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iAn, 778 Telefcıa: 20027 
lstıuıbul Nurncmnani1e No. U En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib ve Bapnnbarriri: 

ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Türk -Sovyet 
Dostluğu 

iTALVA KRALI BERLiNE GiDiYOR ------·--------
Hüldiıııetin tebliği an'anevl 
Türk - Sovyet dostluğunun 

Musolini 14 Mayısda Bir Nutuk Söyliyerek 
~= ~:~ah:u~:mıı:n~;_ Fransa dan 
Yazan: Etem İzzet BENİCE Bahsedecek ve T aleb ~erde Bulunacak 

~ .. ~~.g Yunanistanda Bir Çok Efrad Yeniden SilihAltına Allnıyor 
~E;i~~!~~e Bütün Memleketlerde Umumi Harb Hazırlığı Manzarası Var 
'-naslarının da ik dots ve koDl§U 
~let arasındaki samimi görüş ve [;) erlin 8 (A.A.)- Israrla dolaşan şayialara gö-
eaı.~ ~-'-- re, İtalya Kralı mayıs 1938 de Bitlerin ken-"'""'fUla ~cvzularını bir kere """" 
.. ilanılaJıut bulunduğu görülü • disine yaptığı ziyarti iade mak5adile 28 ma-
)Q? ""'-L yısta buraya_ gelecektir. Bitlerin doğumunun yıl-. •=«iye ve Swyet Rusya a-
talllııd.akı. dostluk münasebeti yap- dönümü münasebetile şehirde kurulan taklar, Kra-
llıacık özeni içinde hüküm süren lın gelmesine intizarcn yerlerinde bırakılacaktır. 
bir dostluk değildir. İki milletken- Rom~ (Hususi)- Musolini 14 mayısta Tori-
di ı,..___ noyu ziyaret edecek ve mühim bir siyasi nutuk 

~..,-uluş, kurtuluş ve ilerleyiş 
l'oU söyliyecektir. Siyasi malıfellerde söylendiğine f!Öre 
t arı içinde ve gerlde bıraktı - Musolininin bu nutku, bilhassa, Fransız - İtalyan 
htııu.ı; kara ve karanJ,k günlerde münasebetlerine temas edecek ve İtalyanın Fran-
~ıtlbirlerinin candan dostluğunu sadan olan taleblerini tekrarlıyacaktır. 
h tııınoıış ve istikbale daima bu Buraya gelen nıalilnıata göre, Alınan ordulan 
da..,a içinde hız verm!ş milletler - Başkumandanı Von Brautchisch İtalyan Afrikası 

1.r. Şimdi d~. yani. diinyanın ye-n b müsteşarı Teruzzi ile Bahriye Müsteşarı Cavagu· 
l ı iı- dönüm noktasına gelmi§ bu· ariyi, ordu erkanıharbiyıı reisi Mareşal Badoğliyoyu 
~llduğu bugünler ıçinde tekrar ve faşist milisleri erkanıharbiye reisi General 
cı·llkarada b•şbaşa ,-ermiş ve ken- Prusseü ziyaret edecektir. 
ilerını ala.kadar eden hususi me- Alınan Harciye Nazırı Von Ribbentrop ile ital-

seıeıerle birlikte beynelmilel me- - - ya Hariciye Nazırı Koni Ciano arasında yapılan 
seleleri de gözden geçirmişlerdir. Musolini nutuklarından birini söylerken... (Devam• 6 ınc, sahifede) 

1. lliikumetin bu husustaki teb - !========================================= 
;!!:ŞU açık cümleleri ihtiva edi- Potemkin Bükreş·te 
lq •- Türk ı:e Sovyct dwlet adıım-

d "'"'" bu teması esnası'lda iki T 1 B 1 d 
t

0
st memleketin.hüktitnetleri a - emas ara aş a ı 

'l'~tıda beynelmılel tııesele!l!1' ve 
ld lltJc - Sovyet mi!'!asebetlerini ıı-

kcıdıır eden hıı.sual mese!el1!1' 
~lclcııı.da göriif bll1'abrliği mevcud 
: Uğu biT kenr dahn mil§ahede ve 
'

3bit edilmlftir.• 
iki komşu ve dost memleket a

~asıııdaJı:i husus! ve um uml ifler 

~e"~uu üzerlndek; bu görüş bera-
tlıği hiç şüphe yok ki ayni za

ltıaııda dünya ırulhunun muhafıı
:ıısını gaye edinen iki devletin 
.ııııoınasi tll.tumu bakımından da 

cıhaıı efkarı umumıyesi için en 

tu"'1etli bir beşaret olmaktadır. 
~ 'l'ebliğ, bilhassa bu noktayı da 
d barüz ettirmiş bulıınmayı göz
en kaçırmamaktadır. Bu hususta: 

k •- İki ko"l'lşıt VP dost memle -
eı kendilerini bMeştiren ve kuıı:'tle bağlı bulunduk/an sulh da
~~ için kıymetli bir zaman te§· 

/ 1 eden sağlam rabıtalan daha 
,Zade takviyeye a.~metmiş bulun-

ktadırlar.• 

Gafenko Bu Ayın 17 sinde 
Ankarayı Ziyaret Edecek 

t benildiği gibi iki devletin müs
hıı.\beı hattı hareketi de umuınt 
,!:ları ile efkArı umumiyeye izah Romen Hariciye Nazırı Gafenko Pa riste F'rru11ııı Hariciye Nazırı Bonct 
"ilınektedir. Bu iz~h da şöyledir: ile beraber 

Türk 
avvonu 
Açıldı 

Nevyork Sergisinde 
Merasim Yapıldı 

Nevyork (Basur!) -- Nevyork 
dünya sergisindek; Türk pavyo -
nunun resmi açılışı cumartesi gü
nü yapılmıştır . Bı-- mrrasim, Türk
Amerikan dnstluğıın~n çok sa -
mimi bir şekilde tezahürüne ve -
sile olmuştur 

Merasim. devlet paı ·yonu önün- 1 

de yapılmış, söylcııen nutuklar 
radyo ile her tarafa \erilıniştir. 

Bando, Amerika ve ~ürk ma:rşla
nnı çalmıştır Evve 1 .ı , Nevyork 
Taymis gazetesi b;,şm.ıhı.rriri dok-

(Devamı 6 ıı.cı salıifede) 

Cinayet mi 
Kaza mı? 

---
Bir Genç Bir Maliye 

Memurunu Vurdu 
(Yazısı 6 ın~ı sahifede) 

- ---b •- Türk ve Sovııet hükumetleri 
lı a"ı§ın ve emniyettn muhafazası ' 
b ~Undaki mütekabil ve mu -
leQ~i llayretlerine deı·am edecek -
t" ııe Potemkin'in Ankara ziya -ti enıa&ında da olduğu gibi mİİ.§• 
tele . menfaatlerini aMkadar e • 
ı;" sıyast mahiyetteki bütün ma
b l>ıatı teati edebilmek üzere de
t aıııı, btr temas halinde ouluna -

Bükreş 7 (Husu'!' - Romanya ı 
Hariciye N Pzırı Gdenko :Aelgrad
dan buraya gelmiştir. Nazır bu- ' 

Ill!da bulunmakta ol:ın Fransız Ge· 
nerali Veygand il~ görüşmüştür. 1 K 1 5 A C A 1 

Ankara 7 (A.A.) - Romanya ı ------------' 
Hariciye Nazırı Gafenko resml bir 1 $ K AT 

aJcıardır.ı 

ll·'l'ebJiğin naklettiğ:mız bütün bu 
ıt~alarını bir ke"r. de bütün özü 
t·e hulasa etmek ikbza ederse va-

15 Kişilik 
Bir Kaçakçı 
Şebekesi 

Beyaz Zehir Satanlar 
Yakalandı 

ziyarette bulunmak üzere 17 ma
yısta Ankaraya g&lccektir. 

Sofya 7 (Husus!) - Sovyet Ha
riciye komiser muavinı Potemkin 
buaün öğleden soma Ankaradan 
buraya gelmiş ve Başvekil ve Ha
riciye Nazırı Kös~ivarıof ile yap
tığı uzun bir mülakattan sonra 
Kral tarafııdan k:l::ıd olunmuştur. 

Bükreş 7 (Hususi) - Sovyet ı:reı şudur: _ Emniyet müdürlüğü iklnc> şube , 
t· ki ' , ' .., -' · .. Hariciye komiser muavini Potem-1~ Ur Y• - Sôvy~t ııusya dost, - kaçakçılık kı~mı memurları dıın 

l!eğu b~n _ h~lfls, ı,re sa~lmHiği Kasımpaşada kadınlı eı·kekli 15 kin Sofyadım t;urava gelmiştir. 
el berd~v.aıı..dır.•~cr ll<i ' k?mşu vej. kişilik bir beyaz zeh<r kaçakçı §El- Komiser muav'ni Har;ciye Nazırı 

11°
8
t ıneıhl~ketin öU~ya \şıe'A ~\!ı:. ~ -. bekesini meydana çıkarmı~lardır. Gafenko il~ uzıın 1.'ir görüşme yap

oı~ltı~aki vaziyeti ,;ıi"ldiye· ··kad.ıı;,. :,, Kasımpaşada Akbaba yokuşun- mıştır. 
d ugu bundan bı:iyiesi · ~il!. : da a numaralı evde oturan Arab Londra 7 (Husus\ 1 - Taarruz
! e SUihu mııhaf!ı.::3 ~lun<lJ ·iŞ~,· .. ~ttufösi ·ve nğulları 2'eki ve Cena- laı·a karşı bir mukavemet teşkilatı 
lıevaıi ve m;ite~tlbilljir f;fı\~. ~~·' ·ifiıt· er.din kaçakç , Lğı yaptıkları vücude getirilmes'ne dair İngil -

1.:~~n g~ri kalmaı:V,.lc,; ... bıf~ll · ~ ''j.i~~er alınm:ş ve dü'1 bunların ev- terenin Sovyet teklWııc mukabil 
kı bır tema~ halırıd~ aaııa.- <>-1erinde yap:)an arama neticesinde cevabı Moskovadaki İngiliz büyük 
(Devamı 6 ıncı sahifede) (Devamı 6 ıncı sahifede) elçisine ııönrlerilır.iştir. 

Hayat en büyük tiyatro, insan
lar da bu büyük ve muhteşem ti
yatronun aktörleridir. Diyen edib 
ve filozof haklıdır. Biz temaşsı 

sahnelerimizde bu büyük tiyat~o
dan mülhem olarak küçük ve ba
sit temsiller verebiliyoruz. 

Hayatta, iskat vardır. Bu eski 
kelinıe ölünün teri soğumadan 

mirasını bölüşmiye kalkışanlar 

için daha ziyade yeriude olarak 
kullanılır ve .. böylesine: 

- Jskatçı ... 
Denilir. Eğer, dün ve .. buırün 

kulağınıza vakitsiz bir vakit: 
- İkinci tabı .. 
Sesini ulaştırıyorsa ve ulaştır -

mış bulunuyorsıı bilin ki, bu sade
ce ıskançılıktır. Sahnede gör
mediğiniz bu tipi haytta, bu bü
yük tiyatro sahnesi içinde kolay
lıkla götcbiliyorsunuz! • • 

Yunaniııtanın efzun alsıyından bir kıt'a bir merasim sırasında 

Polonyada -ı Yunanistan Yeni 
Harp için iane Asker Topluyor 

Yugoslavya Üzerinde Yeniden 
Tazyik Yapıldığı Haber Veriliyor 

Okranyalılc.r da 
Söz Verdiler 

V 
arşova, (Hususi) - Polon
ya Mebusan meclisi Kava
nin encümeninde Ukranya 

partisinin Parlamento grupu na 
mına söz söyliyen mebus Skryp 
nit, Ukranyalıların Polonya dev
letinin bütün müdafaa gayretle· 
rinde mütesanid olarak hareket 
edeceklerini bildirmiştir. Ukran. 

!yalılar hava müdafaa istikrazına 
mühim meblağlarla iştirak et 
mektedirler. Polonya matbuatı 

Almanyanın hareket tarzının Uk·ı 
(Devamı 6 ıncı sahifede) -

Atina, (Hususi) - Yunanistan billıassa şimal mıntakaları il~ ba
neşrettiiğ bir karamame ile ihtiyat ' Zl adahr hakıdır. 

tayyareci subayla·ı 60 günlük bir Zagreb, (Hususi) - Hı r,_· .. tla
müddet için silah altınv çağırmış- rı nlideri Maçek yarın için llır

tır. vat Mili itemsil heyetini içli-
Bu çağırılma isim tayini sure- maa davet etmiştir. Meclis bugün 

tile yapılacaktır. Emirnamede roplanacaktır. Bu heyet, geçen kiı
. bunları niktidararı, askeri maka- nunuevvel seçimlerinde kendi ln

matca tecrübe edilmek üzere da- tihap mıntakalarında ekseriyet 
vet olduklan tasrih olıınuyor. Di
ğer taraftan başka bir emirname 
ile de 1932 ila 1937 kur'a efradı
nın mütehassıs ihtiyatları da si
liih altına çağırılmıştır. Bunlar 

kazanan 100 kadar Hırvatlaıı mü-
rekkeptir. Bunlardan ancak 47 si

ni mebusluğu kabul edilmi~ t ır 

Londra, (Hususi) - Bazı nıe

(Devamı 6 ıncı sahi fede ) 

KA CIDHANE SAF ASI 

ün, yazın ilk pazarı idi. Ayni Hmanda Hıdrel lezi. taldb eden illı: tatil gthıU lclt Halk 
rek eğlendi. Bilbassa KAğıthane çok lı:alabah lı:tı. Yulı:ancla resimde ılöıı Ktııthıuıede' 
iki enstante ııörüliiyor. 
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YAZ MEVSİMİNİN BİR DE 

DÜŞÜNÜLECEK TARAFI VAR 

Y az mevsimi ve iikbaharın gü
zel taraftan sayılmıyacak 

kadar çoktur. Yalnız bir ü
züntüsü vardır· 

- Bu pazar nereye gitsem?. 
İnsan havayı güze', günlük, gü

neşlik görünce, mutlaka bir yere 
çıkmak hevesine kapı!.r. İşin fena 
tarafı. bu pazar gezmeleri, bir aile 

için, hele bir de kalabalık ise, bü
yük bir masraf kc.pısıdır. Kışın 

m<!ı;ele daha b~sitıir. Gitseniz, git
seniz, bir sinema vardır. Her pa
zar da •inemayı p~k gözünüz tut
maz. Çünkü kalabalıktır. Sonra, 

bazan, l:ıava çok soyuk olur. Çoluk 
çocuk üşümesir diyt>, hiç çıkmaz
sınız .. 

Hulasa, aile reislerı düşünsün: 

Yaz geldi.. 

NİHAYET BUZ MESELESİ DE 

HALLEDİLİYOR 

Bu yaz, Belediye, buz işini de 
halledecek. Vsl! Lutfı Kırdardan 
A!la.iı razı olsun .. Eskiden bu şehir
de herşey bir me;~le idi. Buz her 
yerde bulunmaz, hem de pahalı 
satılırdı. Şimdi. bu mevsimde, her 
tarafta buzlu ~"rbe\leri. buzlu su
ları içtikçe: 

- Canına değsin, diye, valimize 
dua edeceğiz. 

Yalnız Di.kk6t edin: Mide sizin
dir. Fazla buzlu şeylere rağbet de 
pek doğru değildir. 

SAYFİYE YERLERİNDEKİ 

EVLER KAFİ DOOİL 

Herkes sayfiye için ev arıyor. 
Bu sene de gaLba. kiralar pahalı
ca .. Hele kalantorc' bir ev ararsa
nız, mahvoldunuz .. Geçen gün bir 
ahbab. Suadiye taraflarınd;ı 400 -
500 liradan aşağı ev bulamadığını 
aöylliyordu. 'Bu para ile 1stanblh 
!un birçok semtlerine!<' insan pekA
lA bir küçük dtlnyıtlık satın ala -
bilir. Bu vaziyet götseriyor ki, İs· 
tanbulda sayfiye yer~erir.de kafi 

miktarda ev yoktur. Olanların da 
mühim bir kısmı insrı rahatsız 

eder. Çünkü, en basit konforo yok
tur. !stanbulda .ııayfiye yerlerin
de küçük, ucuz ev yapıp kiraya 
verecek biT ınşaat 'irketi kurulsa, 
bize öyle ge:;yor ki hayli para ka
zanır. 

HIDRELLEZ YİNE ESKİ 

SEFASINI StlRDC MÜ? 

Cumartesı günühıdrellezd .. Yi
ne öyle eski:i gibL Kağıdhane ça
yırında kuzular k<zRl't,ldı, dolma
lar dolduruldu, helvalar pişirildi, 
marullar ayıklandı. İr: kahve cez
veleri ağaç kütükleri dibindeki 
ocağa .:;ürüldü, bilmem.. Hıdrel

lez iyi bir hav& il~ gkdi. Kıbtıyan 
milletinin, hıdırel!ez bayramıdır, 

derler .. Her ser.e o gün tes'id edi
lir. Bu sene, birçok kimselere da
vetiyeler geldi. Bu ~radı; bazı ah
bablar da var .. B'J asil milletin 
bayramında bulunmak, herhalde 
neş'eli ve zevkli bir şeydir. 

BİR VATANDAŞIN BAŞINDAN 

GEÇEN BİR KAZA 

Dün, Mec·diye kö~ ünde, asfalt 
üzerinde bir vı:tand•ş, az daha bir 
otomobil kezasına kurban gide
cekti. Hızla gelen bir ııraba, kar
şıdan karşıya geç..,ek istiyen genç 
bir adamı az dah~ çiğniyordu. 

Bereket şoför iyi 1'ir manevra ile 
direksiyonu bırden çevirdi ve 
stop ettı. Fakat ye>lcu hayli korku 
geçirmişti. Araba~ır. lçine baka
rak şakaklarını oynatıyordu. Her 
hald kötü bir şey söylıyecekti. Fa
kat, birden öyle yumuşadı ki, tatlı 
tatlı gülmeğe başlaclı. Biraz ev
velki şaşkın ve korkak hal~ daha 
iyice geçmerr.işti r•liba .. Şapkasını 
çıkardı. Otomobile ı:iojlru eğilerek: 
şoföre: 

- Affedersiniz, dedi, sizi yo
lunuzdan a'ıkoydum .. 

Merakla. biz de eğ 'dik, şoföre 
baktık. Bu hususi otomobilin şoför 
yerinde genç ve giiz~l bir kadın 
oturuyordu. 

AHJl.IED RAUF 

1 
KOÇUK ı Vapurlar için 

_H_A_B;;...E_..;.R_..;.L~E_R_ Havuzlarda Yer * İzmir belediye reisi Behçet 
Uz Ankaraya gitmiştir. Bul * Tanınmış bir İngiliz firması UDamıyor mU 
Devlet Demiryolları idaresince Son r,ünlerde Kasımpı.şa fabri-
satın alınmak üzere yük ve yolcu ka ve havuzlarında yer kalmadığı 
vagonları inşasına talıb olmuş ve bu sebeble; bırc;ok vapurların ha-
mümcs8ilinl Ankaraya gönder - vuzlanma müddetleri grldiği hal-
mış'ilr. de havuzlara giremedıkleri ~ika-* Trakyada Kırkpıııarda yapı- yet olunmaktadır. 
lan yağlı gürPş mü,abakaları dün Bu yuzden birkaç gün e\·vel mü-
neticelenmiş, Tek'rdağlı Hüseyin teadd d vapurlar Deniz Tic~ret 
birinciliği alarak , Kurddereıı. ke- Müdürlüğünce seferden ıneno -
me.rini kaz•~m•ştı~ lunmuşlar ve bunlann havuzlan

Muallimlerin Mesken 
Bedeli 

İlk tedrisat muallimlerinin 932 
senesi mesken bedellerine karşı

lık olmak üzere Belediye bütçe
sinde yapılan münakaleye aid mu
ıınıele bitmiştir. 

Bu sebeble muallımlerin mes -
ken bedellerinin ayın 15 inden 
sonra verileceği muhakkak gö -

madıkça seferlerine müsaade e
dilmiyeceği bildirilmiştir. 

Armatörler İktısad Vekaletine 
müracaat ederek bu vaziyetten 
şikayet etmişler ve derdlerin ça
re bulunmasını istemişlerdir. 

Akrc:b Öldürme 
Cemiyeti 

Mardir.de bir •Akreb öldürme. 
cemiyeti kurulmu,ştur. Cemiyet; 

Hafif enin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 7 4 

- Efendimiz ilerisini fazla dü
türımez. Ve halüe ondan bir ka
dının hesabını sormaz. Sen kay

bedersın! Bura ı İs1unya değil, 
yavrum! Şamda kadınların dü -
düğü ölmez. 

Maryana bağırdı: 

- Ben, Şamlı değilin1... Arab 
değilim... Bir İspanyol kadını, 

sevmcdiğı, hoşlanmadığı bir erkek 
koynuna giremez .• Anladın mı?. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

-Sen de mi beni tehdid edi
yorsun bir karış bacağın la? 

- T~hdid değil. Efendımden a
mir aldım .. Eğer muvafakat et • 
mezseniz, sızi arslanların ağzına 

atacağım! 

Maryana, cücenin manasız ve 
kuru tehdidlerle kendisıni kan • 
dırmağa çalıştığını sanıyordu. Bu 
sözlere kulak vermedi: 

- Ben arslanlardan da kork -
marn. Haydi, ne istersen yap! 

Cellad 
Gölünün 
Yerinde •• 
Zirai Kombinalar 

Kurmak için Tedkikat 
Yapılıyor 

Bundan bir müddei evvel Ziraat 
Vekaleti tarzfından teşkili karar
laştırılmış olar zirai kombinaların 
yakında faaliyl'te g'eçmesi muva -
fık görülmüştür. 

Bu kombinRlar ilk olarak Ay -
dm civarında ve C<-llad gölünden 
kurutulan arazıde kurulacaktır. 

Senelerce sular altında kalan ve 
son derece münbit olan bu ara -
zide kurutulan yerlerde bir zira! 
hapishane yapılarak toprağın mah
kümlar tarafından işletilmesi ev
velce brarlaşt;nlır·ıs ise de şimdi 
bu karardan vaz geçihnıştir. Ve bu 
suretle meydana çıksı ııan arazi -
den 5000 dekarlık hır kısmı Ziraat 
Vekaleti emrine verilmiştir . 
Yeşilköy tohum ı•lah ve deneme 

istasyonu müdürü Birz~ Gökgölü 
ile Aydın zira~! müdürü Refet 
Diker, Zira~t Vekaleti tarafından 
bu işler hakkında mahallinde tet
kikata memur ediiır.işierdir. Ve
kiılet bu tetkiklerdP'l aiınacak ra
poru beklemektedtr. 

Şehirde Yol 
İnşaatı İlerliyor 
Şehrımiı.de evvelce başlanm.ş 

olan imar, iı;timliik ve inşaat işle
rinin bir an evvel ikmali ve yeni 
inşaat içın Belediye Reisliğine 1 
milyon 732 bin lira tahsisat veril
miştir. 

Bu paranın 437 bin lirası başlan
mış olan yolların ikmaline ve ye
ni yol inşaatına, 300 bin lirası mev
cud yolların inşa ve tamirine, 50 
bin liraı>ı şehir plfını ve marına, 

350 bin lirası tiyatro, gazino, otel 
ve saire gibi beledi müessesele
rin yapılmasına, 150 bin lirası da 
bu iş için icra edilecek istimlıi.k
lere sarfolunacaktır. 

-<>--

Belediyeler Ucuzluk 
Temin Edecek 

Dahiliye Vekaletı. bir kısım be
lediyelerin mahallerinde sarf ve 
istihlak edilmiyen ve transit ola
rak getirilip sevkedilmiş müşteil 
maddelerden istihlak resmi al -
makta olduklarını tesbit etmiş ve 
bu ma<idelerden istihlıik resmi a
lınmamasını belediyelere bildir -
ıniştir. 

Vek:i:et bu münasebetle vali -
liklere bir tamim göndererek her 
har~'<et.n ucuzluğa, tenzile doğ
ru gitmesi ve hangı sebeblerle o
lursa olsun fiat yüksekliğine se
bebiyet verecek hallerden tevekki 
olunması lazım geldiğinden bu 
mühim mevzu üzerinde idare a
mirlerinin çok hassas davranarak 
buna maküs kararları tasvip et
memelerini bildirmiştir. 

belediye husu;;i idaresinin verece-1 
ği para ve azalarının aidatı ile 
halktan bedeli mukabılmde ak - 1 

reb alı!) imha edecektır. 
Ayrıca şehrin muhtelif yerle -

rinde akrcb sokanları aşılamak ü
zere scrom bulundurulacaktır. 

- Buraya geliniz.. Efendimiz 
emretti... Bu kadını arslanların 

yanına götürünüz! 

Nöbetçiler içeriye girdiler. 

Maryananın kollarından yaka
layıp sürüklemeğe başladılar. 

Maryananın inadı tutmuştu. 

- Ölmeğe hazırım. Ölüm, be
nim için, bir kurtuluş yoludur. 

Diye söyleniyordu. 

Haccucın sarayının zemin katı
na inmışlerdi. 

Cüce arkadan onları takib edi
yordu. 

Nöbetçiler arslan ağzına kadın 

atmaga alışrnış!ardı. Rotta vezirin 
sevgili rakkasası Zara bile - vezi

rin emrile - bir gece arslanların 
koynuna atılmıştL Fakat, Zara 
kurnaz b:r kadındı .. Arslanların a

rasına girince korkooan titriye • 
rek: 

- Bu fikrinızde ısrar ederse -
niz, sizi çok korkunç bir akıbetin 

beklemekte olduğunu söylemeğe 
m11<:bur olacağım. 

Diyerek yerinden kalktı ... 
Kapıdaki nöbetçiler bu konuş

maları duyuyorlardı. ı• - Hazrete yalvarırmı, beni af-
Cüce ellerini vurat8lc seslendi: fetsin ... Onun kapı;ında ölünci • ' 

CUl\ffiURİYET: 

Nadir Nadl cHarnı ı.stıyen kim?. 
isimli bugünkü başmakalesinde 

hiçbir ınillel'n harb ıstemediğinin 
açık bir hakikat olduğunu fakat 
harbin mi.lrtlerin arzusile vukua \ 
gelen bir hadise olmadığını, her 
içtima! vak'snın rnutlab arzuya 1 
dayanmıyacdğını kaydtttikten son
ra yazısını iiiyle l.oi.tırmektedir: 

•Onu belki hiçbir devlet adamı 
arzu etmiyor Fakat htpı;i de gö
rüyorlar ki harb tEhlikeai günden 
güne büyürn~kte ve yaklaşmakta
dır. Günün birinde r.ıilyonlarca 

insanın boğazlaşması mukadder 
değilse. herhalde çok muhtemel -
dir. 

O halde "" yapsınlar? Bu büyük 
facianın m~c'uliyetini yüklenmek 
kolay mı? Belki de samimi olarak 
sevdikleri s1ıllıten bahsederek ka
bahati karş• ta•·afa atmıya çalış -
mak en makul hareket tarzı ol -
maz mı! 

İşte, çekiç gürültülPrinE karışa
rak: kulağımıza çarnım csulh• ae• 
!erinin asıl manası bence budur.• 

İKDAM: 

Ahmed Ağaoğlu ·Miralay Bek'in 
nutku isimli bugünkü başmaka
lesinde Lehistan Har;ciye Nazı

rının Hitler'e cevab tPşkil eden 
nutkunu tahlil etmelrte ve bu ce
vabdan ne Hitler'in ve ne de Al-

Yeni Denizalh 
Gemilerimiz 

Halicde yapılmak•a dan iki de
nizaltı gemi::ıizden Atlaıyın inşası! 
bitmiştir. Bu denizaltı gemimiz id
man bayramına tesadüf eden ayın 
19 uncu günü büyiik m<orasimle de-J 
nize indiril'!Cektir. l 

Merasimde bulunma!< üzere ,Mü
dafaai Milliye Vekil'ır.ız General 
Naci Tınaz ile Vrkiı!etin deniz 
müsteşarının yakında şehrimize 

gelmeleri bcklcnrr,ektcdir. 

Bir Sergi Açılıyor 
Letonya hükilmeti çarşamba 

gunu Tophanedeki Denizbank 
yolcu sdonunda bir sergi açacak
tır. 

Muh belü liıstik malzemelerle 

Gemlikte 
Gliserin 

manyanın memn•m olmadığını 

kaydettikten sonra yazısını ~öyle 
bitirmktedir· 

Fabrikası 
JSiparişEdilen Makineler 

cŞımdi h~rşey, Hıtler'ir. iradesi- y k d G ı· 
ne tabidir. Fon Rıbb~ntrop'un Ro- a ln a e tyOr 
maya İtalyan sadakat ve rnerbuti- Harb maddelerinde infilakı te-

yetini anlamak için gitmiş olduğu min için kullar.ıldığı gibi tababet· 
söyleniyor. Bu deın('k oluyor ki 
İtalyayı sabit ve a~\rrkir bulur•a, 
irade derhal bomba gibi patlıya
cak:! 

Bulmaz?! .. 

Siyasi hayatta w hele diktatör
lerin hayatlarında mes'uliyetleri 
başkalarına yükleme'< gibi sığı -
nalı:lar bulmaJo:. d~, fen zamanın 
meharet!erinden birisidir.• 

VAKİT: 

Asım Us .-Tavassutta samımı 
yet isler• i!:imli bugünkü başma
kalesinde; Musolini'nin Lehistan 
ile Almanya arasında mutavassıt 
rolü yaparak Dall7İj! m~elesindenl 
dolayı bir h.:.rb çıkaması ihtimali
nın önüne g~çeceği hakkındaki ha-\ 
beri mevzu>J bahseJec·ek bu tavas
sutun bitaraf olup olmıyacağı hak
kında efkarı ur.ıuı:ıiyenin ihtiyat
la durduğunıı ve bunun da haksız 
olmadığını bey,ın etmektedir. 

TAN: 

Başmakal0si yoktur. 

YENİ SABAH: 

Başmakalesi yoıı:tur. 

Marangozlann 
.l'wıüracaah 

Bir 

Son günle"de bo.zı maliye me -
murlarının; karneye t.iibi olan ve 
marangozluğa mü!eail•k ~ya ya
pan müesse:;elrr a~"yhine; müs -
tahdemin b~r<lı osu 'ermıodiklerin· 
den bahisle zabıt tularıık. evrakı 

kazanç tetkik kom ı.;_v,ın11na gön
derdikleri görülmü~tür. 

Ağaç sanayi erbobnıı çok müş
kül bir vaziyete sobn bu mua -
mel<!nin yanlış olduğ:ı hakkında 

marangozlar cem ıveti tarafından 

Maliye V ek.aletine MJracaat olun-
muştur. 

birçok lüzumlu eşyanın teşhir olu
narak satılacağı bu seyyar sergi 
birkaç gün devam edecektir. 

te de çok istimal ol1ınan gliseriıı 

yapan tek fabrikamız olmadığını 

gören hükümetimiz Türkiyenin ilk 

gliserin fabrikasını Gemlikte kur· 

mağa .karar vermiştir. 

Bunun için de ~vvtla Gemlik 

Pirineyağı fabrikasına lüzumu o

lan makine ve tesısat ili.ve oluna

caktır. 

Bu makinelerin hepsı sipariş o
lunmuştur. Yakında şehrimize ge· 

Jerek a..ınUğe görder;lecekler ve 
hemen tesisata başlanacaktır. 

Edremitde de yeni , •• büyük bir 

pirineyağı {abr!ka.•ı ınşa edilecek

tir. Bu yeni fabrika kurulduktan 

sonra sabun 'stihsalatımızın da 

çok artacağı ve en rıciıkemmel cins 

sabunların b!IP f.azla.>ile yapıla -

bileceği anlaşılınaktadır, 

Romadaki 
Müsabakalar 
Neticelendi 

Romada yapılmakta olan bey -

nelmilel atlı r.ıüsabaWar dün bit

miştir. 5üvari ekipımiz ayın 14 ün

de şehnmize hareket edecektir. 

Dünkü son müsabakalarda ekiıpi

ınızden Cevad Kula ·Akıncı• is

mindeki atile üçüncü, Saim Pu

latkan ·Kanad• la dördüncü gel

mişlerdır. 

Ayrıca 25 müsabıkm iştirak et
tiği •Kral kupası. müsabakasın

da da Cevad Gürkan ·Yıldız• ile 

yedinci olmuştur. 

Bu suretle Roma müsabakala

rında süvarilerimiz 3 üncülük ile 
12 incilik arasında iyi dereceler 

elde etmişlerdir. 
---------· 

"SON TELGRAF,, Sütunlarında 

COCUKLAR İCİN 
' , 

Yazılmış Yeni Bir Roman Tefrikasına Ba~fıyoruz 

1 TANRININ OGLU 1 
Yszan: İSKE:NDER F. SERTELLİ 

Aileler içinde yevmi gazete 

okuyanlar arasında, çocuk1arı· 

mızın da bir yekun teşkil ettiği

ne ş:lphe yoktur. Maalesef i>:• 
küçük okuyucular zümresi şim

diye kadar ihmal edilmiştir. İll. 

ve orta mekleb çağında olan ço

cuklarımızın, öğrenmek ve o

kuma ihtiyaçlarını tatmin etm~1< 

için ailelerine gelen gazeteleri 

ye kad:ı.r bir cariye olarak kal -
mağa razıyım .. 
Demiş ve bu suretle işkenceden 

kurtulmuştu. 

Nöbetçiler o gece demir bir ka
pı açar1k Maryanayı bır mahze -
ne attılar. Mahzenin içinde demir 
parmaklıkl:ır vardı Arslanlar hu 
parmakiığın öte tarafında kor -
kunç seslerile kükreyip duru -
yordu. 

Maryana bunları görünce titre
di. Fakat, o , vezirin rakkasası gi
bi derhal yıtlvarm~ğa bAşlamamış
tı. Nöbetçiler kapıyı kapayıp çe
kildiler. 

Maryana ölümü göze ald!ğı için 
birşeyden korkmuyordu. 

O zaten arslanı ömründe ilk de
fa görmüyordu. İspanyada rahip 
Fernandonun yanında da böyle 
birçok tüyler ürpertiçi işkenceler 
görmüştü. Birdenbire itidalini 

ı ' . 1 İb . top ıyarak bır duvarın dı ine sin-
. di Fakiıt, arslahlar ırtıih'z~ne bir 

dört gözle beklediklerine şüphe 
yoktur. Ancak bu yavrulara, 
gazetelerde kendi taze ruhlarına 

aksedecek pek az yazı bulabil
mektedir. 

•Son Telgraf• bu Hiçük oku
yuculan için de tı.rihi ve me

raklı bir roman hazırlamı<tır. 

Tarihi roman mulıarr:r!erimiz

den İskender Fahre<ldınin ı.a
zırlaaığı 

insan atıldığını çok çabuk hisset
mişlerdi. Parmak.lığın önünde iki 
arslan birbirıle oynaşarak acı acı 
bağırış:yordu. 

Maryana bu sırada, demir par
maklıkların aşağı yukarı inip çık
mağa başladığını hayretle gördü. 
Parmiiklıkları dışarıdan çeken ve 
oynatan bir el vardı. Arslanlar a
ralanan yere hücum ederek mah
zene girmek istiyorlardı. 

Maryana hunu ziidinre, korku, 
ve heyecanını gizliyemedi. 

Bağırdı: 

-Alçaklar.. Benı ar~lanların 

ağzında öldürmekle, elinize ne 
geçecek? Ben, Arab devletine bü
yük yararlıklar göstermeğe muk
tedir bir kadınım ... Benden ne -
den istifade etmek istemiyorsu
nuz! Benim ölümümle, İspanya -
nın bütün esrarı ml!'Zara gidecek. 
Beni ya,atınız! Size, İspanya gibi, ' 
birkaç ülkenin daha nasıl elde e-

''dilebil•~egini gilslereyim! 

" ~ 
TANRININ OGLU 
İsnıındeki bu romanı yakın

da neşredecektir. 
Çocuklar yeni tefrikaruızı 

sabırsızlıkla bekleyiniz! 

Parmaklıklar bırdenbire dur -
muştu .. 

Maryana kendi kendine: 
- Elbette beni dinliyenler var

dır .. 
Diyor ve yalvarmadan kurtul • 

manın yollarını araştırıyordu. 

Cüce o gece sabaha kadar mah
zenin kapısı önünde nöbet beki• 
di. 

Ortal!k aydınlanınca Haccac& 
koştu. 

Halifenin veziri yeni uyanmıştı. 
Zara çoktan odasına çekilm~tL 

Haccac yatağında yalnız yatıyor
du. 

Cüce ,efendisinin yanına yaklaş
tı: 

- İnadında sebat ediyor, dedi. 
Mahzene göti.inl.üm, iskaraları a
çıp kapattım .... Ar'1anlar saldır • 
dılar. 

Haccac birdenbire gözlerini o-
tuştur;ıralt bağırdı: ' 

( Dl'vmnı VAT) 

Beck Cevab Veriyor 
Yazan: Ahmed Şükrü ES~lfj 
Alman devlet reisi Hıtler, ge~ 

çen cuma günü söy ıectiği nutukilı 
en çok İngıltere ve PolonY8 

1
• 

meşgul olmtıitu. Aimanya, ingl ıl' 
tere ile 1935 senesinae im~ı~d .1, 
deniz mukavelesini fEshettığı S'

1
• 

Polonya ile 1934 s~nes·nde akde 
tiği mukaveleyi de feshetti. ll~ 
dan sonra da Alman metbuatı . .., 

. O" 
lonyaya karşı çok şıddetli blf 0 
riyal taarruzuna geçmişlerdır. 

1 an( 
derecede ki Polon ya - tJın . r 
münasebetle~ bueün Avrupa~ 
hunu tehdid eden mE,~lelerlll J'V' 
şında geliy'>r. Hitler ı;utkunda dl 
lonya hakkınc!a şu ittihaınl~~ 
bulunmuştu: Almen~ a tarafın el" 
Danzig şebr:ni" ve Koridor ıı:ı ~ 
lesinin halli ic;n yapılan ııı9\ 
t.eklifi kabul etmi.v<'rek, 1934 111 r 
kavelesinin hükürrlerile telif ~ 
bul etmiy~k şek•lde İngiJtert 
anlaşmış olm:tk I' 

Polonya H.ıriciy Vekili B""°'' . 
;ttihamlara cPVab vermekte. gecJI" 
cikrnedi. O da Poknya parlafll,,. 
tosunu toplıyarak. söyl~di~ fil·~ 

~-<'· rer usulü bir nutckta Pc>tony~ 1 
noktai nazarını dünyaya iza~ ~r 
miştir. Hitle"'in v~ BH:k'in sot~, 
diklerini bir araya getirdik~~" ııı' 
ra Polonya • Abm.nya ihtılaiıl'<" 
nasıl çıktığı ar.lasJm::ktadır._..,,. 

!onya, Almanyaya l!':M anlıcy"'_ 

sile bağlanmıştır. Bu muka~ 
on sene için yapıldığından ,-e l 
nüz bu müddetin beş senesi t 
miş bulundıığunıhn Almanya 
statükoyu d.- ğiştirneğe hakki ) 
tur. Bununla beraber, iki tıS 

·ı· ,. anlaştıkça, herşcy yapılabı ır. u~ 

manya, dunıp dururJo:rn, :ınaf 
içinde Polonyaya şöyie bir te~lı· 
bulunmuş: ~ 

1 - Danzig ~ehrinın AJman~ı. 
geri verilmesi, 1 

2 - Koridordan şarki Pru!I)'~ 
geçmek üzere ekstrateritoriyal <' 
ları haiz obnak üzere Alrnal'9• 

bir geçid verilmesi. . v 
3 - Danz;g'te Pcılonyaya •~ 

tısadi haldar'Il Almanya tar 

dan tanınman. 
I'~ 

4 - Slovakyanıa Almanya• 3' 
lonya ve Mo.ceris~ın tarafın~ 
müşterek garanti altına alını11 41 

· 5 - Polonya ile Almanya arı r 
t· 

da Polonya hududl;ır;r.ı garan '.,. 
den yirmi beş senelik bir rnıJ~ 
vele imzala,,ması. '! 

Bu teklifin, Çekosıovakya)'B ıl' 
dirilen darbl'nllı akdbir.de yaP',). 
ğı hatırlanır.alıdır. Almanya b tı' 
tün dünyad.1 r ndişe uyandıran ! 

darbe üzerine Rolılanyaya da ~·ı 
takım teklWerde bulunmuştıJ· , 
İtalyanın da bazı l0st hbüster i\el 
hazırlıklardl bulunduğu rİ\·aS,, 
edilmekte eli. P()101,ya, on seıf 
için mer'i olm 1934 itt'laki1t ı ı 
.. k .. ld ğ a '~ tu onun mu~mmen o . u un .,.J" 
nırken, ansl71n bu tekiıf karŞ'·p.r 
da kalınca, şasırdı lngiltere. ,r 

• r • manyanın takındığı tehdidka , 
ziyeti uzaktln se}'l"eC:iycırdu. l'0ıt' 
lonyanın Alman t~zy:ki kar~, 
da Çekoslov•kYa g•b teslim ıl 
masından korktuğ:ı ıçın tnır:~ 
hükümeti, P'>lanyc.ya garanti, , 
di. Polonya da İngilterEden ~J 
düğü bu aliıkadan cesaret a19~v 
Alman tekl;fini te<ldetıneıı:ı , 
beraber, yeni bir teklıfte buh1~ 
du. Bu tekli!de: , . e 

l - Danzig'in Polonya içı!l ~ 
hemmiyetli bir iktısa<li ırı•11 ' 
olduğu. fakDt bu me.elenin ;.J 
manya ile görüşülebıleceği, ~ 

2 - Koridorc!an ı;arki prusi~ 
gçid mesele>inde her türlü [ı;O rJ 
lık gösterikc-eğ\ laka t PoJoıı"' ,. 
hakimiyetini tahdid eden el<>tt f 
teritoriyal haklar veıiiemiYee' 
bildiriliyordu. ıl . ~" 

Bundan sorıra aıtık Alman) ı~· 
bir cev .. b alınamaınljotır. BeC~ıı'( 
giltereye giderek İngiliz hiilC~e · 
tile karşılıklı yardım muka"e l 
sini imzalamış. Ge:i geldiğİilde ~,ı 
man büyilk rlçu;in: aratmlj· f& eJ 
elçi Hariciye Vekili ile görü~ ~ı· 
istememi• ve nihayet Hitlef• 2 • --. Jı;• 

san nutkun1a Polonya ile ııı~ !f 
veleyi feshettiğini bildirmiştl~·1 V' 

·ııtı te Polonya - Almanya ı 

... ·1·"'' (Devamı 6 ıncı sanı 
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Muracaatsahıblerıne -----
Naz.ık Muamele «Kaya»ya Çarpar! 

D 
enlıbank teşkil edildiği va-

Ed 
.
1 

• A d kit, vapurların bacaların -

ı mesı Lazım ı r daki forsun da tebdili için, 
rivayete ııöre tam 40 bin lira 

Vali Kaymakamlıklara ve 
Belediye Şubelerine Bir 

Tamim Gönderdi 

V ali ve Belediye Reisi Llit· 
fi Kırdar dilD bütün be
lediye tubeleriııe ve by

>ııakamlıklara mühim bir emir 
IÖJMI ermı,tir. 

gördüklerinin anlaıdclıtı evveli 
bildirilmektedir. 

Bundan IOnr&; bu çok pya
ııı teessüf halin ayni zamanda 
bııunl meıı'uliyeti de muclb 
olduğu ilive olunarak halka 
karşı memurların iyi muame
le yapmaları kat'S bir ifade ile 
emrolunmaktadır. 

sarf edilmiş! 
Şimdi, Denizbank laİ"ediliyor. 

Tabiatile yine forslar değiteeek. 

Fakat, bu aefer de mi yine 40 bin 
lira sarfedilecek diye merak edi· 
yorduk. 

Bir arkadaıı. endltemizi ıriderdl, 
dedi ki: 

- Nerede birader, o bolluk?. 
Bu sefer •.Kaya• var •Kaya• ya 
çarpar. 

Dileriz ki, vapurlarımızın bu 
son fonu olsun! 

BtlRHAN CEVAT 

uunda; şubelere veya mer-
keze ve müdiriyetlere işleri 
icabı &>elen müracaat sahihle
rinin, billıasaa dürüşt muamele 
......_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......J 

lnhisarların Varidatı 
50,763,260 Lira Oldu 

Vekalette Yeni 
Bazı 

Tayinler Yapıldı 

Muhtelif inhisar Maddelerinin 
Geliri Seneden Seneye Artıyor 
İnlı.isarlar Umum Müdürlüğü -

11iin yeni sene bütçesi, Kamuta~' 
bütçe encümeninin tetkikinden 
geçmiştir. Bu hafta içinde umum! 
heyette müzakeresı muhtemeldir. 

Butçe encümeninin varidat ola

raJt teklif ettiği mıktar 50. 763.260 
liradır. Masraf yekiınu da 8.656.468 
liradır. Hükfunetin projesinde va
ridat 49.466.000, masraf 7.370.354 
liradır. 

.Bütçe encümeninin tadil ettiği 
takamlara göre bütçede memur ve 
llıüstahdem.lcr ücret yekfuıu 
3.Gıa.ooo liradır. Merkez ve la!jra 
llıasrafları 661.000 liradır. Daiıni 
llıemurin harcirahı 70.000, mu -

"akkat memurin harcirahı 45.000 
llıiifettişler harcirahı 50.000; tec
rübe, ıslah ve mübadele masrafı 
80.ooo; kaçağı kovalama ve tütün 
eltjıııi masraiları 445.000; sabit 
ltıymetler masrafı 623.000; yaprak 

tütün depo ve imalaUıanelerile 
!ütün ve müskirat fabrikaları ve 
tuzlalar memur ve müstahdemler 
lir.reti 1.165.260; yaprak tütün dett. ve !malathanelerile fabrikalar 

ası 75.000, fabrika, atölye ve 
lınalatbane bakım işletme evleri 
Ue tuzlalarda çalışan müstahdem 
~ilere ve çocuk yuvalarına ylil'
~ 60.000; yabancı mütehassıs 
licıet ve harcirahları 45.000; §arap

~lara verilecek prim 5.000; sergi
lere iştirak ve propaganda mas -
~atlan 390.000; yabancı memle -

E'llere staj veya tahsil için gön -
deriJeceklerin tahsisat ve harci· 
?aJıı 20.000; memurlar ikramiyesi 
50.000; tekaild sandığına iştirak 
2ıs.ooo; geçen ve eski yıllar borç
ları 115.000; müskirat ve şarap fab
rikaları l.n§a ve tesiıı masraflan 
750.000; Cümhuriyet Merkez Ban· 
~ına verilecek itfa karşılığı 
85. 708 lıradır. 
İnhisarlar idaresımn 938 bütçe

liııde tahmin olunan varidat 
ill.239.500 lira idi. 938 sonunda bu 

ROMAN 13 

Jaııet, yatak oda•ında kalmış, 
düşünüyor, o daklka mukaddera -
tının lll<!vzuı.: bah~olduğ1mu an -
11Yordu. Çiinkü ker.ı\isı için en bü· 
Yiik bir ikb~l ka'.'13l açılmak ü

~eneydi. Fakat Janet yine buna 
llıaıunıyor, Pski rr.:lholle sokağı kı
lının Versay s.:.ra 01;!1ın muhteşem 
8 1 . 
k.a oıılarınıia parlar.ıa'1 nasıl mu-

adder olabileceğ:ne bir türlü a

ltı\ erdireın'yordıı. R~r.di zeka -
tıııı~ ''c tecri;belerhe cie güvenmi· 
~?' rleğıldi. Fakat dünya bu! Ya 
ır gün müthi~ bir hezımete uğ· 

?arsa• Ya aleyhindeki entrikalar 
gal'b 1 gel rsP? O t2'nan ne zeka-
llııı n .. 11'"- . ti . E guze ıgın p~ra etmıyece -

nı aklı kPsiyordu 

F'akat bir ara fÖyle kendisini 
!artıyor ve bu işin en müşkül za
lllanlarında bile i~indf>n sıyrıla • 

tahmin 2.276.386 lira fazlasile ta
hakkuk etmiştir. Bu fazlalık muh

telif inhisar maddelerinin satış 

karından ve milli müdafaa vergisi 
hasılatından vuku bulmU§tur. 

Bütçe encümeni, inhisarların 

tütün, tuz, müskirat, barut ve pat
layıcı maddelerden temin edeceği 

gelir in •5. 703.260 lira olacağını 

tahmin etmiştir. Bu miktar geçen 
sene 43.413.500 lira idi. 

Varidat kısmında diğer kaynak
lar şunlardır: 700.000 mu.Jıtelif rü
sum, 50.000 lira para cezaları, 

260.000 türlü gelirler, 50.000 istir
dad, 4.000.000 tütün ve müskirat 
müdafaa resmi 

Y ekıin 50. 763.260 lirayı bulmak
tadır. 

Elektrikle 
Tedavi Nasıl 

Olacak?. 
İcra Vekilleri Heyeti, radyoloji 

radyom ve elektrikle tedavi mü -
esseseleri hakkındaki nizamna

meyi kabul etmiştir. Bu nizam -
namede münhasıran röntgen şuaı 

vasıtasile teşhis veya hem teşhis 
ve hem tedavi yahut radyom veya 

radyom e;nanasyonu yahut rad
yom mürekkebatı ile veya her 

türlü elektrik aletleri ile tedavi 
yapan müesseselerin bina vasıflan 

ve hastalar ile mütehassısları ve 
orada çalışan veya bulunan baş
kalarını elektrik cereyanı ve rönt
gen şuaı ve radyom arızalarından 

koruyacak tertibler ile bunlara 
aid levazmun şartları ve radyom 
için bir müessesede bulunması la

zım gelen en az miktar ve elektrik 
ile tedaviye mahsus aletlerin va

sıf ve §artları esaslı bir şekilde tes
bil olunmaktadır. 

bileceğini aklı kesiy0rdu Bir Kra
lın tahtına çıkmak, cnunla yan -
yana oturmak, bi~ kadın için ne 
büyük mazh?.riyetti. 

J anet bunları dıişünürken, ma
zideki hayalı da gözleı inde can
lanıyordu. Bir Nik~la vardı ki, 
onu sevmişti, onunla kaç defa ge
zintilere çıkmıştı. Şimdi Nikola 
kimbilir ner2de? Mahallenin eski 
kadınları acaba ne haldeler? 

Hulasa Janet. bıiyük bir mace
ranın eşiğinde bulunduğunu his -
sediyordu. Fok~t ı~tikbal gözlerin
de o kadar azametle büyüyordu -
ki, bir an üıııeriy.ır, içınden kor
kular gcçiyC>"du. Ya muvaffak o

lamazsa? .. 
Bu düşüncelt içinde, bu kadar 

tehlikeli bir ihtişama kavuşmak -
tansa, kaçıp uzakla~ıoor daha mu
vafık olacağını bile aklından ge-. 
çiriyordu. 

Kont Jan Dubar:-y ile Löbel baş 
başa görüşmelerindc anlaşmış gö-

Açık bulunan Ziraat Bankası U
mum müdür muavinliğine ayni 
banka ticari krediler müdürü Hul
ki Alisbııhın tayini yüksek tasdi
ke iktirak etmiştir. 

Devlet Şıira~ında açık olan bi· 
rinci sınıf muul.zimliğe ikinci sınıf 
mülfıziınlerden Hidayat Sanel ta
yin olunmU§tur. 

Açık bulunan 80 lira maaşlı pos
ta telgraf umum müdürlüğu baş
müfettişliğine İzmir P. T. T. mü
dürü Tevfik Dinçe! yetmiş lira ma
aşla tayin edilmiştir. 

Beyoğlu tapu sicil muhafızı Ta
!At Doğu Diyarbakır grupu tapu 
sicil müdürlüğüne terfian tayin 
edilmiştir. 

Açık bulunan Bingöl vilayeti 
maarif müdürlüğüne İçel vilayeti 
ilk tedrisat müfettişlerinden Arif 
Doğan Genç tayin olunmuştur. 

İzmir Türkofis müdürlüğüne ta
yin edilmiş olan ataşe komersiyal 
Muzaffer Türkofis ikinci reisliği· 

ne tayin edilmiş, Türkofis ikinci 
reisi Cemal Ziyada İstanbulda ye
niden teşkil olunan mıntaka tica

ret müdürlüğünü yapmak üzere 
şimdilikeski vazifesi olan İstan
bul Türkofis müdürlüğüne tayin 
olunmuştur. 

Bina Temyiz 
Komisyonunda Tayinler 

Bina temiyiz komisyonu aza • 
sından Fahrettin Tiritoğlunun Ba
lıkesir meb'usluğuna seçilmesi ü

zerine bu komisyonda açılan 80 li
ra maaşlı azalığa, adliye vekfıle -
tince Tarsusta avukatlık yapmak

ta olan eski Adana müddeiumu -
misi Abdullah Ruhi, Dahiliyl Ve
kfıletince Mardin vali muavini Sü· 

leyman Sırrı Aras, Maliye Veka
letinee de dördüncıü umumi mü
fettişlik maliye müşaviri Amir 
Süden namzed olarak gösteril • 

mişlerdir. İcra Vekilleri Heyeti 
bu üç r.amzedden Amir Südenin 
almakta olduğu seksen lira maaş

la bina temyiz komisyonunda a
çık bulunan azalığa tayinini ka
rarl8§tırmıştır. 

Çevıren: 

rünüyorlardı. Kor.t misafirini ara· 
basına kadar teş.»i etti ve sonra 
J anetin yanına çık~ı: 

- Güzelim, ded!, artık bu sefer 
meseleyi kat'i surPt•e hallettik. 
Benim de blr büylik Allahım var
mış. Bugün en büyük yardımını 
gördüm. 

Janet merakla scrdu: 

- Doğrusu, benı ne yapmak is-
tediğinizi bir hay!.i düşündüm. 

Kraliçe mi yaracakr.ınız? 

- Aşağı yukarı öyle ... Ve bak, 
hu i§ nasıl olacak? Löbel ile ko
nuştuk, kararımız.; verdik. Sen 
Korsikaya gClnder:ı~n işgal ordu
sunun iaşesine ya•ıhm olsun diye 
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Temizlik 
Amele 
Kadrosu Ve~ Mahkemeler , Yeni Barem Kanunu 

Bu Usul 
Yeni 
Cıktı 

Koğuşun 

Demirini 
Söken Kim 

Yazın ilk Aylarında 
ihtiyaca Kafi Gelmiyor 
İstanbul Belediyesi bilhassa ba

harın ilk aylarında temizlik kad
YOSU amelesinin uJ.ı..'tı yüzünden 
müşkül vaziyette ka \maktadır. Be· 
rediyeye nazaran bunun iki sebebi 
vardır: Biri yu mf'v!J.ıninbı gel
mesi hasebile çoğu taşrıılı olan t&

mizlik amelesinin memleketlerine 
ve köylerine dönerek toprak mab
ı;ullerile meşgul olma!>ı ve diğeri 
temizlik amelesinin maaşlannın 

15 lira gibi çok az bir para olma

sıdır. 

/A 
nka.radan gelen haberlere 
göre, hük6.met 1939 bütçe. 

l •.ini tetkik ederken, bir ta
raftan da Barım kanunu üzerinde 
bazı değişiklikler yapan yeni ka
aun liyihasını etüd etmektedir. 
Medls tatil kararı vermeden önce, 
baremi değiştiren Hiyihanır. Mec

lise ııevkedileceği ve yeni mali yıl 
başından itibaren de kanunlaşa -
rak tabik mevkiinC' konacağı ha· 
lıer verilmektedir. 

t 

Dükkanda Garib Bir 
Çikolata Pazarlığı 

Geçenlerde, bazı esnafı dolan -

dı.rdıkları için yakalanrak mah

kemeye verilen ÖMPr ile arkadaşı 

Saimin muhakemsine asliye bi -

rinci cezada devam edildi ve do

landırılan esn:ıftan ,ekerci Jozef, 

şahid sılatile sorguya çekildi. Bu 

zat nasıl dolıındırıl~ğını. mahke

mede §Öyle an!att•: 

•- Bir gün dükkarnmda yal -

nızdım. Bu iki ki§i ıçeriye girdi. 

Sonradan adlarının Ömer ve Salın 

olduğunu öğrendii;im bu adam -
lardan Sai"ll kapının içinde dur

du. Ömer yanıma geldi. On aded 
beşlik çikolata ısterli. Ben de iste

diği kadar çikolatayı bir kağıda 

sararak, ona vcrdbn. Ömer cebin

den bir on lira !ık çıkararak, bana 

uzattı. Mü§tCrir.in aldığı malın be
delini tutarak, dokuz buçuk lira· 

yı iade Pttim, Ömer kendisine ver
diğim parayı sayd•ktıuı sonra: 

- Bu para noksm dedi. 975 ku
ru§ verecek yerde, 950 verdin! 

Ona; çikolataların beherinin yüz 

paraya değil, be~ ku~uşa olduğunu 
söyledim. ömer: 

- Ben bu çL1<olatalara yüzer pa
radan fazla veremem, dedi ve pa-

ket ile dokuz bu~uk lirayı bana 

uzattı. Ben de aldığım on lirayı 

kendisine aide etme1< istedim. Fa
kat Ömer bu parayı almadı. Ka

pıdaki Saimi işaret ederek: 

- Para arkadaşındır, ona ver, 
dedi. 

Saim de yanımıı:ı geldi, uyuş
mamızı söyledi. Ömerle yine p;ı

zarlığa başladık. Pa~eti yine ona 
verdim. Ömer iade t'ttiğim dokuz 

lirayı ceketinin cehine koydu. Fa

kat diğer liranın üstünü almadan 
tekrar söylenl'l"eğe başladı. Birkaç 

dakika münakaşa eWk, nihayet 
kızarak, sert bir sPsle: 

- Siz mal alacak adama ben· 
zemiyorsunuz! 

Dedim ve on liTayı verdikten, 

dokuz lirayı da aldıktan sonra, on
lan dükkanımdan lrnğdum .. 

Ömer ile s~im dükkanımdan 
çıktıktan sonra aldıl!t:n parayı say
dım, üç lira eksik çıktı. Dolandı

rıcıları yakalamak için arkaların
dan koştum, fakat tutamadım. Bu

nun üzrine ben d~ karakola git -
tim ve keyfiyeti hab~r verdim.. 

Suçluların sabıkalarının sorul· 
ması için muhakeme bu ayın on 

sekizine bırakıldı. 

sarayın iane defterine para ver -
rnek bahanesilc ora. a gideceksin. 
Yalnız orada bu işlere nezaret e

den Şuazöl'dür. B.ı adam da hiç ı 
benim dostum de!IiJ4'r. Onun için 
kendisine gcrünmcl: istemem. Yal
nız senin y3pacağı'1 şey iaşe i§leri 

muavini Furniye'ye bu hususta bir 
haber göndermeklil<tir. Versayda 
harbiye bür1ları ~çılib. Hatta sen 
sen binat g;dPr, kendi~inc müra

caat edersen, daha iyi olur. Baş • 
kaları gibi, senin de müracaatin 
gayet t;:.bi! görünlr. Bir kontesin 

ordu iaşesine şahsnn yardımı mü
him bir meselPdir. Zaten harbiye 
nezareti de ~ntonur. ı•nrkı yanın· 

Hapishanede Geçen 
Garib Bir Vak'a 

Umumi hapishane·~e koğuşlar -

dan birinin pencere demirlerini 

bıçak haline koyup, mahpuslara 

satmak için söken. fakat bunları 

işlemeden, demirlule beraber ya

kalanan karısını öldürmekten mah

kfun İbrabimin muhAkemesine 11!>

liye dördüncü cezada başlandı. 

Katil İbrahim, SUÇ'lnU lnkir e
derek. dedi ki: 

- Bu demirleri hl'iyyen pen

cerelerden ben sökmedim. Bir ak

§Bm bunları, hırsızlıktan mahkUm 
Uz Şevket ile şimdi ismini hatırlı

yamadığlm arkadaşının ellerinde 
gördüm. 

Kendilerine demirleri nerede 
bulduklarını sordum. Şevket, ko-

ğuşlardan bfrinin penceresinden 

Vali ve Belediyf! reisi doktor 
Lutfi Kırdar ~birde temizlik işle
rine azami ehemın:yeti vermeğe 

başladığındanberi bu ameleyi her 
zaman yerin.le tut.ı!bileeek tedbir 
almağa ba§lamıştır. 

Bu arada temizlık amelesinin 
maaşlarına '!I> 5 zam yapılmıştır. 
Belediye amelesinın kaçmamasını 
temin maksadile ayni zamanda da 
amelenin yattığı ve barındığı ye'f;" 
lerin de iyi bir şekilde tanzimine 
karar verilmi§tir. 

Belediyeler banlta.<:ından yapı :. 
lacak 5 milyon liralık istikrazla 
temizlik amelesi i;m geniş koğuş
lar yaptırılacaktır. 

• 
söktüklerini söyleJi Ben de gardi· l k. Düşm nı 
yanlardan birine k•lim etmek için, ç ı a 
demirl:eri onlardan alciım . 

O gece, demirleri başımın ucu-

na koyarak yattım. Ye ertesi sa -

balı kalkar kall<m3z. bunlan glil'-

diyan Meh!T'ede götürdüm. ver -

dim .. 

oimak Mukaddes 
Bir Gaye 

Yeşilay Kurumu tarafından dün 
saat 14 de Beyoğlunda Fransız ti
yatrosunda bir propaganda mü -
sameresi verilmiştir. 

Hüklimet, haremde değişiklik 

yaparken, memurların, bilhassa 
az maaşlı küçük memurların tcr
fihinj gözönünde tutmaktadır. Ye
ni layihanın en mühim hu ,uı;iye· 
ti banka ve mümasil müesseseler
de ikretle $alışan memurlar hak· 
Jııada ıla yelli bir barem tt't veli 
hıwrlanmış olmasıdır. 

Bu müesseselen!e çalıı;anlarda, 

devlet dairelerinde çalışan emsal
leri gibi muayyen formüllere bağ
h bir §dtll"e maaş alacaklardır. 

Bu hal t,anı ile, memlekette ay. 

ni seviyede bulunan ve asağı yu
kan ayni işleri yapan vatandaş • 
la.r, müsavi denerek bir miktar Ü· 

zerinden maaş alınış olacaklar -
dır. 

Yeni hazırlanan barem, de,·lct 
dairelerindeki aylığı azımsaya • 

ra1ı, banka gibi hususi mües. cse
lere gcçmeği düşünen elenanla· 
rı, bulundukları vazife ve dairc~·c 

daha ziyade bağlıyacaktır. Şüphe 
yok ki, bu, devletin umumi mcka· 
nizmasmda en verimli iş iı;tih,al 

edilmesine yardım edecektir. 

Yeni Barem Kanununun, 
mali yıldan itibaren tatbik edil . 
mesi temenuisi her b'1lde ~·erinde 
olur. 

BEŞAD Fl \: .t 1 
Hapisanedeki başgardiyan Osn:an 

Bu müsamerede evvela bir nu- ı-------
benim bacanağımdır. Karısının 

kız kardeşini öl.dürdiiğüm için ba-

na rnuğberdir, daima canımı yak-

mak ister .. 

Liız Şevket Ye arkadaşından al

dığım demirleri, gardıyan Meh -

mede götürüp tesl'm ~ttiği.ıni ha-

ber alınca, derhal Mehmedi ya -

nına çağırtarak or.a· 

- Biliyorsun ki, İbrahim benim 

düşmanımdır. Onu ezmek için fır

sat bekliyordum. İ7te §imdi tam 

zamanıdır. Bir zat:-ıt varakası tu-
talım v~ p~n~elerd<n sökülmii§ 

olan demirleri. bu gece, İbrahimin 
yalağının yanında bulduğumuzu 

zapta geçirelim, demiş. Mehmed de 
onun bu teklifini l<abul etmiş.> 

Şahidlerin de dinlenmeleri için 

duruşma 8 haziral'a bırakıldı. 

Afyon Fiyatları 
Toprak mahsull"ri ofisi umum 

müdürü Şakir Ribt dün şehrimi
ze gelmiştir. 

Ofisin tayin ettiği eski afyon fiat
lannın değiştirilır.~sı için teşeb -
büsler yapmak üzere Ankaraya 

giden afyonculardan mürekkeb 
heyet de dü:ı İttar.hııla dönmüş -
tür. 

dadır. Kral a!lesi de bu parkta 
serbestçe dnla~rlar. Senin gide -
.ceğin gün Löbel gjlya tesadüfen 

Kralın yanm<la bulunacaktır. Kral, 
senin orada bulunduğun sırada mü· 
racaat edenleri gözd~n geçirmek 

üzere oraya gelecektir ve tabii se
ni gördüğiı zamaıı, Löl:ıPl üzerine 
aldığı vazifeyi ifa eıle.~ktir. Kral 
senin yanına yaklaştığı zaman .•. 

Kont durdu Jand, bu planın bu 
suretle nasıl btbik edileceğine ha
la inanamıyMdU. Ru pJıin hakika
ten baş döndürücü h;r şeydi . 

- Vaz geçseniz. },u işten! deme.ki 
istedı ve bu fikrini de açıkça söy- ı 
ledi: 

tıık söyliyen Dr. fbrahim Zati; 
Türkiyede mevcud 30-35 bin mah
kiım bulunduğunu ve bunların 
hemen yüzde 90 ının içki yüzün
den hapishaneye düştüklerini be
yan etmiştir. 

Bunu takiben söz alan Dr. Prof. 
Fahreddin Kerim de içki düşman-
lığınJ. .mukaddes bir gaye. ola -
rak tavsif etmiş ve bilhassa ken
disinin bu ideal için konferanslar 
verdiği Ankara radyosunda hem 
de konleranslannın akabinde içki 
reklamları yapılmasını teessür ve 
teessüfle k&r§damıştır. 

Nutukları takiben •Yeni nesih, 
·Boğaziçi> liseleri küçük talebele
ri tarafından muhtelif danslar ya
pılmış, Muhiddin Sadak tarafın. 

dan da bir viyolonsel konseri ve
rilerek bunu Eminönü "Halkevi 

temsil kolu gençlerinin muvaHa
kiyeUe oynadıkları aDenkbazlık• 
piyesi talı:ib etmiştir. 

Umumi Valilikler 
Doğru Değil 

Hükumetin, umumi müfettişlik
leri lağvederek umumi valilikler 
iluias edeceği hakkında bazı ga • 
zetelerde çikan haberlerin doğru 
olmadığı anlaşılmJŞtır. Bu mevzu 
üzerinde, bir layiha hazırlandığı 
da asılsızdır. 

- Kral bu ka:'cır meşguliyet

leri arasında. iane vermej!e gel -
miş bir kadına bakmağa bile va -
kit bulamaz. 

- Öyle zannetme cicim! Löbel 
Kralın yanında! Matmazel Nike 
isminde bir lmı b!r kademede 
Versaya yükselten o değil mi? Sen 
hiç merak etme! Görecek.sin ne 
güzel ~y1er olacak. RomanJn,.r'da 
bir kasab kın. sonra Şuazi'de bir 
bahçivan kızı sar~ya girmediler 
mi? Daha bu kızlardan hangisini 
sayayım? Şimdi her biri ıkbal ve 
ihtişam içinde panl parıl parlıyor
lar. Bilhasoa Markiz dö Pompa -
dur'n unutma! Bütün bu söyle
diklerim, illi miısaller te§kil eder 
zannederim. 

Kont Jan Dubarry •yağa kalk
tı ve sanki hayata yeni giren r-ek
teb kızlarına hocal:ır:r.ın söylediği 
hitabeyi andırır bı• tayırla -sözle
rine devam etti" 

- Kızım, diinyoda hiçbir şeye 

Dahiliyede Yeni Tayinlf'r 

Dahiliye Vek5.letı, merkezde a
çik bulunan bazı münhallen ta • 
yinler yapmaktadır. Hazırlanan 

kararname yüksek tasd.ke arze . 
dilıni§Ur. 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Otobüs Yolculuğu 
S-llme olob · lflemelr bqla
~berl eTlme ve ,....wıem1ııo 

~ otobüs ne ııcıu r•llrlm. 
Bil •&ohiia 7olcalof1m11 ta.tııaUık 

cılhellıulea lnmV&J• tercih •Uliin· 
den deiil. elıemmlyelab ..ımaJtıa 

beraMr. biru ebiun yakltWa ita· 
ııaıımalı: l(:lndlr. 

Clierlerbı.bı ......ıa, 11US1la oto· 
büa Jolcııllliu eder. ba J•tmlyor • 
muş Iibls bUe.tclnla "e7a tolörıin 
clalpılıiuıdan dolQı lstedltınlz 

Jenle ıne-diJiab rlbl, lndlrllme
n.b lldıı açılan kapıdan, adeta fır· 

ıaıwreuma lııdlrlllrsinlz. Bu hal· 
)erle ..... ~layı~ 

Boş yer oldufu zaman ot.obW,le 
bııluamalı: da başka bir derttir; a
d.Da bafuıa durur. yolca alır. 

Bdedbe bu lş~erl bir nizama il.oy-
• toll: iyi etar. 

TMadilf etmiyorlar nuT. lklltl et· 
ai:Jariar!.. Falıal, bir çoll defalaJ" 
ıru:etelerd• intişar eden ayni dert
leri okumadılar mıT. 

inanma! Ancok kendine inan! (). 
lup bilen her !'<')' gelıp geçicidir. 
Fakat insanbrın hayatında bu fani 
fasılanın büyük ehPmm! eti var
dır. Löbel Kıalnı geçtiği yerlerde, 

gözüne evvelden lı:estirdiğı kadı

nın hizasına g€ldikleı ı zaman, 
mendilini çılcarıp atar. Bu, Kral 
ile Löbel arnsında bir paroladır. 
Kral o zaman dumr mendil han

gi kadının hizasında ı;tılmışsa o 
kadına bakar. Ya beğ~nir ya be
ğenmez. Beyen;rse, !.adın derhal 
saraya alınır. Bcyeııınezse zaten 
mesele yoktur Ve•<"va giren ka

dınlarn çoğu Kral tarafından hep 
böyle intihab e.:EIMiştir Şimdi 

düşünüyorum. Sızln h zanızda ocy> 
le bir mendil ntıl ••a, Krsl senin 

huzurunda cğilmese bıle, her hal· 
de Löbel'in )-;imse farkına varma· 
dan elini sık~cak w ,·avaşça ku
lağına .Bravo• ı diyecı ktir 

( Deı.amı t'OT) 
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·-·~ - Japon Edebiyabndan --

Kabulünden Sonra •• ~=:::.~-=:: 
Yeni Dünya Artık lngilferenin Müessir 

Rol Oynıyacağına inanıyor 

RANSADA UAaBT 
Sevgilimi Satın Aldım! 

/ngiliz Hükümdarlarının Kanada ve Amerikaya 
Seyyahati İki Memleket Arasındaki 

Münasebetleri Daha Ziyade Kuvvetlendirecektir 

İ'flgillı askerleri top başı-ıda 

' • 
• 

... .J 

karışmamak, Amerikanın dalına 

seyirci kall'!lası fikrind~dir. Bun
lar pek tabii olarak rcıs Ruzvelt'in 
hattı hareketir.e muhalif bulun -
duklarını gizlemiyodar. Fakat dün
yanın bugünkü vaziyetinde Ame
rikanın artık Avrupa meselelerine 
liıkayd kalması imkansız olduğunu 

takdir eden Amerika!ılar daha 
çoktur. Çünkü bugünkü dünya me
seleleri birbirine sımsıkı bağlı gö· 
rünüyor. 

Berlin - R<>ma mihverinin git -
gide kuvvetlenmeei yalnız Avru
pa devletlerini di:şündüren bir 
keyfiyet gibi giirün:nüyor. Cenubi 
Amerikada da Bedin - Roma mih
verinin nüfuzu kend ,ni gösterin
ce bundan şıımali Amerika rahat
sız olacak diye tahn,in edenler az 
değildir. İştP bundan da anlaşılı
yor ki Amerikalılar Avrupa işle

rine karşı liık:ıyd dup kalamı 
y;cak\•r. 

Eıık.lden l'n1llada da - alıııır, u
hlırdL 11 ı.oı rla rılda ın tumıu 

UH, -··- UYUlr'lua lekll· a lberlae IAITolanda. 

Js.aapan, ...... ıı ronldea lllT• etli. 
81J' .. ft lıefU eo/J'I- &!mu IMIJ
- mtilaad• ... rdL eaıu mlla-
lekelere buul ı•e•Jv alıulerdl. Yer .. 
iller tlddelle aabalefel ellUer. Cam· 
hurlJoel lda...ı, eurell Ultllııüıl Ul
ılıNL 

JtA(UT ELBİSE 

Onbetlnal rU.rılın m..ııur ressam
larınd.&n Jan Gosaert oot müsrlflL EU
•e reoeD P&r&J'I 1&rfeder. Parası bitbı
ce, nesl var, neaı rok aatardı. 

İmpara&or Şarlken, kendisine jpeJt 

ve sırma ile dokunmq blr kumaştan 
~apılm.q bir elb~ vermiş, urara Jel· 
ditl zamao bunu riJ'me!..lDJ emretmlş-
11. 

Gosaerl parasu kaldı, elb~JI sal
tı. Ar: sonr• &araya davet olundu. İm
paratordan, kendi yaphfı bir clblseyl 
clymcslne müsaade istedi, Ve zlyafetı 

cecesl, Ü'Zerlne bir çok resimler yapd
ınıt kifıttan bir elbise Ue İmparato4 

run huzuruna çıktL O kadar güzel 
t.&ktıd e"ılmlftl kJ İmparatorun hedl-
7• eltlil elbiseden hiç farkı yoklu. 

İmparator: 

- Hani, dedi, kendi ,apf.ıiın elbise 
De celcektln? •• 

- Üzerimdeki elblse kendi ,aplı -
fı.mdır, başmetmeap! ... 

Şarlken, yaklaştı, dikkatle bakınca 
eJbl~nln kltıttan oldutunu anladı. 

Ressamı takdlr eti. dolcun bir k.e. e al
tm verdi. 

SUN'İ EL!\IAS 

İskandln&VJ'&da cıkan hartatılt bir 
mecmua, sun'i elmas ;rapmak tçln bir 
alet keşfolunduiunu yazıyor. 

Bu alet, lkl peUk parçasından mü -
rekkeptlr. Amyantla ayrılmıştır. Üst .. 
lekl paroa bir elektrik ocatına batlı· 
dır. Ve ortasında, cazln cetebJlmesl için 
bir rol vardır. Alllakl parçada amudi 
bir delik vardır. Erltllecek. maden bu
raya konuJur, üstteki paroa ile blrlq
tlrllfr. Bu suretle cereyanın her ikl 
Darca.dan seçmesi temin olunur. 

- ölüyorum ... 
Diye bağır-dım 

Güldil: 

- Ölmek, insan
ların ellerinde ol· 

sayc'.ı, açlar, muz
tarih' er - açlıktan 

ve ıztıraptan kur

tulmak için - ölii

mü tercih ederler 
ve k~layca ölür • 
ler.ii. 

Drdi. 

Sendledim .. Yo
lun üstüne düş -
tüm 

- İşte, şimdi 
topra~ın üstüne 
devrild' m. Yolcu- ır 

lar bPni çiğneyip 
geç~:ekler .. Hay -
van!~.r beni didik· 
leyip parçalıyacaklar .. Gel, 
kurtar! 

Diye yalv:ıcdım. 
O, yine güldü 

beni 

- Her topral!a dö~e'l, ç,arçabuk 
ölür mü sanıyorsu'l? Yolcul3r, se
ni çiğnemeden geçecek yolu bu -

!urlar. Hay\·3nJar, !P•&n etinden 
ziyade, kendi cinslec;· in ~tini di· 
diklemekten hoşlar.ırlır. Tıpin !a

sanlar gibi. Onlar da birbirlerini 
yerler .. Kurd. lceçinin etini, atma· 
ca, serçenin kanadtnı yolar .. Ben

den yardım mı umuyorsun? Ne ya
zık!.. Haydi kalk ve kendini kur· 
tar! Şu dağların yamaçlarındaki 
çobanlardan ibret almıyor mu -

sun? Her çoban, ku~di sürüsünü 
güdüyor ... Başkasının yediği ye
mekle, benim karr.ım doyar mı 
hiç?! ... 

mekten hoşlanırlar. ôyle mı? / 

* Beni tahkir etmişti .. Beni, yo~ 1 
üstünde bırrkıp gitmı~tl. 

Fakat, onu hiila seviyoruın. 
Kalbimde yanan bu u teşi, onun 

sevgisi mi yarattı? .. Yoksa benim 
keyfimden mi do~du? 

Bilmiyorum .. 
İçiındeki ateş • or.u hatırladık -

ça - dişlerimin uc'.lııdan fışkırıyor. 

Ve bütün kinimi~ haykırıyorum: 
- Sana r.ıalik olacağım! .. 

* Bir dostum: 
- O, zengin bir koca arıyor .. 

Senin gibi züğürt bir heykeltıraşa 
varır mı? 

Dedi. 
O gün zengin olmrğa end içtim .. 
Fakat, nas'! zengin olmalı? 
Bilmiyorum .. 

* 
Sun'i elmas imali lcln kullanılan 

maddel.r tonlardır: Denür, nikel, Ko
ball, .-rafit ve asld kubonlt... 

Bunlar. elektrik. kuvvetUe eriyor, el
mas ballne ı-ellyormw,. Bak.l.kUerlnden 
de pek kolay kola7 fark.olunmuyor .. 

Elini bile uz3tır.adı. Mikadonun büyük bir heykellni 

muş ... 

Dudağını bük:ek yürüyüp gittL 1 =y=a=p=m=a=k=ı=· ç=in=ü=~=y=ı=l =u=ğ=:a=ş=tı=m=.=T~e=s=&=-

0 gün, düştüğüm yerden nasıl 
AGUSTOSTA KARI kalktığımı bilmiyorum. 

Atustosun sıcak bir ıünü, ötle üzeri Şimdi ayaktayım .. 
buram buram ter dölttütünll• bir ••· Ondan ziyade kendimi düşü • 
manda lı\pa llpa kar yaidJimı cördü-

nüyorum: nü..z mUT. Hayır, delil mlf, 
Demek, bütün ır.aıı!uklar, ken-1934. de, Polonyanıu Baltk.ı denizin ... 

deki Gd;rnla limanı eivanndakl küçük di cinslerinden birinin etini ye· 

bir plija kar 1afm11tır. Hem lapa lipa .. I ~~~~~~=~~=~=;;;~ 
Plija 7akın bir yerde bulunan C"az • 

Acele ediniz ! 
Beyoğlıı İstiklal caddesınde Sa

karya sineması karşısında 

MOTOLA 
GÖMLEK 

tica; ethanesinin 

Türkçeye çeviren: 
İskender F. SERTELLİ 

düfler yardım ectl. Heyi· fi sar•· 
ya sattım. 
Şimdi zenginim .• 
İçimi yok.L;;dım: O kin, hlll 1" 

flYOr .. Onu hli!A unutmadım-

* Bana: ·Züğürt!• diyen dostUJlld 
buldum: 

- O, hfil zengm bir koca art' 
yor mu? 

- Evet.. 1'€ henüz bulamadı· 
- O halde ona haber ver: ııe~ 

zengin oldum. EUaıi hemcinsi~ 
didikletmeden - dliştüğüm yet aıı'" 
den . kalktını. İsterse, gelsin b 

* Koşarak evime gel<!i. 
İlk defa bn:rm:rr,a sarılıyordu 
- Beni sevıyor ınlli>un? 
Diye sordum. 
insanı çı!Jırtan bir eda ile gO' 

lümsedi: 
- Eve-t .. Seviyorum. ScvmeseY' 

dim. üç yıl s~ni bekler miyciJıD?I 
Yalan söylüyordu. 
O, üç yıl, beni değil, kendi tJ ' 

lihini beklemişti. 
İnanmadım ... 
İnanır gibi görandüm. IJll: 
Kazandığım para !arı gösterd 
- İşte zengın oldun". 
Dedim ... Beni bıraktı, paral• 

rıma sarıldı. 

Onunla evlendim .. 
Onu, para ile sat;n aldım. 

Oh.. Şimdi bir -hiç- için birbiriııJ 
didikliyenlere, ve benim glb~ 
düştüğü yerden kalkamıyan pat 

fii'iii~ 
Ankara Radyosu 

aootııf 
18.31 Pro,-ram. 
11.35 Miiz11L (Xctell mU.lt) l'L 
U.ID Kunllljma (Dokİorua oaatll• ıl 
19.IS Til•k ırııhill (ll•lk md51JtlJ.ıJ 

Halk tı.irkülcrl ve oyun tu.Yaluı: S• 
Yaver Al.ıııman. , 

lf. 16 Türk milzli:I (Kul•ıll prol 
ram) 

4
, 

Qalanl:ır: Hakkı Derman. F.-ıref ıt• 
rl, Ilasan Gür, Ba!Ji İ.}flcr. Uıuudl 1°' 
k .. y. ,, 

20.00 Memleket saat "''"· AJall1 

Geçen ey;ulde Ç€koslovakya -
nın taksimine varan Münih ka -
rarları Amerikalılı.rı t'lemnun et
mekten çok uznktı O zaman Ame
rikalılar Mü::ibde Çekoslovakya -
nın parçalar.masın:ı ı azı olan İn· 

gilt!<C ve Fransa gibı lıüyük garb , 
devlctleı-inın bu hrlırıi az tenkid 
etmemişlerd'. Rilh~ssa İngiltere 
için bu hal tne:Uz hıparatorluğu
nun dünya.:!aki nüfuz ve itibarını 

kıran bir darbe olarak karşılan -
mıştır. Artık ondan ~:rıra Ameri -
kalılar arasında y3nf~n bır fikir 
vardı ki o da şöyle idi: İngiltere 
artık ne olursıı olsun l>arbetme -
meğe karar verroişth'!. 

depolarından çak. mJJı:tarda Blok.sld dö 1 
karbon intişar ederek. havaya ya7t1-
mış ve tekessül ederek. kar parçalan 
fekllnde yere düşmcfe başlam.q ... 

PARİS ISIKLARL KEŞİF 
ALAYI.. ŞAFAÜ!ı. DÖNÜŞ .. 
UÇAN VALSLAP.. ve KADIN
LA...ll HAPiSHANESİNDEN 

Şimdiki dükkanının terk: hase
bile ve Tico.reı Odasının miısa

adesile y •pmak'" oldugu 

Tenzilatlı s:ıtışıwlıın ilk 
günlerinden iu.ifad<' 

1 M.rtcorolojl haberleri. ) 
20.15 Türk müziği (Klasik proıro1" 

ispanyada harb bitti, akacak kan aktı. şehirler yıkıldL Şimdi İs· 
panya lı:ı harabenin içinden bakalım nasıl doğrulacak? Fakat Franko· 
nıın işgal ettiği eski Cumhuriyetçi topraklardaki şehirlerde çocuklar 
•imdi lıö~·le fpşist usulü selim veriyorlar. Evlerini, barklarını darma
dağın eden adama teşekkür için mi? Çocukların bu masumane resimleri 
haıin bir manzaradır. 

İngilterede mectmrl askerliğin 

(Devamı 7 inci sayfada) 

ALFONS'UN 500 TABAKASI 

Sa.blk İspanya Krah 13 UncU Alfona, 
İspanyayı terkettlfl zaman sa.rayla -
rında, şatolarında bulunan k.ıymetll eş. 
yalannı, tablolarını, ı>0rscleo takımla. 

rmı, mücevheratını, milli ve yabancı 

tlrketlere ald birçok esham ve tahvl· 
l:ih b1rakmı1tL Bunlarm arasında, diln
J"&da eşi bulUDDUJ&D bir tütün taba-
1'.Mı kolleksl)'onu vardı. 

General Franko, Altons'un şahsi eıı
yalarmın iadesine karar verdl Fak.at 
bu tıymelll ,.,ıerln, bilhassa 500 tü
tün tabakasının. yerinde Jeller esutl 
ıörüldil. 

SONRA ş:ıhc5erleı· dızisinden: 
B3ştanb,şa "enkli 

ALTIN HARBi 
OLİVİA DE HAVlLLAND

GEORGES BREET 
p.,k y•kıııda 

c<liı.ıiz. 1 
En iyi cins bütün stokları!Jl re-
kabet kabul etmez fiatl~rl• el-

l
de~~k25taila 45 11 

tenzilat l 1 
Sineınasındıı 1 Acele ediniz 1 1 

ı;................. 1 

LALE 
Bu yolda belki yüz cümle söy!Pdi, bir leğen 

gözyaşı akıttı. Ancak, en sont.inda GünEy kapının 
yanındaki sandalye üzerine oturabildi. Genç ka -
dın: 

- Hayır. Artık her şey bittL Ben seninle otu
ramam. İçimdeki bütün duyguları öldürdün! YOS A 

mızdaki her tü:lü ilgi bitecek ve o her hakkına sa
hih ola~nktır diyeceksin. 

Genç ka,iın doktorun bütün be.nliği üzerinde 

y€niden kurduğuna akşamdanberi iki deneme ve 

ve sınaç'aı ile güven bulduf;'.ı eğernen'iğini bütün 

gücü ile yürütüyor, sözlerini kesin c.!2rak söylü -

yordu. F:ızıl baktı ki, ne söylese duha iyiye değil, 

daha kötüye, d~ha ağıra gidecek ve Gimey aliıngle 

bir sist~mle yüklendikçe yük:ıecek. K~ııdL~i de tıp· 

kı onun gibi. fakat sert ve b'.r.dirici bir t&ktik ye

rine uzutıcı ve yıpratıcı bir taktik aldı. 

Diy,)ı, ağzır.dan başka lakırdı çılcmıyordu. Fa
zıl, yarım saat, bir saat bir buçuk sn•, iki saat dil 
dökt: dö:.:e değil onu kandırmağa, sadece konuştur
mağa y~tıştmrsğa muvaffak olabilm'şti. Bu ay -
tasma ve konu~ma ı!a iki saatten uzıın sürdü. Gü
ney:n sorı söT.iı ilk sözüydü: 

- s~nin benden gizli hiçbir şevin clınamalı -
dır· 

Ve davasını yürütmek için söylüyordu: 

- Paranı benden gizlediğin gibı her şeyini de 
gizliycb•lirsin. Nereden bileyim ki, ~u dakik da bır 
başka k aınh :lğili değilsin? .. Yine LEtEden bile
yim ki, yurda gidiyorum diye bugiln metresine git
medin?. Bir şeyı gizlemesini bilen birçok şeyleri 
de gizliyebilenclir. 

Doktor da and and üzeriııe vererelc ilk söy
ledıği gıbi söyiüyordu: 

- Yurtta iıesab gördüm. Parav• bar.kaya ye
tişt ı rerr,, ciinı. Üzerimd~ buraya g<tird:rn Birden 
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sokiağa çıkacağımız için yanımda bıı!undurmak 

iswmedim. Açıkta bırakmaklan da ~ekindim. Otel 
odası bu. Herşcy olabilir. Karyola:ıın başucunda 

görünmEz bir yer diye halının alt•na saklamağı 

uygun buldum Senin odaya gireceğini bilmiyor -
dum. G~lınesen bile sonradan sş.na söyliyecektim. 
Bunun ..ızatılacak. üzerinde durulacalc bir tarafı 

yok. 
En sonunda Güney: 

- Bır şartla seninle barışırım. O da şu: Yarın 
sabah beraber bankaya gideceğiz. KPsanı görec~· 
ğim. İçine b3k:lcağıın. Ne var, ne yok hepsini bile
ceğim. Paran henim için önemli de17,:l. Gizlediğin 

bit başka şey var mı, yok mu onu fÖrwek, incele· 
mek isterim. 

Ded! 

- Karıcığım, banka kasa:;ında ne olabilir? 
Niçin bana inanmıyorsun?. 

Yazan: ET.ıM İZZET BENİCR ---··---
Kun' retlar filandan başka pek az d3 oara var. 

Y. ırgunluğun boş yere o!aca.kl 
ı. .eraka değmez. 
ı,enin d~ bana güvenmen gerek 
Diye ardı arkası kesilmez bir sürü liıkırdı etil 

Fa' .at, Güney !<esti attı: 

- Bankadgki kasayı ve bankala~dakl para he
sı bını gi;rm~den, bilmeden, :l!celemNlen seninle 
r ~ barışır, n~ de bir saniye yanındı ctururum. Bu 
8ece bu~·ada seıı;n karın olarak değli. bir konuğun 
olarak kalacaj!ı.m. 

Doktor hu ônel'geyi yine ağzında geV1!lemek, 
atl .. tmak yoluna sapmak istedi Fakat, Güney bu 
kez dahı:. ağır bir şart koştu: 

- Hemen seninle barışm•k içİ!ı bu kadarı da 
yetmez. Noterden bir senet de istiyotum. Senedin
de: Kar.mdan gizli hiçbir şeyim olJTl•.yacaktır. Böy
le lıir ~ey karını tarafından görülür gcirülınez ara.-

- Peki karıcığım, sabahleyin bankaye gide -
ceği.z. Kabul! 

Ded·. Bunu söylerken df' şöyle di'silndü: 

- Sabaha kadar nasıl olsa be'l onu yumuşa· 

tır, vazııçirtirim 1. 
Fakut vaz geçlrtememek ihtimall de aklına 

geldikç~ deliye dönüyor: 

- Kasayı hen ona nasıl gösteririm? 

Diye tüyleri diken diken oluyo•, kcı!disini yer 

gibi diş\uini sıka sıka söyliyecck!erini içinde zor
la alıko> uyord•J: 

(Devamı var) 1 

İdare eden: l\t~ut ~emil. 
Aııkara ı-..ı.d"•,sıı küme lte7etL ~ 
(Uecılekir C:ıhml beyJn hatırası iç 

eçerh:ı·.inden mürekkep pro,-ram)· 
21.00 it.on uşına. 
21.l;'S EsJıam, tahvil.it, Kamblt0 

nukul ve Ziraat bor!\ast (fiyat). 
ll.25 Neşeli 1tlı1k!ıır - R. 
21.3U l\tüzlk konuşması (rantatl' 

nlztn), ,, 

ıı.u l\lüzilt (Hava sazlan, oda "' 
.ıtl). 

22.15 Müzik (Küçült ortesln • şol' 
N<cip Aşkın). 

ZZ.45 lUüzik (Virtüozlar - Pi.)· I 
%3.00 Son aJam haberleri Ye , • ..,... 

prorram. 
23.15-Zt Müzik (Cazband - pL)o 

YARIN 
12.30 Proı;ram. 
12.35 Türk milzli:l (Pi.). ff 
13.00 Mcmlek•I saat a7&n, oJaııJ 

Meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Karışılt proJl'l'D' _,. 

l'a.). 
13.45-H Konllftıl& (Kadın oaalO· 

1357 Hicr! I 1355 Ruıııl 
Rebiülevvel Nisan 

18 2S . --
1939, Ay 5, Gün 128, Hızır 3 

8 Mayıs PAZARTESİ . -- 1 1 
Vakitler Va.ati E.saDI 

... dı. ... d •. ---
Günef 4 49 9 37 

Öğle 12 10 4 58 

İkindi 16 os 8 S3 

Akşam 19 13 12 00 

Yatsı 21 00 1 47 

İmsak 2 53 7 43 
. 

E 



s-- s o N ' TELG.RAY MAYIS lt3t 

J iLKBAHARIN oRrAsıNDA 1 . j_ş_A_K_A_I, ·Hafat Mücadelesinde En 
Çiçek Merakı Neden ~~;-;:,'.'""m''""~' Çok Kimler Yoruluyor? 

Azalıyor? 
tski Evlerin Çoğunda Küçükte O!sa 

Bir Bahçe Vardı, Şimdi ise .. 
-· 

- Aman, söyle şıınu ... 

- Bir lira ver d~ EOnral .•. 

İSTİKBAL 

- Maşallah kızınız büyümüş. 

Ne yapmak ııiyetindes;niz? .. 

- Sinema y:ldlZ! olmak istiyor. 

- İstidadı var mı acaba? ... 

- Henüz birşey diyemem. Şİln· 

dilik zayıflar:ııya çalt~ıyor. 

SÜR'AT REKORU 

Çinde, sür'atle giclen tren bir -

denbire durur. Yolcuiar, şaşırır -

ı ... , telaşa diişerle:·, memurlardan 

birine sorarlar: 

- Ne var? Tren niçın durdu? .. 

- Merak C!dilece1< bir şey de-

H 
ayat mücadelesinde ençok 
didinen ve yoruian bir kı

sım insanlar da artistlerdir. 
Meslekleri de hakikaten güç ve 
meşakkatlidir Bunların içinde 
şöhret kazanmış olanlar, bakınız, 

hayatı nasıl görüyorlar? /' 
1868 de, meşhur Fraıcllinl bira-

derlerin büyük harası. Gu.stav 
Fratelini dUrıyayı <' 
gezmek istiyor· 
du. 

Eu sebeble tıb -
biye r:ıektebini 

terketti, bir cam
bazha,,eye girdi. 
İki arkadaşile jim
nastik oyunları ya-
pınrdu . FakRt. 
çok geçmeden bun 
d~n usandı. Yal-

Artistlere inanmak 
Lazım Gelirse En 

Ziyade Onlar 

ğiL Bir manda tre:ıi durdurdu. 

1 

nız Başına turne· 
Yarım saat sonra tr~n yeniden ye çıktı . Turne • 

durur. lerin;!e en çuk dik-
- Yine ne oldu? ı :-m niçin dur- kat nazarını çe • 

du?. 1 kcn ~eyin ne ol -

G eçEn gün, Bahçekapı c:Ya• 
sun'! çiçek var. Bu, bütün dünya

rındaki çiçekpazarına, çiçek 
da çiçeğe karşı fazla bir alakanın 

Birşey değil . . Tren, önde 

koşan mandaya yetlşti, ezdi. 

ANTİKACI DÜKKANINDA v ıneraklıscı eskı bir bahçı - İ 
'n l uyandığını gö•\eriyor Eskiden s-

~· 0 ° an arkadaşımla uğramıştım. tanbul civarında bir çok çiçek Bedestenli S~yid Ahmed. tablo 
u, ·•t, çiçek mevsimid'.r. Burada ı 1 1 mütehassısıdır. Nadide tabloları 
Q,:ı~U.tlü türlü çiçek fıdanları, fi· Yazan: REŞAD FEYZi bahçeler ivard:. Bunla", zamanla 
"i tı ve tohumları satılıyordu. A- '-------------' birer sebze bahçesi halini aldı. Bu· alır, satar. Dtikkan:na gelen müş-
'ı Verış çok hararetli d~ğildi. gün en fazla çiçek sarfeden mü- terilerin çoğu ecneb'.dir. 
• u t !ara karşı yapılan tahribat o ita - 1 b'.k 1 k 

ııl et.i de fazla yo!'... dar az olur. essese er, u et, çe en yapan Son zamanlarda zengin bir ama-

l ç ~gun, bilmiyorum, insanlar, Tabiatın bu en güzel varlıkları- mağazalardır. Bütün çiçek hah • tör, seyid Ahmedden, üzerinde 
t· . ge karşı neden daha az me • çeleri, bu mağazalar için çalışı -
'<I . na karşı bu kayıdsızlığımıza rağ· cÇallının tablosu. yazılı bir tablo 

d, •uır. İsimlerini bile ilk defa yor. Ayrıca müşteri$i çok azaldı. 
ı,d . men sun'i çiçekcilik bizde de res- B uk b·ı d kid b .. k t satın alır. İki gün sonra dükkana 

'..:. u. ~um b~zı çiçekler soran ar- b 1 k k 1 M una m a ı e, es en u e , •," mi ir ders o ara o utu uyor. a-
ı. •~ıın, tat.nin edic; cevaplar a- çelenk, yapyışımıza bu kadar gelir, hiddetle: 
.. nıa·n . k. arif Vek&.letinin açtığı Akşam kız f 

1 
. . t' 

11.; .. 15 ~·•dc~k 1• suratını astı. san'at mekteplerinde çiçek yap- aza gırmemış L - Bana sattığınız tablo Çallının 
·• uon u: G<'<'enlerde bir yerde mevzuu mak bir ders olarak vardır. Bir ta- . ., değil. 

~a~ Çıçü ~n g:i:~l şe:'.dir, dedi. kım kumaşlardan kokusuz çiçek bahsoluyordu. Büketler, çelenkler 
, at, tnerakılsı ve ruı<:ıası ne ka- için çok çiçek parası veriliyor - - Evet, Çallının tablolarından 
•aı yaparken, bunların hakikilerine 
çun~':al~ı .. Çıçekciler h•klı<lırlar. de rağbet etsek iyi olmaz mı?. muş. Bu 9içekler yerine, her za - birinin kopyesi ... 
1-b; u, ol ve iyi alıcı olıru:yınca, Şu:ıu da hatırlatayım ki, çiçek man kullanılabilir sun'l çiçekler- - Şu halde, ne diye cÇallının 
ı atıle, fazla ve çeşidlı m-ıl ge- bu sene modadır. YaJa-cı çı'çek de den büketler, çelenkler yapmalı 
-ıı -· tablosu• etiketini koydunuz, beni 
~ 'tler. Bugiin çiçeği yalnız u- ls p · V! d 1·mi•. Çiçe"e verilen para da bir "'lt o a, arısten, yana an son ge- ·--. " 
,:ni bahçelerde parklarda gö- len ilkbahar ve yaz modalarında hayır cemiyetine teberrü edilmeli aldattınız?··· 
n~·ruz. Evinin bahçesini ·~rh ve çiçek hakımdir. Kadınların şap- imiş. Bu hayır cemiyetine yardım - Kopya olduğunu söyleseydim, 

tıı ıın eden meraklı pek az kal- kalarında, elbiselrinde bol bol (Devumı 7 inci sayfada) alır mıydınız ya .. 
ı-,~ltr. Bunun sebr.bi va~. EsJ.iden:===========================================•I 

~ ~tın bahçeleri vardı. Bugün E ı ı • A k 1 • ı D •• 
:~~~~~r~ x;~:ı~=:~ı:::~aar:aah:e e r 1 v e y a a r 1 l e o r t 
o~r tııı?, Eski evlerin küçük de D ı· ı de Yaz 1 Yazan K 1 z ~va, Çoğunda bahçe bulunurdu. 
ltıı ın erkeği akşam evine gelince, 
la Ylldan su çeker, bahçesini su - • • 

'Diyor ki: ''insanlar, Bir Bahse Girerler ve Inad r . 
dl" Çıçek fidanları ile oyalanır-

lıit k 1 . "nl l'n ço ev erın pencere o e -
e de saksılar sıralanmış dururdu. 
on~Unku apartımanların pencere 
, etıne saksılar koymak müm -
~n dc"ld' ~ gı ır. 

~ n z;yade Sardunya dedığimiz 
ön~ıfe yapraklı çıçekler, pencere 
heterın.ı suslerdi. Karanfil de rağ
le. '<lılen çiçeklerdendi. Bahçe-

ie · tı ıse sarmaşıklar, hanımelle-

ı·'r krızantem, şebboy, gül, gece
ı. •ları, menekşeler vardı. Hele, 
h,hr Ye yerler'Nleki köşk ve yalı 
ı Çel~rınde öyle çiçek meraklısı 
~ ~!ar \·ardı ki, yüzlerce çeşid 
l 'e' ~ı r~n kimseler tanırım. 

'e a, ş: ındi, bahçelere giriniz, 
~ 

1 
1n \'e l~y!:ık kokusundan ge

~ n '" Lcyl:ikların mihveri kısa 
~u~r Çobuk açılırlar, çabuk dö. 

Ur!e· cq . 
1ı · ~ bilhassa, manolya meraklı
ilı;ı tlıın. Bahçemde on beş tane 
l"_nolya ağacı vardı. Bunların ko-
"'lt • 

llar na bayılırım. Bunlar ne ka-
'°'P nazik 9içeklerdır. Ağacından 
\,,n •ttlınca, el sürülür, bir suya 
>;p 'lıazsa, o beyaz, kalın ve tüylü 
ı.,1 taklar çabucak kararmağa, 
·tnağ ~r. a başlar. Yapraklar kıvrı-

ç:ıç"' . ~'ln -~ ınsanlar tarafından se • 
~ın telidir. Bugün çiçek merakı
ı~Y· eıskisi kadar olmadığını gö -
ılır oru.ın. Ç.~ek, iyi bir meşgale -
tıı · l:ıutün vücud ve dimag yor -

nıu -
hıi. gunu godcrir I<okt!~u, içi-

.,., f' 

ı,. - -Crahlı:t ver;r. Ç'ıçek ayni 
·nanct 

l•h· " medenıyet remzidır. Bir 
ı~;'ro~ ne katlar çok çiçek görü
' »e ••~ ' orada yaşıya:ı insanlarıı; o "•-l(j;ı, - llıı<icni olduklarına hükm-
~ı r. Sonra, lıalkı çiçek sevgisi
tıı,3{'Çek yeti~1irmcsine ve bak • 
~' na ~ll.!jfırırsanız, umumi bah-

'. "(j 
"· P<ırk!orda ç!çcklcre, fidaıı-

Ederlerse, Behemehal Muuaff ak Olacaklarına 
Ş ü b h e Et m ey in iz.,, 

P 
arisin büyük cambazhane
lerinden birinde Thea Alba 
isminde güzel bir kadın var-

dır. Bu kadın ayni zamanda elleri 
ve ayakları ile yazı yazmakla şöh
ret almıştır. Önüne üç siyah tah
ta konulur; biri sa~, biri sol eline, 
biri de ayaklarına mahsustur. 

Rivayete göre Napolyon, dört 
mektup birden dikte ederm~. Al
ba o devirde bulunmuş olsaydı, 

şüphesiz İmparatora hususi kati
be olurdu. Zira, ellerindeki ve a
yaklarına bağlı tebeşir !erle tah · 
tanın üzerine gayet okunaklı ve 
düzgün bir yazı ile her şeyi yazı
yor, hem de bir kaç lisanla ... 

Bilfarz, •Sizi seviyorum> diye
cek değil mi, sağ eli ve Fransızca: 
cJe VQUS aime., sol eli İngilizce: 
cİ Love You•, sol ayağı Almanca: 
cİch liebe Sie•, sağ ayağı da İtal
yanca: • Viarno• yu yazıyor. Eğer, 
sizi sevdiğini hfila anlamazsanız 

kabahat onda değil, sizde ... 
Parisli bir meslekdaşımızın, bü

yük cambazhanede çalışan Thea 
Alba hakkında yazdığı yazıyı ay
nen naklediyoruz: 

BİR İDDİANIN NETİCESİ 

- Ellerir.,le ve ayaklarımla ya
zı yazmaya nasıl alıştığımı öğren
mek istiyorsunuz değil mi?.. Bu 
san'ati, • bilmem buna bir san'at 
der.1ek doğru mu? · elde etmeme 
bir iddia sebPp oldu. Ben, küçük 
iken sol elimle de kolayca yazı ya- , 
zardım. Arkadaşlarım bir gün, iki 
elimle bird.en ve başka başka cüm
leleri yazamıyacağımı söylediler. 1 

Ben, yazarım, dedim. İddia ettik. ı 

1,te Tea Alba bö11lc hüner sahibi bir kadınctır 

Muvaffak oldum. Hepsi hayrette 
kaldı. İçlerinden birisi: 

- Niçin bu meharetiniz! sah
nede göstermiyorsunuz, dedi. Çok 
para kazanırsınız ... 

Bu fikri mıtvafık buld um. Ken
di kendime · cEl ile yazıldıktan 

sonra ayakla niçin yazılmasın?• 

dedim. Bunu tecrübeye başladım. 

Altı ay geceli, gündüzlü uğraştım. 
Nihayet bugünkü kemale erdim. 

Bir ar~lık bileklerimde romatiz
ma sancıları başladı. Az kal~ın i
şimden oluyordum. 

Romatizma, - burada bir paran
tez açıyorum • cambazhanelerin 
en büyük düşmanıdır. Buna tu -

tulınaktan çok korkarlar. Buna 
karşı müessir b ir ilaçlan da var
dır. Yaşlı bir cambaz: 

- Vücudunuzda bir ağrı hisset
tiniz mi, vakit geçirmeyiniz, he
men kerviz yemeye başlayınız. 

Fakat, bir iki parça yemek kafi 
değildir. Çokca yiiniz. Ve kereviz 

köklerini beş altı litre suda su
yun yarısı kalıncıya kadar kayna

tınız. Günde bir litreden az olma
mak şartile içiniz. 

Demiş ve bunun romat!=aya 
kar§ı bundan daha iyi bir ilaç ol

madığını ilave etmişti. Tatbik et
tim, hakikaten romatizmam kal
madL 

du~unu sordu. 
Yaşlı san'atk!ir te
rerfrlü<lsüz cevab 
V<>rcli; 

- Tiyatro lora· 
!arı'·,. M ahrema
ne söylüyorum, 
hepsi biribirine 
benzer ... 

Turneye çıkan 

aktörler, cambaz
lar çok yer geze1"" 
ler. fakat çok şey 
gfümez;er. Zira 
vakitleri yoktur . 
So·ıra şehir değiş

tirmrğe ıılı:ıırlor. 

İsta~yonlar hep 
biribirme benzer. 
Oteller de öyle. İ
kiye kadar uyur
lar. sonrı. müzik 

11 arayıın ııttist acenta müd ;;tÜnün huzurunda evııel4 

hole giderler. nurr·aralanru yapar
lar. Sonra bir birahanede. lokan
tada içerler, karınlarını doyurur
lar. Hayatları Hamburgda da böy

le, Marsilyada da Löyle, Boenos 
Ayresde de böyle geçer. Hiç de
ğişmez. 

Artistlerin yalnız bir kusuru var

dır: TenbeWk .. Vazife haricinde 
çok tenbeldirler. 
Meşhur artistlerden Frehel, ha

tıralarını şu suretle anlatıyor: 

1ıtmatasını gös termeğc merburdur 

Cevabını verdim. Mt ğer bu ana 
Kraliçe Mari imiş Aldırmadı, be
ni saraya dave! etti Gittim. Dost
larının huzurunda bırkaç şarkı 

söyledim. S0nra Türkiyeye gittim. 

Umumi harb b"şhdığ! zaman 
Türkiyede bulunuyordum. İstan
bulda birçok yabaıorı vardı. Bir 

çok lisanlar konuş.ı.lııyordu. Ha -
yat da pek ucuzdu Az bir para ile 
doyuncıya kadar YP'Ylek yemek ka
bildi. 

Ftehel bid~yett<ı çok sükse ka 
zanmıştı, çok alkışl~nmıştı. 

Türkiy•dcn çıkmak kabil değ · 

di. Bütün hı:dudlar:la harb olu 
yordu İş bulmak gi'cleşmişti. A 
nihayetinde oda kirasını veremeı 
Kendisini küçük bir odaya attı 
lar. 

Bir gün bir lsvi~reliye tesadi., 
ediyor. Beraber oturuyorlar, iç 
yorlar: 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

- Çocuk iken eker değnekçiliği> 
yapıyordum. Ve h&lkın dikkat na-ı 
zarını çekmek için yavaş sesle şar
kı söylüyordum Sesim güzeldL 

İngilterede Nazi 
Propagandası ••• Birçok rnem!eket~eri dolaştım. 

Bilhassa Romanyada çok rağbet 
gördüm, bir gün bir kadın geldi, 
tebrik ederim, dedi. Ben de: 

- Çok naziksiniz. teşekkür e.ııe- Bir Çok Gazetecilerle 
rim, güzel bsyan ... 

Berabe ı 

------- 30 Kişi Hudut Haricine Çıkarııld 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 1 
* Amnika çiftlikler!, yan -

guı yüzür.dcn 7,500 frank ziya· 
na uğrar. 
* Kanadada r:ıajtazaları. 22 

bin frank değerin1e mal satar
lar. * Basra körfeı!ndP., İngiliz • 
!erin idaresinde bulunan Bah
reny adalarında 380 franklık 

inci saydolunuf. 
* Çin, 5 bin kilo Kolza. 15 bin 

kilo çini toprağı. 5 b;n 500 kilo 
arab fıst!ğı istih~al eder. 

* Hamburgd~ 2 k:lo paçavra 
toplanır. Bunlar, dünnnın dört 
bir tarafına sevkolunur. 

* Amerikan bütçesinden 680 
b in frank sarfclunur. * Yeni icad ı.hınıın bir ma
kine altı bin p iri'lÇ tanesini kı
nalarından ayırır. * 1taly9, yeni slstem bir tay
yare İlna\ eder. Bu tayyarele
rin pervaneleri tersine döner 
ve dakikada on bir kilometre 
mesafe k?teder. 
İŞTE 60 SAN!YE DAHA 
GEÇTİ. 

•ı ngiltere'de 
1 cN azi. pro-

1 
pagandası 

YoJ>ı> n otuz kişi

J nm hudud hari -
\ ci edilmesine ka
l rar verilmiştir. 

Bunlar meyanın

da bir çok gaze

te muhabiri de 
vardır. 

İskotland Yar
dın ecanib ve ca-

susulk servisi ta
rafından uzun 

müddetten be • 

ri takip olunu -
yorlardı. 

Hudut harici 
edilenler arasın

da kadınlar da 
vardır. Bunla• 

rın en marufu, 
Bay.ron fon Gri

eshayııı. adlı sa

rışın bir kadın 
dır. Bu kadın, 

dört senedenbe
ri Londrada ika- Huduridan rıkanlıın!ardan Baron Grishaym 

met ediyor ve kibar salonlarına sıkı etrniştir. Diğerleri Q., hafta so
sık devam ediyordu. Bayron, veri- nuna kadar İr:giltereden iidecek

lcn mühlet bitmeden Londrayı terk- İ lı:rdir. 
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Yunanistan 
Asker Topluyor 

alatasaray2-1 Dün 
Ankara Gücünü 
Mağliib Etti 

(l inci sahifeden devam) 

hafilde söylendiği.ne göre, Berlin 
• Roma mıhveri Yugoslavya üze
rinde tekrar tesir yapmağa baş
lamıştır. Yugoslav Hariciye Na-

' zırı Markoviç 15 mayu;ta Cenev
reye giderek Milletler Cemiyeti 
içtimaına gidecek olan İngiliı ve 

· Fransız Harieiye nazırlarile gö

rüşecektir. Mihverin, Yugoslav 
Ankaragücü takımı ikinci kar- J 

pla.şmasını Şeref stadında dün 
Galatasarayla yaptı. Hakem Ta
nk Özerengin'ln idaresinde takını-
Jar sahaya çıkmışlardır: 1 

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Adnan - Musa, Bedii, Yusuf - Nec
det, Boduri, Ce!Aleddin, Murad, 
Sarafim. 

Ankaragücü: Natık - Salih, En
ver - Abdul, Semih, İsmail - Ve
hab, Fikret, Muzaffer, Fahri, 
Hamdi. 

G<ılatasarayWar güzel oyunla
nnın semeresini 9 uncu dakikada 
bir gol yapmakla aldılar. Murad
dan bir pas alan Boduri, mükem
mel bir şüUe topu ağlara taktı. 

Galatasarayın sıkı hücumları de

vam ediyor ve gene Boduri mü
dafilerden sıyrılarak plase bir şilt
le Galatasaraya ikinci golü de 
kazandırdı. Bundan bir dakika 

sonra Galatasaray müdafaası to
pu süren Filtreli 18 çizgisi içinde 
yere düşürerek penaltı yaptı. 

Hamdi penaltıyı köşeden Galata
saray kalesıne sokarak Anır.aranın 
ilk ve son golünü yapmış oldu. 
Penaltıdan sonra Ankaralılar a-

• • 

çılarak Galatasaray kalesini bir 
müddet sıiı.ışbrdılarsa da Galata
saray müdsfaasının güzel oyunu 
tehlikeleri bertaraf ediyor, Gala
tasany da güzel hücumlar yapı
yor. Fakat başka yapılmadığın -
dan birinci devre 2 - 1 Galatasa
rayın lehine neticelendi. 

İKİNCİ DEVRE 
İkınci devreye Galatasarayın a

kınile ~landı. 11 inci dakikada 
4laleci Osman sakatlanarak bir 
müddet dışarıda kaldı. Sonra 
tekrar yerine geçti. 23 üncü da
kikaya kadar iyi oyruyan Anka
ragücü bundan sonra h.fıkimiyeti 

tamamen Galatasaraya terketti. 
26 ıncı dakikada Bodurinin yap
tığı favül yüzünden Galatasarayın 
üçüncü bir golü sayılmadı. 

Son dakikalar tamamen Gala
tasarayın hakimiyeti altında oy
nanıyor. Hakemi ndüdüğü çaldı
ğı zaman Galatasa.ray 2 - 1 maç
tan galib çıktL 

Ankaragücü dün, bir gün ev
velkine nazaran daha iyi oyna -
makta beraber daima sağdan oy
namakta israr etmeelri, Vehabm 
ve Muzafferin aksaması yenilme
lerine sebep oldr 

• 

f Hariciye nazırını Cenevreye git
mekten alıkoymağa, hattA Yu

goslavyanın, Milletler Cemiyetin
den çekilmesini temine çalışmak

ta olduğu ıddia edilmektedir. 

Polonyada Harb 
• • • 
ıçın ıane 

(l inci •ahifeden devam) 

ralll'alıları müteessir etmiş ol· 
luğunu yazmaktadırlar. 

Roma matbuatı Danziğ mese
lesinin müzakere yolile halledil· 
mek ümidforini beslemekte ve 
bazı fikirler ileri sürmektedir. 
Almanyanın Dan:ziğ için bir U· 

mumf harbi göze alamıyacağı da 
bazı siyasi mehafilde söylenmek· 
tedir. 

Cinayet mi 
kaza m1 

Beden Terbiyesi Maçı 

Dün Zincırlikuyu civarında kır 

gezintisi yapmakta olan Zek' a

dında bır genç tabanca ile arka· 

daşı maliye memuru Semihi ~a
kağından yaralamıştır. 

Beden terbiyesi kupası için dün 1 
Şeref stadında Milli küme maçın- ! 
dan evvel Şişli - Süleymaniye 

muhtelitile Beykoz - Kurtuluş muh 
!eliti karşılaştılar. Adnan Akının 

idare ettiği maç beşinci dakika -
sından itibaren Şişlinin hı'ıkimi -

miyetine girdi. Yedinci dakikada 

penaltıdan Haraç vasıtasile birin

ci golünü yaptJ. 

Şişlinin hB.kimiyeU altında de -

vam eden oyunun 40 ıncı dakika

sında soldan gelen topu kale ö -

nünd yakalıyan Haraç güzel bir 

kafa vuruşile gole tahvil ettı. 

Ve devre Şişli - Süleymaniye 

muhtelltinin 2 - O galibiyetile so
na erdi 

İkinci devrenin 35 inci dakika-

11nda Beykoz, Kurtuluş kalesine 

giren topu hakem gol saymak ü

zereyken vaki !Uraz ve yam ha
keminin ikazı üzerine bundan 

vazgeçti ve oyun biraz daha Bey

koz - Kurtuluş muhtelitinin ha-

kimiyeti altında 40 ıncı dakikada 

bir korner devam etti. 

40 ıncı dakikada b'.r korner atı
şından isti!ode edc'l Si.ileymaniye, 

Şişli muhtc~iti Nobar vasıtaisle 

üçüncü golü de Beykoz, Kurtuluş 

kalesine taktı ve bir :ki ehemmi

yetsız akını müteakıt:. Süleyma -

niye - Şijli muhtehli :ı - O sabayı 
terkettı. 

Bu miısabak:ı ile Beden Terbi

yesi kupası ma~larınııı birinci dev

resi bitmiş ve Süleymaniye - Şişli 

muhteliti on beş p~vanl" birinci, 

Beykoz - Kuı·tuluş muhteliti on iki 
puvanla ikinci olmuşlardır 

Anadoluhi~arı - Dcmirspoc lı:u -
lüb1€ri arasında y.ıpıJan müsaba

ka da mütevazin bir şekilde ve 

O - O beraberlik!" netı~-elenmiştir. 
Bu musabaka ile iı<inc' küme 

lı:ulübleri ara~ında yapılan maçla

rın bırinci d..'vresi b"lmi~ ve neti

cede on iki puvarl• Anadoluhi -

sarı İsman Yurdu birinci olmuştur. 

Hadiseden haberdar edilen za: 
hıta ve müddeiumumilik tahkl<a

ta el koymuşlardır. Semihin y:. · 

ralanmasının bir kaza eseri mı, 

yoksa bir kasd neticesı mı oldu

ğu tahkikat neticesinde anlaşıla

caJ<tır. 

Beyoğlu dö:dün~i; sulh hukı,ık 
mahkemesir>den · 

Kasımpaşada Küçükpiyalede 
Tahtaköprii sokak '.?ü No. da otu
ran Mahide tarafmdan Galata 

Kasablar S'l~ ak 24 ~ay:da ablası 

Mürvetin yanında oturan kocası 

Mehmd Said Bezmez aleyhine 
açılan sulh teşebbüsü davasında: 

Muhakeme günü davacı gelip da
va edilenin ikametzlıhı davetiye 
verilen meşrubattan meçhul oldu. 
ğu anlaşıJm3kla ilanen tebligat ic

rasına karar verilrni~ olmakla mu
hakeme olan 30/5/%"9 ını.at 11 de 
dava edilen MBhmrd Said Bezme
zin Beyoğlu dördünrü sulh hukuk 
mahkemesinde ha.?~r bulunması 

tebligat makamına Jı:aım olmak ü-
zere ilan olunur. 939/249 

Türk - Sovyet 1 

Dostluğu 
(l inci sahifeden devam) 

takviyetktı: bir mesaı sarfetmek
tir. 
Eğer, bütün koır.~ular ve bütün 

milletler kerdi mün~sebet ve ra
bıtalarında bu hedefi k11rarlaştır
mış ve bulabilmiş olsalardı hiA; 
şüphesiz dünyad• ne kimsenin 
burnu kanamak en'.li§esine maruz 
kalır, nede kimsenin kimseyi in
citecek sözü bulunabilirdi. 

Türk - S'lvyet dostluğunun mu
hakkak ki, bir hu~usiyet ve aem
bolü de budur ve hiikiimetin teb
liği artık: 

- An'an~vı. 

Vasfı ile ifade edilecek olan iki 
devlet dostluğunun bir kere daha 
tecellisine kuvvet.e fırsı.I vermiş 

bulunmaktadır. 

E:rEM iZZET BENİCE 

1 S Kişilik Bir 
Kaçakçı 
Şebekesi 
(l inci sahifeden devam) 

bir miktar Proin, uoin bulaşıklı 

kağtdlar, çakılar, kasatura ve sa
ire bulunmuştur. 

Arab Hulu.il, oğlu Zeki, diğer 

oğlu Cenab ile bunlara eroin te -
min eden Ifamparsum ve satıcılık 
vazifesini gören Turan İbrahim, 
Şevki, Zeki, Nevzad. İbrahim adın-

1 daki kimse!€rle Meryem ve Be -
hice adında iki kadın yakalanarak 
adliyey tesli ır.edilmişlerdir. 

* Galatad:ı şüphe üzer:ne çevrilen 
Mehmed oğlu Necsti adında biri
nin üzerinde blr plket eroin bu -
lunmuştur. 

Türk Pavyonu 
Açıldı 

(l tnci sahifeden devam) 

tor Findlay kısa bir a~ış nutku söy
lemiş, Türk inkılabını ve Atatürke 
aid hatıralarını anlatmıştır. 

Bundan S'lnra, A'Ilerika büyük 
elçimiz Müııir bir nutuk söyle -

miştir. Bundan soıı:a sergi kmni• 
seri Vedad N ~dim Tur da bir nu -
tuk irad etmiştir. 

Birleşik Ameril:a aevleti na -
mına sergi umum! komiseri Flenn 
tarafından da çok mıih;m bir nu

tuk söylenmiş, Türk - Amerikan 

dostluğundan bahsedılmiştir. Ko

miser Türkyeıtin na:nl bir inkılib 

geçirmekte olduğunu tebarüz et
tirmişfü. 

Müteakbıen, serfi namına reis 
Whalen bir ııutuk E< "yliyerek Tür-

Liseler Alım Sabm Komisyon" Başkanlığıııd 

Beck Cevab Veriyor 
(Z inci sayfadan devam) 

böyle başlarlı ve buııun de bu saf
hada bulunuyor. 

Hitler'in Danzig ve Koridor hak
kındaki iddialarına karşı Beck de 
Polonyanın iddialarını ileri süre
rek diyor iti: 

1 - Danzıg ~eh:in.t!l ekseri nü
fusu Almandır. Fakat Danzig ha
yatını ve bütün varlığmı Polonya
ya borçludur. Dawiıı. asırlarca za
man müstakil şehir olarak kal -
mıştır. Bugünkü vaz:yetini tesbit 
eden 8.mil Versay muahedesi de
ğil, tarihi ve iktısadi sebeblerdir. 

2 - Kori<Jora ı;elınce; bu. ha
kikaten -ko~idor• degi., Polonya 
topraklarının bir cüzüdiir. Bu voy
vodalığın niifusu t:ırr.amile Polon
yalıdır. Bununla beraber, Polon
ya, Almanyaya voyv:;dalıktan ge
çid vermeğe razıdır. Esasen bu 
geçid bugün mevcuadur. Ve bunu 
daha ziyade kolaylastırmak için 
müzakereye girişmeğe hazırdır. 

Fakat hakirniyetir,i tahdid eden 
ekstratertor'yal !rr.tiyazlar vere -
mez. 

Nevi 

Ekmek 

Mıktan 

Klo 
498000 

Muhammen 
M. 

K. S. 
9 50 

Dağlıç eti 65500 48 
Karamarı eti 81000 46 
Kuzu eti 27500 50 
Sığır eti 26850 35 

Toz şeker 80250 27 
Kesme şeker 22500 30 

Pirinç 58500 30 

Peyntr beyaz 21500 45 
• kaşar 10550 70 
·-~~~~~~~ 

Zeytinyağı 17450 48 

Sadeyağı 47000 95 

Nohut 
Fasulye (kuru 
çalı) 

Barbunya kuru 
Yeşil mercimek 
Kırm.ızı • 

Un (Ekstra) 
Pirinç uou 
Makarna ·ir
mikli• 
Şehriye 

Nişasta 

lrmik 

Soğan 

Patates 

Sabun 

9350 
29500 

10900 
7250 
3450 

38500 
3000 

14750 

2850 
2600 
4500 

42500 
58000 

14700 

15 
17 

12 
17 
12 

16 
22 
25 

25 
18 
17 

8 
9 

30 

ilk T. 

Lira K. 
3548 25 

6888 56 

2131 32 

1316 25 

1279 50 

628 20 

3348 75 

702 90 

933 98 

646 50 

330 75 

Ek. yapılacağı Ş ,r.~ 
gün ve l•dll 
saıti ~ 

15/Mayıs/939 236 
pazartesi saat 15 dt 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • 
• • 

• • 16 , 

• • • 

• • • Polonya Harici}'\! Vekilinin ce
vabı, mukni, vakur ve mutedildir. 
Ve Almanya ile ır\iz~kere için ka
pıyı açık bı:tbnaktac!ır. Böyle ol
duğu, nutlıun !1.lrıanyeda intişa-
rına derhal ır.üsaade edilmemesin- _z_e..:yt_in _____ 12_2_5_0 __ 25 ____ 229 __ 6_9 ___ • ___ • __ ._ 

den de anlaşılıyor. Halbuki Hit - Tereyağı 4000 115 345 • • • 
ler'in nutkunu Polc>nyahlar radyo- Reçel 7300 40 103 50 • • • 
larla dinlemişlerdi. Şimdi bu şart-

20 637 50 Silivri yoğurdu 42500 
)ar altında akla gelen şuaı şudur: --- • • • 
Acaba Almanya, nedc•1 İngiltere- Süt 59000 12 588 38 • • • 
ye ve Polonyeya bı. dPrece hiddet Kase yogurdu 15300 5 
etmiştir? İşin iç yıizü şudur ki, Yumurta 455000 1 70 580 • • 

Odun gürgen 2250 250 5li3 13 • • • 
• Meşe 700 250 •çeki· _./, 

M-a-nıg~a-l~kam-.. ~üru-.-.-3-7000~~~4~5~0~~1-24~-88~-1-7-/M~a-yı_s_/93~9~ÇJ~: 

Kok kömürU 

1235 1900 

Tüven.ın kömürü 200 1150 
Kriple kOınürü 

İspanak 

Pırasa 

Llhana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Domates dol
malık 

Domates sıra 
Taze bezelye 
Bezelye araka 
Taz.e bakla yerlı 

• • İzmir 
Çalı fasulye 
A~ekadın fa
sulye 
Barbunya yeşil 
Bamunya iç 
Biber dolmalık 
Biber ince 
Taze yaprak 
Yerelması 

275 

36000 
47000 
36000 
18250 
12050 

5150 
12550 

18500 
4300 
4250 

12000 
8300 
8800 

26500 

1500 

6 
t> 
5 
6 
6 
6 
6 

5 
10 
10 
5 

15 
8 
9 

10 
13 
7 
5 

12 

saat 15 de 

1759 88 • 16 • ' 
481 88 • • • 

2799 34 • • • 

Haklı Olarak Üsküdar ikinci snlh hukuk malı- kiyenin muvaffak'yE>tlerini anlat-

Almanyanı., hlddPti . Danzig me
selesini hedeflerine uygun şekil

de halletmeğe muvaffak olmama
sı değildir. Bu meseleyi halletme
ğe teşebbüs ederken, Polonyayı 

karşı tarafa keçırını~ olmasıdır. 

Almanya lç'n bugün artık Danzig 
ve K<ıridor meselesi yoktur. Po -
lonya - İngiltere anlaşmasının do
ğurduğu vaziyet vnrcır. Fakat Al
manya bundan bah~etmiyecek, 

Danzıg ve Kori.dordan bahsedecek
tir. 1904 İngıliı - Fra11sız ililab ak
tedildiği zaman d•• Almanya hü
kı'ımeti için .asıl endişe mevzuu bu 
anlaşma olduğu baldt" Fas meselesi 
bahane olarak ilerı sürüldüğü gibL 
Almanya bu anlaşmadan dolayı 

hem İngiltereyi. hem d€ Polonya
yı cezaland•rmıştır. Birisiyle 1934, 
diğrile de 1935 anlaşmasını feshet
miştir. Hakikat şudur ki Almanya 
Polonyayı lngiltereden ve yahud 
da İngiltereyi Polonyadan ayır -
mak için bu devletlerden herhan
gisile eski mukaveleyi akdetmeğe 
hazırdır. Çi;nkü Alman diploma
sisi, Polonyayı İng•lterenin kolları 
arasına atmakla, bo>ş senedenberi 
en ağır mağlubiyete uğrımuş bu
lunuyor. Bundan oonı·a Alman po
litikasının hedefi şu olacaktır: 

Danzigi almıya, K<>rıdordan geç -
meğe ve deciz rekııbeline giriş -
meğe çalışır gibi göıünerek, İn -
ğru.z - Polonya tesar.üdünü boz -

Taze bamye 
Pancar 
Semizotu 
Kaıbak yerli 

19500 
9000 

12000 
2500 
1750 
2150 
6800 
4950 
7050 

4 
13 
4 
e 
5 

kem esinden: 

Merak Edebilir sin iz Beylerbeyinde Ab :lu!lahağa ma
hallesinde Yalılar caddesinde 10 
No. Ju yalının bir odaınnda sakin 

iken Darül.icezed.e \-efat eden ve 
terekesine vaz'ıyec! edilmiş bulu
nan AbdullJh klzo İkJ:.alden ala -
cak ve borç iddia'llnda bulunan -
ların bir ay ve veraset iddiasında 
bulunanlarm da üç ay içinde ve
saik ve sent-d9tı ltamıniye!erile 

Üsküdar ikiııci sulh hukuk mah -

1 - Ölüm Çenberi 
2 - Marmaradan BirSes: S.O.S 

Bu eserleri SON TELGRAF' ta okuyacaksınız 
şimdiden kendinizi bu fevka!ade eserleri 

okumaya hazırlayınız .. 
kemesine müracBlt eylemeleri 
ilan olunur 939!68 

İtalya Kralı Berine Gi • 
ıyor 

(l iftci sahifeden devam) 

Milino konnşmalarmdan BOnra, mihvere dahil ikl 
devlet arasında, askeri ve ıi7asi bir ittifak akdine 
karar verilmesi, Roma "" Berlin matbuatında ıeniş 
akisler yapmaktadır. Her iki mukea matbu11tı bu 
askeri ve ,iyasi ittifakın ehemmiyet ve şümulünden 
bahsetmektedir. 

Bu konın,malardan aonra neşredilen resmi teb
liğde aı;lı.eri ve siyasi ittifakın sarahatle yer bul -
ması nolı.taı;ı üzerinde ehemmiyetle durmaktadır· 
lar. Londra ve Paris matbuatı bu ittifak etrafında 
fikirler serdederek, bu Y"ni vuiyetin, aou İngiliz 
ve Fran~ı.z çalışmalarının bir neticesi olduğunu 

kayddmektedirJer. 

Londra (Bu•ud)- Bazı mehafilde 1i17lendil1-
ne ·•- Musolini, Almanyaınıı !ııtedili askeri itti· 
' 

lakı imzalamak için huı şartlar ileri &ürmüştür. 
Bu şartlardan birincisi, ltalyanın harbe karar ver
mek hakkını muhafa:ı.a etmesi, diğeri. İtalyan as
kerlerinin İtalyan toprakları veya nuruz mıntaka
lan haricinde harbetmemesidir. 

Digcr taraftan, Pariste çıkan L'Ouvre gazetesi
nin yazdığına göre, İtalyan efkarı ıunuınnyesi her 
gün bir pOt"Çn daha Almanya aleyhine ve bilha•sa 
Almanya ile müttefik olarak bir harbe girme aley
hine inkiıaf etmektedir. Yine lıu Fraııs12 gazetesi
nin yazdığına göre, bazı büyük iıalyan şehirlerinde 
mali mebafilde kargaşalıklar çıkmış, halk nümayiş 
yap1114tır. Balkın Almanya aleyhine yaptığı bu nü
mayişlerde: •Kahrolsun harb• yazılı l"halar la -
flDJIUŞhr. 

Koma mehafili bu nümayiıleri resmc11 tekzib 
etmektedir. 

mıştın 

Sergideki Türlı: pavyonlan çok 
bğenilıniş, umumi bJT alaka uyan
dırmıştır. mak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Hey' etinden : 
1- Eksıltme günü talih zuhur etmroiğinden Çankayada yaptırıla

cak polis karakolu binası inşaatı eksiltmesi 15/Mayıs/1939 Pazartesi 
günü sa .. t •On be;ıte• T. B. M. M. İdare Heyeti Odasında pazarlıkla ya
pılacaktır. 

2- Fenni evrak T. B. M. M. İdare Heyetıııden alınacaktır. 
3-- Keşif bedeli 31994 lira 50 kuruştur. 
4- Elı:siltmeye girecekler 2399 lira 62 kuruşluk banka teminat 

mektubu getireceklerdir. 

5- Pazarhğa girecekler 2490 sayılı kai!unun 2 v" S cü maddelerin
de yllllı belgelerle en az yirmi bin liralık bu gibi bina işi yaptıklarına 
daır vesaik ile brlkte pazarlık gün ve saatinde T. B. M. M. İdare He-
yetiodasında bulunmaları. cl667• c3157• 

İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden 
Fenerbahçe - Kumkapı - Bostancı ve Heybeliada mendireklerinin 

denız cihetlerine dökülmek üzere asgari 300 a.zami 1000 kilo sıkletinde 
olma.iı'. üzere 1000 - 1250 metre mikab Ada ve,,a Kavak malı taş açık 

eksiltme ile alınacaktır. Müteahhit bu taşları !rendi vesaiti ile yuka
rıda isimleri yazılı mendireltlere teslım edecektir. Tahmin fia.tı 4375 
liradır. ~~ 7,5 temınatı muvakkale 328 lira 12 kuruştur. Eksiltme 18 
mayıs 939 Per~mbe günü saat 11 dir 

~ıllmeye gireceklerın % 7,5 teminatı muvakkateyi muhasebe 
muoti.rlügüne yatınlıkla.rma dair makbuz veya banka mektublarile ek
siltme ııiJnü Ga!atada Rıhtım üzerinde İstanbul Deniz Ticareti Müdür
lüğü.ne ve şartnameyi görmek ve almak istlyenle.-in de Müdiriyet idare 

J şub~ine müracaatları il.An olunur. (3032) 

• İzmir 
Marul adet 
Patlıcan bq 
adet 
Patlıcan orta 
adet 

19000 
8000 

20500 
94500 

89000 

15 
2 
3 

Karnabahar kilo 9300 10 
Yeşil salata adet 48500 1 
Enginar l aş adet 30500 il 

• orta adet 25500 3 
Hıyar adet 24000 2 
Limon adet 118000 S 
Dereoto demet 11700 1 
Taze soğan de- 14800 1 
met 
Maydano:ı: d.. 28000 1 
met 
Kırmı:ı:ı turup 11100 1 11 

·]<il 
İstanbulda pansiyonlu liselerin 939 mail yılına ait nevi, ıııı '' 

muhammen fiatlarile ilk teminatı ve eksiltme gün ve saati Y~, , 
yazılı yiyecek ve yakacakların Beyoğlu İstiklil caddesi 349 N"0• ~ıı 
Jer alım satım komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeleri yapılsC9 ~ 

ıııJ 
İsteklilerin yeni yıl Tica.ret Odası vesikası ve ilk teminat e~! 

. . d"kli v J ve ticarethane namına hareket edenlerın noterlikten tas ı 
1
,r. 

namelerile birlikte 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununuıı ııD 
dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve S

881 tfo/ 
saat evveline .kadar sözü geçen komisyon başkanlığına makbU

1 

bilin<le vermeleri. 1/ 

Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği veznesıne ~/ 
cak teminat müzekkere-sini almak lıçin Galataııaray U.esine J1I 
)arL (2863) 
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J Mecburi Askerliğin 
Kabulünden Sonra .. 

• 
F91 L.. o 

'lerrlka Numarası ı 106 Yazan: Rahmi Yı\CIZ 

Genç Erkanıharb Kaymakamı 
Bir An Gözlerini HaritadanAyırdı 
kumandanlarınArasındaKonuşmalar Başlamıştı. 
Cemal Paşanın Sözleri Nasıl Bir Tesir Bırakmıştı 

l d 9 Uncu. 11 inci ve 6 ıncı kolor
~larıa miillıalr: kıt'alar, hecinsü
t fırQlar, süvari .fırkası cephe 
~ taarruzlarını garba tev

Cilı edecekler, bunlar da Lübnan 
Cepheoıindeki düşman kuvvetleri
~ıtı ar kalanru alacak, ihata ede -
c;ıı, tamamen teslim veya imha 
G'llıalannı temin edecektir. Ce -
~l PaŞa tekrar dıı.rdu, nefes al-
~ kıvılcımlanan mağrur ifadeli 
~erini harita tetkilrile meşgul 

•erallerin üzerinde gmirdi, 
lıı Itaıı.. Ba:!ıriye Nazırı ve ordu ku
t' ~ndanı verdiği izahatla maiye
t ltuınandanlarının hayranlıkla
;1~1 celbettiğini zannediyor, on • 

1~
111ı ba!af ve hareketlerinden ba
~ takdir manaları bekliyordu .•• 
l lza\ıat kumandan olmıyan, as
~tli~ alakası bulunmıyan alel
. e bır ınsana verilseydi şıiphe • 

: Pa!anın beklediği netice mey
~ ~. gelirdi. Fakat yüksek sevk 
~are erbabı olan ve yü.ı:başı -
ı. ınduıberi birbiri ardına pat
i!~ veren İtalyan, Balkan, Büyillc 
~b gibi melhamelerde vazife 

~0te göre pıı;kin birer asker kesi· 
en kumandanlar r..emal Pap.nın 
~lıatına dudak kıvırmaktan ken
tti 9riıı1 alamamışlardı... Bu na
ılıı lfti.? Ne çeşid umumi taarruz
! ? • Manevra denmesi bile gü • 
~ç sayılacak bu proje siliıhca, 
~ce, sevki idarece kendindello' 
it .n bir düşmanın karşısında 

1bi.k edilirse çok feci neticelere, 
lııııuını bir bozguna yol açardı .•• 
1 <>&nerallerin harita üzerinde o
~-dı..n oraya dolaşan parmakları 
. litılu. Umumi bir hayret ifadesi 
:zeden tekmil gözler Cemal Pa· 
d tıııı üzerine çevrildi, sükut ıçin
d e kalanJlalonda soluk sesleri bile 
ı:;ulııı.uyordu. Mağrur ordu ku· 

lldanı bu vll>liyeti bek.ooiğl 
~llılya, umumi takd:r ve hayran
•• aldı ... Devam etı: 

it\-. Dtinyayı kasıp kavuran, he
ten hemen her tarafta idari. si
ı."'~ içtimai buhranlara seoep o-

n Suyük harb, İttifak devlet -
~·. 
~ · n~abına bu taarruzumuzla 
~7.afer kaydederek nihayet bu-

lcıır ..• 
ı Ark3daşlar; bu büyük neticeli 
i aJer taarruzunun tatbik ve ba· 
t~r~ıŞında şı.mdiye k~d.ar olduğu 
ttı Ot azı;rnt dikkat ve ıtmayı sarf
~ ectginıze kanaatim var ... U • 
\ıtını 1 k' Allah b ' . led' )ta ım ı, ızım ır ... 
~ ~uınaQdanların arasında hafif 
!> 11 UŞrna1ar başlamıştı.. Cemal 
ııı~•nın aralanan sözleri, tefer-
~ atı tnünaka~a eder gibi konuşan 
r lıınındanların hafif fısıltılaril.,. 
(."e tashih edi~iyordu. Cemal 1 

Paşa. 12 inci kolordu erkinıhar- J 
biyesine memur kaymakam Sa· 
lim beyin haritada bir noktayı işa
retle yanındakilere bir şeyler an
latığını gördü, sakallı çenesini 
yavanlaştıran bir tebes>ümle sor
du: 

- Salim bey! 
- Buyurun Paşam! 
- Projenin bir tarafına takı-

lanlar mı var?. 
Cknç erkinıbarp kaymakamı 

bir an tereddütle gözlerini harita
sından ayırmadı. Cemal Paşa sor
gusunu tekrarladı: 

- Anlaşılmıyan bir nokta fi -
lan mı? 

Salim bey ayni tereddütle kar
şılık verdi: 

- Projeye değil de paşam te
ferrüata dair ba.ıı müliıhazalar i
leri sürülüyor .. 

- Ne gibi? 
- Nakil keyfiyeti, muvasala, 

muhabere işleri, iaşe ve cephane 
ağırlıklarının vaziyeti, topçu mer
misi, harp teçhizatı ve saire gibi. 

Cemal Paşanın yüzündeki te
bessüm silindi, suallerine ufulr: 
bir tereddüUe fakat açıktan açı
ğa cevap veren erkfuuharp kay
makamına kızar gibi oldu ..• Biraz 
sertce mukabele etti: 

- Meseli?L 
- Paşalardan bazıJ.arı bir kısım 

harp malzemesile teçhizatın, bu 

cümleden to.J.>ÇU mermilerinin ka
fi olmadığını ileri sürüyorlar .. 

- Kıt'alann cephanesi mi yok
muş? 

- Var paşam.. fakat bu taarru
zu icraya, neticelendirmeğe miif
kiilitla yetecek kadar ... 

- Mademki taarruzun netice
sine kadar yetecek cephaneleri 
varmış, başka ne istiyorlar .. 

- Harp vaziyetidir, diyorlar pa
şam, türlü zaruretler, türlü hesap 

harici vaziyetler meydana gelir ... 
Eldeki cephane taarruzu başar

mağa zorlukla yetecek derecede 
olursa bunu, taarruzun neticesin
de ortaya çıkacak yeni vaziyetleri 

idare edecek şekilde harcamak 
imkansızlığı var ... Efrad, devam

lı muhareblerden çok yorgun dü~
müştür ... Şimdi, siperlerinden çı

karılıp bu zayıf ve mahrumiyet • 
!erle hırpalanmış kıt'alan yem 
yürüyüşlerle büyük ve çok güç 

sarfına bağlı bir harekete sevket
mek iyi netice almağa hizmet et
mel<te tereddüt hasıl eder ... 

Paşanın çatıklığı yüz asıklığına, 
hoşnutsuzluk ifade eden bir jeste 

çevrildi... Sözün bu mevzu etra
fında uzamasını islemiyen bir el 
hareketile sakallı kumandan genç 

erkamlıarbiye zabitine çıkıştı: 
( De1'amı tıar) 

Hayat Mücadelesinde En 
Çok Kimler Y oru,uyor? 

(5 inci ıayfadan detıam) 

- Niçin, diyor. P,mse gitmiyor-

gün. Yol masr'lfı biz~ aid olmalı: 
şartile 15,000 frank .. 

sunuz? .. 
- Ne ile, ve na.<ıl? ... 
İsviçre sPfaretinin delMetile 

Fransa ya dö.,üyor. 

ACENTALAR 

Artist zihnen he~ 'b eder: 
- Kazabi 1ıinkada l:ır oda kaç 

frankT liomada y~rnek fiatı ne 
ka<lar? .. Yuı;oslavyada frank ge
çiyor mu? ... Bu seyahı.tten kazan
cım na olacak, elimde ne kalacak?. 

Artistler, lıaricd0 bir iş bulmak Düşündüğü yalnız bunlardır. 

için acentalara müracaat ederler. Memleketi, memleketinin güzelliği! 
Müdür sorar: aklından bı!~ geç"1c1. 

- Bildiğiniz ne? .. Şarkı söyle-
mek mi, yoksa n•1:nara yapmak ,- (.ocuk Hekimi 
mı?... · Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Mürebbi, ellndekı küçük may- Taksim • Talimlıane Palas No. 4 
munu gösterir, şantöz, payononun Pazardan maada her &'iin 
önüne oturur. çalar ve şarkı söy- _. .. at 15 ten sonra 
!er. Diğerleri de yaptıkları nuına- • 
raları tarif ederler. Mdür, önün
deki dosyayı tetkik ed•r, sonra: 

- Pekala, der. üç &ylık bir tur
ne. Cezaire, Tunusa gideceksiniz. 
İtalyada nekadar kalacağınızı ya
nn söylerim. Yugos!avyada on beş 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu l 04 

Muuene uaUerl: Pazar hario her 
~ Z.S • 6, Salı, Cıunartesl 12 • Z.S 

fıkaraya. Tel: Z%391 

ZORBALAR 
SALTANATI 

Alemdar Mustafa Paşa; bu ses
ler üzerine olduğu yerden cevab 
verdi: 

- Kırk ikinci bölük yeniçerile-
rinden Alemdar!. 

- Buyurunuz Paşam!. 
- Şöyle daha yakınıma geliniz! 

I! No. 154 
~~anın bu saflyane ve vatanper
~rane •özlerine hiddetlenerek: 

()-. N"eme gerek kıifirler benim?. 
~ nıarı kım aetirdi ise yine onlar 
~v~ 1 l.ı ·Un.. Bana, stanbulu kilıç-

ls, n geçırmak lazım ... tık işim. .. 
Ca~n'buı illerine yünlmek ola -

ır. Dedı. 
C· 

~l Uce Ha>1an, Paşanın ihtırasları-
ı, Ve nıeml"ketın ne yaman el -
d tde bulıır.duğuna '14kıf bir adam-

ı. 

'l'·'<oca • ve akıllı tatar n• de olsa 
~~~kcğtu Türk ıdı. Mili! heyeca· 
dQ .'.:·dad! varhı;ı onu başka türlil 

l~ncelere sevkedemezdi. Tlirk 

Yazan: M. :Sami KAil:AYEL 

vatanı karşısında ihtiraslar dur
malı idi. 

Fakat; bu yaman ve biaman 
müstevli paşalar karşısında her 
biri birer köle haline gelmiş ol -
dukları ıçin bilmecburiye akıntıya 
kapılmış gidiyorlardı. Ne söyliye
bilirdi?. 

Yarım saat kadar konuşa, konu
şa vakit geçirdiler ... Ve Yeniçeri 
zabitleri de gelmşt. 

Pencerenin önüne gelen iki ki-
şiden birisi seslendi: 

- Kırk ikinci bölük Uitabaşısıl 
Diğeri de ayni nekarİı.t· ile: 
- Kırk ikinci. bölük Ôdabaşıaı! 

Zabitler tamamile pencere kar
şı gelmişlerdi. Alemdar gecenin 
karanlığında elinde tuttuğu piş

tovu zabitlere göstermemek için 
sağ tarafına doğru saklamış bulu
nuyordu. 

Paşa sözlerine devamla: 
- Bire bana bakın!. Yeniçeri o

cağı vacibülizale iken ben sizleri 
ve ocağı muhafaza için uğraştım. 
Sizlere bol keseden ihsanlarda 
bulundum. Bire utanmaz ve al • 
çaklar bunca hizmetlerime mu
kabil şimdi beni öldürmek için uğ
raşır durursunuz öyle mi? dedi. 

Ve .. pişto\'unu ustabaşının göğ
süne boşalttı. İkinci kurşunu da 
odabaşının kalbine dayadı. 

(4 üncü sayfadan devam) 

kabul edilm<'si Amer• .<alıları ge -
çen eyluldenberı ver '!lPl 'J"hlerı bu 
hükmün artık deği'j 'Ceğin; gös - 1 
terecektir diyorlar. İııgillerenin 
ordusu kuvntleni<ik\e bıiyük Br•
tanya>un da rciikem• 11 talım ve 
terbiye görr,.üş bir .kMa kuvveti 
olduğu anlaşılıcak ve taarruz e
meli besliyenler varsa onlar da o 
zaınıın ~ünmeğe. ba~lıyacaklar

drr. İsviçre gibi eskidenberi mec
buri askerlik usulünl kabul etmi
yerek yaşamağa al:şrruş olan. bi
taraflığı ve isti.kUUi büyüle dev -
letleroe temin edile.ı. bir devlet de 
vatandaşların mecburl sureUe ta- 1 
!im ve terbiye görmelerini kabul 
ettikten sonra İngiltere ıçin bu 
daha lüzumlu bir hal o!muştu. 
Meşhur L1giliz filozofu John 

Stuart Mill çok evvelden bunu 
keşfetmiş ve bir gün İngilterenın 
yalr.ız dünya .ulhıınu muhafaza 
için değil, kendi hürriyet ve mev
cudiyetini nıüdafaı lüzumu kar -
şısında vata'Jduşfarı mecburi su
:-ette askerLk öğr~nmeierı üızım 

geldiğini yazmıştı. Rugün sıra bu
na gelmiş oluyor. 

İngilterenin ileride Avrupada bir 
harb olursa çıkarac3,tl insan kuv
vetinin mil<tar ve derecesi Ameri
kalıları bu eurete meşgul ederken 
bugünkü Almanya1•kı haleti ru
biyeye ve A!manlan'l Avrupa sul
huna dair düşündü !:!Eri etrafında 
(Taymis) de çık.an Lir m~ktubu da 
gözden geçirmek lazım geliyor. 

Avrupada harb olup olmıyacağı 
bahsinde Alrnanlann dü~ndüğü 
şöyle imiş: Harb olr.uyacaktır. Se
bebi gayet b;sit: Almenlar her is· 
tediklerini sılMı patlamaksızm elde 
edebilecekle;dir. İngilizler harb 
etmek istemiyorlar. Yalnız silah
lanmak istiyorlar. İngilizler hiç 
bir zaman Almanlar gibi asker bir 
millet olamıyaca.klardı.r. Eğer İn
gilizler harbetme~e daha evvelden 
karar verm öş olsalardı. mecburi 
askerliği ço~tan kabul ederlerdi .. 

İşte Alrnanyada ne düşünüldü
ğüne dair İngilizlerin edinmiş ol

duğu fikir ve intıl;a bu merkez • ı 
dedir. Lakin İngilteren!n mecburi 
askerliği kabul etme..•ine Alınan • 

!ar lakayd halamamışıardır. Öyle 
anlaşılıyor ki İngilizlerin er geç 
mecburi ask~rlıği k9.bul edebile -
cekleritıP Alınanlar wr ihtimal \'e
riyorlardı. Fakat ar~ık t:.u emri va
ki olmuştu. 

İngil izler için mecburi askerli
ği kabul etmek hem kolay olma
mış, hem de çabuk olmamıştır. 

Evvelcı> de bahsedildiği üzere 
mecburi askerliğe taraftar qjmı -
yanlar Ingilterede çoktu. İşte bü
tün o neşriyata, münakaşalara ba
kılınca Almanyada olsun, İtalya
da olsun hükmediliyordu ki Çem
berlayn kabinesi bu meselede ile
ri gidemiyecek, 18 - 21 yaşına ka
dar olan İngiliz delik:ı'llılan da as
ket"lik öğrenmeğe mecbur tutula
mır•caklardlf. Bir kere Çember 
!.ayn kabines'.ndek' nazırlar ara • 
sında bumcsele <iolayısile derın 

bir ihtilAf olduğu ;ae v.o.kitıeııberi 
söyleruyordu. Halbuki netice göı>
terdi ki müdafilerle muhalıfler a
rasında bir taraftan da ıniizake

reler devam etmiş ve son şekle, 

yani mecburi hizmetin kabulüne 
varmıştır. Buna muhalif <ılanlll 
noktai nazar !arını müdafaa et~ 
!erdir. Mecburi hizmet taraftarı 

olanlar da öyle. Şimdiye kadar ta
raftar olanlar şöyle diyorlardı: 

- Pek çok genç var ki asker ol
mak istiyor. Askerlik, tallın ve 
terbiye bu gençler üzerinde çok 
iyi tesırler yapacaktır. Bu gençler 
memleketi.erine hizmet etmeği is· 

tiyorlarsa da gönüllü usulile as
ker toplamak bunların orduya gir
melerini kolaylaştırmaktan çok u
zaktır. Bir memlekette askerlik 
mecburi olmazsa büyük bir kısim 
vatandaşlara karşı haksızlık edil 
miş olur. Hem de hizmet etmek is
teyenler hizmet şerefinden mah
rum killf. 

İşte mecburi askerliğe taraflar 
olanlar, bunu ötedenberi müda
faa edenler böyle diyorlardı. Şiın
di İngilterede askerlik mecburi • 
yeti kabul edilmiş olduktan sonra 
ise efkArı umumiye bunu bir mem
leket işi olarak karşılamış bulu
nuyor. 

Bundan da fU çıkıyor lı:i İngiliz
lerin mecburi askerliği ka1ıul et
miyeceklerine hükmedenler ya
nılmış oldu. 

Çiçek Merakı Neden Azalıyor? 
(5 inci aa.yfadan :!evam) 

noktai nazarından bu fikir, fena 
değldir. Fakat, çiçekcilik bakı -
mından çok zararlıdır. Zararlı de
ğil, felakettir. Çiçekçilik esasen 
sönmüş bir meslektir. Daha ziya
de hayatına hatime çekilmiş olur. 
Asıl yapılacak iş, fazla çiçek sar
fiyatını teşvik etmektir. Eğer şim
di, mağazalardan çiçek pek paha-

lıya alınıyorsa, çiçekciliğin teşvik

le, yeni yeni çiçek bahçeleri ku • 
rulacak, fazla istihsal meydana 
çıkacak ve fiyatlar da kendiliğin
den inecektir. 

Çiçek hayatın en güzel şeyidir. 
Çiçeği israf etmekten korkmalı .. 
Az çiçek sarfedilmesin<ien üzül -
melidir. 

REŞAD FEYZi 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Kadıköy kaymakamlığı da.lıiıindeki yollar için lüzumu olan ve 1 

hepsine 1000 lira bedel tahmin olunan 400 metre mikab adi kaldırım 

Vapurlann haftalık hareket tarifesi 
8 Mayıstan 15 Mayısa kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lalmlerl, 
kalkıf gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıbbmlar 

ll11rad.,,ls hettına - Sah ıı .. (Aba), l'~be 12 de 
(Tan), Puar 11 da (Karadaıia). Ga -
lata rıhlauıwlaa. 

lartı~ hattına - Salı ıs de ( Antal)'ll), Camarteü 18 de 

(Ü!:·•)- Sirkeci rıhtunmdaa. 
İ.ıı•ll hattına - Sat,, Peqombe ve Puar 9.30 ıla (U • 

ğur). Tophane rıhtımından. 
Mudanya hattına - Her giin 8A5 4e (Sus) sistemi vapur -

lardaa ibiri, c.ınartesi aJbCa u.JO da 
(Marabz). Galata rılatınımdau. 

lall<lı,.,..a hattına - Paıateai, Çarpm.'ba ve Cuaa 8.15 de 
(Maraba). "7rıca Çarşamba ZO de 
(Ülgen) ve Cumartesi 20 de (Antal -
ya). Tophane rıbtU!llDdan. 

JC•••blga hattına -- Sa.öı vr Cuma 19 da (Bursa). Topllane 
rıhtun:ndaa. 

İmr~ hattına - Pazar S1tat 1 da (Tayyar). Tophaae 
rıhtımından. 

Ay~ahk hattına - Çar amba 15 de (Saadet), Cumartesi 
ıs de (Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Cumartesi postası yaz tarifesi 
m~ibince Di!ciliye kadar &idip döner; 
İzmire silmez. 

İzmir S .. atı.attına - Pazar 11 de (Ankara). Galata nhtı • 
ııuııulan. 

M•rıln hattına - Salı 10 da (Anafarta), ~uma 10 da 
(Gün~ ). Sirkeci rıhtımmd1UL 

Not: Vapur seferleri hakkırula her türlü malıimat aş$da 
telefon numaraları 'J'llClı acentelerden öğrenilir. 

Kara.köy Acenteliği - Karaköy, Köprülıaşı 
Galata Acenteli&i - GPlata, Dm.iz Ticareti 

Müd. Binası altında 
Sirkeci Aceaateliği - Sirlı::eci, Yolca salo111L 

TOrk Hava Kuru 
27 inci Tertip 

40133 
22740 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır " 

üJük 1 ra İJB 40.000 lira~r. 
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 ... 

Avrupada en 

. çok kullanılan 

KER POKER 
taşı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde l 

l 
tnı~ bıça ldarı memleketimı:ıde 

görülebilir. İsteklileır 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 75 li.~~.ık ilk dahi en , 0 1t sevilen 
teminat makbuz veya mektubile beraber 11/5/939 Perşembe gunu saat p k T B ~n~d o er rq •rst ı.r. 
14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2856) 1 lı•••••••llll••••-.ıaııiıllııııiııli-miıll•• .. •••••~ 

İki zabit; nefessiz oldukları yere 
yığılıvermişlerdi. 

Kurşun sesini işiten yeniçeri
ler ve zabitler vak'a yerine koş
muşlar ve ateşe başlamışlardı. 

Bu sırada Alemdar Mustafa Pa
şanın maiyetine hitaben gür sesi 
işitildi: 

- Heyyy!. Haydi!. 

Alemdar Mustafa Paşa başta ol
duğu halde yirmi bu kadar kişi 
bir anda ahıra daldı ve atlara at· 
!adı. 

Çavuşbaşı ahırın demir kapıla
rını bir anda ardına kadar açmıştı. 

Alemdar Mustah P:\Ş{l; narasını 
~e.l!adığı zaman artık aklın -
da ne Kame~t?.b ve ne de diğer 

gözdeleri kalmamıştı. 

Paşa, sanki Ruscuk dağlarında 
ve Tuna boylarır.da ~t koşturan 

bir sergerdP idi. Elinde kılınç atını 
mahmuzladı vo dışarı fırladı. Pe
şindeıı avencıl de yalmkılınç dÜf· 

' . . 

man safların& hüc<ım edm kahra
manlar gibi atılrr.15lardı. 

* Alemdar Mustafa Paşa huruç 
hareketi yap.n:;.dan evvel her ih
timali gözönünde bulundurmtljtu. 

Belki huruç hareketinde mu -
vaffak olamazdı. Gerisin geriye 
dönmek lazımdı. O vakit ne yapa
bilirdi? Cüce Hasa na ~ordu: 

- Hasan ~~!um; ya, huruç ha
reketinde Il"uvafbk clamazsak ne 
yaparız sonra? 

- Paşam eğer bu hareketimiz 
tam huruç csnasınd~ va.ki olursa 
gerisin geriye dönı;rek tekrar mah· 
zene girmemiz icabeder. Yok, ha
reket Sirkecide veyalıud Sirkeci 
yolu üzerinı!e olursa tekrar gui 
dönmemiz 'rnkln mün&elib ol -
muş olur ki; o vakit mukadder ne 
ise o, olur. 

- Evet, d:ijündüfün do#ru. Ben 
de böyle düşünüyordum. Fakat; 

ilk harekette büyilk kuvvetlere te
sadüf edersek geri aönmemiz mu
vafıktır. L!kin; maiızen ağzına 

mahzeni müJ.afaa edecek adam bı
rakmaz isek o vakit rıaı.:.ıl tekrar 
mevkiimize dönüp sahib olabi • 
liriz .. 

- Doğru buyuruyoısunuz pa • 
şam.. Fakat, mahzene adam bı -
rakmamız mümkün cı.11? 

- Neden! 

- Ya, huruç hareketimzide mu· 
vaffavaffak ol~ d& Sirk '<'İyi tu
tarsa.k mahzo·.ıe bıraktı~ıınız ar
kadaşlar •le olacak? 

- Burası müşkü~ işte .. 
- Feda edebiliriz isterseni% .. 
- Bunu k!.t'iyyen dü ·ünmela: iı-

lıemem .. Anca be•aber kıınca be
raber ... 

- Evet, doğruıu cia budur .. 
Mahvoluncıya kadır carpışırız ..•. 

1

. 
- Demek mahz9ne adam bıraJt.. 1 

mıyalım. 

- P&f&m bence bırakınıyalım .. 
- Evet bırakmamak doğru ... 

Fakat; iş icabı bırakmak da elzem. 
- Paşam; af buyurnnuz .. Bıra.k

m~ olsa.k huruç harPketimzide m11-
vaffa.k olamayıp geri dönI!lÜŞ ol -
sa.k neticemiz ne olacak? 

- Hiç!. .. 
- Paşam, nlbay~t mahz~nde son 

kurşunlarımızı atacağız 'le niha
yet YeniçerileT gelip bizi boğu -
hyacalı:lar defi! mi., 

- Doğru. .. Maluene dönmek bi
ze hayat ve ıellmet verecek de -
ğll... Hep birden buruç edip ruı o
laca.ksak olmlaıyız .. 

- Peki. .. Söyledikleıini kabul 
ediyorum. Hep birdn çıkalım .. 
Varsın yeniçeriler mahzeni işgal 

etmiş bulunsunlar .. dedi. 
Çavuıı baş: Cüce HHRR ile pa

f&nlD konllJl11&larmı dinllycwdu. 
Paşanın son ıözil Ü•.rlrıe derhal bo
yun keaerelr. cevı\. vf'rdt: 

(°"11- -·' 



HAYAT; HEYECAN ve NEŞ'E iLE KAiMDiR 
Doktorlarımız Tasdik Dderler ki Hastalıklarımızın Çoğu Ruhidir. 

Zaaftan, cesaretsizlik -
ten, korkudan, melanko -
liden, ümlhlzlikten. Men
tei ise kansızlı~ın mey -
dana getirdiği durgunluk 
dediğimiz heyecansızlık ve 
neş'csizliktir. Bugün has -
taneleri bo~altacak yegane 
ilaç da budur. Heyecan ve 
Neş'e 

Bir hastaneye gidiniz, 
•hastaların elemlerini, en
dişelerini, ı;üler bir yüz 
ve itimadla kaldırınız, ya
ni durgun VP yorgun kan
larını harekete getiriniz; 
derhal yat~k!arından kal
karlar evlerine koşarlar 

İ§te insan makinesine 
maddi ve manevi bu kud
retleri verm~k, hayatı sa-
adetlerle grçirmek, her 

teş~bbüs ve azimde muvaffak olmak demektir. Bu da nıevsim değiştirmelerir?de kenın kırmızı yu
varlakcıklarını tazeleyip çogaltmak ve tabii şekilde harekete getirmekle olur.. Bu ; üJ..sek kudreti 
sizleıe atl('Pk; Fosfarsol, Kan Kuvvet, İstah şu.ubu temin eder. Fosfarsol; Tatlı bir iştah verir, ka
nı, lr.uvve'tl çoğaltır. Zek~ ve hıfıza parlatır. Görmek, Koklamak, işitmek hassalanr.ı arttırır. Si
nir ve adaleyi sağlamlaştırarak uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Mide v~ P.~rsağı tenbih 
ederek, muannid inkıbaz!an g2Ç!Iir. Bel gevşeidiği ve ademi ıktidarda büyük rol oynar. Velhasıl 
insan makineaine lazım o!&n bütün kalori ve ene,jyi vererek, hayatı neş'e ve heyl-can içınd .. yaşatır. 

FOSFARSOL'u diğer mukavvi ilıiç ardan ayıran başlıca hassa: 
D~vamlı hrr surette kan. kuvvet ~·e iştiha temin etmesi ~e ilk kullananlarda bile azami bir hafta 

lçin<i~ tesirh1i göstermesil!ir. Yüre Sağlık Vekalı:mfain resmi müsaadesini haizclir Her Ecza
nede bulunur. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsa tu arruf hesablannda en az 59 lirası bulunanlara aeııe4e 

' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pliııa ıöre ikramiye dağıtılucaktır: 

4 Aded 
4 
4 
40 

100 
120 
160 

J) 

D 

• 
» 
)) 

1,000 Liralık 4,000 LirQ 
500 J) 2,000 • 
250 » 1,000 D 

100 • 4,000 
50 • 5,000 1) 

40 ,, 4,800 • 
20 ,, 3,200 ,, 

DİKKAT: Besablarmdald paralar bir ıe111t 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşaiı düşrnlyenlere ikramiye çıktıiı 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birincikln un, 1 :Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Akba Kitabevi 

.Zafıumumi, Kansızlık, Romatizma, 
Sıraca, i , Sınir 

Hastalıklarına, cılız yavrular, yürüyemiyen, diş çıkaramıynn çocuk
lar, dermansız ihtiyarlar, solı:un kızlar, vereme istidadı olanlar HA
SAN KUVVET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, 
şifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lez
zetli bir şuruptur. Küçük, büyük her yaşta istimal edilebilir. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: I 
I - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için plan ve şartna

meleri mucibince 7 adet maa teferrüat tahammür kabı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

II- Montaj dahil olarak muhammen bedeli sif 23.000 lira, mu
vakkat teminatı 1725.Jiıadır. 

III - Eksiltme 11 Mayıs 939 perşembe günü saat 15 de Kabataş
da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartname ve planlar her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, 
Ankara başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedel mukabilind~ alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar verecekleri mal
zemenin teferrüat ve evsafını gösterir tekliflerini münakasa tarihin

den on gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlül~ü müskirat 1 
fabrikaları şubesine vermeleri ve münakasaya iştirak vesikası alma
ları 18.zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci mad· 
dede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
.ninat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (1922) 

İstanbul • üncü İcra Memurlu

ğundan: 

Evvelce Bakırköy Yenimahal

le Bahçe çıkmaz sokağında 5 sa

yılı evde mukim iken hfilen adre

si meçhul bulunan İsmail kızı Sa
fiyeye; 

na mübaşiri ve mahalli polis tara

rafından verilen meşrubattan i

kametgAhınızın meçhul bulundu

ğu anlaşılmış olduğundan ödeme 

emrinin bır ay müddetle ilanen 

tebliğine icra hakimliğince karar 
verilmi5tir. 

Her lisanda kitab, cazet.e ve mecmu. j 
alarmı, mekteb kltablarrnı, kırtaslyenı .. 
d temin eder. Refik Fenmen'lıı elek
trlkcUlk kitabını, Mümtaı•ın arttırma, 
eksUC.me kl1.abmın Ankarada satq 7e
rldir. 

11111""" 

Istanbul Maliye Muhakemat 

Müdürlüğünün vekili avukat Ka
mı Nazım Dılman dairemize mü- · 

racaa la Cezaevinde yediğiniz ek

mek bedeli olan 5 lira 74 kuruşun 

masarıfi icraiye ve avukatlık üc

retile btrlikte tahsili zımnında da

irem:zin 939/83 sayılı dosyasile ta

kıp talebinde bulunularak namı-

İşbu ilanın neşri tariliinden iti- yanda bulunmazsanız hapıs ile 

baren 30 gün içinde borcu ödeme- tazyik olunacağınız ve hakikate 

niz, borcun tamamına veya bir muhalif beyanatta bulunduğunuz 
kısmına ve yahut alacaklının ta-

. takdirde · hapis ile cezalandırıla -
kıhat icrası hakkında hir itirazı-

nız varsa gene bu 30 gün içinde 

.istida ile veya şifahen icra daire

sine blldirmeniz ve bildırmediği

niz takdirde bu müddet içinde 74 

r.ıza tanzı:tı edilip ikametgahını- üncü m;ıdde mucibince mal beya

za ,g<>ndenlen ödeme eıriri ark~sı~ · nında bulunmaiıız lazımdrr.~ Be-

cağınız, borcu ödemez ve itiraz et

mezseniz hakkınızt\a cebri icraya 

devam edileceği tebliğ ma.kamına 

kamı olmak üzere ödeme· emri bir 

ay 'ı;>üddetlc ~ara!ınıza ilim olu -
·nur. (939-83) 

.. . 

Ula URLU 
htanbul İş Bankası Karşısında 15 NnJllarada 

G i ş E S i N E Koşun uz .. u 
Niçin yese kapılıyorsun.uz . Ayın onuncu gun 
akşam ı ot minderin üzerinde yatarken .on 
bir inci günü kuş tüyü yatak.~a yatabilirsinıı·. 
Bu iş daima mümkündür. Umidiniz! kes rne 

yiniz. Hemen mezkur Gişeden bir bilet 

------:- alınız . ~, 

Karacıger, böbrek, taf ve 
kuınlar.ndan mütevellid 5'~ 

lil<ıer' cılarınız, damr.r sert 
. i ıt 

V<? şışmanlık şikfıyetıer•O 

URİNAL ile geçiriniz. 

• ·· riK Vücude toplanan asıd U 

ve oksalt gibi maddeleri er:· 

1 ıcV •:1. Kanı temizler, eı 

hoş, alırunası kolaydır. Ye ' 
b,r· 

meklerden sonra yarım 
dak su içerisinde alınır. 

lngiliz Kanzul< 

Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 
p :, 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1 
işletme u. idaresi iUinları _,,.,,, 

Devlet Demiryolları 9. İşletme Müdürlüğünaen: 1,, 
Sirkeci - Edirne ve Kırklareli kısımlarında banliyö ve dahili Y~rV 

trenleri ile beynelmilel Semplon ve Konvansiyonel trenlerinin. 5~1 
sefer tarifeleri 15 Mayıs 1939 tarihinden itibaren değiştirilecektır. ,~r 
tarifelere ait afişler istasyonlara asılmış ve cep tarifeleri satışa ç 
rılınıştır. ' ,, 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (3! 

* * . , Muhammen bedii 496,100 lira olan 62 kalem bakır lokomotif oC sır 
!arı ve teferrüatı 20/Haziran/1939 Salı günü saat 11 de kapalı zar! u 
ille Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. • 1~ 

Bu işe girmek istiyenlerin (23594) liraıık nhv&~ kat temin~ 0~ 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek!iflel'im ayri gün saat 10 • k' 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. " 

.~,. 

Şartnameler (2480) kuruşa Ankara ve HaJdarpaşa vezneler 
satılmaktadır. (3054) , 

----~ .. ~·' Traş meraklısı olan. yüzünU r 
. ·ı · ıııe ruşlurmak iEtemiyPn lngı ız 

kalı meşhur, •. 
"DÜŞEŞ,, TRAŞ BIÇı\(;I ı 

kullanmalıdır. Her yPr~e aıir' 
kuruştur. A 

BAKER Ayakkapları 
Rahat ve sağlamdır l ::ıf· 

Bu ayalı:kaplan almakla ik1•'8J ,J, 
etmış olacaksınız. Hahha•• 

~·~ yerli ve ecnebi malı zer>l' 
1. jtı 

çeşitlerımiz vardır. Ge '" 
görünüz ve intihap ed i o ıı· 

~;;.::: 

Doktor - Operatör 

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı . " , 
'J.'aksirr: - Ab·iü.hak Ha· ... 1 

Caddesi, Ge~ A:ıart~ 

GÖZ HEKİMİ Jııl 

Dr. Murad Rami AY " 
Taksim - Talimhane, TarJeb

9
• 

caddesi No. 10 Ul'far:f:~ 
===============.=':=.:--;,&~ 

Sahibi ve neşriyatı idar• I! 

Baş muharri.-i 
ETEM İZZET BENtCt 
!>on Telgraf MatbaaJı 

1 


