"Ytıanına benziyen rüzgarlı 
ı,,11o1eresi ve kapısı açık müthiş 
ı:: ~oı«uıder içinde bulursunuz. 

'Yır ec •· · "' eııınız yere buradan geç-
~e mecbursunuz. Daha genç -
1ıq bile her banyodan çıkışımda 
ti~ala~dığımı hatırlıyarak - i
~a ekı korku - beni Bursaya ka
ııı:k~İttiğ'.m halde kaplıcalara gir
Ilı" en meneder. Yugoslavyalı 
a~teriJer de ayni derdle karşı -
.ııı,.ıar A . h .. 

l!ıQ •· • ynı ma z~u gor -
~ §ler. Fakat, yirmi yıldır neden

\'e 
1q nasılsa bu mahzuru Bur • 
la belediye~; görPmemiştir. Ha. 

es)( 
·~k.· . ı ham~m. eski tas ... Ve 
taı 1

• ıptidailik. Buna rağmen has-
11~ ar • canlar:nı dişlerine takarak 
~sa kaplıcalarına koşarlar. 

llıa eçen yıl bursaya gittiğimiz za
lö:v~' Yen; açılan Çelikpalasa da 
b~ç e bir başvuralı.ın dedik. Altı 
ll;~ U: lira.y~ ~ir yer gösterdiler. 
llur eş kışıyız. Bittabi döndük ... 
ı. k.•da bu tarifeye göre - bir haf-

•lıtıak için • dün anın ara-

M 
aymunlar; çok zeki ve çok 
kurnazdrr. Ha<&dıın ve yağ
ma ile yaşarhr Çok da ev

lenirler (!). Gorilhr, C·ronklar ve 
Şempanzeler müstesna .... 

Bu tüylü, kısa kuyruklu, bisik
lete binerler gibi sırtı daima mün
hani hayvanların tek bir eşi var
dır. Yavrulaı·ile d~ meşgul olur -
lar. Eşlerin~, yavrularına muhab
betleri, şefkatleri çoktur. 
Maymunların kafaları köpek 

kafasına benzeyen cinsleri bir eşle 
iktifa etmezier. Bunların yüzleri 
mordur Burunların kenarları da 
fazla kırmızı Alır.larında büyü
cek bir tüy riemeti. çenelerinde 
sarı bir sakal bul1.<nur ... Arka ta
rafları kıpkırmızı ve tüysüzdür. 
Kızdıkları zaman bu yerleri da
ha kızarır. Darvin bıınları yazıyor. 
Fakat sun'i mi, değil mi. söylemi
yor. 

Bu cins maymunlı.r sürü halin
de yaşarlar. Erkek maymunlar, 
dişileri esir gibi kulfanırlar. 

En yaşlılarının kumandası al -
tında tarlalara hücum ederler, a
ğaçlara tırmnnrrlat", meyvaları ko
parıp kaçarlar. Dişiler, yavrularını 
karınlarına o.sılı taşırlar. Yavru
lar düşmeırek için kolları, kuyruk
larile analarına sarılırlar. 

Sürü yola çıkar, ihtiyatla iler
ler. Önde giden yaşlı maymun a· 
ğaca çıkar. Meyvaları koparrr, aşa- . 

ğıdakilere atar. 
Maymunların sevişme tarzı in

sanlarınkine pek her.zer. Baymun
lar çok hassastırlaı'. Dişilerine kar
şı muhabbetler• çoktur. 

Küçük bir maymun öksüz kal
dı mı, diğer erkek ve dişiler ta -
rafından cevlad. edilir, hımaye al-
tına alınrr. 

Jarnes Forles, cŞark hatıraları. 

adlı eserinde şu tertib sahneyi an
latıyor: cBir avcı, bır maymun öl
dürdü ve çadırına götürüp bırak
tı. Az sonra ktrka yakın maymun 

(Devamı 6 ıı.cı sahifede) 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz! 
* Güneşin arz üzerinde ve 

geceyarısısındaki hararetine 
muadil bir sıcaklık elde etmek 

için on beş milyon ton maden 

kömürü yakm~l: lazımdır. 

* Bir Televizyıın elektronu 
perde üznrinde 280 bin defa 
yerini değiştirir. 

* Çobanbrın yıldızı Zühre, 
dakikada 965 kilc•metre kate -
der. 

* Birleşik Arr:Prikada bir de

li ya bir şarlata:::a kendini mu
ayene ettirir, y•hud bir cko -

cakarı> ilacı alır. 

1 * Kanada hükumeti, dakika- ı 
da 260 bin frank vergi tahsil 
eder. 

* İngiltere dakikada 835 sikke 
darbeder. On sene evvelkine 
nisbetle iki misli fazla ..• 

* Almanya, Achrl ihtiyaç -
!arı için dakikada 300 bin frank 
sarf eder. 

* Bütün dünyada 300 bin ki
ICI şeker kamışı istihsal olunur. 

* Dünyanın en büyük de -
miryolları merkezi olan Şiko
go lstasycnlarındoıı şu dalrika
da 25 bin kilo trRnsit eşya geçti. 

İŞTE 60 SANt1'E GEÇTİ. 

Evlenmek için Senede 
200 Sterlin Lazım! 

Londrada işinden Çıkarılan Bir 
Banka Memurunun Garib Maceras 

ondra gazeteleri İngiltere -
nin ileri gelen banka,arın -
dan birinde bir memurun 

başına gelen bir vak'adan bahse
diyorlar. Bankada uzun uman -
danberı ciddi bir surette ça •. ş2n 
bu memur geçen günü işindeıı çı· 
kmlmıştrr. Adamcağız tekrar mü
racaat etmiş, fakat işe alınmamış· 
tır. 

İş gazetelere düşmüş, bunun ü
zerine banka tarafından şu izahat 
verilmiştir: 

Bu memur bankanın haberi ol-

maksızın gizlice evlenmiştir. Me 
murun senelik maaşı 140 İngili; 
lirası idi. Aldığı kadının da sene. 
lik maaşı 60 İngiliz lirasıdır. Bı. 
suretle senede 200 İngiliz liras 
kazanıyorlar. Maaşı senede 20C 
İngiliz lirası tutmıyan memurla
rın evlenmesine banka müsaadı 
etmemektedir!. Gizlice evlendik . 
ten sonra seneler geçmiş, bu me·" 
murun bir de kızı olmuştur. Şim 
diye kadar ev rendiğinden hk 
bahsetmiyen bu memur 937 sene· 

(Devamı 6 ıncı ıahifeıU) 



\ 

e- SON T~LGllAF - 7 ıu:ns 1111 

ı\4akineye -Verirken 

Polonyadaki Çekler Nümayiş 
Yaptılar 

Londra 7 (Hususi) - Pokınyada Almanya aleyhindeki nümayişle
rin arkası kesılmemiştir. Dün de Polonyanın muhtelif mıntakalarında 
bulunan Çekler Almanya aleyhine nümayişler yapmışlardır. Çek milli 
birlığl halka sükün tavsiye eden beyannameler dağıtmı§tır. 

* * 
Romanın Tavassutu Muhtemel 

G·örü n üyor 
Roma 'f (A.A.) - Giornale d'İtalia gazetesinde Virginıo Gayda, 

§Öyle yazıyor. 
Rbbenlrop - Ciano mülakatı esnasında yalnız Alman - İtalyan mü

nasebetler mevzuu bahsolrnıyacak, ayni zamanda ve Almanya ile İtal
yayı aW.adar eden bütün meseleler de görüşülecektir. Beck, yeni mü
zakere lı:aptlarmı açık bırakmış ve bu münakaşada İtalya'ya bir mu
tavaaıt rolü vermek istemiştir. İtalya ise, Varşova hükumetinin me
sulıyet hissine ve itidaline güvenmektedir. 

Netce olarak Gayda, Milin mülakatının İtalya ile Almanya ara
sındaki tesanüdü takviye edeceğini yazmaktadır. 

•• 
Musolini Bir Nutuk Söyliyecek 

Roma 7 (A.A.) - Mussolininin 14 mayısta Torno'yu ziyareti esna
sında mühim bir nutuk söyliyeceği, aiyast mahfellerde beyan edilmek
tedir. Duçe, bilhassa Fransn - İtalyan münasebetlerinden bahsedecek
tir. 

•• 
ltalyada Alman Alevhtarlığı mı? 

Roma 7 (Hususi) - Şmall İtalyada Almanya aleyhinde nümayiş
ler yapıldıltı hakkında b&ZJ ecnebi gazetelerde çıkan haberler resınt 
makamlar tarafından tekzip edilmelı:tedr. 

•• 
'' Dohrice ve Dedeağacı ; . , 

ısterız.,, 
Safya 7 (Husuafi) - Hııırilyas münasebetile Bu4:ar ordusunu her 

sene yaptıltı geçid resmi bu sene de tekrar edilmiştir. Geçidi seyreden 
halk •Dobrıea ve Dedeağacı isteriz• diye bağırmışlardır. 

Polonya Ordusu 
Dançiği Sardı 

(l inci 3ahifedf!fl deuam) 

milzalı:erelerin, Polonya ile Al -
manya arasrıdalı:i ııerglnlığin ne 
suretle halledilebileceğini i•tihdaf 
ettiği anlaşı!maktadır. 

Danzlg ve Koridvr meselelerİD
de Hltler de, mirahy Bek de son 
gözlerini söylemiş bulunmaktadır
lar. Bu iki görüş arasında derin 
bir uçurum vardır Bu uçurumu 

doldurmak için, si!Rha milracaat 
etmeden bir formül bulmak im
kWannı hazırlamalı: ılzere, Muso· 
lininin tavassu:u istenEceğl zanne
dilmektedir. 

Buraya gelen haterlere göre, 
Muaolini Almanyar.ın Polonyaya 
karşı müsellah bir tecavilzünü taıı
vib etmemektedir. Mihver devlet
lerinin blrl!ğini muhafaza etmek 
emelinde olan Alman hükumeti, 

bu mesele için İta!yan hükumetil<' 
ariz, amik görüşmek ayıı; zamanda 
askeri ittifak yapmnk üzere, Ha· 
riciye Nazırını İtalyayP gönder • 
m~ bulunnıalı:tadır. Şimdiye ka
dar alınmış herhangi b:r karar ol
madığı zann~dilmektedir. 

POLONYA BEJU.İYOR 

Londra 7 (Hususi) - Siyasl 
ntt?hafil, Polonya ile Almanyanın 

Danzig mes~lesinc!~ bir anlaşma 
zemini bulup bulamıyacaklarında 
~ok mütereddid görünmektedir. 

Varşova gdzeteler". Polonya bir 

tecavüze uğradığı takd rde ken -
disini silahla müıfo!aay> hazır ol

duğu yolundak! ne~riyatın arkasını 
kesmem işlerdir. 

BERLİN. İNGİLTEREN"İN HARBE
1 

GİRECE(;iNE İNANMIYOR 

Berlin 7 (Hususi)- Gazeteler, 
Varşova gaz~telerir in neşriyatını 

hulasa ederek, Polnnyanın hfila 
Avrupa sulhunu te!ılıkeye düşü

recek bir p~litilı:a takib etmekte 
olduğunu yazmakt .. dırlar. 

Gazeteler, Al:n~ııyayı yalnız 

tahrik edilmiş dğil, hatta tehdid 

edHmiş bir vaziyette göstermek -
tedirler. Ga3l·tcler hu münasebet

le Fransa ve ngilt""cden şu suali 
sormaktadırlar: 

.Polonyanın bugünkü iblafgi

rizliği iki büyük demokrasiyi teh

likeye sürüklemek isi dadını gös

terirse, İngiltere ol~·ın, Fransa ol
sun, Danzig için evladlarının te -
miz kanların! akıtm~ğa razı ola
caklar mıdır? Biz böyle bir ihti
male inanmıyoruz.• 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No . .153 

- Paşam; tam sırası plan çok 
güzel' Bağırışmaları, toplanma -
ları görüyor musunuz?. Hepsi bu 
cepheye koşuşuyorlar ... 

- Evet; inşallah huruc hare -
ketimizde muvaffak olacağız ... 
Bereket versin senin hazırladığın 
gemiye ... Hava da rüzgarlı, hem 
de lodos esiyor ne güzel?. Pupa 
yelken Karadcnize boylanacağız. 

ı\h keratalar! Yakamı bir kurtar

sam bilırim ben onlara yapacağı
mı? Ru$cuğa varır varmaz, Köse 
Kahya ve Bo~nalı: aj!a kuvvetleri
M etrafıma toplayıp hemen İs -
tanbul iızerine yiirUyeceğir.' .. Ve 

Yazan: M. :samı J\AtıA't'EL 

Padişahından en ufağına varıncı
ya kadar hepsini kılıçtan geçirece
ğim .. Dedim ya, ah bir muvaffak 
olsam!. 

- İnşallah muvaffak olacağız 
Paşam ... 

- Sus; Sesler gelıyor ... Galiba 
kırk ikinci bölüğiln zabitlerini 
buldular. 

- Zannetmem; bu kadar ça -
buk nerede bulabil rler.. Kim -
bılir bu zabitler hangi yerdedir -
ler. 

Cüce Hasanın bu sözleri devam 
ederken pencerenin önüne bir 
kaç zabıt dikilmişti. 

, > .. • .. 
, ,. .. , . . . . . 

Atletizm ve Güreş 
Müsabakaları 

Müsabakaların Hepsi de Zevkli, 
Muntazam ve Heyecanlı Oldu 
Dün yapılan ilkbahar atletizm 

müsabakaları hey~ranlı olduğu 

kadar zevkli olmuş'.ur. Sür'at ke>
şularında dereceler oüşük olmak
la beraber, 5000 n;rt:ede Türkiye 
rekoru kırılmıştır. 

Demirspor kulübünden Hüseyin 
Balıkesir Bölgesinden buraya mü
sabakaya gPlm;ş olan Sokra! Ma
nisa ile hayli ç~kişt kt~n sonra 
'"ütün rakiblerini ani l:ir hamlede 1 

_ok geri bır.ık~ra't 'Iılrlı:iye reko- -
runu kırmay3 terblıiis etmiştir. 

Bu suretle Hü~eyin k'endisinden 
10,000 metre rekorun!l iki hafta 
evvel almıya ır.uva!Iak olan Rıza 
Maksuttan 5001' relı:~rJnu almış -
tır. 

Diğer mü3abakaların teknik ne
ticeleri şunbrdır: 

Katagori 4. 

50 METRE: 

2 - H. Kilçükat:l 2.16,1. 
3 - Ali 2.17. 
Katagori l. 
100 METRE~ 
1 - Nerinıar. 11.8 1500 mire 1-

brahim 4.23,9. 
2 - Semih 11,9 t 5il0 metre 2 -

Eli 433, 3 - · Cihat 12, 1500 metre 
3 - İzak 4.42 1 

5000 METRE: 

1 - Hüse•n Albny~a'ttar 15.M,2 
(Yeni Tiirkiye rekorı:l. 

2 - Sokr&t, 
3 - Nuri. 
Kız mekt<>bleri ~raı ında tertib 

edilmiş olan koşular dUn Taksim l 
stadında yapıldı. MüssJ.&kalar diız 
ve manialı olmak üzere '\<( kata -
gori üzerinden icra edildi. 

Bu koşuların sonu!'da Çapa kız 
muallim mektebi 3,39,7 ;!• birinci, 
İstanbul kız lisesi de 3.44.5 ile i-

1 - Cezmi 6-5 100 mtre 1 - Cez- kinci oldular. 
mi 12.2. 

2 - Sezai 6-6 100 m~tre 2 - Se
zai 12.3, 

3 - Ferit 6-8 100 ,11etı e 3 - KA
mıran 12.5. 

Katagori 3. 

100 METRE: 

Feyyaz 25-7, 

800 METRE 

ı - Kazım 2.14 6. 

Manialı yarışlar.ja isP: Yine Ça
pa kız mektebi 4,44.5 ı!e birinci • 
!iği kazandı; bu ır.üs&hkada da 
ikinciliği yıne İst&nbu. hı lis.osi 

aldı. 

GÜREŞ MÜSA3A'CALARI 

KasımpaF kulübü tarafından 

tertib edilen gü•·eş .ni;sı.baka 

!arı, Fransız tiyAtrvsum. dolduran 
binlerce seyirci önünde mezkur 
kulüb takımile gavri federeler
den Pera - Kurtuluş muhteliti a
rasında yapılan gürPşlerde de Ka
sımpaşa kulübü. P·a - Kurtuluş 
muhtelitini 6 - 2 mağlüb etti. 

Potmkin - Bugün 
Sofya'ya Vardı 

Sof ya 7 (l! ususl) - Sovyet Ha
riciye komiseri muavıni Potem
kin'in bugür. buraya rnuvasalatına 
intizar edilır.~ktedir. Potemkin, 
burada Bulgar ricali ile ikinci de
fa görüşecektir. Pctemkin'in An -
kara dönüşünde tekrar Bulgar ri
calile yapac~ğı görüşmelere bura 
mehafilinde daha ziyade ehemmi
yet verilmektedir 

Potemkin'in yarın akşam Bük -
reşe hareket edecc~l z&nnedilmek
tedir. Romanya Haricıye Nazırı 

Gafenko Belgraddan Bükreşe dön
müş bulunll"aktadır. Sovyet Hari
ciye komiser muavini. Gafenko ile 
de görüştükten sonra Basarabya 
yolile Moskovaya ııvıiet edecektir. 

Ankara 6 (A.A.> - Tebliğ: 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyet -
leri Birliği Har!cive Komiser mu
avini B. V. Potemkin Türkiye hü
kümetile umumi görüş teatisinde 
bulunmak üzere 28 nisar. 1939 da 

Paşa sordu: 

- Sizler kimsiniz oğlum?. 
İçlerinden biri cevab verdi: 

- Paşam; yirmi beşinci bölük 
ustabaşısı Hasanağa!. 

- Ne istiyorsunuz? 

- Teslim olacakmışsınız?. Bu-
yurunuz ... 

- Evet teslim olacağım .. , Fa • 
kat; ben kırk ikinci bölüğe men
sup bir yeniçeriyim. Bu sebeble 
bu bölüğün ustabaşısını istedim. 

- Paşam; kırk ikinci bölüğün 
ustabaşısı burada yok ... 

- Nerede ise lütfen bulduru -
nuz?. 

- Ağakapısında imişler. .. Yir· 
mi beşineı bölüğe teslim olabilir-
.• ? 

sınız •. 

- Bıliyorsunuz ki; her yem -
çerı neferi kendi ortasına bağlı

dır. Irz ve namusu da bölüğıle be
raberdir. Binaenaleyh; kendi bö
lüğüme teslim olmak ve mınelka-

Ankaraya gelmiş ve 5 mayıs 1939 a 
kadar kalmıştır. 

B. V. Potcmkin, 'Iürkiye Cum
hur Risi tarafıııdar. kabul edilm~ 
ve Başvekil Dr. Ref'k Saydam ve 
Hariciye Vekili Şül:rii Saracoğlu 

ile birbirini tak ib eden görüşme
ler yapmıştır. 

Türk ve Sovyet devlet adam -
!arının bu temosı esr,asında iki dost 
memleketin hükumr.tleri arasında 
beynelmliel meseleler ve Türk -
Sovyet mUnasbetJerini alakadar 
eden hususi meseırler hakkında 
görüş berab~rliği mevcud olduğu 
bir kere daha müşanede ve tesbit 
edilmiştir. 

İki komşu ve do>'t memleket, 
kendilerini birleştiTPn ve kuvvetle 
bağlı bulunduk!an sulh davası için 
kıymetli bir zsman teşkil eden 
sağlam rabıtJları dana ziyade tak
viyeye azmetmiş bu 'unnısktadır -
lar. 

dim usulden olan adeti bozmamak 
isterim. 

- Paşam; buyurduklarınız doğ

ru ... Lakin, böyle kargaşalık bir 
zamanda bu gibi usullere başvur
mak gerekmez... Yirmi beşinci 

bölük zabitleri olan bizlec de si
zin namus ve ırzınızı can ve ma
lınızı tekeUül etmiş bulunuruz. 

- Evet; hepinize itimadım var
dır. Fakat; kendi ortama ve bölü
ğüme teslim olmak isterim ... Son
ra bölüğüm, başka bir ortaya tes
lim olduğumdan dolayı belki gü
cenir ... dedi. 

Yeniçeri zabitleri boyun eğe -
rek kırk ikinci bölük ustabaşısını 
ve odabaşısını çağıtmak üzere ay
rıldılar ve Ağakapısına haber yol
ladılar. 

Artık İstanbul çok geçmeden A
lemdar Mustafa Paşanın teslim er 
lacağını işitmiş bulunuyordu. Her 
yerden sev nç avazeleri yükseli -
yordıL 

Bazı Alimlerin Cedlerimiz Saydıkları 
Maymunları Acaba Tanıyor muyuz? 

(5 inci sayfadan devam) j 
çadırın etrafını ÇC\'ircii. Sürünün 
şefi ilk olarak baAırmaya, sonra 
inlemeğe başladı. T~vır ve hare -
kellerinden arkadaşlarının ölü -
sünü almıya geldiklerini anlat -
mak istedıği bellı idi. Avcu, bu 
ölüyü önlerine attı. Yaşlı maymun, 
ölüyü kucakladı, arkadaşlarının 

yanına gitti... 
Maymunların ha~sa•ıyetine, şef

katıne ve sadakatine bundan gü
zel misal olıır mu? 

Maymunlar çok akıllıdır. Mad
ras hastanesi başhekimi Deazon, 

yerlilerden bir~çkldrının göz ağ

rısına müptdii olduk 1 arııiı farket
mişti. Halbuki maymunların göz
leri sağlamdı. Bunlar daima ağaç
ların üzerinde dola~ıyorlar, vita -
mini çok meyvahr yiyorlardı. 

Yer lıler ise, pr!nçten b&§ka bir şey 
yemiyorlardı. Prin~t~ vitamin yok
tur. Maymunlar pıincı hiç sevmeı;
ler ve kat'iyyen ağızlarına koy -
mazlar. 

Doktor, yerlilere bol meyva ye
dirmeğe başldmış. Çok geçmeden 
hepsi göz hastalığından lı:urtul -
muş. 

Eski Romen Adliye Nazırı Altın 
Kaçakçılığından MahkOm Oldu 

Üvey Oğlu, Evin Mahzenler;ne Altın Saklıyormuş 
Biıkreşten bildirilıyor: 

Eski adlıye nazırlarından K06-
tantin Xeni ve karısı, altın kaçalı:-
51lığı cürmile mahkemeye veril
miş ve altı ay hapse mahkum ol -
muştur. 

Garibi şu ki sabık nazırın bir 
kabahati yoktur. Üvey oğlunun 
narına yanmıştır. 

Bükreşin en kibar yerinde Ki
selefde mod~rn tarzda şık ve et
rafı büyük bir bahçe ile çevrili 
bri konalı: vardır: Kcst~ntin Xeni 
burada oturmaktadır. 

Madam Kostanten'in ilk koca
sından bir nğlu var Kostantin 
Flavian ... 

Flavian, uzun müddet yataklı 

vagonlar şirketinin Blikreş acen
tası müdürü idi. Geçenlerde m~m
l~ketini terketti ve Pariste yerleş
ti. Romanyada birçok parası var-

dı. Bunları, altın lı:ü~eleri halin
de çıkarmıya karar verdi. Ve al
tın satın almalarını Garlesteano 
ve Zahareno bankl!Jrına havale 
etti. 

İşte mesele buradan ba~lıyor! 
Romanya, birçok devletler gi

bi altın ihracını menetmiştir. Hu
dudlardan çıkanlar sıkı bir mu&
yeneye tabi tutulur. 

Flavian, altınları çıkarmalı: içın 
münasib bir zaman buluncıya ka
dar, bunları üvey babasının evin
da saklamayı muvafık görüyor 
ve altınları konağın altındaki mah
zenlere saklatıyor. 

Hükumet nasılsa bunu haber a
lıyor. Eski nazırın konağında a -
raştırma yapıyor. 15 milyon ley 
luymetindr altın külçesi buluyor. 
Oradan mahkemeye ve nihayet 
hapishaneye!. 

~ . 
H iKAYE: Evlenmek /rin 

istirahat İh iyacı ı Senede 200 
1 Sterlin Lazım! 

(4 üncü sayfadan de••am) ' 

bir çığlık kopardı: 
- Nalan ... Sen?. 

Koşarak gitti. Kadının eline sa
rlldı, öptli. 

Necdet yanyan onlara bakıyor
du .. Nalan bahçe kapısından bir 
an evvel içeri girmek için acele 
ediyordu. Kenan, birden arkada
şını hatırlamıştı. Nalana: 

- Bir dakike, dedi, misafirimi 
uğurlıyayım ... 

Necdetin yanına geldi, yavaş 

bir sesle: 
- Güle güle kardeşim, dedi ... 

Bu ya.z istirahat edemiyeceğiın.. 

REŞAD FEYZi 

(5 inci sayfadan dwam) 

sinde bir kere bankaya rnüraca -
atla evlenmek müsaadesi istemiş
ti. O 21man buna müsaade edildi. 
Çünkü karı kocanın senelik kazan
cı 200 Ingiliz lirasını buluyordu. 

Memur bir kadınla evlenmişti. 

Fakat bunun şekli muhafaza için 

olduğu sonradan anlaşılmıştır. 

Çünkü daha evvel bu lı:adınla giz
lice evlenmiş olduğu, şimdi ban
kaya göstermek için böyle ikinci 
bir nikah mttasiıni yaptığı belli 
olmuştur. Bunun üzerine banlıa 
tarafından bu memura istifa et -
mesi söylendi. 

Balkan 
Birliği 

' 
(l inci salıifedeıı deı•n,.., 

Bu resmi tebliğ dışında Gaf~ 
lro da ayrın Avrupa merketl\, 
de yaptığı seyahat hakkında 
yanatta bulunmuş: 

il' 
•- Bütn Balkan antantı~1 ~ fı} 

tlklal ve snlh si~·a etini mudP 

ettim..• ~ 

Demittir. Balkan birliğinin ~ 
defa daha bu taze ve ,·ekarh 1 
rü ·· h ı· r••1"

1 
nuş ve aya ıyet manza " ., 

tebariizil karşıımula umuyorı"' 11 
yakın bir istikbal komşum"' " 
dostumuz Bulgaristanı da bU )il t> 
zumenin içinde bulumnı)·ıı d•' 
ve sevkedccektlr. 

E'IE.'l İZZET 

Nuhun 
Gemisi 
Gibi ... 

Paris~e Bir Adam Valıl 
Hayvan Ticaretile 

Geçiniyor 
n~t 

B
azı adamlar \"lrctır: :• ~ 
ları otmnobil, sato ıJa!ı. 

• t 
ralamııktır. Mıarka isı1' 

birisi, sinema şirketlerine ..;it' 
;ı;tt 

hayvan kiralar Sı• yalnız ı,ıl 

yiniz. yirmi dört s33t içınde ııJ 
altı axslan, o kadar zürafa ve 
yılanı bulur, getirir ~ 

Parisli meslekda•!arımızclaO ıı! 
rısı,Miarka"yı ve bııı,~eslni d0

_, 

mış. Müşahedatını şu suretle 

latıyur: ııJl 
·Miarka'n ınba.hç•sır.in :;:.! { 

gemisınden !arkı yok. Kılış. ııır. 
danına yakın büyü!, b•r bı!l" 
arkasında. Miarka ıri yarı, gu~ 
kuvvetli, açık alınlı, sert !>'~ li' 
'bir adam. Tıpkı bir Ko · Bo) 3 

:tiyor. ve gazetecı e !unları a 

tıyor: ı! 
- Şimdili1< yanıt' düzine ı 

lan ve kapl:ınım, ıkı ııirafall"ı, 
mandam, yirmiye ;yakın da ~ı 
nı:ın var. Bahçem pek o Jı:sda~ 
yük v eher ~ins h9yvanları 
rındırmıya kafi değ:ı . f 

Mi.arka, çok iyi i yaptığın~ 

kazandığını anlatıvor. oP' 
- Bir arslını Jı:.ıça kiralı~ ı 

nuz?. ~ 
- Bin fra:-ık ... Zürafaları ı!J 

yüz franga... J , ______ _.,., 
«YENi SABAM" 

Refikımı.z . ~r 
.Yeni Sabah• rd kımız b 

ııeşir hayatır.ın ikınci yılına gl 
bulunmaktadu- Atkada~ımıtB t 

·yt 
uzun ömürler ve muv~ffal< 1 

ler dileriz. 
Türk ve S?vyet hii.t<(ırnetleri ba

rışın ve emr.iy~lin ılhıhafazası hu
susundaki mütelı:~b!l ve muvazi 
gayretlerine deva•r. edecekler ve 
Potemkinin Ankara xiyareti esna
sında da oldu~ ı;ibi müşterek 
menfaatlerini dikaıiar eden siya
si mah!yettl'lı:i büti.:n malOmatı 

teati edebilmek üzere devamlı bir 
temas halinde bulunacaklardır. 

Eğer bunu yapsaydı kendisine 
yardım s~ııdığmdan para verile -
celı:ti. Fakat istifa etmem~tu. Bu
nun Üzi!rine arlık kendisine para 
verilmediği gibi bankadan da işine 
nihayet verilmiştir YENİ NEŞRİYAT: 

İki taraf Meta mütareke yap -
mı§ bir hale gelmişti. Birbirleri
ne ateş etmiyorlardı. 
Çavuşbaşı herşeyi hazırlamış 

bekliyordu. Alemdar Mustafa pa
şa; pencere önünde durmadan bı
yıklarını buruyor ve aseblyetin
den tirtir titriyordu. 

Kırk ikinci bölüğün ustabaşısını 
bulup gelmek epeyce uzıyacaktı. 
Ve zaten Alemdarın istediği de bu 
idi. Ne kadar gecikirlerse geceden 
istifade etmek te o derece kolay 
olurdu. 

Esasen, İstanbul halkı yatsı na
mazından sonra yatarlardı. Bu 
sebeble ortalıktan kısmen elayak 
çekilirdi. 

Kurnaz Çavuşbaşı atlar kiş -
nemesin dıye ağızlarını bağlan -
mıştı. Tepinmes.nler diye de ke
çelemiştı. 

Çünkü; hayvanlar yola çıkacak
larını hissettikler; zaman kişner
ler ve tepınırlerdJ. 

·.senelerce evvel gizlitt evlen -
miş diye bir müessesenin bu me
muruna karşı böyle davranması 
Londra gazeteleri için ehemmi • 
yetli bir mevzu ve baı:ı.lıa tenkld 
edilmektedir. 

Alemdar Mustafa Paşa; zabit
ler gelinciye lı:adar usuletle şun
ları söylüyordu~ 

-Ah; Cüce Hlll'an bir kere R u
meliye ayak atsam... Ruscuğa 

varsam. . Bu kahbelere diinya 
kaç bucaktır gösteririm. Bu sefer 
1stanbula otuz bin, hattA elli bin 
atlı ile geleceğim ... Ve bir teli: ye
niçeri ve başı sanklı bırakmada• 
kılıçtan geçireceğim. 

Zavallı Cüce Hasan; P uma: 
- Evet Paşam! 

Demekten ağzı yorulmuşıu. Yal
nız bir aralık vatan kaygısile şun
ları söyledi: 

- Paşam; Ru&ar, Tunanın ağ
ğında tedariklitta bulunur, durur
lar. Her ne kadar İngilizlerle mu
saleha yaptıksa da Ruslarla har
bin devam edeceği gözüküyor. Ba
ri kuvvetlerimizle bu k!firler ü
zerine ylirüııek ... dedi. 
zabitleri de gelmi~ti. 

(D ı'amı ı,;ar) 

Cebir 
Yaı·dımcı k tar 

•' Yazan: Kemal Zülfü fJ ti 
Cebir okuyan her tııebeye ~ ~ 
en mühim ve kol~v snaJıtar1 

veri.r. . ret' 
Haricden b~kalo·yay~ gır ~r' 

ler için çok faydalı bıır cebır 
menidir. 

Turing Kulüp Meeııııı# 
' Türkı:ve Turing ve otoınob1 ~ 

lüb\\nün neşretmekle oJduğıl i~ 
rif mecmuanın son nyısı d9 ll ( 
tnıştı .Trurizm işlerile aJal<' tJI 
!anlara, tç ve dış meıı:ıltJte ~~ 
rirıiıı yeniliklerini tanımalı 
yenlere tavsi;·e eduiz 

. --
Doktor - Operatör 

Orhan Torof 
Kulak, Boğaz, Bururı 

mütehassısı Jl 1, • (.l J 

Taksir.: - AbdC.lhak ll• · ,,ı 1 

Caddesı, Ge;:!_A,.,ar~ :· 

Di' Tabihi ., 
Ratip Türkogl~ 

Adrn: Slrkrd4< 'l1anı. 01•
11 • J 

birinci lıat No. Zô jl 
ltluayene -.a.U: Öı(ledı o coıır• 
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1 efrika Numarası ı 105 Yeızan: Rahmi YA(jız 

Umumi Taarruz Her tarafta 
; Birden Başlıyacak Değildir 
.~ 

~ p cıkat Yeni Kuvvetlerin Tekasüf Mıntakalar 
•. ~ 
,, 

Şunlardır: Cebelidürüz, Gazze, Gütelamare 
cJ ht~~rşeye; açlığa, yoksulluğa, Bahriye Nazırı devam etti: fırkasile hecinsüvar fıırkasınd!an 

bu : Sefalete rağmen ve bütün - Projemiz şu: Üç tarafta, üç iki alay memur edilecek, Öbür sa-
lı@ or~unç hadiselere tahammü- muhtelıf harekat mıntakasrndl' hah erkenden Gazze cephesinde 
'dünyaya parmak ısırtan Os - ve bir müseddesin yarmnı teş - başlıyacak olan umumi taarruzu-
qd lı orduları artık kendi mu - kil eden iki minferiç zaviyeli bir muz sırasında diğer iki darülba -
klıs~~a~ru yine kendi teşebbüsü cephe karşısındayız. Umumi ta- rekattaki kıt'alor düşmanı oyala-
ı11 ı ile IU!licelendirmeğe ka- arruz, her taraftan birden baş - mak için taarruz gösterişi yapa -
ll Yerrnış bulunuyor. lıyacak değildir. Yine kuvvetlerin caklar, merkezdeki taarruzun in-

h<r u karar da cephemizde umum1 tekasüf mıntakalarına göre bu üç kişafına kadar bu vazifelerine de-
ltu:arruz yaparak düşman kuv- hattı şöylece kısımlıyabiliriz: vam edecekler ... 
it( /ııı.i ric'ate icbar etmek, ric- Cebeli Düruz, Gazze, Kutülem· l\:Ierkezden yapacağımız taar -
~ evanı1.ı bir takib ve imha mu- mare darülharekitları... ruz, eldeki kuvvetin toplu ve çok 

~ ~besile paniğe çevirmek, yen.il- Şimdi, elimizdeki kuvvetleri oluşile muvaffakiyete varacaktır. 
~ bıl':1ez ordularımıza kafi za- Gazze Cephesinde teksif etmekle Düşman cephesini buradan yarar 
l! telltın eylemektir. meşgulüz .. Ve bu meşguliyet ya- yarmaz 13 üncü kolordu ile he-

ıııı::;; bu hususta bir proje ha- rın öğleye kadar d~man tarafın- cinsüvar fırkası taarruzlarını ce-
•ı' ıal'g(ı ıştırn.. Bunu İstanbulda ka- dan haoer alınmaksızın ikmal e- nubu şarkiye ve şarka tevcih e-
~ ~ b· hı umumi erkamharbiyesi - dilmiş olacaktır. Çünkü iş, vazi- derke Bağdad uzerine inecek, 

~:likte tetkik ettik. Gerek baş- yeti çok mahrem tuttuk... Kutülemmar~deki düşman kııv-
~,~""'dan vekili, gerekse erkfı- Cebeli Düruza, Lübnan cephesi- vellerinin arkasını saracak, on -

ş)!t ""•tb' ~ Ye heyeti muvafık buldu - ne 9 U'ICU kolordunun perakende !arın ric'atine meydan vermeden 
ı~ dıı:ı, latbikine emir ve müsaade al- kıt'alarıru bırakacağız ... Kutülem- esir düsmelerini temin edecektir. 

.ı(l llır haftadır devamlı hazır- marede de 13 üncü kolordunun bir (Devamı var) 
ti ~ arıa Sizi fazla yoruşum bu I========~,;;;,;;;;;;,;;;;,,;;;~=======,;,,;;,~;,,,,,;;,,,,;,;,,,,,;= 

lıı tlr..,te bir an evvel başlamış i- p D l R J 
ır -ı.ıı'apılınıştı. Şimdi size projeyi rens ro omaua 

1' ~.edeceğim .. Tatbik cihetini bir 

~ !Ilı da burada elbirliği ile tet. 1\Te/er VOnUŞQCQk.? ~edeceğiz ... Ve derhal icrasına l y ~ A 1 
~eg-" H . . h 'talar .. 
~ -... epınız arı ın u-
~· de lesbit edilmiş olan umumi 
ı~~etı, düşman ve kendi kuv -
~ erıınizi bir defa gözden geçi-

t .. 

ı~llıand.anlar önlerindeki hari • 
&~ lıa bıraz daha yakına çektiler, 
'l'ıtalar Filistin cephesinin 
<t d.' atik paftalarıydL Uz:erlerin
~ llşınan kuvvetlerinin bulun
Os nokta ve hatlar mavi kalem
~ lltanlı kıt'alarının mevkileri 

l'ıııızı. kalemle işaret edilmiş-

. ti "~llıal Paşa; hılkim tavrını mu
~~ ederek önündeki haritanın 

ti' , h~nde parmağını yürüttü, sö
'""'l•dı. 

~- 'I'arafeyn kuvvetlerini gör
~~~ .. : Bu vaziyet, garb cephe
~ Ugradığı ilı:ıbete çok müsta
~t, llır de ı.istelik düşman talı
~ ikmal edi!r etmez bir ta

' bızi daha gerilere püs -
f · ır, e1t, bugün onun hakkında 

•ığ· 
~ 1 1lı.iz kararı onun elile ken-
~e tatbik edilmiş görmek fe
\ ne de mahkum bulunuyo -

( 4 üncü .ay/ad.an devam) 

İtalyan mehafil ve matbuatının 
bunu kabul ve itiraf etmeleri az 
manalı değildir. Onun için Yugos
lavyanın daha Berlin - Roma mih
verine girmemiş olması kaydedi
lecek bir nokta demektir. 

Her ne kadar İtalyan gazeteleri 
Yugoslav Hariciye Nazırının &0n 
mülakatlarını Berlin - Roma mih
veri hesabına bir muvaffakiyet 
diye yazıyorlarsa da Berlin - Ro
ma mihverinin bundan sonraki 
faaliyet sahasına dair de Romada 
söylenen şeyler az değildir. Buna 
dair Avrupalı muhabirlerin bil
dirdikkrinden çıkan huJasa şu
dur: 

Almanyanın ilerlemesi İtalya
nın menfaatlerine aykın değildir; 
diyorlar. Almanyanın hedefleri 
başkadır, İtalyanınki başkadır. 
Almanya Avrupa kıt'asında iler
lemeyi düşünüyor. İtalya ise Ak
denizde emeller besliyor. 

Lavoro Fasista gazetesi daha 
ileri giderek hatta Berlin - Roma 
mihverinde iktısadi cihetten Al-ı.~1itad .. .. n-,"l\ a goruyorsunuz . . uş-

~ ~Uvvetleri iki süv~ri fırkası manyanın üstün bir mevkide ol-
hı. Çötu" cı·varında bul k masını bile caiz görmektedir. 
"I L unma ve 

•oı Sonra diplomatlık sahasında da \~ Ordusu Cebeli Duruzda ol-
~.- kısmı k"IJ' 11 d G işler yoluna konmuştur; dıyorlar. '!illi u ıs e e azze ve 

Mesel,\ Macarlar Almanyanın 

beslediği. emellerden korkuyorar, 
Becline karşı cndi:;eli duruyoı:laı 
değil mi? Macarları tatmin etmek 
korkmamaları için kendilerine em 
niyet v~ek, i.lı:na etmek işi ital
yanın oluyor. Eğer italyadan çe
kinenler varsa onları tatmin et
mek de Alman diplomatlarının 
işi imi,. 

Roma mehafili Yugaslavya ile 
İtalya arasında 937 senesi martın
da alı:tedilen anJaşmadımberi Bel
grad hükfunetinin bitaraf bir po
litika takib ettiğini, bir taraftan 
İngiltere ile Fra.ns:. gibi eski dost 
!arı mı· hııfaza ettiği ha ide diğer 
cihetten de Almanya ve İtalya gi
bi yeni doçtlar edindiğini ve bun 
!arın hepsile de iy: g('Çindiğini söy 
lüyorlar. Fakat mühim olan key
fiyet bundan sonrası içindir. Yi
ne Roma mehafiline göre Yugos
laVyaya teklif edilen şudur: 

Ya Berlin - Roma mihveri ile 
beraber olmalı, yahud ona karşı 
vaziyet almalı!. 

İşte mesele budur. Yugoslavya 
Kral Naibi Prens Pol'un Romaya 
gideceği evvelce haber verilmişti. 
Bu seyahatten sonra bu mühim 
mesele de hallroilecektir; diyor
lar. 

~, leınmare mm takasında mev- -
~ ~~ak suretile tamamen tesbit 

"' \' Ştir. 
~ne istihbaratımıza göre: Bağ-
' Sevk ve ihraç edilen taze 
'~et~er mevcuttur. Bu kuvvet
' htr kolordu miktarında ol -

Bursada Otel Çok Pahalı, 
Banyo Pek Konförsüzdür 

\ 
0 ıı. da öğrenmiş bulunuyo -

ş11ııd 
l J sıi ı, bu yeni kuvvetler harlı 

1 ,ı ~ anına yetişmeden, ve Bey
f ~- ihracı düşünfilen, yolda bu

ıı ( ~~ İngiliz kolordularının ,.,u-
11 · ı.,,,,1 e sahasına yetişmesinden 

1 ı/ \tıı taarruza geçersek netice tah
~ ettiğim ı &ibi t~ıı1amen lehı

llf 1~elli edecek, bir hamlede 
\b an kuvvetlerini mevz: .. erin~ .. 
· f,,~Öküp atarak zafere kavuşa-... 
~eııı 

~'uıt al Paşa durdu, yutkundu, 
1~ 11'i arasında sözlcrinın t~ . 

,ti 1~1 d~recesini k•ıınandanların 
· er 1 d 
,ş~ .111ar n en okumak arzusile ha -
t11.' ~'ı(je ını her birinin gözbebek!>.·

t14d. <:ezdire gezd.re sözlerını a
lt ı .. 

%, linıandanlar vaziyeti derin hır 
~n~ ıle tak:b ediyorlar, ordu d:I• 

~ıııı. •nını cankulağile dioliyo•-

(5 inci sayfadan !evam) 
Halbuki Bursada çok ucuza mal 

edilecek banyolar, oteller, lokan
talar ve eğlence yerleri yap.ı:n.ak 
çok mümkündür. Yiyecek, içecek 
ucuz. Böyle ucuz bir memlekette 
bir gece yatmak ve oırtına bir te
neke su dökebilmek için altı, yedi 
lira v~nnek mecburiyeti karşı -
sında kalması yabancılar g;bi bize 
de çok ağır geliyor doğrusu ... Bur
sanın bu derdine, Bursanın faal 
valisi Bay Şafik'in el koyacağını 
ve kaplıcalara bilhassa böyle şifa 
umarak uzaktan gelen hastaların 
fena intıbalarla dönmesine mey -
dan vedhniyecek acil tedbirler a
lacağını sanıyoruz. Eğer Bursalı

lar elhirliğile eski ltaplıcalannı 

imar ve ıslah ederlerse, Bursanın 
dünyaya yayılan şöhreti, harieden 
ve dahilden binlerce müşteri çek
meğe vesile olur ve bu uğurda sar
f P.dilecek paralar da çok kısa za
manda tekrar kazanılabilir. 

Varna banyoları, Romanya kap

lıcaları gözümüzün önündedir. 
Bunların hepsi konfor, kolaylılı: 

ve bilhassa bunlara inzımam eden 

geniş mikyasta yapılmış propa -
gandalarla tekemmül etmiştir. Ro
manyada •Buzıaş• banyolarında 

hir,kişinin yirmi dört saatlik mas
raf;: yemek, içmek, banyo dahil 

olmak uzere 200 ley - yani bizim 
para ilP. bir buçuk lira kadar tu
tuyor. Üstelik buralarda müşte
rileri unın müddet bağlıyacak 

binbir eğlence \'Srdır. Bizım Bur
samızda bu da yok. Herhangi bir 
yere bir sesi bozuk radyo koy -
duk mu, bunu, müşteriyi memnun 

edecek en büyült bir eğlence sa
nıyoruz. Bu, köylü iç.in bellti doğ
rudur. Fakat, uzak ve yabancı 

memleketlerden gelen mı.işteriler 

daha başka eğlenceler de ararlar 
ve bu pahalılık içinde bunları a
ramak hakları değil midir? 

T - ~ u N T e i. G R A F - 7 l'llAYJS ıtJI 

Fenni Bilgiler: Türk Masalı 

1950 Senesinde •• ı ı Cehennem Zebanisi 

M. Guvillier isı:>.i::ıde bir Fran
sız alimi yazdığı bir eı.erde birçok 
meraklı keşiflerden hiı..lısetmekte

dir. 

Gördüğünüz resi•r Fı~rısız ali
minin 1950 senesindn insanların 

neler görebileceğini gestermkte -
dir. 

Bu alıme göre, insanlar 1950 se
nesinde artık sokakl;~da tram -
vaylara binmek otvmnbil ile gıt
mek, şlınendiferle v·•kuluk etme
nin kalkacağını bildıriy::ır 

1950 senesinde, ote>;,üsler hava
da ~liyecektir. 

Hususi otomobi!ier ve Taksiler 
havada yürüyecekl~ra:r. Eylerin, 
apartunanların üze.rlerl.nde yıpıla
calı: hususi havı ist~syr ı.lan ola -
caktır. 

Umumi hava istasyrnlan karu
la.caktır. Bu istasyonlar Galata ku
lesi gibi yübek olacaı<. Otobaıı -

!er, otomobille-: hı.ular• uğrıya• 
caklar, müşteriler h~. a ıslasyon

larma ineeo.Jrier ... 1i e OlHna: ik a
sansör lerle ye-e in~e 7·:1...:r ~i.t . 

BiRAZ DA 
GÜLELiM 

{ ·;·:. .. 

* Coğrafya öğret '.nen[ Çetine 
sordu: 

- Söyle bakalım dt-oız neden 
tuzlııdur? 

Çetin; hiç düşün:n~~., cevab 
verdi: 

- Şey öğretmenim._ Tuz atar

lar da ondan!. 
~~-~---~ 

Mayıs Müsabakamız 

Resimde bir köpek görüyorsu
nuz; sahibi köpeği ~af(lrıyor. 

Fakat köpek sahibinin sesini ışi 
!iği halde ker.disiııi:ı r erede oldu
ğunu farkedemiyo·?. 

Acaba nerede? 
Köpeğin s.ahibini J:.u resim ~in

Çocuklar, ben bu ahrı.n yazıla- ' 
rına ve sözlerine inanı~·ı'ruın. Mu-\ 
hakkak on sene, yırnıı stne sulU'a 
bu Fransız alim:nin jPciiği ol~ -
caktır. 

Jul Vern'n ıoma:ıla""' okumuş
sunuzdur. Bu rometrl~r Lizim ço
cukluğumuzda int'şa-.. b•~lamıştı. 
Bu romanlarda Frlin~tz muharrirı 
denizaltında seyaha:, ı<.c •r.erL se .. 
yahat gibi masalvan yazılar yaZo
mışlı. Biz o vakitle~ hıı ınulıarri -
rin yazılarını tatlı •atlı okumak
la beraber saçma!ıvor derdik. 

Hiç!.. havada u.;ı1iur mu? Hiç 
denizin dibinde gidil•• mi diye a
lay ederdik?. 

Fakat; çok geçmedı. }'en, denizal
tı gemilerini icad ett'.. Ve denizal
tından insanlar gitmeğe başladı. 

Bira>: sonra da bila!ğimiz tay
yare icad olundu ve havalarda 
uçuyoruz. 

Bu sebeble; Fransız aliminin de
diği. gibi on sene ~onr a. otobüsle
rin, otomobillerin havada ınahall 
den mahalleye yolc•• t.aşınuyacalı:

Jarını kim iddia edebilir?. 

Nisan Müsabakamızda 
Kazananlar 

Göztepe Çulturçeşme mahallesi 
numara 258 Hayrullah Özer. 

Nuruosmaniye Bizim berber sa
lonu Fehmi Uyar ~şi Atiye. 

OsmanBey Şairn~ir sokak No. 
9 Müşerrefapartıman ~ekizinci ille 
okul B. ll Nn. 44 Hakin. 

Aksaray Sofula>" Tekke sokak 
numara !!O Halid Süzen. 
Cağaloğlu Orta oku ı Sınıf 1 nu

mara 320 Mustafa Mayda. 
Kırk yedinci ilk c.kul üçüncü sı

nıf numara 68 Sevi:n. 
İstanbul Prkek !'sesi 4 - G 32 

Fikret, 
İsmet İnönü sok'ı.k 2 numara 74 

İklil ÜstW.er. 
Beyoğlu yi!cmi dnkuzuncu mek

teb talebesinden Tant'ay. 
Lüleburga~ t.ank BI. 2. Ömer 

Yaman. 
Kaba!~ erkek lısesi No. 1314 

sokak 4 de Sadi Bayok. 
Yemniye Değer. Yıldız sokak 

numara 56 Beşiktaş. 

(Devamı var) 

Çocuklarımıza İlan 
Bilmec2lerimizı halledenler 

hal varekalarile fotografla -

nnı yollarlarsa her hafta ga -
zetemizde resi,n!erini neşre .. 
deceğim'.zi ilan ederu. 

Fotograflarumı yollamağı 

unutmayınız .. Fuat; resimle -

rinizin soluk olmamasına di
kat ediniz. 

de buluııuz ve bir ka1em1'? kara - ·J---------------1 
layıp bilm"!ce memurluğumuza 

yollayınız. • Birinciye: Bir fctcgrnf makinesi! 
İkinciye: Bir yazlık ince ve yün 

kazak 
Üçüncüye: Bir spor çorabı. 
Dördüncü dahli olduğu halde 

ellinciye kader da muhtelif hedi
yeler verilecektir. 

Kel.Hasan; g<!nç bir delikanli 1 
idi. Anasız babaı.ız ve kim
sesiz olan H•san ormanlar -

da, çayırlarda dob~arak çobanlık 
yapardı. 

On beş yaşında olan çok ahlaklı 
kimsenin malında gözü olmıyan 
Hasan, Türkiskn d;y&rında nam 
ve şöhret almıştı. 

Hasan, güıel kaval çalardı. Güt-
tüğü hayvanlnr adPta Has>r 

meftun idi. Sanki. bu hayvr 
idraki vardı? 

Hasan, kaval Ç31Maga ba~ı . 

ğı zaman, ot1ayan sürJ. birdenbıre 
vecde gelmış ir.sanl3r gibi durur
du. Ta, kaval sesi bi! inciye ka -
dar tek hır hayvar. clduğu yerden 
kıpırdamazdı. 

Hasanın kavalın•. l<urdlar ve 
kuşlar bile itaat Ederdi, O kaval 
çaldığı zamar, kuıı:!:.trı ve koyun
ları yemeğe gelen k!ird!r.r olduk
ları yeı·de siLirlenrc• gibi kalır -
!ardı. 

Hasan ç'>cuk denPcek çağda 

olmasına rağmen :ri göı•deli cesur 
ve cür'etli biri id '. Hıçbir şeyden 
korkmazdı. Onun i~·::ı vahşi hay
vanlar. dağlar. ovalar korku ver
miyen şeylerdi. 

* Hasan; on ~kız .ısma gelmişti. 
Bir gün yina orman kenarında o
turmuş kaval çalıy1rd!I. 
Koyunları duralanıı~ efenrule -

rini dinliyordu. 

Bir aralık. orm~mn uukların

dan hışırtı y~parak ':ıır cismin gel
dığıni işitti. 

Korku bilmiyen ITusan, hi.ç al
dırmadı. Ne olabili~cL? .. O, kaval 
çalmakta devam etti. 

Hışırtı yakınlaştı. Hasan yine 
aldırmıyordu. Hış::tı durdu. Ha -
san yine oralarda olmodı. Göz -
!erini kapamış kaya! çnlıyordu. 

Hışırtıyı ,yapan bir zebani idi. 
Bir d.ı.ıdağı }"'rde bir dudağı gök
te simsiyah bir ar1hdı. Ağzından 
ateş ve alev fışkırıyordu. 

Zebani, Ha;anm karBıEına gel • 
miş dikilmişti. Birnz sonra, Ha -
san, kavalını bitirdi Gözlerini a
çıp etrafına baktığı 2aman karşı
sında aleliicaib korkunç birisinin 
durduğunu gördü. 

Fakat Hasan bu lı2l karşısında 

ne olduğu y<>rden kıpırdadı, ne 
de göz kapaklarını kırptL Sanki; 
hiçbir şey yokmuş gıbi sakin bir 
ta.vırla oturduğu yp•<Jc durdu. 

Zebani Kel Hasonn bı: haline 
şaşmıştı. Ve zaten ona iyılik yap
mak için gelmiştL 

Zebani, H•sanın cok ahlaklı ve 

YAZISIZ HIKA YE: 

'-,.) 

dürüst bir delikanlı olduğunu bi.. 
liyordu. 

Zebani soı·du: 
- Oğlum; dile benden ne diler

sin? 
- Hiç!.. 
- Hiç olur mu? ~ e dılerseıı 

dile? .. 
- Hiç! .. 
Zebani, Hasanın bu sözlerine fe

na halde sinirlenrıi~ti. Ona iyilik 

ıağa geldiği haldo asabile~ • 
ıııı.;;tı. Dünya varlığı içinde ne di· 
!erse yapabilecek kudrette olduğu 
halde Kel Hasan bir ~ey istemi -
yordu. 

Zebani, hiddetli!-
- Oğlum; ben zPb~niyim! .. Bü,. 

tün dünya kuvvetlerine malikim. 
Bir insanı istersem bir anda hü
kümdar, imparator yapanın._ V<! 
yine istersenı dünyıılar kadar zen
gin kılarım .. Bak, pe?ışan bu dağ
larda, ormanlarda y-ers:z, yurdsw: 
dolaşır durursun? .. D:le benden 
dilediğin kadar_ 

Kel Hasan; yine k~mali sülı:ft -
netle cevab vermiştı: 

- Hiç! .. 
Nihayet :oPbanı bu hiçin ne de

mek olduğunu Ha•ana sord " 
- Bu hlç nedir? 

Kel Hasan cevab verdi: 
- Sen, nesin? 
- Her şeye kadir bir zebani!_ 
- Zebani mertebes-'.nden sonra; 

bu dünyada ne olıbili•sin? 
- Hiç! .. 
- İşte ben de o hiçını. 
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Saçları besler, kökl . 
kuvvetlendirir, dökül-
mesini önler, kepekleri-

ni giderir. 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu- lstanbul 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 120 ton siklop çemberi 

•kapalı zarf usulile• eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher tonu sif İstanbul 123 lira hesabile 
14760 lira, muvakkat teminatı 1107 fuadlr. 

fil - Eksiltme 29/V /939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta 
levazım §Ubesi müdür1yetindeki Alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nünıune her gün ııözü geçen şubeden parasız 
alınabilir. 

V - İstekliler mühürlü teklif mektubunu !kanuni vesaik ile 
%7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar 
komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 1.9.zımdır. 

Türk Hava K.urumu 
27 inci Tertip 

Bü ük PiyanR"osu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

BOyOk 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 ... 

' .~... ·_-..,~·· , -~ ; 

Orman Koruma Genel Komutanlığı lstanbul 
Satına ima Komisyonundan: 

11 - Orman koruma talimgahi ihtiyacı için 8 adet koşum hay

vani 2490 sayılı kanunun 46 inci maddesinin (A) fıkrasına göre pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 9 mayıs 939 salı günü saat 11 de Galatada Mumha

ne caddesi Alemdar hanındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedelleri 1120 lira olup muvakkat teminatlan 

84 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda parasız olarak gö

rülebilir. 

~ - Muvakkat teminatlarını orman mıntaka mes'ul muhasipli

ğine yatırmak üzere isteklilerin ihaleden bir gün evvel komisyona 

müracaat ederek vesika almaları. 

F IY/ BiR HAZ M 
Rahat bir uyku temin ed~r . 

Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane 

PERTEV KARBONAT KOMPRiMESi 
Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşiliğini 
giderir. Pertev Karbonat Komprimesini 

her eczaneden arayınız . 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENiCE 

Buıldıi" yer: SON TELGRAF Matbaaşı 

/ 

·- •' ·. !:>~. . : •'. ,, .... :~ 

T. C. ZiRAAT 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Zlnat Bankasında kumbaralı ve lhbanız tasarruf besablannda en 82 50 lirası bulunanlara aenede 

• defa çekilecek kur'a ile qağıdald pli.na cöı:e ikramiye dağıtıfocaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 
4 }) 250 )) 1,000 
40 J) 100 1) 4,000 

100 » 50 1) 5,000 
120 )) 40 • 4,800 

, 
)) 

• 
• 
• 

160 )) 20 • 3,200 il 

DİKKAT: Besablarmdald paralar bir sene 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşağı düs'llfyenlere ikramiye çıktıiı 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birinci.kanun, 1 Mart ve 1 Bazirıın tarihlerinde çekileeektir. 

11111111111 

•• ·- p 

·. 'J :. )~ ~,. : ·: ;_;.. . 
. 1 :.: :·: .. ::. ~ '~ ::·: .~~- ::· ';· 

ZA Yi 

•mm:nı .... mıııır.ı&mıııllm ............. !llmil ..... [!!ll"i 
Artık Zengin Olmak Nleselesi Kolaylaştı 

Ancak yenı tertıp tayyare pıyangosunur. 11 Mayıs keşide5 ' 
içıı ı l>ıJeunızı mutlaka ve devamlı olarak 

ESİNDE fi • 
KADER 

P. f. T. Fabrikası Müdürlüğünden 
Telgraf hlatı imalinde kullanılmak üzere 640 kilo pirinç J' 

. · ıe~· açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 768 ]ıra 

natı muvakkatesi 57 lira 60 kuruştur. 

Eksiltme 22/5/939 tarihine müsadif paazrtesi günü saat 14 ° 
• pJC 

dir. İstekWerin şartnameyı görmek için her gün, eksiltmeyP gır 

için de muayyen gün ve saatte teminat makbuzlarile birlikte f~ 
kada müteşekkil komisyona müracaatları. (30611 

Şehir Hatları Vapurları Kahve Ocakları 

l Haziran 1939 dan itilıaren bir sene müddetle açık arttırffl'1 
ile kiraya verilecektir. Arttırma 18/5/939 saat 14 te Denizb8 ~. 
Kamara Servisinde yapılacaktır. (1500) liralık teminat lazırn°''. 
Şartları öğrenmek için her gün mezkur servise müraraat pclil•b' 

lir. 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

1 - Hikmet, Nuriye, Nimet ve 
Mutia ve sairenin bir !ilkte muta
sarrıf oldukları 3100 lira muham- • 
men kıymetli Galatada, Kemankeş 
mahallesmde Necatibey sokağın

da 62 numaralı, üstünde iki oda
sı bulunan bir bap berber dük -
kanının tamamı, şüyuunun izalesi 
için açık artırmaya konulduğun

dan 8/6/939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 15 ten 16 ya 
kadar Beyoğlu Sulh mahkemesi 
Başkatipliğince müzayede ile sa
tılacaktır. Arfnrma bedeli, mu -
hammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulursa o gün ihale edile
cektir. Bulunmadığı ta!kdirde en 
son artıranın taahhüdü baki kal
mak şartile ikinci artırma günü
ne teadüf eden 23/6/939 cuma 
günü saat 15 den 16 ya kadar icra 
olunacak ve en çok artırana iha-

Sultanahmed 3 üncü sulh b 
hakimliğinden: 

İstanbul Divanyo!-ı 52 nıl 
rada Hayrıye veki'j avukat 
rid tarafından Düriye, İsmia~ 
kı. Şam.il Ali, Sultan• ve ya· 

leyhlerine açılan iza ~ei şuY0 

vasının duruşmasındn: JViüddt 
aleyhlerden Sultana ve '/35 

ikametgahlarının meçhuliyeti 

layısile evvelce ilanen yapııaıı 
ligata rağmPn mahkemeye gel 
ıniş ve vekil de göndermerıı•l 
duklarından hakla"ındn ıııyab 
rarı ittih"'<ına ve bunun da il° 

tebliğine ve mahallinde 27 /~I· 
saat 12 de keşif icnsına ve rtı~ 
kemenm de 7 /6/39 tarih saat 1 

talikine karar verilmiş oJdU 
dan keyfiyet gıyab karan 111 
ınına kaim olmak O zere Ui~ 
tebliğ olunur. 9;,. /926 

le edilecektir. -----------"" 
2 - İhale tarihine kadar birik- Pek yakında Beyoltlunda ll' 

ıniş ve birikecek Maliye, Belediye .ıneması açılıyor. 

vergileri, vakıf ioaresi ve yirmi En ucuz fiat, en rahat ytf~ 
senelik taviz ve dellfiliye müşte- en güzel fillmler, en ıerln ı' 
riye aittir. bekleyini 

3 - Artırmaya iştırırlı edecek- '~----------:~ 
ı- ., ... 

lerln muhammen kıymetin yüz- İstanbul Asliye 6 ncı ... ~ 
de yedi buçuğu nisbetinde temi- mahkemesinden: 

I' uat akçası veya milli bir banka- L ç k a Müddei: ülfiye. an ay '.0 nın teminat mektubunu getirme- Uh Kirmastı mahalld!', nıel 
!eri şarttır· ıokak 45 aayıda. 

4 - Artırma bedeli -ihale tari -
hinden itibaren yedi gün zarfın- Müddeialeyh: Niyazı, Fat.iJı 
da mahkeme kasasına teslim e. mastı mahallesi Meydao ı01 
dilecek, aksi takdirde ihale fesih No. 45 
ve farkı fiat ile zarar ve ziyan, 
faiz bilmuhakeme kendisinden 
tahsil edilecektir. 

5 - İcra ve İfüis kanununun 
138 inci maddesine tevfikan gayri 
menkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacaklıJ.arla diğer alacaklılar 

gayrimenkul üzerindeki haklarını 
bfilıusus faiz ve masrafa dair o
lan iddialarını isbat için ilan ta
ribind~ itibaren ·yirmi gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlik
te satış memurunıa müracaat et
melidir. Aksi takdirde haklan 
tapu sicillile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin payl~asından ha
riç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divan
hanesinde herikes!n göreblleceği 

yere asılmıştır. Fazla malümat 
almak istlyenler 939 /8 sayı ile 
Başkat!pllğe müracaatları ilin o-

Müddei Lutfiye tarafından 111
1 

deialeyh Niyazi aleyhine aÇ\ 
boşanma davasına ait a.rzuI' ol :, 
reti davalıya tebliğ edilmek 0•• 
re yazılı adresine gönderilJTlil ' 

de mumaileybin meıJ.kür i.l<Jl~1 

göhııu terkle semti meçhule 

tiğinin beyanile iade kılırır'1 
üzerine H. U. M. K. nun 141· 
143 ve 183 üncü maddelerıne 1 

fi.kan iade kılına bu arzll~1 

tahkikat gününü gösterır d3' 
d

, •I 
ye varakasının mahkeme ı> 
hanesine asılmasına ve g:l~ 

, "'v No. da kayıtlı işbu dav ay• , 
deialeyhin on beş gün içinde , 
vap vermesine karar veritırıil ;( 

1 bermucibi karar arzuhalle ıJI 1 ,, 
tiye varakası divanhaneye ıı; f 
ııuo olmakla mumaileyh NlV 5 

İstanbul Asliye ikinci Hukuk ı 
mahkemesinden: 

İstanbul Maliye Muhakemat 
Müdürlüğü tarafından Beyoğlun

da Yenişehirde Yayaçıkmazı bir 
numarada iken ahiren Tar !aba 

şında Kllid sokağında bir numara
da olduğu bildirilen İhsan Uzkan 

aleyhine mahkememizde 38/229 
No. sile açılan davadan dolayı 

mumaileyh İhşanın gösterilen 
mahalde bulunmadığı mübaşiri 

tarafından verilen meşrubattan 

anlaşılmış ve davacı hazine ve -
kilinin muvafıJu kanun görülen 

GÖZ HEKİMİ 

Dr.MurAydınmRda ai 
Taksim • Talimhane, Tar labll§l 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 

lunur. (ı7586) 
Galatasaray Lisesinden ahıu§ 1------------

oliiuğum §ailıadetnameyi zayi etti- DEVREDİLECEK İHTtRA BERATI 

' Din yukandı yazılı müddet ;;~ 
tında davaya cevap vererek .~. 
kikat için tayin ktlınan ~o/5· ~ 
salı günü 14 de mahkenı•~' v· 
hazır bulunmıı.<ı veye ka11un . : 

vekil göndermesi lüzwnu ıeP, 
yerine geçmek üzere ilan ol"~'. 

Tel: 415ll3 ğimden bu kere yenisini alaca -

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
tal~bi veçhile usulün 141 inci Galatasaraıy lisesi talebelerbıden 
maddesi mucibince ilanen tebll· 104 Ahmet 

ğat icrasına karar verilmiş ve ol- ı--------------ı 
baptaki dava arzuahli tarihi Ua-
rundan itibaren bir ay müddet 
zarfında cevap vermek üzere 
mahkeme divanhanesine talik 
kılınmış olduğundan tebliğ ma • 
kanuna kaim olmak üzere keyfi-
yet ilan olunur. (938-2211) 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunru 
Tabhn • Talbnhana Palas No. 4 

Pazardan maada her cün 
ııaat U ı.11 IODla 

cElektrilr zail kuyu delmesi> 
hakkındaki ihtira için alınmış olan 
ı6 mart 1937 tarih ve 2402 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 9:1" 

hukuk bu kere. ihtiram mevkii ı----------
fill& kon ulma.sı !qln başkasına ica-
ra verileceği teklif e/,!lmekte ol
maklıı bu hıausta fula maHlmat 
edinmek lstlyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numa
ralara müracaat eyl~eleri ilan 
olunur. 

Dr. Ekrem Behçet T e:
1
: 

Tıb Fakülttilli Kulak 811~ 
Burun Doçenti 

11 
Ta.kslm CumboT"lyet ca.ddtlil f· 

unıtr 
Muay'ltıe Puarda-n maada 1 6 reıe.ton: 'ı•' 

o 
t 


