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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahib ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

İki Yüzlü 
Kılıc ! 

Balk an Birliği Bozuluyor mu? 
' 

Badiı:elcrin lnkipflan kar
ıısında pek çok müteyalıkız 
olınak mecburiyetinde bu
lunan devletler varda! 

n.ıı t:~~em İuet BENİCE 
lJll - İçten )'lkılacak keleler" 
:Jtı •-~·aşlıiJ altında yazdı&ımız 
)o) ı_,., CÖl'Ü§leri haklı çıJuımıak 

llUııda inkipflar kaydediyor. 
lııy· •ııiiı, isim, zaman ve melin 
~ edecek detiliz. 

\!, ti •ııı., 1\1.DU aöylemek bteris 
ltıı ı;uuk ve propaııanda deni
ile u Ylizlli bir kılıç biltüıı lııpnı 
ııı~rllyoz. Bu kılıç do4J'ıyacaiı 
'' ekete ve ııııtllet saflarına ön· 
doı~ lllulıtetem, en kavi, en bimi 
t-, ~havası içinde giriyor. Son-
1111 ~·i Yilzli harekete seçiyor. 
\jjYii~de propaganda vardır. Bu, 
1-t ınanzumeler içindeki ırk • 
"'•iti esaretten, tez.allüm ve hür· 
····ıs· ' dat izlilcten kurtulmasını istih-
ll eden geniş bir seferberliktir. 

•eo7 1~rlü madcli ve manevi kuv
~ro l'f 11 başına toparlıyan lıu 

llacaııdanın ağzında: 
; l\t.~teb istiyoruz" .. 
ı:ı,kilat istiyoruz~ •lını· . k lıı . ua ODU§mak istiyol"U2 .. 

lır 1ihab etmek, intibah edilmek 
1Yo~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - -

Bugünkü Vaziyette Bu Sualin Cevabı Şudur:Londra 
Ve Parisde HA YIR; Roma Ve Berlinde EVET.!.c 

-- -

Romanya Hariciye Nazırı Bugün Londrada İlk Mülakatını 
Yaptı; Ajans Fransız Mehafiline Atfen Almanların da 

Ankara Nezdinde Çalıştıkları Haberini Bildiriyor 

--
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SON V AZ.IYET 
H 

Balkan Devletleri U zerindeki 
Karşılıklı Faaliyet En Kritik 

Safhasına Girdi 

lngilizlerin Bulgaristanı da Balkan 
Birliğine Almaya Bilhassa 
Çalıştıkları Haber Veriliyor 

~ ... 
ı:ıullliyet kurmak istiyoruz!. ı . 

h.ı,ı elderi. birinci merhaledir. Bu 
il.· ll?m ıstirdadını müteakib 

llıcj dilek safhası başlıyor: 

lıondra 24 (Hususi> - Avrupa 
alyasetinde günün en mühim hl
disesi Berlin - Roma ile İngiltere 
ve Fransanın Balkan drvlellert 
üzcrmde karşılıklı snrfettlklerl 

faaliyette toplanmaktadır. Yu -
goslavya ile İtalya aruında Ve
nedik mü!Akatından sonl"I.. badis 

olan vaziyet bazı meha!ilde mih
verin muvaffakiyetl ve Yug0slav

yanın Balkan birliğinden çekil -
mesi yolunda ilk adını teklinde 
tefsir edilmekle beraber ~ndra 

ve Parls henüz bu hususta ümidi
ni kay'betmiş değildir. Hatta, Yu
goslav Hariciye Nazırının 26 ni

sanda Berlinde yapacağı mülAka
tın vereceği neticelerin dahi Bal

kan birliğin.in inhlW.\ demek ol • 
mıyacağı yolunda tefsıratta bulu-

~ Siiıib kullanmak istiyoruz" 
tı ' 11di kendimizi idare i>tiyoruzl 

tııı_'Vlette yer ve oandalye istiyo-

ll .. 
ÇUnciı atba, son safhadır: 

; ~tiklal istiyoruz!. 
~orı:'ıci &aileler, emniyetsizlik, 
lttj 11 esasen zayıf düşmü§ dev
liy b11 fedakarlı{:a da sevkedebi-
111~· ~evlet; mülki ve idari bir 
\ııı larıyeti veya tam istiklali ka- Yukarıdaki haritada, son günlerde mühim tahşidata sahne olan Cebel üttarık bol:an ve civan görülüyor. Boğasa hikim blltün In,ılb 
llJıı ediyor. Ve .. bu kabul ile bir- bataryaları ateşe hazır bir hale getirilmiştir. 
bııı~ de inhilM ve parçalanma 
e11 ı::or. ~ilmi devlet, dost devlet, 
e11 a bll' mazi mesafesi içinde 

i'enj. y . t . 1 . 
lılıı • emın ve emın en yap-
Cllfiı°1'?' devlet herşeyden müte
~ hır eda içinde bu sefer de 

Polonya, Dançiğ Üzeri~.d~ Herhangi Bir ~eş~b~üseı~:~!~:~: 

(Devamı 6 ıneı ıahifede) 

Bugün İngiliz Hariciye Nazın ~rd 
Halifaks ile &örilşen Romanya Ha
riciye Nuırı Gafenko'nıın İstanbul 
mOlikatı esnasında Hariciye Veki

._Yet Ve tehdide başlıyor: 
w.ıd .. Zayıfiadın, parçalandın, kü
~et ~ Mevcud ıartlar ve tehli
le ~ •çlnde kendi kendini idare 
h111~lidafaa edemezsin. Senin bu 
l.ııo:;.beııim için d~ bir zaaf olur. 
ot

811 
at Ve korunmam için lizım 

P 
~~~~~~ıı:;~~ m~~~~:~:_nı 1~~~!~!!t~ ~~!1~!~1~!e hum- Cebelüttarık' a 
nın muhtelif memleketlerde geniş mikyasta malı bir siyası faaliyete sahne olmaktadır. Roma • yeni Kuvvetler 

limiz Şükrü Saracoğlu ile birlikte 
çekilmiş resimlerinden 

1-------------------''-- -- ---

tedbirleri bizzat aeni fili hi
~mı 5 ıncı sahifede) 

girittiii propaganda faaliyeti üzerinde nazarı Berlin mihverinin faaliyeti karşısında sulh cephe,1-
dikkati ce•betmektedir. ni kurmak için çalışılmaktadır. Söylenditine göre, Gönderildi 

Fransa ile İngiltere daha şimdiden küçük dev- Romanya, herhangi bir harbde, kendi topraklann· 
letlcrin girişenüyecekleri ve giri§Seler bile maruz dan Rus ordularının geçmesine müsaade etıniyece-
buhınduklan tehlikeyi daha ziyade arttıracak olan ğine dair Hltler'e teminat vermiştir. 
herhangi bir taahhüdü onlardan istemiyerek Rus- Polonya da, Rus ordularının kendi toprakların· 
yadan Avrupanın nizamını müdafaa hususunda dan geçmesine müsaade etmemektedir. Stalin, in-
kendilerile mesai birliğinde bulunmasını istemek gilterenin tekliflerini müzakere ~tmek yzere, Ber-

ll
ondra, 24 (Hususi) - Bu 
ayın 18 inde yola çıkan 40 
Alman harp gemisinden 

ıuretile Alman manevrasının önüne geçmişlerdir. !in, Paris ve Stokholmdeki sefirlerini Moskovaya 

Bir Aile 
Tavuktan Macar 

İngiltere, Rusya ile olan müzakere ve temas- çağırmıştır. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ek ı ı • } • Vapur Pervanesi Kırıldı a ) yet er) Dün .akşam B~ğazdan gelmekte 
olan Şırketihayrıyenın 52 numa • 
ralı vapuru Bebek önlerinde per

~ehirleııdi Taleblere Başladılar 

mürekkep filonun Amıral gemi
si olan Şer kruvazöriı İspanyanın 
Bilbao limanına vasıl olmuştur. 

Gemi merasımle karşılanmıştır. 

Diğer gemiler de bugün ve yarın 
tamamen İspanyol sularına gel • 
miş olacaklardır. Cebelüttarık et
rafındaki Alman ve İtalyan kara 
ve deniz kuvvetler! gün geçtikçe 
artmaktadır. Buna mukabil, ln • 
giltere ve Fransa da tedbirler al
maktadır. 

llınb· . 
llıiııd ll'dırekte otur an Kadri ;ı;. Romanya da ki dıtı e. birinin 5 kişilik ailesi ye-

l~dt: bir tavuktan zehirlenmiş- Macar Çiftçileri 
Sırkec·d 

l%ı 1 e bir otelde çalşın Jtad-
d.01 llınesj Ayşeye, otele Ana -
ı.,,,~ gelen yolculardan biri bir 

. "" Ver . !\le nıı§; Ayşe de bu tavuğu 
l{ ge~irip Pişirmişlerdir. 

l:tıay~1. ve_ ailesi dün gece sine -
de evdgıtnıışler ve dönüşlerinde 
lııi§ler : tavuğu parçalıyarak ye
d.ır. e sonra yatıp uywnuşlar-

~akat b 
dıftla u sabah her biri uyan-
lıir b~; Vakit; midelerinde büyük 
l:tıe8; h~tı V.? müthiş bir başdön
lideıı b SSftlfrılffıler, sonra da Kad
l'aşında 1, yarjlit, küçük kızı 3-4 
'eyiıı A tş,e, oğlu 8 yaşında Hü
Yeterİ '!,De • ~6 yaşında Yeter ve 
lını g'n !Sard~i zehirlenme ala • 

ostermişlerdır. 

Silah Taşımak 
istiyorlar 

Bilkrq, 24 (Husuei) 
Romanyadaki Macar ekal• 
liyetleri hükıimete Bir 
Muhtıra vererek şu talep
lerde bulunmuşlardır : 

" Macarların ekseriyet 
teşkil ettikfori mıntakalarda 
Macar lisanının kullanılma-
81, Macarların cemiyet tefe 
kil edebilmeleri, Macar 
çiftçilı:rioin ıilıih kullan
maları,, Bükreşten bir görünüş 

vanesi bir şamandıraya takılarak 
kırıl.mıştır. Vapur bundan sonra 
suların cereyanına kapılarak sü
rüklenirken firketin dlğer bir va
puru tarafından yedeğe alınarak 
köprüye getirilmiştir. ' 

İngilterenin Berlin elqis!Hen • 
derson bir aydan ft1Zl11 bir sa • 

(Devamı 6 ıncı ıahi/eM) 

YENi TEFRIKAMIZ 

Mahalle Sokağından 
Çarşamba 

Günü 
Başlıyoruz 

Saraya 

Bu roman, ıimdiye kadar okuduğunuz tefrikaların en meraklı ve 
heyecanlısıdır. Güzel, füsunkar ve fevkalade zeki bir kadının bir 
mahalle sokağından, bir saray bıı yatına nasıl yükseldiğini okuyacak· 
sınız. Kadın ve aşk hakkında bütün bildiklerinizin bu tefrikada nasıl 
blnblr ıekU ve çeşide büründüğünü göreceksiniz. 

Çocuk Bayramı 
Devam Ediyor 

Dünkii Baloda Bir Gürbüz Çocuk 
Miisabakası Yapıldı 

• 

GiiJ'büa çocuk mllnbaka• ında birinciliği ku.anan 
Elçin Benice ve arkadaşı 

(Yazıaı 6 ıncı sahifede) 
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HADiSELER KARŞ!SINDAI 

1..._ ------Son Telgraf-· --

Kara 
Suların da 
avlanan lar 

P O L • 
1 s 

Ve -• • Mahkt:me le r 

1 
1 

Ucuz 
Deniz 

Banyosu Çemberiayn Hakik~ 
PARAYI VEREN 

DOoüC.ü çAL"Air 

B 
elediyenin yeni bütçesi ya
pılırken, bazı havadisler 
gazeteye aksediyor. Mesela 

mllıni kütüphane bınasının bir 
kısmını tefrik ederek kiraya ve
recekm~. Bu kısımda on binlerce 
cild kitab var. Evkaf idaresinin 
böyle hır fikri nereden bulduğu 
belli değil... Fakat, birkaç ku • 
ruş almak için, bir umum! kütüp
hane binası parçalanarak kiraya 
verilir mi?. Bu meseleye Maarif 
Vekaletinin müclahale edieceğini 

umarız . İster mısıniz, kütüpha -
nenin bir köşesinde tütüncü, sucu, 
kebabcı dükkanı açılsın?. 

Bir Kaç Yunanlı Daha 
Çeşme Adliyesine 

Verildi İstediği 
Para 
imiş i 

_ .. __ Çemberliyor rnu 
Bu Yaz Floryada Bazı Yazan: Ahmed şükrii ES 

Yeni Tedbirler Otoriter devletler, Çeınber~ l 
Mevsim mü.nasebetlle kara su

larımızda balık avlamağa teşeb

büs eden yabancı balıkçılar son 
zamanlarda çoğalmıştır. 

Beledıye, Şehir tiyatrosu artistle- . 
ri ile konservatuar muallimleri -
.pin ma&ilarını arttırıyormuş. Bu, 
hayırlı havadıstir. Demek, gele -
cek, tiyatroda daha çok güleceğiz. 

Konservatuar daha neş'eli kon • 
seder verecek. Şu zavallı temizlilt 
amelesinin maaşları arttırılsa da, 
onlarda sokakları daha keyifli ke; 
yifll süpürseler ... Bu da, bir tek· 
!il değil mi?. 
Meşhur fıkradır: Parayı veren 

düdüğü çalar 

CEBELÜTTARIK VE 

l\IAYl\fUNLAR NEDtR?. 

Son Posta refikimizde evvelki 
gün, şöyle bir yazı başlığı vardı: 
cCebelüttarıkda İngiliz hAkimi -
yeti ve maymunlar• bu kadar aca
ib hır serlevhanın yazıyı okuta.,.
ğı şüphesizdir. Fakat, doğrusu, 

Cebelüttarık'la maymunların mü· 
nasebetini yine kavrıyamadık. Si
yasi bir yazıda maymunların ne 
rolü olsa gerek, diye düşündük. 
Maymunlar mukallid hayvanlar
dır . Yoksa Cebelüttarıkda may • 
munların çokluğu, bir harb tak
lidine de mi yol açacak?. 

Geçen hafta yakalanan 5 Yu -
nan balıkçısından sonra evvt!lki 
gün de Çeşme yakınlarında Goni 
adası cıvarında balık avla..-nağa 

mahsus ağlarını denize ataralt ba
lık tıekliyen ve Goni adasına çı

karak istirahat ettikleri görülen 
Kızlr Pandeli oğlu Dimitri Paçilia, 
kardeşi Nikoli, Yorgi oğlu Sirııo, 
kardeşi Sideri, Dimitri oğlu Pan· 

deli Bolos ve YamanJi Kefalis i
simlerinde 6 Yunan balıkçısı suç 
üstünde yakalanmışlardıc. 

- Peki isted iğiniz Kadar 
Vereceğim . Yalnız Bize 

Dokunmayın 

SÖT KAYNAYINCA 

-KOYULAŞIR MI!. 

Süt kaynaya kaynaya koyula -
şır, kesafet mi peyda eder, yoksa, 
sulanır mı?. İşte bu mevzu üze -
rlne, geçen gün bir davaya bakıl
M!f ... Mahkemeye verilen bir süt· 
çil, ııiltün kaynaya kaynaya sula
nacağını, yağını kaybedeceğini id
dia etmiş. Mahkeme, tıbbıadlide 

ıütün muayenesine karar verm~ .. 
Bakalım netice ne olacak? 

Bize kalırsa: Eğer, süte terkoa 
•uyu k,ırıştırılmış ise, koyulaşır. 

Çü.nkü, terkosun içindeki ecnebi 
maddeler daha fazladır. Eğer, 

Hamidiye suyu karıştırılmış ise 
sulanır. 

ALATURKA l\IUSiKiYE 

DÜŞl\IAN OLANLAR -
Evvelki gün, Şüküfe Nihal Ha

nım teyzemizin bir yazısını oku
dum .. San'at eserlerinin , daha zi
yade musikinin kontrolünü. isti -
yordu. Radyo dinliyormuş . Bir 
•Suzinak• faslı başlamı.ş .. Arka -
11ndan da bir alaturka şarkı ... 

Alaturka şarkıya karşı atıp tu
tan ne insanlar görmüşüzdür ki, 
alaturkanın lehinde bulunanlar
dan daha çok saz alemlerine de
vam ederler. Sakın sayın muhar· 
rir de öyle olmasın? . 

Ne yalan söyleyim, öyle ala • 
turka f&l'kılar vardır ki insan din
lemekten haz duyar. Hele, iyi bir 
san'atlli okursa ... MeselA Safiye 
farkı söylüyor .. Dinlemez, kaçar
mısınız?. 

KÖTÜPBANE BİNASI 

KtRAYA VERfLii Mİ? 

Evkaf idaresi, Beyazıddaki u • 

G ZEL KADIN 
DAIMA TEHLtKELi MİDİR? 

Bır okuyucu, hır gazeteye mek
tub yazıyor: 

- Güzel kadın tehlikeli midir?. 
diye soruyor. 

Gazete cevab venyor. Fakat, 
doğrusu, bu cevab bize garib gö
ründü. Bilmiyoruz. Suali soran 
okuyucu ne dedi. Çünkü, o gaze
teye göre, güzel kadın tehhkeli
dir. Güzel bir zevceye malik olan 
bir erkek daima endişe içindedir. 
Karısına ne kadar çok itimadı o· 
lursa olsun, bu, böyle imiş .. 

Bu fetvaya göre, bütün güzel 
karısı olan erkekler endişe ıçinde 
mi yaşıyorlar?. Böyle mantık olur 
mu?. 

PARA KAZANl\fAK 

FELSEFESİ Mİ?. 

Va - Niı: •Para kazanmak fel -
sefemız nasıl olmalı? · başlıklı 

yazı~ında kar yollarının bınbir 

şekil ve suretini izah edıyor . Pa
ra kazanmak bir felsefe midir?. 
Benim takıldığım nokta burası ... 
Felsefe ile alakası olmıyan ne in
sanlar görüyoruz ki, harıl harıl 

para kazanıyorlar. Herhalde para 
kazanmak ayrı bir istidad ~i ... 

AHMED RAUF 

Suçlular sandallut, balık al -
ları ve balıkları ile Çeşme adl~
yesine teslim olunmuşlardır . 

Maarif Vekili Gitti 
Birkaç gündenberi şehrimiztle 

bulunmakta olan Maarif Veküi • 
miz Hasan Ali Yücel dün akşamki 
ekspresle Ankaraya dönmüştür. 

Mumaileyh burada tetkiklerı 

esnasında Üniversite ve Ünivernt· 
te~ilerin ihtiyaçları hakkında al

dığı notlar üzerinde VekB.lette 
meşgul olacak ve mezkur ihtiyaç· 
Jarın bir an evvel teminrne çalışı· 
lacaktır. 

K OÇUK 
H A BtRLER 

* Fransız Nafıa Nazırı Varşo
vaya varmıştır. * Slovak - Macar gerginliği ye
niden artmıştır. * Filistine kaçak muhacir gir
.:;µesine mani olunmak üzere •id
detli tedbirler alınmıştıı. 

* Amerika hükiımetı deniz tay
yare kuvvetlerini 3 misline ib!Ağ 
etmeyi ve Üniversitelerde •Hava

cılık• dersini çoğaltmayı kararlaş· 
tırmıştır. 

1 Gazetelere Göre Vaziyet 1 -----

* İzmitte müstakil ressamlar 
tarafından açılan seııgiıie teşhir 

oluan tablolardan 6 sı İzmit müd
deiumumiliği tarafından Güzel 

san'atlar akademisine gönderLı -
mişt ir. Buna sebeb; ;!;Eıkiır tao 
loların müstehcen o :tlu~u iddia • 
sile teşhirlerinin me'lo.:ımnasıd · 

!anan devletin Alınanya olduğu· 
nu kaydetmekte, Almanyad:ı •pro
paganda. için yapılan büyük ça
hşmalan uzun uzun anlatmakta
dır. 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi; •Çocukların bay -
ramı. isimli bugünkü başmakale
sinde 23 nisanın mana ve ehem· 
miyetlnı anlatmakta ve ezcümle: 
•En büyük günümüz olan 23 ni· 
sanı; yeni Türkiyede çocuğa ve
rilen hakiki kıymetin ölçi.ısunü 

gösterir sembol olarak alırken E
bedi Şefimiz Atatürk; her günü
müzün çocuğa aid olduğuna ~a • 
ret ediyordu. 

Çocuğa, yani yarına! .. 
Dedikten sonra yazısını 

bitirmektedir: 
şö)•le ! 

•Çocuğun bugünkü saadetinin, 
vatanımızın yarınki saadeti oldu
ğunu unutmıyalım!.• 

TAN: 

·Dördüncü harb silahı: Propa
ganda isimli bugünkü başınaka
lesınde Zekeriya Sertel; Cihan 
harbındenberi harb sı!ahlar. ara
sına •propaganda• denilen yeni 
ve korkunç bir silahın daha kuış
mış bulunduğunu söyledikten son
ra ; ·Bugün organize propagand:. 
devrinde yaşadığımızı ve bu dôr· 
düncü harb silahını en iyi anıayıp 
en iyi organize eden ve en iyı kul-

Hafif enin Sarayında 1 
ı_e_ir_i_s~,_n_y_o_ı _G_u_· z_e_ıi_. 

Tarihi Roman: No. 60 

İspanyada köylülere dehşet ve· 
ren, herkesı yıldıran bu adam, 
müsluınan ordu>una !:arşı koyarak 
kn•k elli keşu;lik aveııesile dağlar
da dolaşıyor, örıüne relen müslü.
maııı kesip do <ruyordu. 

s~ırın bu ada!""'ın t~kibine git
tiği ıçın, yirm i gündenberi İşbil
yede bulumruy?rdu. 
Selım nihayeı Kızıl Fılipi bir 

dağın eteğinde kıstırmış, başını 

koparıp !~bilyeye dönmüştü. 

Yazan. CELAL CENGiZ 

lıpin vücudünün d~ ortadan kalk
mış olması Elhiırıs için bü.yük bir ı 
muvaffakiyet sayılabil;rdi. 

Elhiıris, ik:nci bir atlı yola çıka- · 

rarak, (Kızıl Filip) in de başı ko
parıldığını Tarık bini Ziyada bil- j 
dirdi. 

Selim, İfbilyeye gelince, Mar -
yanayı bulacağını onunla konu -
şacağını, hatta bu yararlığına gü
venerek. Elharlsden onu alacağı
nı umuyordu. 

Zekeriya Sertel; yazısının so -
unda da •Kıssaden hisse• diyerek 
makalesinden şu neticeyi çıkar· 
maktadır: 

Nerecien gelirse gelsin. Haric -
den gelen propagandaya karşı u
yanık bulunalım. 

Bizim olmıyan hiçbir fıkre, hiç 
bir söze, hıçbir harekete ehemi· 
yet vermiyelim. Ruhumuzun fe
tih ve ıstila edilmesine mü.saade 
etmiyelim!. • 

yatıyor• 

Selim'ın arkadaşları gülüştüler: 

- O yakında senden daha t.ı • 
lihli canlara nasib olacak. 

Ve bu zabitlerden biri ılfıve et· 
ti: . . 

- Ge<; kaldın, Selim: Ispanyol 
dilberi Şam yolunu tuttu .. 

Selim, Maryana'nın Halıfeye 

hediye olarak gönderildiğini du -
yunca şaşırdı.. Beyr ı:ıden vurul· 
muşa döndü: 

- Onun buradan gid eceğmi um
muyordum. 

Zabitl~r hep birden cevab ver
.;! ıler: 

- Biz de ummuyorduk. Fakat, 
Elharis böyle tensib etti. Son ka
rne ile yola çıkarıldı. 

Yozgada bağlı, Terzili köyü ... 

Vakit gece yarısı ... Üç silAhlı ar
kadaş, ağır adımlarla köyün en 
zengin adamı olan Artak'ın evine 
doğru yürüyorlar. Ilısulu Tilld 

oğlu hacı Mustafa arkadaşlarına 
yavaşça: 

- Aman çocuklar ... diyor. Çok 

dikkatli olun, yapacağımız ifl 
yüzümüze, gözümüze bulaştırmı
yalım, sonra yanarız ha!. 

Mirza teminat veriyor: 

- Korkma ağam! Zaten hepi -
mizin yüzü gözü bezlerle sarılı. 

Kıyafetimizi de değiştlrdik, kimse 
bizi tanıyamaz ki. .. 

Şimdi Artak'ın evnin önünde -
!er ... İçeriye girmek için, evin bir 
duvarını delıneğe çalışıyorlar .. 

Bu sırada Artalı:, annesi Büş -
kün ve karısı Maryam yatak oda

sında tatlı tatlı, mışıl mışıl uyu -

yorlar .. Üç silahlı delikanlı, ni -
hayet eve girmeğe muvaffak olu

yorlar, yatak odasına çıkıyorlar. 

Çıkrıkçı Mustafa ile Mirza, kapı· 

nın önünde bekliyorlar. Tilki oğ
lu Mustafa odaya girerek, Artak'ın 
yatağına yaklaşıyor . 

O sırada Büşkün uyanıyor, ba· 
ğırmak, feryad etmek istiyor. Fa

kat Tilkı oğlu Mustafa, tüfeğinin 
dipçiği ile kadına vuruyor ve hid
detle: 

- Sus be kadın!. diyor. Yoksa 

üçünüzü de gebertirim! 
Artak ile karısı da uyanıyorlar. 

Artak, Mustafaya: 

- Bizden ne istiyorsunuz? 
yerek, yalvarmağa başlıyor. 

Tilki oğlu: 

- Para, diyor. 
Artak: 

di-

- Peki, istediğiniz kadar para 
*receğim, yalnız bize dokun -

mayın .. diyor ve sözde parayı ge
tirmek :çin öteki odaya gidiyor. 
Tilki oğlu da onu takib ediyor. 

Artak sofaya çıkınca, derhal kaç
mağa başlıyor, biraz sonra sokak 
kapısı önünde de: 

- İmdad, imdad!. d<ye bağırı -
yor. 

Üç silahlı arkadaş da arzularını 

yerine getirmeğe muvaffak ola· 
madan, evi terkedip kaçıyorlar. 

Ağır cezada, davacı Artak ile 
Büşkün sorguya çekıldiler ve ha

diseyi olduğu gıbı anlattılar. 

Mahkeme, istinabe evrakının 

mahalline gönder ilmesine karar 
verdi. 

l\1. HİCRET 

ceklcr. 
Selim kulaklarına ·İnanamıyor· 

du. 
O, İspanyada Maryana kadar 

güzel bir kadın görmem~ti. Mar
yana da kend · ıne: 

-3en, şimdiye kadar gördü -
ğüm erkeklerin en güzeli, en ya
kışıklı,ıı,ın! demıştı. 

Maryqna'nın sevgısınde sebat 
ve samı miyet aranamazdı. Fakat, 
Selim onu candan sevmişti. 

O gec ·~ bir çadırda yattı. Gözü· 
ne uykll girmiyor, mütemadiyen 
Maryana'yı düşünüyordu. 

Eğe r kafile bir iki gün önce ha
reket ctmiış obaydı, Selım peşle
rinden gidip Maryana'vı kurla -
racaktı. Bunu böyle d~ümnüş
tü. Fah t, ne yazık ki, kafile yo
la çıkalı bir haft<ı olmuştu. Selim 
vazifesini terkedip bir kadın pe
şinden gidemezdi. 

Alan 
Malum 
Değili 

Karışık Bir Hakaret 
Davası Mahkemade 

Halledilecek 
Sarfati isminde bir zatı tahkir 

etmekten suçlu Tarantonun mu· 
hakem'fsine, Sultanahmet birin
ci sulh cezada başlandı. Maznun 
Taranto suçunu inkar etti. Sarfa· 
tiye hakaret etmediğini söyledi. 
Taranto'dan sonra icra memuru 
K amil Peker şahid sıfatile d'n· 
lendi. 

•- Bundan yirmi gün evvel ba· 
haciz kararını tefhim etmek üze
~ Taranto'nun majlazasına ~· t
tim. Yanımda, davacı Sarfati'nm 
vekili Nesim de vardı . Mağazaya 

girince, orada bulunanlara Taraıı

to'nun kim olduğunu sordum. Bu 
sualime Taranto cevab verdi: 

- Taranto benim, ne istiyorsu
nuz? diye sordu. Haciz karra.nı 

gösterdim. Bunun üzerine müs • 
tahdemlerinden birine dönerek, 
onunla, İspanyolca konuşm:ıg.-ı 

başladı. Sonra türkçe olarak da . 

- İşte o dolandırıcının işi .. d0dı. 

Bu sözde dolandırıcı tabirinin 
matufu kim olduğunu anlıyama
dım. Yalnız Hacizin avukatı ha· 
na : 

- Müekkilim tahkir edıldi. Bu 
sözün zapta geçırilmcsını ister rn, 
dedi.o 

Davacı vekili Nesim de, ıcra 

memurunun ifadesinı tekrarlad .. 
Nihayet suçlunun katibi Moiz so:
guya çek.ildi: 

•- O gün ben de mağazada i· 
dim. İşimle meşgul idim. Bir ara 
Taranto beni çağırdı. Kendisile ıs· 
panyolca, bundan bir müddet ev· 
vel, mağazamızdan eşya satın a
larak, borcunu ödemiyen bir zıts 
dair konuştuk. Sonra Taranto, 

türkçe: 
- Bana o dolandırıcının dos -

yasını getir, dedi.. 
Müddei vekilinin talebi üzerine 

şahide bu adamın kim olduğu so· 
ruldu. Moiz ,ismini bilmediğini, 
fakat Samsunda bulunduğunu 

söyledi. 
Duruşma başka bir güne bıra· 

kıldı. -----
K ISA POLiS 
HABERLERi 

* Sakızağacında oturan İbra
him adında 16 yaşında biı· çocuk 
at ile Mecidiye köyünden gitmek
te iken atın ürkmesile düşerek 

başından ve muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. * Unkapanında oturan Osman 
mavnadan saç boşaltmakta iken 
düşerek yaralanmıştır. 

* Küçükpazarda oturan Şere-

Diyerek sabaha kadar gözyaşı 
dökmüş, gözüne uyku girmemişti. 

Selim ertesi sabah gözlerini a
çınca, çadırın önünde nöbetçı ile 
konuşan bir kadın sesi duydu. 
Kadın: 

- Selım'i görmek istiyorum. 
Diyor. Nöbetçi: 

- Şinıdı göremezsin ... Zabıtım 
çok yorgundur .. Uyuyor .. . 

Diye «evab veriyordu. 
Selim bu sesi tanıdı. 
Ve çadırdan başını uzatarak: 
- Fatma ... 
Diye bağırdı. 
Fatma, erkek gibi, beli kılıçlı, 

başı sarıklı gezer ve uzun boyu, 
sert bakı larile çok heybetli gö 
rünürdü. 

Selim'i görünce sevındı: 
- Çoktanberı neredeydin, Se· 

!im?. 

El'hark;, Selimin bu yararı• -
ğınd n da çok memrııındu. Fer • 
nandonun ölümünden sonra, Fi -

Al'lkadqlarına sordu: , 
- Maryana hangi hapishanede 

- Onıı yolda kaçırırlar .. Benim 
tanıdığım Maryana kat'iyyen İs
panya topraklarından ayrılamaz, 

- Kollarını bağladılar Cezayi
re kadar bağlı gidecek. Oradan bir 
gemi ile Suriye sahiline götüre -

- Ah, Maryana! Seni ke:ıJ<e gör
meseydim .. 

Diyerek çadırdan içeriye girdı. 
Selim, (Kızıl Fılıp) ı takibe gi· 

derken Fatma da başka bir iş üze-

Alınacak kendilerine çemberlemekle 1' 

İstanbul belediyesi bu sene ham ediyorlar. Çe!llb~ı !ayn. 
Florya p!Ajlarına fazla rağbet cel- berlemekten uzak olduğunu 
bedebilmek için yeniden bazı ted- lüyor ve takib ettiğ; politi 
birler almağa başlamıştır. Bu ae· hedef ve gayesini şöyle izall 
ne ilk olarak gözönünde tutulan ille diyor: Tecavüze marn olrrı8k 
pl.Aj fiatlarının azami surette in· tehlikeye maruz olan devit 
dirilerek en fakir halkın da bura- anlaşmak. İngiltere bugüne 
da denize girebilmesini tem:n et· bu devletler<!.en üçü ile anla· 
mektir. Bundan başka plaJın ha· imzalamıştır · Polo'1ya ile bir 
ricinde yiyeceğe aid her nevi mad- şılıklı yardım anlaşması. R 
deler satan yerlerin İstanbul pi • yaya ve Yunanistana da bil 
yasasına nazaran çok pahaiı fi - lı garantiler verdi. Bu gars0 

atlar koyduğu gözönü.nde tutu • bir taraflı olmakla beraber• 
!arak burada satılacak maddelere iki alakadar devletin nıuvaf 
muayyen bir fiat konulacaktır. ti alındıktan sonra verildil 

Göztepede 
Çok Feci Bir 
Kaza Oldu 

Dün Göztepede bir taşacağı çök
müştür. Kızıltoprakta Kayışdağı 
caddesinde oturan 25 yaşlarında 
Mev!Cıd Kurtla arkadaşı Abdul -
!ah Göztepede Hasan · ın taşocağın

da çalışırlarken ocağın bir tarafı 
ansızın çökmüş, ikisi de toprak 
altında kalmışlardır. 

Etraftan yetişenleı; Mevhld'ü 
sol kolu ezilmiş, Abdullahı da sol 
böğrü zedelenm~ bir vaziyette 
kurtarmışlardır 

İki yaralı da Haydarpa~a has -
tanesine kaldırılmışlardır 

Mezbahanın Büdcesi 
Karaağaç mezbahasının yeni 

sene masraf bütçesi geçen seneye 
nazaran •6• bin 800 lira fazlasile 
1 milyon 165 bin 400 lira üzerın
den tesbit olunmuştur 

Mezbaha; bu sene belediy~ye 
·69h bin lira verecektir 

feddin adında biri bir alacak yü -
zünden ayni yerde oturan Hasan 
adında birini bıçakla bacağından 
yaralamıştır. 

* Erenköyünde oturan Nuri 
oğlu Mehmed ile Ömer oğlu Meh
med bilardo oyunu yüzünden çı
kan kavga neticesinde birbirini 
yaralamışlardır. * Liıngada karakol caddesinde 
Sadık'ın pamuk fabrikasından yan
gın çıkmış ise de sirayetine mey
dan verilmeden söndürülmüştür. * Vatman Demiriıı idaresmdeki 
84 numaralı tramvay Taksimde 
Selimin arabasına çarparak ha-
sara uğratmıştır. * Hüseyin adında bir hamal 
Köprü, Boğaziçi iskelesinde üze
rine fenalık gelerek düşmüş, Cer· 
rahpaşa hastahanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. * Denizbank tarafından yap -
tırılmakta olan yolcu salonunun 
üçüncü katında elektrik ışi yapan 
Yorgi müvazeneslni kaybederek 
8 metro yüksekten düşerek muh
telif yerlerinden yaralanmış, Be
yoğlu hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

rinde olduğundan, birbirlerini gö-

rememişlerdı. Selim, Fatma'nın 
cesaretin;, atılganlığını takdir e

derdi. Hatta bir gün: 

- Yirmı tane korkak arkadaş
la yola çıkmaktansa, yalnız Fat -

ma ile gitmek daha hayırlıdır. 

Demişti. Selım'in arkadaşları, 

onu Fatma ile sevişiyor sanırlar
dı. 

Selim, Şamdan İspanyaya gelin
ciye kadar, belki Fatmaya karşı 

betle hakikatte Polonya afi 
sı kadar iki ta•aflıdır. '{s~ 
hal'lı \'ukuunda Pclonyl, ~ 
dığı karşılıklı yardı'll pıı~· 
İngiltereye yardım etmeğe 
bur kalacağı gibi, P.omarıı 

Yunanistan da İngilterenın 

tını iltizam edeceklerdir. 

Şimdi İnigltere, Çeınb 
kombinezonuna Sovvet R 
alrnıya çalış-naktadı;, On giİ' 
beri, bu hedefe matuf olarsl 
reyan etmekte olan ınüzalt 
henüz netic~lenmemistir. 

İhtilıifın prensipten zivade 
todda olduğu bildirilmekte01 

rilen haberlere göre tngiJteıt 
lonya ile yaptığı gibi Sov~-e· 
de iki taraflı anlaşma yapııı 
savvurunda1ır . Sovyetler i:ıt 
le iki taraflı anlaşmaların 

ter devletlere karşı müe!;Sil 
bir olamıyRrJğını. binenalef 
taraflı ve otomatik \·nife '{ 
uliyetler yüklenen muka' 
imzalanmas1r:ıı ileri sürmek1 

ler. Yani Sovyetler, Çemberli 
terkettiği ko!lektif ban~ s· 

n i ihya etmr.> •stiyorlar. p., 
yaya karşı korunmak b:ıJı· 
Soyvetlerine, Roman) a v~ 

lonyaya verilen İng 1 •z garı· 

den sonra çok müsa;J 1ı;1 \1' 

te bulunduklarını h?tırlaı!'s 
zımdır. Çünkü her ikı d•Vy 
Rusyanın garb hududl•rı~ 

Eğer Polonya ve Ron,~nya } 

tecavüzden masun kalac91 

turlarsa, Sovyetlerin ma"~o 
da kendiliğinden temı" .J;l;j 
!ur. Bu sebeledir ki ı,,ı.;;ü:ı 

terenin düşvndüğü Sovyetl 
raber alarak Pitt te:tibi ,rJ 
ittifak . yapmak değ ' ' co 

· · d l ·1 • :! c•l· vazıyetı o ayısı e e. e • 
emniyete karşılık ol -na1' 

11 

Sovyetlerin mahdud öküdB 
·~ 

dımlarını temin etm•l•wn 1 

tir. İngiliz telakkisin~ g"re. , 
yellerin şarka yapac~1<ıa:·ı 

.• r 
İngiliz komhinezonuna gır· 
telif devletlerin arzularına ~ 
tiyaçlarına göre d~ğ•şmeJid 

. ;; 
sela Polonya Sovyellerın il 
bitaraflıklar>ndan beşka b 

istemiyebilir. Romanva yal 
va kuvvetlerine yardım ed 
sini istiyeb'lir. rnğer de' J 

iktısadi yarı~:m yapı: ınas1~ 
·11 

olabilirler. İşte Sovyetler ı 
olmak istemedikleri vaziyel 
dur. Sovyetler. A\•rupa kO~ 
İngiliz dıplomasisiıun kol~r. 
ğınmış ve fnaliyet san"sı J; 
dileri için başkalar. ar~ 
çizilmiş bir vaziyette peri f 
istemiyorlar. Tam n;üsnva1 

tarıdırlar Ve sulhun koru 
1 

için de bazı prograrr !arı 
İngiliz - S1'.'vyet göriisıeri t• 

dilebilecek mi• Bu •u a le et' 
rirken, unutulmama1 :C:ır ıcı 
l!ıf yalnız İngiltere ı l<:' SJ~ 
arasında değ;ldir . Bi,· •a ·şfl 

ruhunda bir temayül duymuş, hat-

1·11> 
yeller, dığer taraftan da oi 
\·e İngiltercnin el rafına 1

, 
. dC 

mıya muvaffak old.,gll ta bu temayülünü Fatma'ya da 

ihsas etmiştı. Fakat, İspanyaya 
geldikten sonra, işın rengi değiş

m~ti. 

İ,panra. her zaman ilkbahara 
benzryeıı, baştan başa çiçeklerle 
'bezenmiş... Güzellerile meşhur 

bir memleketti. Buranın erkekleri 
bile gtizeldi.. Yakışıklıydı. 

dır 
terden her biri ans n 19 ' 

d 'i 
enaleyh İngiltere, bı e ı 
yetlerle kendi diple.> ''"« .. 1 
sın da bir iılıen k tesi et -~~d 
ra da bir vP.ya diğeı F~ ı 

. d'I 
giliz yardımını kabul e • •ıt' 
Jetleri Sovyetlerl" , .. ıa;,~ 
Mesele nazik ve dallı btl 

hlf 
(Devamı 6 n•cı sa 



Ciinün Meselesi: 

l<açakçılık Cezaları 
Şiddetlen diriliyor 
Bu Hususda Büyük Millet 
Meclisine Bir Proje Verildi 
~•çakçılığın meni •• takılıl 
---..,dllki kanuınııt bım ....,._ 
~rj de değiştirilmqtir. 
ri) lliYiilı Millet Mulisiııe _. °" Yeai projeye göre tıali
:ıe •Ykırı beyanname ver • 
~ fkıe ftya herhangi )h> lolle 
eya &ıı.iistimal ile muamelesi 

>ıtptııııııraıı eksik vergi ve 

ftaJın Yerilmek, yalandan nın
::ete tabi maim~ gibi göe • 
trh nı.s, suretile memlekete 
~soktukları anlaşılaıWır 
.ı_ da 1 yıldan 3 ıeneye ka-

•apis ceıası ttrileeektir. 
. ~a verilen vergi ve re • 
~da 2 -:.1: ~•-~•- • l'eılnıı ~ ........., .,.....,.. verp ve-
lll e..te 5 misll olarak tah· 

edilecektir. 
ed ~kçılık ınıçlanna iftiralı; 
~erı nıenıurlar hakkında vui
... ,_eJ& ceaa da bir kat arttınla
·-ı~. 

~açakçılık suçlan hakkında 
lı; ceza kanunundaki zanıaıı 
~ lı.ükümleri cereyan e

lttiı, Projen.la alnız mil.sa-

~ emrettiği Ye başka bir 

Yeni 
Vapurlarda 

Tadilat 
~hırla burada yııpıİa:n an- / 
tır a göre Etrüskt.e k~arlaş- 1 

· ~ esaslar ihaiı:ıd.tn tamir e-
lli! 
t ~tk olaı:ı. Tn:han ve Kadeş'in 
adij· 

Pu llıe bıt§lanıhnıştrr. Tırhan va-

la l1ııııı bir kazan ilavl'sine baş
~ llııııştu-, Bundan sı:ıma giiftrte 

~ llı~lı~e aksamında yapılacak 
~ ltiıç~ tadilılttan sonra vapur 

~ ortalanna doğru limanı
~ &elecektir. K:ıde~'in iıı§a.atı 
-~ ilerlemiş olduğwıdan bu 

ııllıt de birkaç ay soora lim.a

llı ııageJm<>si muhtemeldir. Al• 
an:Yad· •~ b .ki . . el 

ili~ _, u ı gemımıı g • 

ba§lı n SOnra Merslıt ııeferlerine 
~ Ya_eaıt1ar ve Etrii.sk vapuru 

\>a ~ edilınell ine:re Almaııya-
ıtıdecekür. 

!.ttrn.AN°YA SE'FERLERİ 
DUZELtYoa 

l(~'1t 
laıııiJ. U ve Trak vapur la:rmm 

~:Y de bulunması yiiziindeıı alı
<len an lfudıınya sefe:rleri bu gün-

llib 
''~r aren tekrar iııtizama gire
~ lt. l'ra); 
•at t vapurwıdııki muvak-
~ aıtı.irıtt tamamen bi~ okl'u-

~\!t:. Yarından !tiNıreıı mutad 

\a~ llıe b.aşlıyac.lltır. Kara -
"'aııuru le~ nun da sttı tamamen 

<lan '~ek boyanırıl§ olduğwı -
Sl!fer le re başbyaralrtrr. 

cua tayin etmediği yerlerde 
müsadere edilecek gümrük r~
miııe tabi eşya •ncak vak'aıun 
işlendiği ltl'ada müııadere edi 
Jebileft!ktir. 

Giinmik ve inhhar idarcle
:rine veya bmılarm bulunmadı
.il yerlerde mal memurlarına 
teslim olunan vey• bu idarela
ce ele ıeçirilen kaçal< eşya, a
let ve taşıma vaıntalım, müııa-

cleresi karan kat'ileştikten son
n bunlara düşen her türlü ver-
gi ve resimleri müşterisine ait 
olmalı: prtile ve ıneud usulile 
satılat!aktır. 

Ferdlerin yurda solı:ması, yurcl 
içinde kullanma"' veya yu:rd · 
clan çıkarması yasak olan eşva. 
hususi kanunlarında nereye 

nrilet!eği hak.kında suallal 
varsa oraya, böyle bir sarahat 
baluımııyan hallerde aUıkalı 

~ münasebetli devlet daire 

1 
ve müesseselerine ve inhisara 
tibl eşya inhisar lduesine ve· 
rileeektir. -
Süvarilerimizin 
Kazandıkları 

Mu Yaffakıyetler 
Nisden bildirildiğine göre ara

daki beynelmilel ath müsabaka • 
!ara iştirak eden kahraman SÜ\•a

rilerimiz evvelki günkü •Binicilrk 
mekebti ekip müsao.u.ası> nda 
beşinciliğı kazanm'şl•ı-C".r: 

Ayni müsabakada Frans:tzlar 
1 inci, İngilizler 2 ind, Bc~çıkalı· 
1ar 3 üncü, İrlandalıl" 4 ünciı, ro
lonyalılar 6 mcı, Letonyalılar 7 in· 
ei Portekiz ve Rom.uıy ı ekiphri 
de 8 inci ve S uncu gdmişlerdır. 

Dün yapılan müsaDakd~da .se 
eesur binicilerimiz blivük bir ır.u
vaffakiyei temin elmır,:erdir. 

Polatkan l inci, Gür'.<•n ikinc', 
Kııla üçüncü, Eyüp (j,,~ .i 4 ün~:i 
olmllljlar ve parfürü h~t:sı.z o:ı
rak bira saniye fark:a b.itirn.uş

lerdir. 
Seyirciler süvaril~iırizin bu 

zaferini uzun müdda; L.kışlamı~
lar ve tebrik etmişlerdir. 

Prost f ekleniyor 
İstanbnlun lma::r püının1 tanzim 

eden şebireilik mi>lehassısı M. 
Prosi'un Beleldiye ta::rafmdan tel
grafla davet ohınduğunu yamuş
tık. 

M. ~1 dün bir telgra!la ce -
vab vererek bir haftaya kadar 
§dıri.mize geleceğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan mWl"aileyhin gi· 
derken taıtVmini isi.ediği yeni E
minönü meydanının maketi de 
belediyece hazırlanm>Ştır. M. Prost 
geldikten sonra bu makalede ta<li
lAt yapılacalrtı.r. 

lORBALAR 
SALTANAT/ 

lolo. 14 0 
Cij~"· 

tışıır ' .ı\Jenı.dar J>a?y> tilAıı ka· 
llir :;;adJ. Hiç böyle şey söyle -
.l:urtaı!~? Sonra Vt'!ledikliyi n~ 
)•Pat~ Ve eı.asen bilse ka
lı~ d ı. Venediltli yakasını 
~l>h. ~ Hınezdi bu işi •.. Binaena
lı~ ~3l>tana çapulçu gibi on, on 
"<f.ııı.tı 1 

Ve haziııe göstermek mıı-
ll . 

~ asarı.il! .. 
.. aııı. .-o2lerıne vakıf olan 
1h. • u!ıırı •· . 
uqı "• gozlerı geeeni.u zulme -
d-.., 'qrabn 
""11. La eeek derecede parıl -
dl~<>rd f değil hazineden babse-

u. D h 
1
_ -.Jıeki eı al mukabele etti: 

""'• • anı.ına: sizi bereden ır-

keciden ... 
- Pekfil5. .•• 
- Fakat; beliti hariıedere... .,e-

miye gelebileceğiz.. 
- Neden?. 
- Çünkü biz büyük bir hazıne 

ve para kaçıracağımız için yeni
çeriler peşimize düşeceklerdir. 

- Olsun ... Ben olduğum yerde 
hazır duru:rum.. Hem de yelken 
üzerinde... Siz atlar atlamaz a
vara ederim. .. 

- ti zerimize ateş ederlerse •.• , 
- Aldırma biz o vakte kada:r 

Kız!ıulesini bul uruz. 
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fstanhullulann Yolları 

B 
elediyenin yeni yıl bütçesi 
hazırlaruyoı. Bu seneki büt· 
çede göze çarpan en mühim 

nokta, yollar için ayrılan tahsisat· 
tır. Şimdiye kadar hiçbh> sene, Be· 
lediye bütçesine bu yılki kadar 
yol inşası ve tamiratı için, bu ka· 
dar fazla tahsisat konmamıştı. 

Belediye, Meşhur Alman Çeşmesi 
nin Musluklarından Su Akıtmak 

Kararındadır 
Bu, İstıınbullula:r için iyi bh> 

haberdir. Gelecek yıllarda, bü.t • 
çenin bu faslının daha kabarık o
lacağını §imdiden ümid edebifüiz. 

İstanbullular, kışın çamurdan, 
yum ta.odan pek şikayetçi ve 
muztanbdiler. Fakat, bu ıztırabı 
M!Delerce İstanbul Belediyesine 
diııletmelr mümkün olamamıştL 

İstanbul o kadar geri kalmış, ih
mal edilmiş bir şehirdir ki yapı· 
lacak öyle işle:r vardır ki, bunlar
da muvaffak olmak için, makul 
düşünmek lifidir. 

BURHAN CEVAD 

Radyo 
Ve Otomobil 
Siparişi Arttı 

Ticaret Anlaşmasının 
ilk Tesirleri 

Göründü 
Son günlerde şehrimizden A· 

me:ri.kaya yapılan otomobil, radyo 
ve makine siparişlen çok art -
mıştır. 

Belediye, mimari ve tarih bakı· 
mınılan san"atkaranr kıymeti ol
mıyan çeşrc€leri ort~dan kaldıra· 

rak yerlerin~ bol şehlr suyu akıtan 
tesisat yapmaiıı kar:ı.rlaştırmıştır. 
icabederse kırkçeşme suyundan 
istifade düşünülmektcdır. Yal
nız bu meselenin wüzakere es
nasında Sultanahm~ddeki susuz 
duran AJm3n ~eşmesinin vaziyeti 
nazarı dikkati celbetmiştir. Ma -

. lU.ın olduğu üzere bu çeşme, harbi 
umumi içinde Almanlarla do~tluk 
ittifakımızın bir nişanesi olarak 
yapılmıştır. Bu meseie, Sultanah· 
med meydamnın şehir pliinma gö
re tanzim ve imar işini tekrar dü
şünmeği intaç etmişlir. Şehircilik 
mütehassısı Prost'ur. şehrin iman 
etrafında yaptığı pJ.an arsında bu
rasınm tanzimi süratle kararlaş
brılmıştı. 

Trakvada 
~ 

Hudud 
Pazarı 

Buna sebeb; yeni ı.kdolunan ti- "Müşterek Pazar,, Her 
cııret anlaşması ile bu maddele - . 
rin gümrük resimlerinın ticaret hafta Pek Kalabalık 
ım.laşması il!' bu maddelerin güm- Ü · u yor 
rük resimlerinin fe\·kaldade in -

Türk - Yıman hududu üzerin -

de Edirne civarında Çörek.köy 

mevkiln.:!.e her hafta saat 9 • 12 a· 

ras:ında kunılınakta <>lan müşterek 

pazar havalann müsaid gitmesi ve 

mevsim dolayısile son günlerde 

bir hayli kal>ıbalık olmağa baş • 

lamıştır. 

Sultanahmeddeki sıra kahve -

]erinden itibaren, hapishane ve ta

pu binaları da yıktırılacaktır. 

Bunların yerine vi!fıyet ve BPle

diye konakları kurulacaktır. Bu 

binanın kapısı mermer merdiven

li olacak, hükUmet binasının kar • 

şısında bir pl3ttorm yapılacak. şım
diki yüksek ticaret ve iktısad mek· 

tebi de yıktırılarak yerine 180 met
re irtiiaınd1 büyük bir inkllab a

bidesi inşa edilecektir. 

Abide. M1rmara uzaklarından 

görülecektir. Ayasofya ve Su! -

tanabmed comilerinin parmaklık· 

lan da hitam. buldu1<tan .sonra :U·) 
man çeşmesıne· su venlecektır. 

Böylelikle Sultanahmedle Gülha
ne parkı kapısı arasında geniş bir 
meydan kuru}a.,aktır. 

Malarya 
ile 

Ucadele 
Beynelmilel Komite 

l\ılemleketimize 

Müracaat Etti 
Milletler Cemiyeti malarya ile 

mücadele komitesi tekmil cihan
da mütıhiş bir afet oli>ll malarya, 
ile daha sıkı ve esaslı bir şekilde 
mücadele için yeni tedbirler al -
mıştır. 

Sokağın Manzarasını 
Bozan Dükkan 

Sahiplerine T ebliğat 
Yapılacak 

İstanbulun tekmil birinci ~ınıf 
mevki ve catldelerile meydanla -
nnda bulunan veya bunlara na
zır olan yerlerdeki diıkkan ve ev
lerle apartıman ve e=ali gibi bü
tün binaların vaziyetleri ile Be
lediye reisliği eııemm;yetli su.rette 
alakadar olmağa baş~amıştı:r. 

Bu kabil yPrlerde boyasız, eski, 
yrk.rk ve çirkin manzaralı hiçbir 
dükkan veya bina bulunmasına 

müsaade olunnuyacaktır. 
Her kazada bu kahil binalar 

sür'atle tesbit edilerek sahible -
rine tebligat yapılacaktır. 

Bu tebligatla mal sahiblerine bi
nalarındaki kusurlar gösterilecek 
ve ikmali için de muayyen bir 
mühlet verilecektir 

Bu mühlet bittikten sonra dük
kan ve binasını yine tamir etmi -
yen veya eksiğini tamamla.mıyan 
mal sahibleri Belediyeee cezalan
dırılacaklardır. 

Cezaya rağmen yine Belediye 
emrini yerine getinr.!yerek ba -
kımsız tutan mal sahihlerinin bi
naları, Belediyece istiml§.k olu -
narak kat'i surette yıkılacaktor. 

Diğer taraftan bu J..abil mamur 
yer !erde ve birinci s:nıf mahal • 
!erdeki bir takım çirkin ve bara
kamsı inşaatın hepsi de doğrudan 
doğruya istimlak edi!Erek Beledi
ye tarafından yıktırı'ackatır. 

Bu işe muayyen bir plan dahi
linde başlanacak ve evvela nere
lerde-ki barakamsı inşaatın yıkı -
lacağı yakında tes'Jit olunacB'ktır. 

İNHİDAM'. TEHLİKESi OLAN 
YERLER BİRER BİRER 

YIKILIYOR 

Tekmil İstanbul knalannda ah

şab veya kagir yıkılmağa meyyal 
binaların da tesbit olı:nmasına ka
za heyeti fenniyeleri tarafından 

devam olunmaktadır. 
Bu maksadla mühendisler ve 

!en memurları mahallen gezerek 
tetkidı:ler yapmaktıdıdar. Tetkik

Türk Çocuklarını 
Teşvik Etmeliyiz? 

T tirkkuşunun propaganda 
için yaptırdığı afişlerden bi· 
rini geçen gün bh> mek -

tebcle gördüm. Güzel bir eserdL 

Afişin önünde durarak dakikalrr· 
c• seyrettim. Benim gibi, birçok 

gençler de merakla bu afişi sey. 
redlyorlardı. 

Diin de gazetelerde Türklmşu

nun faaliyetini genişleteceğine da

ir bir havadis okudum. 

Şunn itiraf edeyim: Türkkuşu 

için yapılan reklam ve propagan· 

dalar azdır. Türkkuşu idaresi, n

rasıra gazetelere beş on "1.atırlık 

havadis gönderir. Gazetelerimiz 

bunlan memnuniyetle neşreder • 

ler. Demek ki, aşağı yukarı, 1'ürk· 

lruşunnn propaganda işini yalnız 

gazeteler yapıyor. 

İdarenin, gazetelerden başka 

daha hangi propag•nda vasıtala

nndan istifade ettiğini öğrenmek 

istiyorum. Bana öyle geliyor ki, 

Türkkuşu için icab eden ,ııropa

gandayı, teşvik ve teşcii mekteb

lerde, Halkevlerinde, gençliğin 

toplu olarak bulunduğu müesse -

selerde kesif ve sistematik bir su

rette yapmalıdır. 

Propagandanın bugün ne mü

him bir vasıta oldnğunu söyleme

ğe bile lüzum yoktur. Bu sene 

Tilrkkuşu teşkilatı olan vilayetle

rimizde 1500 genç pilot yetiştiri

lecekmiş. Niçin 1500?. Neden 

10,500 değil?. 

Çocnklara, gençlere havacılığı 

sevdirmek bunu bir oyun, bir •por 

kadar tanıtmak liizımdır. Bava -

cılığa ~ı, Türk çocuklarının i· 

çin<le, hiç olmazsa meşin topa 

karşı duyulan alaka kadar bir ya. 

kınlık uyandırmak lılıımdır. 

Dikkat edelim: Eloğlu kendi pi

lotlarını on bin rakamlarile sayı· 

yorlar. 

REŞJ..D FEYZi 

rlınlmış olmaSJd>r. Ezcümle oto • 
mobiJ ve aksamında eski tarifeye 
nazaran yüzde 60, rgdyolarda yüz
de 70 tenzilat yapılmı>sı tüccarları 
çok sevindirmiştir. Dlyer taraftan 
ayni muahedenin verdiği tenzi • 
!at imkanlarından IPtifadeyi na
zarı dikkate alan muteaddid A -
merikan firmaları da İstanbullu 
ihracat tüccarlarına müracaat e -
ederek ihracat maddelerimizden 
mühim mikyasta almak istedik
lerini bildirnıişlerdir. Bu talebin 
bilhassa; ku!"ll üzüm, bağırsak, ke
çi derısi, fındık, incirle gayrima
mul koyun ve keçi derileri üzerine 
yapılmıştır. 

Bu pazarda bilhası:a hayvan a

lım satımı çok ha:aretli olmak -

tadır. İki devlet memleketin köy

lü ve halkı birlıirile samimi su -

rette abş veriş yapmaktadırlar. 

Bu meyanda merkezi Arnster· 

damda bulunan komite !:>ütün dün

yanın en maruf hika:uecilerine mü
racaat ederPk bu müthir, hastalı • 1 

ğın insanlık ar&sında yaptığı tah- ! 
ribatı sebebiyet verdiği vefiyatı 

tebarüz ettiren ve kinin alarak 
hastalığın nasıl önlendiğini gös -

teren küçük hikayeler yazdırmış
tır. 

ler neticesinde inhidam tehlikesi 1-------------

Bu taleblcr ve icabeden cevab
verilmektedir. 

Alakadarlar; mezkur anlaşma -
nın talbikine başlandıktan sonra, 
otomobil veyedek aksamının ve 
buz dolablarının, Amerıkan rad -
yolımnın İstanbulda mübim nis -
bette ucuzlaması icaJ etti.itini söy
lemektedirlf'r. 
Çünkü bizde 70 - 40 erasında bir 
tenzilatla m~ınlekete girecek olan 
bu kabil eşyalann gümrük resim
ierinin ind'rilmc.sinden maksad; 
halkınuzııı bunları ucuza temin 
etmeleri imkanının verilmesidir. 

Bu imkana rağmen tüccarla -
nn eski yüksek fiatla satış yap
malarına kat'iyyen müsaade edil· 
miy.,.,ek; tenzilat görPn madde ve 
'§Yaların burada halkı satış fiat
ları hüki'.lmetin Slln bir kontro -
!undan g~tir. 

-Çanakkale hepsinden iyidir. 
- Karadenize çıkamaz mısın? 
- Çıkanın ve daha kolaydır 

benım için. Fakat sonra ... 
- 3on:rası biralursın bizi bir 

yere dönersin 1. 
- Nasıl bir daha dönebilirim 

İstanbula?. Ne yaparlar beni?. 
- Doğru ... Dönme; gemiyi sat. 

Karadan g~ç Venediğe ... 
- Ço!t müşkül değil mi?. 
- Para iısted;ğin kadar... On 

kere geminin parasını vereceğiz. 
- Pekfilii ... Öyle ise Karadeniz 

boğazından çıkmak benim için da
ha kolaydır. Fakat; ne vereceği
nizi anlıyayım ?. 

- Ne istersin?. 
-Elli bin filorin .. 

- Peki biz sana: Altmış bin :filo-
rin vereceğiz. 

- Teşekkür ederilTL Ben de em
rinize amadeyim.. Yalnız; bu iş 

hangi vakit olacak?. 

Aynca, iki lara!ta akrabalan bu

lunan bazı kim!eler yekdiğeri ile 

görüşme fırsabnı bulmaktadırlar. 

Eski Mezarlıklarda 
Kahvehaneler 

Ortaköyde bir eSki mezarlık ar

sasının belediyeye intikal eltik -

len sonra bir kır kahvesi haline 

getirilmesi düşüniilmü~tür. Bele

diye burasını münaşip göreceği 

bir kiracıya vttreek ve kendi di

rekti!leri dahilinde arsı:.yı tanzim 

etmesi şart koşacaktır. Burada 

muvaffak olunursa diğer arsala -

nn da hususi sermayedarlar tara

fından şehrin umunü manazırına 

uygun bi:r şekilde tanzim ettiril -

mesi şartile kiraya verilmesi dü· 

şüı:ıülmektedir. 

- Evet; gece .•• Hem de geç za-
man ... 

- ço:t iyi, bu benim işime da
ha iyi gelir .•. Kolay kaçarız. Han
gi gece. 

- Yarın gece .. 
- Öyle ise; ben yarın gemiyi 

çekerim Sirkeciye .. . 
- Çok iyı olur .. . 
- Ben gündüz %8lllletmlştim. 

Gece -0lduktan son:ra; hiç korku 
yok demektir. 

- Öyle ise ben şimdi gidiyo
rum... Konuşacağımız başka bir 
şey varsa söyle ... 

- Hayır. Yalnız; Sirkecide ge
ee gemiyi iyi görmeniz için kıç 

tarafına büyük kırmızı bir fener 
asacağız .. İçinde yağ mumu yana
cak.. Buna dikkat ediniz. 

- Teşekkür ederim. 
Kaptan ve Cüce Hasan tokalaş

tılar ve birbirlerinden ayrıldılar .. 
Hasan, mükil.leme uzad1ğı için geç 

Sa'1ı ak üzere idi. 

Mezkur komite memleketimlz
de de bu şekilde mücadele yapıl
ması için Sıhhat ve içtimai mua
venet Vekaletine müracaat et -
miş ve türkçeye tercüme ettir -
miş olduğu hikayelerin Türk lial
kı tarafından okunmasının temi
nini rica etmiştir. 

Valimiz Hafta içinde 
Dönüyor 

Vali ve B~lediye rPisi Lut:fi Kır
dar salı güııü, olma:r;;a çarşamba 
günü İstanbıila dönc«>ktir. 

Vali gelir gelmez şPhir meclisi 
ni içtimaa davet ederek Belediye
ler bankasınran yapılal! beş mil· 
yon liralık istikrazır. rureti sar -
fına dair olan proır.anun tasdi • 
kini istiyecek ve o::ıdm sonra faa
liyete geçilecektir •• 

da Babıfıliye giderek kimse gör
meden delikten iıçeri girmek isti
yordu. 

Hasan'ın çizdiği pim yaptığı iş 
feovJıalifde mühimdi. Yüzde IYÜZ 

efendisini ve maiyetini kaçırabi
lecekti. 
Muhasarayı yarıp Sirkeciye in

mek çok kolaydı. Beliti; beş on 
kişi ölü veriı'lerdi. Fakat; paşa -
lannı kurtarabilirleı:di. 

Hasan; gemiden uzaklaştı. Sa
ğa sola döndü. Karşıya geçecek 
tek bir vasıta bulamadL Hemen, 
yelken gemilerinden birine ya -
naştı. Usuletle botlarından bıri

r.ini çözdü. Küreklere yapışnrak 
usulcacık karşı sahilin yolunu 
~uttu. 

Cüce; Eminönönde bir yere ya
naştı. Gizlice dışarı çıktı. Bir a
mele ve ırgad gibi yoluna devam 
etti 

Babıali tarafına y akla.ştıkça ııl· 

lfıh sesleri de çoğalıyordu. De. -

gö.rülerek yıktınlınal•rı için u -
mumi meclis tarafından evvelki 
gün karar alınan birkaç binadan 
başka ayrıca yenider. muhtelif 
yederde bazı tehlikeli binalar da· 
ha göl'Ülmüştür. Bunlann da yık
tırılması için dün izin istenmiştir. 

Gümrükler Kanununda 
Tad.lat Yapılacak 
Avrupa gümrüklerindre uzun 

bir te;.kilı: seyahati yaptıktan son• 
ra şehrimize dönen gümrilltler u
mum müdürü Mahmud Nedim 
Vekalete iuıbat vermek üzere bu
.gün Ankaı·aya gidecekt.V. Umum 
müdür Ankaraya gittikten son:ra 
uzun müddettenberi hazırlanmak
ta olan gümrükler kanunu pro -
jesinde bazı değişiklikler ve ila
veler yapılacak ve kanunun en 
kısa zir zamanda MP.clise veril -
mesine çalışılacaktır 

ve maiyeti yeniçerilerle muhare
be halinde idiler. 

Cüce bir an evvel efendiıılne ka
vuşmak için ayaklarını açmıştı. 

Fakat; Babıali; ve Ebüssuud cad
desine girdiği zaman her tarafı 

yeniçerilerle kaplı gördü. Bura -

lan bir gün evvel kaçtığı gibi de
ğildi. 

Cüce; ~ırnnştı. İçerı nasıl gi
rebilecekti? Üste bir de yaka -
!anmak vardı. 

Eğer yakalanacak olursa, yeni
çeriler kendismi parça parça e • 
derlerdi. 

Cüce, sağa sola dolaşmağa baş

ladı. Muhasarayı yarıp çıktığı de
likten içeri girmenin imkansız • 
lığını gördü. 

Hasım, içeri girmek için saat -
leree uğraştı ise de bir tür lii mu

vaff a1ı olamadı Hl"l' taraf tutul
muştu. 

Şişhanede 
Memurin• 

\ 

Apartımanı 

Evkaf idaresi BLrada 
Bir de Sinema 

Yapt racak 
Evkaf müdürlüğü Şi•hane kara

kolunda yeni ve büyük bir me -
murin apa.rt"llıa.m ile ~lnema inşa 
etmeği kararlaştır:ırak bu husu -
tald projesi hazırlar.ıışbr. 

Ayrıca 4 üncü vakı ( ham ve bü
yük postane karşısıııda yapılacak 

olan yeni vqlide han1 i~in de te -
mel hazırlıklar.. çok ilerlemiştir. 

Diğer taraftan evkaf müdürlü· 
ğü, Unkapanı ile YPmi~ arasında 
da büyük bir ticaret hanı yaptır· 
mağı kararlaştmnıştıT. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

okantalan n Musluk 
Havluları 

Jladlrca lalebe 7Wduıtda ot. -
raıı bir genolen aldıiiurwı mell -
lııbda deniliyor ili: 

oıBelodbe, b1mclı.ıı bir mllddet 
ev-.el, .J'&nl Muhiddin tlsıiindai 
nım.nmda lokantaıann peçete 
;verine kii;>d kullıuıma.sını karar
lllfWmışlı. Aradan .......... ~ti, 
b1I lhülı:in benims13'ealer de oldu, 
benlınsemiyenlu de. 

lldedlyenln ba L,e bir fellll .. er. 

Yalnu bir kısım lokantalar, ne 
peııele, ne de lıiitd lıallanınamalı
Udırlar. Ba7.1 ahtı1 düllllr.bla.rı da 
mU>lıılı yerine astılılan bir lelı: 

havlu ile günu .-ün etmefe balı•- ı 
yorlar. 

Bu bavlo, tutmaia defli, bo.lı:

mah bUe re1JDeL Ma•vUah, mı .. 
<lenls buluuverlr. 1 
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4-- SON TELG&AP- 24MlaAM t• 

1 ALMANYA İLE KOMŞULARI 1 j f Meraklı Şeyleri HÔK Nisandan Sonra :~Nu.:~:~p~· .. b~·~W. 
Neler Olacak ? 

YlllWI adalana4a, ll.efalo11711-

dadır. Suyu, deolı IUJ'• lfbl ltısludU', 
SabUe J'alwl UJ'&laruo aruuıdan 111• 

lıaralı dabUa doin aluıuılıtadır. ııtu-

Sevilmenin Gururu 
Almanyada Efkarıumumiye Harbın 

Afe}'hinde midir, Değil midir? 

E emmiyetli Münakaşa Mevzuu 

Bitler motörlU kıtaatı teft!J ediyor 

20 nisan da geldi geçti. Bundan 
sonıa Almanya ne yapacak? dıye 
merak edenler de artıyor. Hatır

lardadır kı geçen ayın ortasında 

Çek memleketi de Almanlar tara
fından işgal edıldikten sonra ar
tık Ahn:ınyanın 20 nisana kadar 
b rşey yapmıyacağı, sakin dura -
cagı sövlenmtştı. 

20 nısan geldi, geçli. Alman dev
let rcisinln 50 incı yıldönümü ınü
nasebetıle merasim yapıldı. Bü -
tıin bunlarm tafsilatı günü gü -
nu">e gelen telgraflarda okundu. 
Şımd iden sonra asıl mühim o

l n k vfiyet Almanyanın ne ya-
p c e&tr. 

Taymis gazeteşinde Almanyaya f 
ve Almanlara dair etraflı malümat 
sahibi olanların yazdığı bazı ya
zılar çıkıyor. İngilterede meşhur 
olan Bakston biraderlerden Lord 
Noel ile Profesör Vilyam.s'ın ya
zıları az şayanı dikkat değildir. Şu 
itibarladır ki İngilterenın harici 
ve dahili polit kasında efkarı u
mumiyenin tesiri o kadar göze çar
parken Almanyada harb ve sulh 
gibi en mühim davalarda Alman
lar ne düşunüyor? 

Alman halkının İngiltereye kar
i• olan düşüncooi şöyledir: 

İngiltere Alınanyanın makul o
lan arzularına muhalefet edecek 

ŞAŞILACAK RAKAMLAR 

Bir Dakika içinde 
DünyadaNelerOluyor 
Düşündünüz mü ? 

rzan •Acaba bu dakikada 
nder oluyor?• a;ye dii§ü -
nuyoruz? 

Ilir AıN·rı:-an gazet~i ougüı. -
lcrde acaba bu dakik~da değil. a· 
caba BİR DAKİKADA neler oldu
ğunu tetkik etmiş düşunceye var
mış: 

Fransa, h~rb ihtimaline karşı 

hazır bulunmak için bir dakikada ' 
190,000 frank sarfediyor. 

Bütıin dünya bir dakikada 1500 
kilo sun'i ipek istihsal ediyor. 
Alınanya gıda maddeleri ithal 

etmek için bir dakikada 4,000 mark 
sarfcdiyor. İptidai maddeler için 
de 6,000 mark. 

Her altmış saniyedP. İngiltere
de 2,000 kişi sinemava gidiyor. 

Merih yıldızı bir dakikada 1500 
kilometre gidiyor. 

Bir dakikada bütün dünya pet
rol kuyularından kırk beş bin met
re mikabı petrol çıkarılıyor. 

Her dakika Felemenk. şarki 

Hindistan ve Malezy:; adaları dün
ya piyasasına iki ton kauçuk ih
raç ediyorlar. 

Bu satırları okumağa başladı -
ğınız zaman, küremize en yakın 
yıldızdan çıkan ışık on yedi mil
yon kilometre katetti Yani küre
mizi dört bin defa sancak bir me
safe! 

Bayanlar, baylar, 

Şu yazıyı bitirdiğiniz zaman 
60 SANİYE GEÇTİ. 

değildir. Bunu İngiliz Başvekili 
göstermiştir. Alman halkı İngiliz 
Başvekiline karşı itimad bcol> -
mektedir. İleride bir kavga çıkar 
da İngiliz BaşvekJi Almanya a
leyhind~ vazıyet alırsa Alman hal
kı bundan hayrete düşecektir. Al
manlar için de İngilizler için de 
dünyada yer vardır. 

Lord Noel Bakston bir gün İn
giltere Eğer Alınanyaya karşı va
ziyet almış ise bunu Almanyarun 
ticaret ve nüfuzunun ilerlemesi 
aleyhinde olduğu için yapmadı -
ğını göstermesi liizım geldiğini 

ileri sürıiyor. 

İşte b·ı noktai nazar Almanya
da halkın İngiliz dostu olduğu fik
rinde bulunan İngilizlerin duşün
cesidir. Şimdi bundan sonra Pro
fesôr Vilyams'ın yazdığı yazıya 

bakalım. Profesör cevab veriyor: 
Hitler'in meşhur •Kavgam• adlı 

kitabını öne sürüyor ve diyor ki: 
Eğer Lord Noel Bakston Alman

yada efkarı umumiyenin başlı ba
şına mtihim bir amil olduğunu 

zannediyorsa bu hususta herhalde 
az mühim olmıyan salahiyet sa
hibi birsii ile aykırı düşüyor. O 
da Hitler'dir. 

Bu çareler belki de İngilterede 
ınuessir olamaz. Fakat Hitler ken
di milletini istediği surette sev -
ketmek için onun vaziyetini iyi 
anladığım göstermiştir. 3ulhu se
ven bir adam olmak itibarile Çem
berlayn Almanyada halk tarafın
dan sevilmiş olabilir. Fakat şuna 
eminim ki Hitler'in bir nutku ile 
Alınan ı.'lilletinin nazarında Çem
berlayn birincı derecede düşman
lar sırasına geçebilecektir. 

Dğier taraftan Taymis gazetesi 
yazdığı bir makalede diyor ki: 

Hitler Almanyada iş başına gel
di geleli Almanyanın komşulan 

(Devamı 7 if'ci ıayfada) 

naktan sanf7ede lkJ. melnt mlklbı ıa 

çıkmatladır Ye çolı lıuvvoWdll'. K61· 
liiler bu su ile iki detlrmen (flelmelr.

ledlrler. SUJ'un norı,e alılıtı meçhul· 
dUr. Clvardalıl dallar M'Ullld&. -

1anardatlaruı oJ'llklaruıa &lııp sllaelt
ledlr, 

PARAŞtlTtlN MENŞEi 

Parqülün, blrlr.ao asır ..,.el, BIDUI 
hliklimdarlardao Baroda Mihracesi la

ralından lcad odlldlllnl o67lenok lıa,
rot odenlnh dotil mlT Fabl dotrula 
bu-

Hlndll MllırM:e, lobaasınd&a biri lıa· 
balıal (flcdl mi, 7iiltselı bir kulenin 1-
zerlne cıkarb.yor ve ...-tıya albn .. 
7ormut. Fakat, mahkOmun eline ••· 
caman blr temslye verlltyormUf. Eter 
mahkılm. 1ere diışUoce ölmene atıe
lu.ou7ormut. 

1733 do, lllonpoll7ell bir prolosCi<. 
1\-tönö Norman, JJ•ra.tiltle inme ıec • 
rübelerl yapmata t.eşebbilt etmlf. Ve 
evinin birinci katından. 80 unUmetre 

kutrunda bir ,emsiye ile qafı1a at· 
lamış. sallmcn 7ere tnmete ınuvaffall: 

olmu.ı.Ax sonra, % metro 25 antlm 

kutrunda blr paraşüt 7apm.q ve AvlD· 
nun kulesinde tecrübe etmt,. 

Fakat bu dela, ııaratiılo, lıcndl atır
lıtında bir koyun batl&Jlllftu. Teo
rube muvaffakiyeUe nctlceJenrnla ye 
paraşüt bu suretle dofmuttur. 

GÜNEŞE EN YAKIN SEYYARE - -----------
Güneşe eo 7akın seyyare l\Jerlbilr. 

Sabahlan, etin~ dotmadan Ye ak,am
ları da batmadan coruhır. Günett.en 
azami Z4 derece uzaklafır. ZIJ'ası çolı 
parlaktu. 

iS\'EC USULU JİlllNASTİKİ 

KİM iCAD ETri? 

Butüo dun;yada tanılan Te tatbik o
lunan bu Jimnaslik usulünü lcad eden 
isvO<'ll Prolc•ör 11. Llnc'dlr. 

İS\:eç hükumeti, &aJ'ın profesörün 
dotuşunun yuzuncti senesini kutlulamış 
ve ü:ıernJde re. mt bulunan bir pul çı

lıartlWflır. 

ŞİLİ ırtlKÜMETİ VE SERVETİ --·----
ŞIU: Latin AmcrlkanLD en büyük 

cumburlyetlerlnden ulrldir. l\Jcsahaf 
aalhlyesl 74%,000 kllomelrodur. Tulü 

4!'!S kltometro, arzı 9?·450 kllometro
dur. , Ulde çok zencin nllrat ve bakır 
madenleri vardır. Dli:n1a batır ihllya
cının nı.sfını Şilt madenleri temi.o eder. 

ÖLDtlREN YOLLAR 

Grçeo sene. inctıtere 7elları Uıe • 
rinde 6,595 ki$! ölmıl!jtıir. Bir ~•• ••

vetklnden fula. Yalnız tlkk.ıoun aym
d1 ölenlerin sayısı 682 dlr. 

Buna 1ebeb de otomobil ve nıotörlii 
nakil vuııalarıdır. llükiunet, 7aya yol

culara yolda l'ldtrken. karşıdan kar
••Ya lf'Ccrken ihtiyatlı bulunmalarını 

tavsiye etmt'.ktedlr. Yollara birçok leY· 
balar koııulmuttur. 

KRAL ZOGO: cTAHT, BİR KOLTUK ----·-
DEGİLDİR!• DiYOR: 

Kral Zo~o. 7enl dolan oflnna .is ... 
der» ismini vennt1U. 

İskender, ArnavuUutun milli kah· 

ramanlarındandır. Rumlar kendisine: 
cJorJ Ka trlota» derler. 

Kral Zoco. Arnavuııutıın '1callodeo 

evvt'.I Kralfce:rl 'ibarete relen Macarh 
dosUarında.n blrlle 11:.onuturken. törle 
IÖJ'l•mi111: 

- bllkball, istikbalde Deler olaca
tını ancak Atlıab blllr. Tabi, bir toı

lulı detUdlr. Koltuk ne lıadar oslılso, 

kantlar tarafından 7enlUe tamlr ola
oabillr. Pakal, labl ii1lo dttlldlr. Ufalı 
bir catırtı ile dOTTlllr ye bir daha dll
aeltUemeı..» 

G 
ünlerdenberl beklediği mek
tup, postadan çıkmıyordu. 

Handan can sıkıntısın.dan 

patlyıacaktı. Bu akşam da mek
tup alamazsa, hemen bir telgraf 
çekecek ve şıı satırl~n yazacaktı: 

.Her§ey bitti. Ebediııyen elve- J 
da sana. Beni unut'• 

Acaba Şadan bu telgrafı alınca 
ne yapardı. Hala nazlanmakla de
vam eder mi idi?. Muhakkak ki, 
Handan, Şadanı çok seviyordu. 
Genç adamı şımartan da bu idL 
Eğer bunu bilmemi~ olsaydı. bi
lakis, o, Handanın üstüne düşer, 
peşini kovalar, arar, sorardı. 

Şadan, bazan düsünürdü! Bu 
kadını seviyor muyum~. Kendi 
kendine cevap vermekte güçlük 
çekmezdi: 

- Evet, seviyorum.. Fakat. 
Handanın beni sevdiği kadar de
ğil 

• •• 
Genç kadın, Şadanı çok, hem 

de pek çok seviyordu. Münasebet
lerınin güzel, orijiMl bir mazisi 
vardı. Dundan iki yıl kadar ev
veldi. Şadan evleniyordu. Düğü
ne gelen misıfirle rara~ında Han
dan da vardı. Handan, Şadaru ilk 
defa düğünde fakat bir damad sı
fatile görmliştü. 

Genç kadı!l, delikanlı ile tanı
şıp seviştikten sonra, bır gece, bir 
lokanta ma•ası başında, yarı sar
hoş, bu ilk tanışmayı şöyle anlat
mıştı: 

- Seni gördüğüm zaman, bir
den öyle hoşama gitt!n kL. Karar 
vermiştim. Ben bu aclamla mutla
ka konuşmalıyım, dedim. Hayalin 
bir türlü gözümün önimden git • 
miyordu. Hemen er~i gün seni 

aradım. Ve nihayet .. İşte bildiğin 
gibi.. Şadan, sana iç•mde heye -
canlı bir ihtiyaç duyuyorum. Bu 
ihtiyaç nereden geliyor?. Senl !az
la sevmemdeı1 değil mi?. Seni a
rıyorum .. Senin konuşmanı, bana 
tatlı tatlı bir şeyler anlatmanı is
tiyorum. Senin yanır.da, senin ile 
başbaşa olınak istiyorum. 
Şadan. Hanıiarun bu sözlerini 

her zaman hatırlar, zevkli bir gu
rurla gülümserdi. Güzel, genç bir 
kadın tarafından, bu kadar hara
retle sevilınek az saadet mi idi?. 
Şadan, Handana karşı sempati 
duymıyor deği1'!i. Fa kat, belki de 
bu kadını. fevkaliıde bir arzu ve 
hevesle sevmiycrdu. Yahut da se
viyordu ki, bu aşk şıddetli değil
di. Gönlünde, Handana karşı duy
duğu hisleri bir türlü manalandı
ramıyor, tahlil edemiyordu. Bu
nun içindir ki, Handanı, hazan, 
aylarca ihm~l ettiği olurdu . 

• .. 
Akşam, postacı kapının önün -

den geçerken, Handanın pencere
sine dönüp bakmadı bile.. Genç 
kadının, bir an kalbi sızladı. Yine 
mektup yoktu .. Başı şiddetle ağrı
mağa başladı. Gözleri doldu .. Çıl
gın gibi yerinden fırladı. Henüz o 
sabah terziden aldığı elbiseyi pa
ram parça etti. Bereket versin, 
odada kimse yoktu. Handanın de
lirdiğini zıar.nedecekti. Elbiseleri
ni yırtaken; 

- Neden yaptırıyorum? Kime 
göstereceğim, diye inliyordu. 

Kanapenin üzerine uzandı .. 
Gözlerinden damlarla djşüyor -
du. Dii§ünmek ihtiyacı vardı. Ne 
dii§üneıbilirdi? .. Şadandan nefret 
edebilir mi idi? .. Böyle bir şeyin 

- Benim en çok ihmal ettiğim şey onu kıs -
kanmaz görünmek oldu. Bu görünüş onu korku
tuyordu. Ve haldı olarak OM şu hissi veriyor: cBen 
Güneyi delicesine seviyorum. Kıskanıyorum. Ne
t'eye gittiğini, ne yaptığını, kiminle konuştuğunu 
Öğrenmek istiyo•um. Bütün bunlar sevginin hızın
dan. O, hiç ben' kollamıyor, kıskanmıyor, üzerime 
düşmüyor. Demek ki, beni S'!'lllliyor. bana düşkün 
değil. Beni ibtiyar, hasta, sevimsiz buluyor!• Bu
nu iyi buldum. En psikolojik nokta. 

YOS A 
Diye seslenıyordu. Genç kadın sıkıştı, bunaldı: 
- Nereden ben bu makiyajı burada yaprnağa 

kalktım. Hiç yaptığım şey değildi. Boş bulundum! 
Dedi, çırpının ağa başladı. İl§ç, bol su lizımdı. 

odanın içinde yoktu. Kolonyayı gözlerine qöke • 
mezdi. 

Ve genç kadın, güzel kadın, iri siyah gözlü, gü
neş yüzlt.i, pembe beyaz tenli kadın bu düşünii§ sı
rasını yapar yapmaz şenlendi, yanaklarında gülü
cüklerin'. dağıttı: 

- Öyle ise benim de hemen yapacağım işler 
var .. 

Dedi, kararını verdi: 

- Ona ist8liği güveni vermek için benim de 
kendisi gibi yııpmam gerek Benim için adam bul
mağa, arkasına koyma[!a lüzum "yok. Her saniye o
nu sıkşı'.ırac3ğ1m. En az~ın bir kıskanma ile sora
cağım: Bugün nerelerdeydin?. Telefor. ettim, yurt
ta yoktun? .. O konuştuj\!un güzel kadın kimdi?. 
Her gün böyle yü~ tane soru bulup ortaya atmak, 

------• No. 140 ----·Yazan: ETEM İZZET BENİCE ------· 
Gen~ kadın bu kararı vedrikten sonra: 
- Artık mesele yok .. 

Dedı, geniş bir soluk aldı. Ve lıu rahatlıkla 

kalktı, Gaaıe baktı: 

- Oo .. yirmi üç!. 
Daha bir saatlik te işim var .. 
Dedi, makiyaj kutularnı karıştırma~a başladı. 

CAM KAPI 

Genç kadın makiyajını bitiriyordu. Aynada 
gözlerine bir kere daha baktı: 

- İyı, kirp;klerım bir fırça daha ı.ter .. 

Ded!, elini fırçaya attı. Bu sırada 
vuruldu ve kocasının sesi geldi: 

- Güney. Güney!. 
Genç kadır. birden şaşırdı: 

oda kapısı 

Geceleri benım odama hiç gelmiyordu?. 
Şinıdı ne diyeyim?. 
Ne yapayun?. 
Birden bin şey hafızasının içine sa !dırdı 

buk karar vermek liizımdı. Ne yapacl\ktı!. 
- Tuhaf.. çok kötü oldu.. 
Dedi Düşündü: 

-B;rde~ gözlerimi bozamam .. 
Makiyajımı deıtiştiremem .. 
BPn! böyle görürse bu adam deliye 
Tanıyamaz 

Hiç görmediği bir kadın oldum!. 
Ve birden kararlaştırdı: 
- KopıVl aL:mıyacağım!. 

Makiyajımı çabuk bozmalıyım .. 

döneri 

Ça-

Gii7.lPrim mutlaka kendi rengini bulmalı .. 
Fak~.t. ka ı vuruluvor ve doktor daha hula: 

Boyalar silmekle çıkmazdı. En sonra: 

- Yutturabilirsem, yuttururum, olmaz ise lf 
olacağına varır .. 

Dedi, kalktı. elı!ktriği söndürdü. sonra durma• 
dan kocasının vurduğu kapıya gittL Kalabalık. 

kendisir..i naza çeken. şımaran;fakat, bütün tatlı

lığını, ezgisini, •büyüleyiciliğini taşıran bir sesle: 
- Ne oldun kocacığım?,. 
Hasta mısın? .. 
Bir şeyin mi var?. 
Ne diye beni aradın?. 
DiyP üst üste durmadan birçok eeyler 

ğa başladı. 

BOnllR• 

Dokl<r. da karısının kapıya gelirken birden 
Umıbaları söndürmesine şaşmıştı. Karısının ağzın
dan birbıri arkasından boşalıveren sorularına ce -
vap vermeği bir yana bırakım~. onu soruyordu: 

Yazan: 

hayali bile onu ürpe~tiyordU· Ş'' 
danı seviyordu. Onunla müıı-' 
betlerini s9na erdirn.ek kendi ~ 
linde değildi .. Fakat. bu adanı' 
kadar kızıyordu ki.. Bir an Jc~ 
disini çok küçülmüş hissetti !J ~ 
zeti nefsine ağır geliyordu. il 
kadın bu kadar da iradesini. ~ 
liğini kaybedemezdL 
Şadana hakaret etmt'k, onu ": 

tık kalbinden koğduğunu söyle 
mek istiyordu. Fakat. yine bir ~ 
gözlerinin cnüne, genç adaJl!lll 
hayali geldi. Onu, karşısında ~ 
rüyor, konuşuyor, Handana diJJ

1 

döküyor glbi sanıyordu. Daırııııtı' 
Handan, bu akşam bir ker<! dl' 

ha Şa.danı ne kadar sevdiğini aır 
lamıştı. Hırsla yerinden kaiJ<ll
Soyundu .. Aynada. boydan ~!~ 
kendisini seyretti. Handan gu"" 

bir kadındı. ti 
Sonra yatağına girdi. HayaU 

içinde idi. Zorla uyumsğa çaJ.ıŞ°' 
• 

EI'lesi sabah 
(Devamı 

• • ıı. 

çok sakin ka11' 
7 inci sayfad~ 

Ankara Radyos ıl 
S1l0tııf 

18.31 Proırram. 
18.35 lllıi.Jk (Oprr•ll•r - Pil· , 
ı' K~nu1ma (Cocull ulrıeme • 111 

rumu - ('ocukl"'ra masal). ,.ti 
19.15 Tiırlı mu.iti (Halk türldil 

ve oyun havaları - Sadi l"aver). rJP)o 
19,35 Tıirk mü.ıtı (Karqılı rroJ _.. 
Hakin Dennan, E!Jrel Kadri, JJP""" 

Gür, Hamdi Toka1, Basri Oııor. ~ 
20 Memleket saa.t ayan, ajanı 

meteoroloji haberlerl ~ 

Z0,15 Turk müzlil (Klasik proJ,..., 
Ankara Radyosu Küme he1etl. 
İdare eden: l\.fes'ud Cemil. .,11 
1- Cemil Be1ln - KürdW h ........ 

peşrovl , 
2- Doktor Supbl - KUrdUI hl"°' 

Ur prkı - Birlikle bir a1<4am. , 
3- Rahmi Be7ln - Kürdili bl~· ıl' 

kir prkı - Söyle e1 mıd.rıbı oaı:c0 

oda. 
4- Arif Be1ln - KürdUI bl.,.S·~ 

tarkı • Sende a.cab uwalla es.ı1et 
çoğaldı. , 

5- Rlf&I Be1 - Kürdili btca.ıı.ir .-' 
kı - Bu aeb recayl dU oldu. , 

6- Rlfal Be1 - Kürdili blcazkl< ~ 
kı - Ol soncanm etra.fını alm.ıt 1l1' 

e-üller. ~ 
1- Arif Be1 - Kıirdlll blcaıUr .. , 

kı - Kanlar dök.ü7ur. f' 

8- Arif Be7 - Kıirdlll blcukir l'
6
• 

b - Gurup etti ciineş dünya kırBr " 
9-- R 11•en Kam - Kemence p)( .. ıJS' ......, Jı:I• 

16- Sadullah ata - HlcuUr '"' 
Bıram et sül•ene. # 

11- Corlulunun - Blcazk&r p..-ı 
Aldı beni iki ka.tım arası. 

lZ- Kemal Nl7ul So1bu• • Jfl' 
caz.k&r sas semtsL 

!l Konuşma. 
!1,15 Esham, lahTlli&, lwllbi11 

aukul ..., ılraal borua (flat). 
!1,25 1"eş'ell plllılar - a. 

1 !1,Jt Follılor (Halil Bedi Ylaollı ... ' 
!1.45 Mlisllı (Oda Mtlzltl). 
!Ut MilsDt (Küolil< orlı .. !ra • .,tt 

Noelb ~ın). 
u.10 111tız11t <C&ııban4 - rıı. ,. 
!J,45 • H Soa aJana baborlorl 

J'&ruılıl Proırram. 

1'Aal!f 
u.so Prosram. 
1U5 Tllrlı mlislft • PL ,. 
13 Meınlelıol saat a1an. ajaıll 

melooroloJI haborlorL 

U.15 Mlizllı (Karqılı proırnm • " " 
ıu5 - u Kon- cıı:a.ıa ,..ıl ' 

ı: .. bantuıa ali). 
15 Cocult .......... ıı. .... - ç-" 

mllsıuııereot - B&Dteruden aatılfıll· 

13:17 Hlcrf , 135~ Ruıt' 1 

Rebiülevvel Ni11tt 
4 11 

1939,Ay 4, Gün 114, Kasını ti9 
U Nisan PAZARTESİ 

Vakitler Vuatl ~ 
iL da. • .. ti. --

Güne, 5 06 ıo 09 

Öğle 12 12 s ıs 
İkindi 1S Ot 9 04 

Ak§aın 18 S8 12 00 

Yatsı 20 39 
İmsak 



[ 400 Senelik Bir Müessese 1 l_Ş_A_K_A_j 

Haseki Kadın Hastahanesi c;:;VK = .. ;~: 
Daha Genişletilmeli ! 1 :4i~~:.·~:~·= 

Yeni İlave Edilen Pavyon da İhtiyaca Kafi 
Değildir. Çünkü Hasta Çok, Yatak Azdır 

-. 

.. 
llasek; kadınlar hastanl!Sine ilave e dilen yeni paviyon ve hastanenin de ğerli başhekimi Dr. Nazmi Selca" 

aseki kadın ba~tanesinde ı ı Profesör Akil Mu.htor. iç_m yaptır-y azan: Recai Sanay • 
olduKça büyük l:iı paviyon . dı ... Tıbbın son ıstedıgı modelde 

- Hayır! Bay öğretmen... Ba
bamın mürekkebli kalemi ile yaz-
dım da ondan .•. 

BU DA ÖYLE 

Saatçinin küçük çocuğu baba
sının yanına gelir, tiyatroya git
mek içw. yirmi beş kuruş ister. 
Saatçi: 

- Oğium, der, yirmi beş ku
ruş kazanmak için şu iki saatı ta
mir etmek meobuııiyetindeyirn. 

- O halde, tiyatro başlamadan 
evvei b;tiriver!. 

MÜDÜRÜN ODASI 

- Direktörü görmek iıstiyorum. 

- Şu koridoru takib ediniz, 
Karşınıza bir kapı gelir.Üzerinde: 

{Girmek memn .,1ur) yazılıdır. 

Kapıdan girince bir merdiven gö

receksiruz. Merdivenden çıkınız, 

Sağa yurüyünüz. Solda bir kori
dor vardır. Üzerinde: (Buradan 

geçmek yasaktır) diye bir levha 
göreceksini2. Aldırmayınız. Ni • 
hayete yürüyünüz. Karşınıza bir 

oda gelir. Kapının üstünde (gürül· 
tü yasa!dır) yazılı. İşt.e, müdürün 
odası odur. Vurmadan gınniz. t' inş~ edilmekte olduğunu işi- bir bina ... En modern tesisat ve 

dı>'orduk. İkmal edilmek üzere ol- zı ufak tefek noksanlar var, onlar teçhizatı haiz olacaktır. SÜTÇÜNÜN CEVABI u· 
gunu haber aldı&ım bu pavi - tamamlanıyor. Bir aralık dışarı çıktık, kor! - Sabah saat yedi. Sütçü, apartı-

~o~u görmek için evvelkı gün bu• - O halde hemen faaliyete ge- dor penceresinden yeni binayı manları dolaşıyor. 
aınaneye gittim. çilecek?. gösterdi; üç katlı madem bir bi-
S Ferdilerin hizmetçi kız, kapıyı 

thhat teşkilatımmn genişle - - Hayır o kadar ~abuk değil... na ... Hastahanenin cepheden so-
llıes· açıyor, kaseyi uzatıyor. Sütçü. ıne, mevcut ihtiy~c:n daha iyi Daha içinin mefru~a:ı ve muh- !una düşüyor . Nazmi Selcan diğer 
Ve ;fah b h · gügu ... mü kaldırıyor, bakmadan ka-s · a esaslı olar~!< '<arşılanma- telif tıbbi, feani teçh;.zat temin e- taraftaki pencereden a çenın 
yına Yardı medecek l.ıu gıbi faali· dilecek Bu itibarla paviyonun ne muhtelif yerlorind~i küçük ba - seye boşaltıyor. 
k etı bil yük bir alaka ve sevinçle zaman faaliyete geçeceği ancak rakaları gösteı·erck izahat veri - Hizmetçi kız: 
~şılaınamak kabil mıdir?.. hazirandan sonra belli olacak... yordu: - A!. diyor, Bu ne?. Blz su de-

lt Şte bu yakındr.'l duyulan ala- _ Paviyonda kaç yatak bulu - - Bu gördüğünüz baraka/ar ğil, süt istiyoruz. 
adır ki, beni Has~kinin yeni pa- nacak?. cBüyük kolera. senelerinde ya • Sütçü, işin farkında olunca ken-

lriYonıınu gcrmeğe ~evketti. _ 50 yatak .. Bu paviyon doğru- pılmış .. Tarihi oldukca eskidir. di kend;ne söyler gibi: 
\rakit öğlede,., sonra idi ve zıy:ı- dan doğruya d:ı.hiliye,ve ait ola- Gayemiz ileride tahsisat ve bütçe -Vay canına!. Usta güğüme ret ·-
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Dansöz ve Bestekar 
Şarkı 

S ö y l iyen Kızlarımız 
Bizimde Güzel 

Var, Fakat Acaba 
Neden Besteliyenleri 

Yok? 

F 
ransız san'at mecmua
ları, Paris sahnelerin
de yeni beliren J aklen 

Bartel'den sık sık bahsedi• 
yarlar. 

J aklen Bartel, yalnız dans
larile değil, bizzat bestele -
diği şarkılarile da meşhur • 
dur. 

Jaklen, bu şarkıları nasıl 
bestelediğini soran bir gaze
teciyi! şunları söylemiş: 

I 
- On dört yaşın

da iken bir şarkı bes

teledim. Bu, çok rağ

bet gördü. Bundan 

cesaret aldım. Bir 

balet yaıxiıın, cgazz , 

ı· 

no dö Pari> mü • 

dürü derhal satın 

aldı. Beni de an· 

gaje etti. İki se-

ne bu gazinoda 

şarkı söyledim, oy

nadım. Çok da pa

ra kazandım. 

Sevimli artist, 

kendi hesabına bir kabare de a,. mem... lardan ibarett.r, değil mi?. Du · 
mağa karar vermiş. Bundan böy- Diyor, sonra il~v~ ediyar: run size en yeni şarkılarımdan bi· 
le şarkuarını, kendi kabaresinde - Daha ne öğrenmek istiyor • rini söyJiyeyim de dinleyiniz. 

k gunü olmadığı iç'r hastahane cak, esasen Fakülte bu binayı (Devomı 7 inci sayfada) süt karıştırmayı unutmuş!. 

halabalık değildi. K~ nıcıya baş- -~_,;==========~============================! 
ek· • 

~~-~s~::::~:~~:~~ı:~::~~::~;~ Hayvan la rı H r_G_ .. örmeyin iz! 
aber gönderdim. Birkaç dakika 

~onra hastahanenin değerli ve ça
~Şkan başhekimi Nazr:ı; Selcan -
!'en; odasında kabı.! etti. Ziyare
~~'ni cıddi b'r a!iik& iie karşıladı. 
"en·· uı yerlerimize oturmuştuk i
Çer· · 
Q 

1 sıyah çarşaflı yaşlıca bir ka
ın · 

gırd, Başhek m sordu: 
- !'{c ist yorsunuz·>. 

tu - Hastam var .. Gvrmek istiy<>-
ı-r .. Bırakmıyorltlr . 

n - Bırakmazlar .. Zıyaret kartı -
ız var ? 

ını. 

-.. \ra 
~ r ... 
. :>tiın ınav; rcnklı ufak bir kart 

llosterdl n O halde s!zi bıraksınlar ... 
k·- ~Şhekiın kadını . yazıp verdiği 
r U~uk bir kağıtla gönderdi. Son
a bana döndü: 

tı - Görüyrırsınız ya .. Ziyaret kar
h 01ınayınca bırakmazlar. Bu e
~:ıni~etsız gibi görünürse de 
tas ltııihiır.dir; biliyorsunuz, bu
re/. kadıa hastahane>!dir. Ziya -
liQCılerin kimler olduğu bilinme
ın _ır. İçerdeki kadınlardan birine 

bi~;asebetsiz \>ir ziyaretci gele -
ta · Bu ge"~k hastanın gerek has
](· sahtbinin istemediği, hatta bel-

ı de b'
bi!e Uyük asabiyet tevlid ede -
Ça Cek, kavgaya gürültüye yol a
c~k b' bu ır şahıs olabil'r. O zaman 

ho .. adaının nıçın içeri alınarak 
... t- ·1 

tild-:.' e konuşmasına meydan ve-
:l'Ukıgı. hakkında derhal bize bü
bö 

1 
hır şikayet vaki olur!. İşte 

Siz;.:• Ve buna benzer münasebet
ka tsı lere ıneydan vermemek için 

r ız b-
tah ır ziyarete! ht'iyyen has-

ancın· has ıze giremez. Bu kartlar 
liQ ta Yatırılırken verilir ve iki ki

en fo·ı -S ~ a gıremez. 
kın~Yın doktordan hastahane hak

- a ızahat istedim· güldü: 
ın· İşte .. dedi. 400 senelik bir 

U.es:;ese V 
!in · · · e bugün memleke -

tek kad h -
cıınız ın aslahanesi.. Ihtıya-
b:r d çok _ı:cniş olc!ugu için yeni 
llÜne ed~avıyon yaptırdık .. Günden 
Çal eld~n gclcnı yapmak içın 

1 ~1Yoruz. 
- Pav· 

İ ıyonun inşaatı bitti mi? 
- n~aat' · oıtmış >ayılabilir .. Ba· 

"Kaz Gibi Budala,, Deriz ''Eşek Gibi Ahmak,, 
Acaba Böyıe Söylemeğe Hakkımız Var mı? 

En yD'lıcısı dahil olmak üzere ınıt un hayvanlar insanlarla dosttur. Yalnız onlara fenalık etmemek şart . le 

/A
merikalı bir tabiiyat ilimi 
Amerikan mecmualarından 
birinde yazdığı bir yazıda 

şöyle söylüyor: 
- Sakın ha: •Eşek gibi ah -

mak! . ., •Kaz gibi budala!.• de -
meyin.iz, hayvanları hor görme -
yiniz. 

Bu tabiiyat filhni, gözleri gör· 
miyen bir kadını, her pazar kili>
seye götüren bir kaz gördüğünü 
naklediyor. Pazar sabahı, kaz ka
pının önüne geliyor, kanatlarını 

çırparak bağırmağa başlıyormuş. 

Kör kedın, dışarı çıkıyor. İnce 
bir ipin ucunu kazın boynuna ge-
çiriyormuş. 

Kaz, yavaş yavaş yüıiiyor, ka
dını kiliseye götürüyor. O, dua
sını bitirinciye kadar avluda bek
liyor, çıkınca yine önüne düşü -
yor, evine getiriyormuş .. 

Bir doktor, dostlarından hasta
lıklı bir ihtiyarın köpeğinın gel
di ini görür. Hayvanın vaziye -
tinden şüphelenir, kendisini ta
kib eder, dostunun evine gider. 
İhtiy-arı sofada baygın bir holde 
bulur. Derhal lazım gelen teda-
viyi yapar. 

Meğer köpek, efer,uisınin fen:ı· 

!aştığını, düşüp bayıldığını gö - Hayvanların yalnız insanlara 
rünce p~ncereden atlıyarak dok- değil, birbirlerine de sadakatleri, 
torun evine koşmuş... muhabbetleri vardır. İşte güzel 

Fransada, Fobr adlı b€kh bir bir misal: 
amelenin çok sevdiği bir köpeği İngilterede büyük bir çiftlik, 
vardı. Amele, bir duvar altında çiftliğin ortasında büyük bir ha-
kaldı, öldü. Cesedi odasına geti- vuz var. Örd~k ve kaz sürüleri ha-
rildi. Köpek b:\~ucuna oturdu. 'vuza girip yüzüyo!lar, yıkanıyor-
Cenaze kaldırıldığı zaman ortadan lar. 

kayboldu. Çiftlik sahibi, bir gün ördekle-
Bir hafta sonra, sahibinin me • rin hep birden bağırdıklarını işi-

zarı üzerinde ölüsü bulundu. diyor, havuzun yanına koşuyor. 
Birkaç ay evvel, İı:giliz gazete- ne görse beğenirsiniz? Beygiri., 

!eri bir filden bahsediyorlardı: bir tilkinin boğazından yakala -
Cambazhanelerin birinde çok me- mış. ördeklerden biri de kanlar 
raklı numaralar yapan bu fil çok içinde yerde çırpmıyor. 
zeki bir hayvandı. 

Bir gün, en safta oturan seyirci
lerden birisi muziblik yapmak is
ter. kıravat iğnesini çıkarır, filin 
hoctumuna batırır. 

Çok terlbiyeli ve uslu olan fil, 
hiç aldırmaz. Numarasını yapar. 
Alkışlar ıbitlikten sonra çekilip 
gidecek yerde yav~ş yavaş muzib 
seyircınin yanına gelir, hortumu
nu beline sarar, kaldırır, meyda
nın ta ortasına atar. Muzib seyir
cinin periş•n bir holde hastaha
neye gölil!ülrlüğünü söylemiye 
lÜ7.um , ·ar 'lll? 

Tilki, ördeklerden birini kap -
mış. Havuzun kenarında otlıyan 
beygir bunu görünce ti!kiyl boğa
zından yah!amış, ördeği kurtar
mış. Sahibi gelince başını sallı

yarak tilkiyi gösteriyor. 
Vahşi hayvanların en yırtıcısı 

kaplandır. Fakat o da ihtiyaç gör
meyince, insanlara hücum etmez. 

Taymis gazetesinin yazdığına 

göre, Madras'da bir kaplan, tar
lada çalışan bir köylü ile karısına 
hücu.m etmiş. Köylüyü parçala
mış. y'lrı~ını yemi~ ,.e gitmiş. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

söyliyecekmiş. sunuz? Piyanoya oturuyor, hem çalı • 
- Kabare hayatına bayılırım. Sigarayı, şampanyayı, briç oy- ı yor, hem de söylüyor. Ne tatlı 

Şarkı söylem ezse_,_._~ _ rah;.a~t~_e;:;d;;;e~-~=n~a;;;m;;;;;a;,y;ı ;;,se;;,v;,;e;;r;im;;;;,. ;B;e;n;c;e =h=a;y=a=t =b=u=n=· ;,,.,s=e=si=v=a=r=.========== 

Bir Buçuk 
Tonluk Hava 
Bombaları 

fiJ1 ava taarruzl:ırına karşı mü
LnJ dafa~ için kullanılan su -
cuk şeklindeki ba;onlar Hidra · 
jenle Ş!Şirilir ve ın~e çelik bir te: 
ile yere bağlanır. 

Bu balonlar, en şiddetli rüzgar
larda bile saniyede yirmi metro 
sür'atle yükselir ve on bin met
roya kadar çıkar. Bunları yere 
bağlıyan çelik teller, tayyarelerin 
geçmesine mani olur. Mesela bir 
şehrin etrafında uçurulan {sucuk 
balonlar) ın telleI'i biribirine bağ
lıdır. Tı;ıkı bir balık ağı gibi. .. 

Tayyareler bu ağa çarpınca far
kında olmazlar ve yere düşerler. 
Çelik teı, destere gibi tayyarenin 
kan.adlarını, gövdesini keser. 

Umumi Harbde Nansi civarın
daki fabrikalar, Alman tayyare
leri tar•fından her gece bombar
dıman ediliyordu. Fabrikalar, 17 
ağustos 1917 de sucuk balonlarla 
muhafaza altına alındı. Bom -
bardıman da kesildi. Alman tay
yareleri fabrikaların üzerinde uç
mağa cesaret edemiyorlardı. 

Casusları vasıtasile bunu he -
men haber almışlardı. 

Parise taarruz eden Alman tay
yarelerinden birçoğu, sucuk ba
lonların tellerine takılarak düş
müştü. 

Yeni bir harb çıkarsa bunlar -
dar, istifade olunacak mı?. Ona 
ne şüphe!. Paris belediyesi, şeh
rin müdafaası için 250 sucuk ba
lon sipariş etmiştir. 

Sonra tayyarelerin attıkları 

bombalar günden gilnl! büyü -
mektedir. Amerikalıların son yap
tıkları bombaların ağırlığı 1,500 
kilodur. İçlerinde 1,000 kilo me
vaıddı infilakiye vardır. 

lnıı!lı: filosuna mensub lılr tayyare ıemısl 

Tayyare Gemisi 
Nasıl Gemidir? 

Bu Gemilerin Sür' ati Filonun Erı 
Sür'atli Gemilerinden Sür' atlidi1 

D 
onanmanın muhimmat ve \ 
erzakıru taşıyan gemiler gi
tayy•relerini de taşımıya 

mahsus g~milerin yapıldığını 

herkes biliyor. Bu gemilerin mü
dafaa silahı yalnız tayyarPden i
barettir. 

İlk tayyare gemisi Umumi harb
de İngilizler tarafından yapılmı§
tır. Bunu, 34 mil sür'atle gıden 

16,000 tonluk Furioua ve 29 mil 
sür'atli 9,750 tonluk Vindict takib 
etti. 

Furioua, 27 temmuz 1918 de bir 
harıbe iştirak etti. Tayyare!erin • 

den yedisi, Schlesvig sahilinde 

Tonderde bulunan Zeplin han -
garalrını yangın bombalarile tah
rib ettL 

Gemilerin uzunluğu tayyarele
rin kolayca havalanıp inmelerini 

temin için 180 - 200 metrodan a-

şağı değildir. Genişllkleri de 25 30 
metredir. 

Tayyare gemilerinin ııil.r'ati fi
lonun en sür'atli gernlierind~n da
ha fazladır. Lüzumunda :riir'atli 
ve uzun menzilli gemilerin taar -

ruzundan kendini kurtarabılmesi 
için en zıyade buna dikkat olunur 

Tayyare gemilerinde çok kuv

vetli tayyare defi tıopları vardır. 
Bu toplar, 120-lM çapında ve 

otomatiktir. Ayrıca mitralyözler 
de vardır. 

Fransanın yalnız bir lan!!: Bearı 
isminde bir tayyare gemall var -

dır ve çok eskidir. Yeni yapılmak
ta olan Joffr ve Painleve tayyo.re 
gemileri henüz bitmemiştir. 

Almanyanın geçenlerde denize 
indirdiği Gral Zeplin tayyare ge
misi 1940 da bitecek ve bunu bir 
ikincisi takib edecektir. 
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Çocuk Bayramı 
Devam Ediyor 

Bugun · •Çocuk hal tası. nın i· 
kinci günudür. 

Bu münasebe\I< nııekı.:bterde, 

Halkevlerınde bugıin de zengin 
müsamereler verilmekte ve top· 
lantılara devam olunmakta, şeh
rimızdeki bütün Halkevleri bay· 
ram haftası için evvelce hazırla
dıkları prograıru tatbik etmekte
dirler. 

1 
1 

Bu ara, gündüz akşama kadar 
bütün Halkevlerinde çocuklar ta
rafından müsamereler verilmiş, 

nutuklar söylenmış, şiirler oku • 
nup muhtelif eğlenceler tertib o
lunmuştur. 

ÇOCUK BALOSU 

Bu cümleden olarak akşam ıoaat 
18 den 20 ye kadar devam etmek ' 
üzere büyük bir •Çocuk balosu• 
verilecek, Fatih Halkevinde ve 
diğer Halkevlerinde de küçük yav
rular için istifadeli eserler temsil 
olunacaktır. 

Şışli hımayeietfal şubesi tara
fından dün akşam ·Dağcılık ku· 
lübü• nde verilen çocuk balosu da 
çok neş'eli olmuş, küçük yavru
ların muvaffakiyeth gösterileri 
~ar arasında takdirle seyre
dilmiştir. Baloda hazır bulunan 
küçük yavrular arasında bir de 

•Giirbüz çocuk müsabakası> ya
pılmıştır Müteaddid gürbüz ço
cukların iştirak ettiği bu müsa • 
bakada birinciliği küçük Erçin 
Etem İzzet Benice kazanmıştır. 

Bugün; bütün ilk mektebler 
bayram şerefine tatil oldukların
dan küçük mekteblller sinema • 
larda, sair yerlerde eğlenmekte • 
dirler. 
Havanın birdenbire bozması; 

çocukları; parklarda, bahçelerde 
gezmekten, yeşil çayırlar, çimen· 
ler üstünde şen kuzular gibi sıç
rayıp oynamaktan mahrum bı • 
rakmış, hepsi kapalı yerlere, si· 
nemalara toplanmağa mecbur kal
mışlardır. 

Dt>NKtl MERASİM 
Çocuk bayramının birinci gü • 

nü dün memleketin her tarafında 
olduğu gibi, şehrimizde de bü -
yük bir neş'e ve derin bir sevinç 
içinde tes'id olunmu;tur. 

Dünkü sayımızda kısaca bildir
diğimiz bir k.ısım tezahürattan 
başka Bakırklly, Eyüb, Fatih, Be
filctaş, Anadoluhlsan, Beykoz, Şiş
li, Kasımpaşa, Hasköy, Fener, Ka· 

ragümrük, Büyükada, Samatya 
ve Şehremininde de toplantılar 

yapılmıftır. 

Eminönü Halkevi salonlarında 
açılan ilk mekteb çocukları resim 
aergisi. de dün akşama kadar bin· 

!erce kıiçük ve büyük tarafından 
ziyaret edilmiş ve yavrularımızın 
mekteblerinde yaptıkları cidden 
muvaffakiyetli eserler geniş bir 
aUia uyandırmıştır. 

YARDIMLAR 

Çocuk haftası m ünasebetile 
muhtelif yerlerde müteaddid te -

ıekküller tarafından ilk mek -
teblerirnizdelti fakir yavrulara ya
pılan geniş yardımlar devam et
mektedir. Ezcümle dün de akşam 

kız san'at mektebi talebeleri ken
di aralarında topladıkları para ile 
fakirlere dağıtılmak üzere bizzat 

hazırladıkları yüzlerce krz ve er
kek çocuk elbiselerini •Çocuk E
sirgeme kurumu• na yoı.;..- ı 1lar
dır. 

Balkan Birliği Bozuluyor mu ? 
(1 inci •ahifeden devam) 

nan İngiliz ve Fransız mehafili sl
yasiyesl vardır. 

İngilterenin Bulgaristanın da 
itball ınıretile Balkan bir Uğini 
kuvvetlendirmek yolundaki faa
liyeti hararetli bir surette devam 
etmekte olup Romanya Hariciye 
Nazırı ile Lord Halifaks arasında· 
ki ilk mllllkat yapılmış ve iki 
buçuk saat kadar sürrtıüştür. İn
giliz ve Fransız mehafili Roman· 
ya Hariciye Nazırının bu mü!A • 
lı:atından iyi neticeler alınacağı 

kanaatindedir. HattA. 
- Vaziyet tevazzuh edinciye 

kadar Yugualavya mihver devlet
leri ile de olan münasebatını hlb
nü idare etmektedir .. 

Kanaatini ileriye lilrenler de ek· 
ııeriyet teşkil etm.ıkte, Bulgar;.. 
tAnın da Balkan bidiğıne girme • 
sini müteakıp Yugoslavyaya da 
İngiliz ve Fransız müştf:rek temi
natın teşmil olunacal!ı. malt yar· 
dınılarda bı.lunulacağı, Berlin • 
Roma mihverinin Balkan blokunu 
bozmıya muktedir olanuyacağı 

kuvvetle beyan edilmekt~lr. Bu· 
radaki aon on iki saatUk intibaa 
nazaran vaz•yet yukarıya kay -
dettiğirn gibidir. Halbuki, Roma 
ve Berlinden akM>den ıntibalarda 
Ciano • Marinkoviç mülakatının 
verdiği neticelerin n>ihver politi
kasını muvaffak kıldığını kay • 
detmektedirler. Her ~alde \•aziyet J 

iki cephenin faaliyeti bakımından 
çok kirltlk ve meraklı bir safha
ya girmiş buulnmaktadır. 

Londra 24 (Hususi) - Roman· 
ya Hariciye Nazın Gafenco bu sa
bah Brıikselden bursı•a gelmiş • 
tir. Gafenco, Lord Hailfaks, Tür
kiye vP Polony5 büyük elçileri 
ile Romanya elçisı, Yugoslavya 
maslahatgüzarı tarafından kar • 
§llanmıştır. Romanyanın Paris 
büyük elçısi Tatareşko da Lon • 
draya gelnıiştir. 

Gafenco lngiliz harıuy~si.le der
h~l temashrına başldmıştır. Lon
dra gazetel<'rı Ruırı<'n Nazırının 

İngiltere ıle yapa~9.h görü~meler 
hakkında m:ıhtdif tefsirlerde bu· 
Junmııkt.adırlar. 

Sun<! y Tim<' gnetesı diyor 
Jn · .tngııtere hukOmeti, Roman
yaya verdiği bir taraflı garantiyi 
karşılıklı bır yardım taahhüdü 
§ekline koym k fıkr 'ide değildir. 
lngilte.-~rıın ıstPdığı, Bu 1.;arista· 

nm da dahil olacağı bitaraf bir 
Balkan blokunun teşekkülüdür.• 

Bu gazete Romanya)a iki bu· 
çuk milyon İngiliz liralık bir ik
raııda bulumılacağını da yazmak
tadır. 

Evening Standard gazetesi de, 
Denizaşırı Ticaret ve Münakalat 
Nazırı Hudson'un bir çok Avrupa 
merkezlerinde yaptığı seyahatten 
döndüğünü fakat, Namın mem • 
nuniyet ~ar etmediğini yazmak
tadır. Bu nazırın mi;şabedelerine 
göre Avrupanın küc;iik milletleri, 
İngilterenin silahlanma sahasın· 
da henüz !tm derecede terakki 
etmemiş olduğunu ve zengin İn· 
glliz snl'flannın her ne babası
na ol= olsun harbin önüne geç
meğe karar vermiş oldukları mü· 
taleasını serdetmektl'dırler. 

Bundan bıışka, bazı küçük mil
letlerin, İngiltereye yapmış ol • 
dukları harp levazımı siparişleri
nin yerine getirilme$indeki teeb
hürden dolayı hayal inkisanna uğ
ramışlardır. 

YUGOSLAVYA · İTALYA VE 
ALMANYA 

Londra, 24 (Hususi> - Yugos
lav ilaricıye Nazın Mar koviç ile 
İtalya Harıciye Nazırı Kont Ciano 
arasındaki Venedik mülakatı ni· 
hayet bulmu~ur Mülakattan 

sonra, neşredilen rermi tebliğde, 

iki memleketi alakadar eden bü
tün me elel~rin göulen geçirildi
ği, Belgradla Roma ve Berlin a
rnsınrlaki teşriki mesair.in takvi
ye edileceği bilh•""~ tebarüz et
tirilmektedir. 

Verilen malumata göre, Yugos· 
lav Naibi Pren, Pol. ın;,yısın ıkin
ci yar1'ında resmen Romayı zi. 
yaret edecektir. Bıı 7ıyaret. Ciano 
• Markoviç mülakatı f'•nasmda 
kararla~tırı im ıştır 

Haves Ajansının bıldırdlğine 

gore. Yugoslav - İtalyan dostluğu 
Cıano • Markovic,- mülakatında 

kuvvetlenmiş olarak çıkmaktadır. 
It.alyanlar Venedik miilakatmdan 
buyıik bır memnuniyet duymak· 
tadırlar ltıılyan mehofilince be
yan olunduğuna gı.>re. Yugolsav
ya kat'i olarak mihvH sistemine 
lltfuak etmektedir. M;,car • Yu
goslavya adrmi teeavüz paktı da 
bucümleden ola .. ak yakında im
zalanacaktır. Bunu tak>ben mer· 
k~zı Romada olmak üzere Maca
rJıStdO • Yugoslhv~ li • Bulgaristan-

ı. ':W.· '.~ -~ . 

İki Yüzlü 
Kılıcl 

Çemberlayn Hakiketen • 
Ç be r ? (1 inci sahifeden devam) 

em r ıyor mu mayeme almak auretile ba~annam 
(2 inci sayfadan devam) lcab ediyor. 

duğu içindir ki uzamı~tı.r. Maama· Ve.. işte bu dördüncü ve en son 
fih bütün alakadar dt vletler ta · safhadır ki, propaganda ve musli· 
rafından takib ediler. dış po1it; • hane hulôl ile bir memlekete gi
kanm ana hattı ah~nl' li o!duğu rişi, bir vatanı ilhak eyleyişi, bir 
için Sovyetlerle anla~n>ak nok•a- istikliıli oııtadan yokedişi kan 
arnda da bir formül cuJ.ıngcağı Ü· dökmeksizin temin eder. 
mid edilmelttedir. Bu. ta.'ıarku:t Ve.. Bu tehlikeye en ziyade 
ettiği zamandır ki Almanya, baki- maru:ı: bulunanlar vatandaşlan 

kalen kendisini çembH içine al • mütecanis olmıyan devletlerdir 
mamış görecektir. ki; bunlar karşılan na çıkan ve 
U 1<1tıı U}Or ki 1 ugünkü çemberle· yüzde yüz hüsnüniyet teminatı 

nutuluyor ki bugünkü çemberle • veren dostluk ve himayelere kar-
me siyaseti, bizzat otoriter dev • şı ayaklarını denk almak ve çok 
!etler tarafından takib ıodilen çem- müteyakkız olmak mttburiyetin
berleme siyasetinin bir neticesi • dedirler. 
dir. Çembediyen Çemberlayn de- Kana kana, inana inana ve gli
ğil, Almanya ve İtalyadır. Avus- lümsiye glilümsiye darağacına 
turyanın istilA.sı, Çelt0Slovakyayı sürüklenecek ve arkadan hançer-

lenecek olan bu milletlere bizim çemberledL Çekoslovakyanın par-
çalanması. Polonyayı Ç('mberledL için şah'an ve sadece şimdiden: 

- Dikkat!. Arnavutluğun İşgali Yugoslavya-
ya}'l çemberlemiştri. Yugoslavya Demek, tegafül gösterip feli • 

kete sürüklendikleri takdirde de ele geçirilirse, Bulgaristan ve Ro· 
yine sadece: 

manya çemberlenmi, olacaklar • 
- Kendi düşen ağlamaz! 

dır. İspanyada Franko'nun zaferi, Sözünü hatırlamak ve hatırlat-
Fransayı çemberlemiştir, Demek mak düşer. 
iri bir çemberleme yarışı başlamış- T t Nt 

F; K\f ZZET BE CE 
tır. Otoriter devletler teker teker ı--------------
çemberliyorlar. Diğer devletler de 
çemberlenll'emek i~ in çemberle
miye çalışıyorlar. Bu yarışta Çeın
berlayn'in kazanması lazım: Hiç 
değilse, adı üstündür. 

Arnavutlukl:ın mütı:şekkil anti 
kominter bir blok vücııde getiri
lecektir. 

Yugoslav Hariciye Nazırı Mar· 
koviç bu ayın 26 sındıı da Berline 
gidecektir. 28 nisanda da Macar 
Hariciye Nazırı Berlinde buluna
caktır. 

BU SABAHKİ İNGİLİZ GAZE
TELERİ V AZİYETt NASIL GÖ-

RÜYOR! AR?. 
Londra, 24 (A.A.> - Bu sabah· 

ki gazeteler, Ç:C,mberlaın'in Avam 
kamarasında N~ville Henderson'· 
un ne sebebe mebrJ mukarrer o· 
lan zamand>.n evvel ve belki hu
susi talimat ile Berlintı avdet et
miş olması hakk .• 1dak1 izahat ve
rip vermyieccğini suv!.ı şayan gör
mektedir !er. 

Bundan boşka ıbu gazeteler; Ga
fenco'nun sı>ya.hatinin neticesi ne 
olacağı, İngilterede ınecburl as • 
kerlik hizmetinin tesis edilip edil
miyeceği ve Maliye N &zırının ye
ni bütçeyi tevdi ederken milletten 
ne gibi fedakarlıkl~r istiyeceği 

suallerini d~ irad etmektedirler. 

Cebelüttarık' a 
Yeni Kuvvetler 

Gönderildi 
(1 inci tahıfeden devam) 

mandanberi Lor:drada bulunuyor· 
du. Stlirin mayıs esuasın<la AJ. 
manyaya dönmesi nıuhtemeldL 

Henderson dün ani olarak Alman· 
yaya hareket et:niştir. Bu S.'yaha
te hususi b'r ehemmiyet veril • 
mektedir. 

İngiliz hbinesinin bu hafta 
içinde yapacağı toplantıda mec
buri askerlik h&kkında bir karar 
vereceği ve bu işin d?.hR fazla ge
ciktirilmiyeccği anlaşılmaktadır. 

Filistine gitmek ü1 re yola çı· 

karılan iki tabur İngiliz askeri 
Cebelüttarıka çıkarılmıştır. Ce
belüttarık civarınd~kı İspanyol ve 
İtalyan kıt'aları tahşıdatı devam 
etmektedir. 

Son gelen bazı haberlere göre, 
İspanya hükumeti, Portekize bir 
federasyon teşkilini teklif ede -
cektir-

Maltadan verilen raberlere gö
re, Akdeniz İngiliz filosuna men
sup büyük küçük 23 harp gemisi 
önümüzdeki çarşamba günü şar· 
ki A.kdenizde bir ~evelana çıka • 

News Chrcmicle gazetesi, hiiklı· l=c=a=k=lır=.=========== 
kfuı:ı bulunduğunu ilave etmekte
dir. 

' ··--- .. . .. " 
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M~ç Attığı Yediıti Galib Berabere Mağ;Qb Puvan 
Ankaraglicil 8 %4 10 • 1 1 zı 
Fenerbahçe s 12 5 t o 1 13 
Beşiktaş 6 13 • 1 • a 1Z 
Demirspor t ll 3 3 1 • ll 
Ateşspor 7 •• 21 1 1 s 11 
Vefa 6 ll 11 2 o a 9 
Doğanspor 5 • 22. o 1 t • Galatasaray 4 5 10 1 o 3 5 
a-

Galatasaray Vefayı 
4 -1 Mağliib Etti 

Vefalılar Ahenkli Oynıyamadılar 
G. Saraylılar Muvaffak Oldular 

Galatasaray - Vefa takımları 

dün milli kü:ne mac,ları için Tak· 

sim stadyomunda karşılaşıruşlar

dır. 

Takımlar şu kadrolarla sahaya 

çıktılar: 

Galatasaray; Osman - Faruk, 

Adann - Musa. Rabii, Yusuf - Nec

det, Süleyman, Salahaddin, Bo· 
duri1 Sarafiın. 

Vefa: Azat - Vahid. Garo • Sü

leyman, Lıitfi, Şükrü • Muhteşem, 

Hakkı. Gazi, Sulhi, Mehmed. 

Hakem Refik Osman. 

Oyun. Galatasaraylıların bir hü-

cumile başladı ve Süleymanın sı· 
k1 bir şütU avut oldı.: . 

Dokuzuncu qakika:la Galatasa
raylılar Necdetin ayağile güzel 

bir fırsat kaçırdılar . F·&kat oyun. 
yavaş yavaş Galatasarayın hiiki-

miyeti altına giriyor. 

Yirminci dakikada parlayan bir 
Vefa hücumunu Galataı.aray mü-

daiaası favü11e kesti. Muhteşemin 
çektiği kurşun gibi bir ~tü, Os-

man l{iiı.el bir plonjonla kornere 
attı. Korner tehlikes:ni de atlatan 

falıların bir hücumunu kesen Ga· 
latasaray müdafaası, sclaçığa doğ

ru derin bir pas gönderdi. Sara • ı 

finı güzel bir sürüşle önündeki iki 
müda!ü atlattıktan tonra kalecile 

karşı karşıya kaldı ve köşeden bir 
vuruşla Galatasaraym ikinci go
lünü yaptı. 

Beşinci dakikada Vefanın yap· 
tığı tehl;keli bir lıüc.unda Muh· 

teşeınin sıkı bir şüt•inü Osman 
güçlükle kurtardı. 

San • kırmızılılar on ikinci da

kikada gene tehlıkel! bir hücum 
ile Vefa kalesine indiler. Boduri
nin çektiği şüt gene diteğe çarptı 

ve geri geldi. Fakat vaktinde ye
tişen Süleyman. hafi! bir vuruşla 

topu üçüncü defa Vela kalesine 
soktu. 

Bu golden sonra Vefalılar dağı-

ruk bir oyun oynam~ğa başladı • 
!ar. Oyunun geç ba.~lama.sı dola-

yısile hava da yavaş yavaş kararı· 
yordu. Oyun bu şekilde otuz ~ki· 

zinci dakikaya kadar ;, • 1 vazi • 
yette devam ettı. Bu müddet zar

fında Galatasaray üstün oyna • 

makla beraber Vefalıların da teh· 

n~ 
___ ,..,,,, 

- __,,., 
Şişli 4.1 
Oyunu 
Kazandıu# 

Süleymaniye. Şişli muhteh. ,-ı 
Süleymaniyeden_ ynlnız Rulı•ııı' 
İbrahim vardı. Hakem AdP8 # 
idaresinde oynanan maçın b~ ~, 
devresinde Süleyınarıiye, Şişlı ı!I 
gobun ayağile ilk golü kaza~~· 
Bunu takibeden iki hasım Jl'lj 
!elitinin de güzel oynadıkları 
rülüyordu. Daha hfıkim oyııı~~ 
Süleyınaniye, Şişli, Nobarın _şudı 
tile devre sonunda ikinci golU , 

''ktı' attı. Bir dakika sonra frık• . ~ 
üçüncü golü de yaparak bir'~r 
devre 3 - O Süleymaniye, Ştşlı 
hine neticelendL 

İkinci devre başlar başlamaz sr 
'\•t 

kı bir hücum yapan 3üleyma11'·
0
, 

Şişli bir fı1":lt ka~rdı. Arka51~cıı· 
gene bir Si•lcymaniye, Şişli JıU ~ 
munda topu sürerken ı;i!zel b~ ıu 
atan Haraç günün en iyi gofııP, 
yaptı. İki dakika sonra Şişli su, 

leymaniye s:ığ bekinin batası ~ 
penaltıva Sl!beb oldu. Murtaza • 
bir ştı .. " Kasımpap, Galatas~~. 
run ilk gol!lnü attı. Sü!eynıaıtır1 

f " şişli muhacimleri p>k çok ıf·, 
kaçırıyorlar ... Kasımpa~a. Ga1:ır 
taspor kalec;si de güzPl kurt• V 
!ar yapıyor.. Oyunun müteb3 ıi 
dakikalarında iki tarafın ga~(• 
de semere vermed:ğinden J1l 
SüleymaniyP • Şişlinin 4 • 1. gell' 
besile sona erdi. 

Ankaradaki Maçlaf 
• 1't 

Ankara 23 (Hususi) - Millı d' 
me maçlarnaı 19 may15 stadııt ,, 
bugün de devam olundu. tznı':r 
Ateşspor takımile Denıirspor l< 
şılaştı. 

-~ı 
Maç başb:iıktan birkaç dalC' 

sonra Milli Şef İsmet İnönü de rl" 

fakat inde Başvekil o~. Refik SJI~ 
dam, Dahiliye Vekili Faik ö~tr~ 

san kırmızılılar, tekrar Vefa ka· 

Hariciye Vekili Şükrü SaracOR~~ 
olduğu halde stadı Ş(>l't'flendif ~ 
Ve halkın büyük tezahüri\, • '19

'. likeli hücumları göıe çarpıyordu. r" 
var ol Milli Şef!• sesleri!e 1<3 ' 

!esme indil~r. Galatasaraylıların Otu.: sekizinci dakikada orta-
landı. 

kısa fasılalada iki şütiUıü kale di· dan inen bır Galat~sarny hücu • 11 • 
Maç bnşlamadan önce, geçe "l 

rcl<leri kurtardı munda SaJahadilinir. sıkı bir ŞÜ· !erde Balıkesirde öien bii~ıı 
Otuzuncu dakikada, Vefa aley- tünıi Vefa mudafag" karşıladı, Türk pehlivanı Kurt.derelinin ~ı' 

hine bir favül oldu. Salahaddinin fakat topu Necdet vakalıyarak ı~ı~ 
• tırasına hür"leten bütün b3. d~ 

aradan çektiği şütü kaıeci iy>i ta- yerden sıkı bir şütle Galatasara· iştirakile bir dakika siikUt eciıl 
kip edemedi ve top yanından içe- yın dördüncü golüni\ yaptı. Milli Şef İsmet tnönünün. b~: 
ri girdi lıl'" Müsabakanın son dakikaların- ıımdan sonuna lı:adar hazır b\I ,.

1 
ttç dakika sonra da ayni şekilde da hava adamakıllı kararmış ve duğu maç çok heyecan!ı oldıl· ·e 

Galat.asaray aleyhine olan bir top güç!Ukle seçilmeğe ve takib 5 • 1 Demirsporun galibiyet•• 
fa'liilden Hakkı miik2m:mel bir bittı'. edilmeğe başldnm~tı. Oyunun 
şiltle köşeden Ve!amn beraberlik bundan sonraki kısmı mütekabil Milli küme haricinde yapıl~: 

metin neden dolayı Henderson'u 
Berline göndermeğe karar vermiş 
olduğu sualini sormaktadır. Bu 
gazete, bunun için kuvvetli bir 
sebep mevcut olduj!u yolunda bir 
takım tlliikkiler yapılmış olduğu· 

gohlnü çıkardı birkaç neticesiz akınla geçti ve bu Harbiye • G~nçlerbirlifi maçı 
Filvaki Almanyaya karşı iti - 11e-
t be d b J ulmas bö İlk devre 1 • 1 beraberlikle bitti. surelle maç, Galata•.•rayın 4 • 1 Hal'lıiyenin 4 - 2 ga!ibiyetile 

nu iliıve etmektedir. 
Daily Telegraph gazetesı, Ga

fenko'nun vazifesinin yaln!Z Ro
manyanm Acil inkişafı dolayısile 

değil, ayni zamanda A-::-upanın u· 
mumi vaziyeti sebebile, çok mü
hinı olduğunu ,ı4azmaktadır. Bu 
gazete, Daily Mail'iı<' Balkanlarda 
vaziyetin anahtarı diye tavsif et
tiği memleket olan Romanya ile 
iktısadi rl bıtaları kuvwtltndlr
mek lüzumuna işaret etmektedir. 

DailyHerald gazetesi, sulh it
tlfak1 ile mihver arasında büyülı: 
bir kuvvet tecrübesi açılmış ol • 
duğunu yazmaktadır. Bu tecrübe
nin bir anında mihver, harb yap
mağa mahal olup olmad1ğınıı ka
rara verecektir. Binnetice önll • 
müzdeki haftalar zarfında sulhun 
ittifakın satvetlne bağlı olduğuna 
tamamile kani olmamız icab eder. 
Sulh ittifakına dahil bütün mil • 
!etler, kayıd ve şarts ' ve ellerin
deki vesaitin hududu dahilinde 
sulhe hizmet etmeğe amade ol
malıdırlar 

Paris 23 (AA)- Siyasi me • 
hafi! Almanyanın muhtelif mem· 
leketll'rden istemekte olduğu •iyi 
komşu şahadetnamelerh nfn bil
hassa İngiltere ile Fransanm bey
nelmilel bir emniyet birliği lhda
ııına matuf olan mesaisini müşkü
Iata maruz bırakmayı istihdaf et
mekte olduğunu beyan ve fakat 
Alman manevraaının akamete mah· 

ma yanın a u un ı y- .._,__ _ aı·b- ti! b'tt" · el · -
ı b. - 1 - kl · k lllİn<:i devre başlangıcında Ve- g ı ıye e ı l. tıc enmıştir. ; e ır sıs eme gırme e gayrı a- -
bili telif olacaktır. Maamafih Fran-

sa ile tr.giltere daha şimdiden kü- p } D . .,, Ü • d H h B• T bb •• t!e 
çük devletlerin girişemiyecekleri o onya, ançıg zerın e er angı ır eşe u., 
~:=:~eı:k~:ieda:aa;a~~:; Mukavemet Edeceğini Almanyaya Bildirdi 
tıracak olan berhangı bir taahhü- .. .. ·. .. .. . . . . .. eı<'t 
dü onlardan istemıyerck Rusya- Hitl~r'in ellinei yıldönümü münasebetile, Dan- lannın yuş gunune tesadüf ettıgını ilen sur 
dan Avrupanın nizamını müda • çig meselesinin bir karara bağlanaca(:ı ve ilan olu- bu teklifleri reddetmişlerdir. . , 
faa hususunda kendilerile mesai nacağı söylenmiş i&e de bugüne kadar kat't bir va- Londra mehafiline son ıelen haberlere g~~-
bırliğinde bulunulmasuıı istemek ziyet yoktur. Hitler'in ellinci yıldönümil merasi • Lehistan, Dançig serbest şehri rejiminin değiştit' .. 
ıruretile Alman manevrasının ö- minde bulunmak üzere İııgilterede 150 kişiye da· mesine matuf herhanli bir teşebbüse bütiin I<~', 
ııüne g"\'miştirler . ~etiye ıöndcrilmiş, fakat, davetliler meşgul oldnk- vetle mukavemet edeceğini Almanya hilkfunetlP 

İtalyanın, Belgrad ve Bu<lapeş- !arını, ve yahud hasta olduklarını, hanları da kız. bildirmiştir. __./ 
tede ve Almanyanın Ankarada 
sarlctmekte oldukları mesaiyP ge
lince, siyasi Fransız mehafili, İtal
ya ile Almanyanın bir taraftan a· 
zasının en az kuvvetlileri yani Ro
manya ve Yunanıstan üzerinde 
tesır icnı etmke, diğer taraftan 
en kuvvetlisi yani Türkiyeye kar
§1 doğrudan doğruya harekete geç
mek suretile Balkan antantını in
hiltıle u~a tınıya çalışmak•a ol). 
duklarını beyan etmektedirler. 

Siyasi Fransız mehnfill, mihve· 
rm bu teşebbüslerirun de akame
te mahkum olduğu mütaleıısın • 
dadırlar. Zıra Romanya ve Yuna
nıstan Fransa vu İngılterenin 
kat'i garantılerı ile emn.yei al • 
tuıda bulunmakta olduklarından 
bu iki memleket üzeı ınde tesir ic· 
rası çok müşkul olacaktır ve An· 
kara ıle yapılmakta olan terak
kinin derece.ıi Almanyanın Tür
klyedeki muvaffak olmaSl ihtima
lini selbetıneı. tediı. 

İstanbul Asliye Dördüncü Hu
kuk Hakimliğinde'n 

İstanbul ha2ineı muhakemat 
müdüriyeti namına ııvukat Nüz· 
bet Erk tarafından Fatihde Atik· 
alipaşa mahallesinde Hasan Feh· 
mi Paşa caddesinde 10 numaralı 
evde oturan Mustafa aleyhine a-

çılan alacak davasınm nakzen ya· 
pılan muhakemesinde· müddeia· 
leyh Mustafanm adrC>sine gönde· 

rilen davetiye mumaıle;ılhin mez
kfır adresi terkettiginden bnhisle 
bila tebliğ iade edilm!ş olduğun-

dan mahkemece mumalleyhe ila
nen tebhgat yapılmıı.~na ve ken
disine bu husus için yirmi gün 
mühlet verilme: ıne ve muhake

menin 16/ /939 gunü taat 14 de 
talikine knı ar v nimi olduğun· 

dan bermucıbi karar :vukarıla adı. 

ve adresı yaıJ!ı mumaileyh yazı-

Bir Yangında 30 Kişi 
Öldü 

Mount • Verotı (Ohıo)- 24 (A. 

A.)- Evvelki gece bir dana sa
lonunda bir yangın çıkmış ve gö

rülmemiş bir sür'atle etrafa ya • 
yılarak panik çıkarmıştır. B~lı: 

kimseler ayak altında kalmış, ba-

zı kimseler de pencereden atla • 

mışlarclır. Pencereden atlıyanla • 

rın bacakları kırılmıştır. 30 dan 

fazla yaralı ve bir ölü vardır. 

Z AY t ~ 
Eminönil malmüdürlüjiİll.ıeı1' 

almakta olduğum askeri eyt• 1. 

ma31 cüzdanoru ve vesaikiml. 1' ı 
hik mühürümü :ıayettim. Yrııi~,~~ 
çıkaracağımdan eskisinin hü1'1" 
kalmadığını ilan ederim. ~I 

Beyoğlu Pannakkapı Telll"~ 
Sokak Baltacıçıkmazı No- • 
Emekli Binbaşı Halil Jı11f 

kızı Emine 

Çocuk Hekimi 

Taksim • Talimhane Pr'as J'lo-1 
Dr. Ahmed Akkoyun~U 

============== Pazardan maada her güıı 
h gün ve saatte mahl<emeye gel-

mediği veya bir vekil gönderme

diği takdirde hnkkmdr. gıyab ka· 

rarı verileceği ve bu babtaki da-

vetiyenin de mahkeme duvarına 
asılmış olduğu ilan olunur. 
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'f oplar Hazırdı. Dursun Kaptaııın 
Çelik Sesi Duyuldu : Ateş 

8,, Tek Heceli Müthiş Emir, 
Bizzat Çektiği Kama İpi İle 

Cafer 
Yerine 

Kaptanın 

Getirildi 
dı.l"ıutııun Ali Reis merkezde kal
,- Sancağa Tufan reısin idare -
~I biçinei kısım, iskeleye de 
ııı: n reisin 24 parça takadan 
tle llrekkeb kuvveti ge~tL Serenler
di ~ltk çalan deli poyrazın ıişir -
b-ğ Yelkenlerle takalar okla.şan 
rıt hızla şüpheli dümanları üze - \ 
trıltıe _•aldırdılar .. Tarihin kaydet

minin baş vardabandırası Mıha
Iovski ile iki bahriyeliyi de ez -
nıiş, kanlar içerisinde güvertenin 
üzerine sermişti. 

lirmişti. Korkunç bir kararsızlığa 
kapılan süvari aşağı seslendi: 

- Hey ... Vardabandıra!. Ba§ i
şaretçL. İşaretçiler... Kimseler 
_•ok mu orada?. 

• ed.ığı bir karşılaşma meydana 
.etııı · f l§tl. Serenlerinde ufacıık ay 

1id.1.J;tı. kırmızı bayrak dalgalanan 
Ve İl 
11 

ç grupta ilerleyen siyah tek-
relJ 'l'üıık takalan prcıva serenle
~ltı. CUıtdalannda beyaz zemin 
b rltı.e mavi çaprast haçlı Çarlık 
d •Yr.ıtıarını rüzglra kaptırmış, 
ltelışetü toplarının namluları bu 
il hta tekneli milis filosuna çevrili 
b \lJ donanmasının üç destroyerile 
Urun buruna gelmişlerdi . 

d lluıı donanmasının Nebogatöf 
o~troyerlnden ateşlenen il< top, 

tun ıslıkları çahrak halk filosu
ıun üzerinden uçtu. G~dJe, hır 
:ıu1 kadar uzakta denize göfl'üie 
retc rn· . ı.ıare bovu bir su sütunu 
Yükseltti. · 

. aıuıu ikinci, üçüncü saivolar ta
% ettiler. \ 

<!us bahriyelilerinin bu nisbetsi~ 
şılaşmadan duydukl&n heye

~n lyi çatal teşkil etmelerine, a
d lerini Türk takalarının üzerin-
~ teksife mani oluyor, mermiler 

~·- a geçerek denizin bw-uşuk yü
t Unde yer yer yükselen su di -
ekleri meydana getiriyordu. 
'I'ürk deniz milisleri birer ars-

•an kesilmişlerdi: 

18
.0aha ilk mermi Dursun Alı re
ın filotilliısındaki gemilerin ü

'tınden ~arken kaplanlaşan reis 
C! Urunda, top başında beklıyen 

afer kaptana haykırdı: 
- 'roplar hazır mı? 
; Irazır reisim!. 

ır dakikalık sükut, Rus top -
~·ının şiddetlı gümbürtüleri, de
<ıı.tzın kımıldıyan yüzünde akisler 
ı.;Ydana getirirken düşman top
ııı ından daha gürültülü bir ku
•i anda, Dursun kaptanın çelik se-

duyuldu: 

._Ateş• a .. 
le u, tek heceli mUthiş emır, Ca-
ıu r kaptanın bizzat çektiği top 
~ 0Yesi!e yerine gtirildi. Rus do
ç~ııınasının çelik yağmurundan 
§id an gümbürtüyü bastıracak bir 
trı detıe ateşlenen Türk topu ilk 
Yeerınisıni borda hattında ilerli
d~ il.us destroyerlerinin arasına 

rıl.ıi. 

deCa.fer kaptan dürbünle düşman 
ı, nız ejderlerini seyre, rnanevra
e:1ııı tesbite uğraşan Reisin ikinci 
"''" dah ını beklemeden topunu bir 

dt. j• bir daha, bir daha ateşle -
de kınc[ mermi gemilerin önün
b;t suya üçüncü gemide müthiş 
'r Çil\ırtı çıkartarak Nebogatöf'ün , 
,.. r>va 
uan screnini çanaklık hizasın-
d j)arçalad ı bacan.n üzerine 
rvirdi ' a .· 

'~ı- u ısabet, mutearrız Rus deol
'ııa'.'<lerinı" manev•.yatını da kır

~· kafi gelmışti. 
lıvanNıogator destroyerı'lde baş
dıg ••. 7°rk.., ve dehşet çarçabuk 

Süvarı yukarıdan bağırıyordu: 

- Hey .•. Seyir zabiti kapiten 
Grodenski!. 

Ve- sağdan soldan patiıyan 
Türk toplarının gürültüsli ile bo
ğulan sesine cevab alamayınca 

haykırışını tekrarlıyordu: 

- Şeytan alsın seni ... Nerede -
dir Grodenski? 

Bir bahriyeli oevab verdi: 
- Seyir zabitinıl mi arıyorsu -

mu Mazör? 
- Evet! Nerede o şeytan ala -

sıca ?!. 
Bahriyeli başını eğerek karşılık 

verdi: 
- Ba§ tarette ... Yaralı!. 
Süvari heyecanla sorgusunu 

tekrarladı: 

- ue?. Ne dedin? Baş tarette 
yaralı mı?. 

- Evet mayör!. 
- Nasıl yaralandı?. 

- Ba, tarete bir isabet vaki ol-
du. Mermi namlu maııgalinin ara
sından geçmiş, taretin içinde in
filak etti. Topçu kaptanı İ vanof, 
başgedikli Petrovsky, seyir zabiti 
Grodenskl ağır yaralı, 6 nefer de 
ölü var .. 

Süvarinin bembeyaz kesilen yü
zünde bariz bir korkunun izleri be-

Güvertede hemen hemen k:m
r.eler kalmamıştı.. Küçük borda 

toplarının ba§ındaki neferler bas
kın TU,.k ateşinin karışısında bi
rer bucağa sinmişler, ses çıkarmı

.)"orlar; kendilerini ,a!Akadar ~t

miyen bu haykırışa cev~ vermı
yorlardı. 

Süvari korku, yeis ve yalnızlı
~ın tesirile çıldıracak hale gel -
mişti, bir türlü susmak bilini -
yen ağzından bu şeref de ikin -
ciyi aramak için seslenmeler dö
külüyordu: 

- İkinci nerede, ikinci?. Nere
de o sersem Pişof?. 

Kaptan köprüsür.ün arkasından 
bir ses duyuldu: 

- Buradayım kumandan! 

Süvarı geriye döndü, Neboga -
torun kıç güvertesine düşen ve 
dehşetli bir infilakla gemiyi baş

tan aşağı sarsan bir merminin ser
pintilerinden korunmak ster gi
bi sol kolunu yüzüne kapatırken 
konuştu: 

- Allah belanı versin sersem 

herif! 
(Deı.ıamı uar) 

Vapurlann haftalık hareket tarifesi 
24 Nisandan 1 Mayısa kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkıt gUn veaaatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadonlz h•ttın• - Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 
de (Aksu), Pazar 16 da (Giineysu). 
Galata rıhtımından. 

aertıR hattın• 

lzmll hattın• 

Mudanya hattın• 

tıare~lt• h•ttına 

.. nchrma hattına 

1mroa hattına 

i~mır Sürat hattına 

Mersin hattına 

- Salı 18 de ( Antai)-a), Cuma·rtesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U -
ğur). Tophane rıhtımından. 

- Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi va
purlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 
da (Trak). Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak). Ayrıca Çarşamba !ı. de ('01 -
gen) ve Cumartesi 20 de (Antalya). 
Tophane rıhtımından. 

- Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane 
rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Ankara), Galata rıhtı • 
ımndan. 

- Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da 
(Etrüsk). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malılmat aşağıda 
telefon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 
Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. Binası altında 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 

(2362 

(0133 
22740 

Haseki Kadın Hastahanesi 
Daha Genişletilmeli ! 

'1 - S O N T 1': L G R AF - 24 .N i S A N 113t 

Gazetelerden İktibaslar 

Beynelmilel Hadiseler 
içinde Bulgarlar ( J inci sayfadan dev am) 

müsait oldukça bunları da yıktı
rıp Y''- · ı~rine büyük bir paviyon 
daha yaptırmaktır . O k.ı -
dar büyük bir ihtiyaç kar
şısında bulunuyoruz kL. Böyia 
50 yataklı bir poıviyonla bunu kar
~ılamak ne mümkün? .. Benim, ge
len hastayı geri çevirmeğe yüre
ğim dayanmıyor. icabında bir 
karyolada iki hasta yatırıyoruz .. 
Olmazsa yere yatak serip yatırı
yoruz. Gelen hastayı geri çevir -
miş olmamak bahasına kendi me
sai odamda yatırrnağa dahi göze 
almış vaziyetteyim ... 

Doktornn vazifeden başka insa
ni olan bu düşünce;;: karşısında 

tatlı, sıcak bir heyecanla bir an 
durdum ve düşündüm. Bu büyük 
takdir hissim ı ona nasıl ifade ede
bilirdim? .. Sordum: 

-Kaç senedenberi burada bu
lunuyorsunuz? . 

- Altı senedir ... Altı sene ev
vel burası çok sönük ve ihtiyaca 
büsbütün gayrikafi bir halde idi . 
Her sene, mümkün olanı yapmak 
suretile şimdiy'! kadar ancak bu 
hale getirebıldik Mesela, o zaman 
hastahane dahilinde hemen he -
men hiç yol yoktu. Ara!ba, oto -
mobil gire'Ilezdi. Şu gördüğünüz 
asfalt yolları yaptırdım. Şimdi bu 
gibi vasıtal~r hastahanenin her ta
rafına girebıliyor Bu yolları ha
demelere yaptırdım , hademeleri -
min elinden her iş gelir. Çıkardı
ğım adamın bütün müracaatları
na rağmen kat'iyyen acımadım. 

Daima işin görülmesine bakarım. 
Çünkü bun'ia menfaat umumi, 
müşterek, şümullüdür; diğerin -
de ise ferdidir, mahduttur. .şu

rada bir adam geçinsin• diye, ya
pılacak mühim işleri feda etmek 
doğru olamaz. Ben de hemen bü
tün vakti.mi buraya hasretmiş va
ziyetteyim. Evim şurada .. Sahalı-

HiKAYE: 

Sevilmenin 
Gururu 

(4 üncü sayfadan devam) 

Uyanır uyan'11az, ilk 11<lına gelen 
şey Şadandı. Bugün, mutlaka, o
nu arayıp bulmağa karar verdi. 
Öğleden sonra, ev;nr\en çıktı. 

Şadanın çalıştığı şirkete geldı. Şa

danın odasının önüne gelmiştı. İ- ı 
çinde bir tereddıh ve halccan var

dı. 

- Tak, tak .. kapıyı vurdu .. 
Sonra, kapıyı Y•va~c<> açarak, 

içeriye girdi. İlk gö:·düğü manza
ra çok hazin ve korkunçtu. 

Şadan, şirketteki daktilolardan 
en genç ve güzel'n\ yanına o -
turtmuş, ay:kladığı şamfıstıkla

rını minyon kızın küçük ağzına 

veriyordu. 
Handan, bayı hp dl:şmemek için 

kapıya dayandı. Yü7.ü evvela kıp
kırmızı. SO!lra, sapsPrı kesi lıniştL 
Dudakları mosmordu. Titriyordu. 
Konuşamıyordu. 

Daktilo, derhal yerınden fırla -
mış, yan kapıdan. içerikı odaya 
kaçmıştı. Şadan hareketsiz ve 
korku içinde idı. Manasız gözle 
şaşkın şaşkın Handan& hakıyor -

du. 
Genç kadın hızlı hvlı soluyor

du. S)nra, birden geri döndü, ka
pıdan çıkıverdL B~ını çevirme

den: 
- Nihayet, senin de bir erkek 

olduğunu diişünmeden çılgınca 

sevmişim, c\yı: mırıidAndı. 
REŞAD FEYZl 

tan. gece on :.kiye kadar her aran
dığım zaman burada bulunurum. 
Artık bubenim için bir me~li -
yetten ziyade zevk mesrlesi oldu. 

- Hastan3nenin ıımumi yıtak 
adedi ne kadardtr? 

- 350 yatak vardır. 

- Paviy<':>la beraber, demek 
400 ü bulaca~ Bu halde ihtiyaç 
tamamen karşılanmış olacak mı
dır?. 

Bugünkü Siyasi Vaziyette 
Bulgaristan - SofyadakiArnavud 

Sefirinin Söyledikleri .. 

- Buna imkan var mı?. Bu ih
tiyaç göz ö"ün.de tutularak Tıb 
Fakültesi btı sömestre kadar, Gu
raba hastahanesinde 90 yataklı 

yeni bir nisaiye ve doğum kıs

mı açacak. 
- Senede ne kadar hasta teda

vi görüyor? 

- 90 binden fazla ayak tedavi
si görür, 9 binden fa1la da yatırı
larak e<lavi olunur ye bunların 
en büyük kısmı me;nlcketin di -
ğer taraflarından gelenler teşkyil 
eder. 

- Son zamanlard~. muayene i
çin gelen);·rden yirmıser kurus a
lınıyormuş ... 

- Evet bu esKi.den bızde yoktu. 
Fakat diğer Bdediy~ hastahant>
lerinde vardı. Şimdi &ynen bizde 
de o usul ta~bik ediliyor. Yalnız 

muayene için değil. muhtelif şey
ler için muhtelıi miktarda ücret 
alınıyor. Meseliı yat~rak tedavi 
olanlar, - yatacağ: yere göre -
1 - 2 - 3 lira ücret verirler. Bu Be
lediyenin diğer hastahanelerin -
den ayrı ve yepye;ıi bir usul de
ğilrlir. Ancak bu usı.:Jden, m:>hal
lesinden bir ilınühaberle gelen -
ler, yani fakirler istisna eı!ii i r 

Nazmi Sclcan'le konuşa konuşa 
kapıy~- kadar g~ldik, onu mesai -
sinden daha uzun müddet alıkoy
mamak içir. miisaadesıni diledim 
ve teşekkürlerimi bildirerek ay -
rıldun. 

Hayvanları Hor 
Görmeyiniz 
(5 inci sayfadan :!et>am) 

Karısı, cesedin baş ucunda otu
rup ağlamıya başlamıs. Az soııra 
kaplan yeniden gelmiş, cesedi a
lıp götürmüş. Kadına ili~memiş. 

Acaba acıdığından mı? ... 
Ke~mir'de bir kadın, on iki ya

şındaki çocuğunu bir dere kena
rına bırakır, biraz il<'ride suya gi
rer. yıkanır. Az oonra ccıcuğun ya
nına gelince korkudan dona ka
lır; kocaman bir yılan çocuğun 

vücudüne sarılmış. Çccuk gülü
yor, yılanla oynıyor. 

Kadın koşarak köye gider, köy
lülere haber verir, tüfeğini, sopa
sını yakalayan köylüler çocuğun . 
bulunduğu yere gelirler. Yılan 

köylüleri görünce başını uzatır, 

zehirli dilini çıkarır. Köylüleri 
kaçırır. Sonra yine çocukla oyna
mıya başlar. Nihayet yorulur. çö
zülür, otların arasına süzülür . 
Çocuk da serbest kahr, evıne dö

ner. 
Hayvanlar zannettiğimiz gibi 

ahmak, budala, ve muzır değildir. 
Onları tanımıya çalı~alım ... 

20 Nisandan 
Sonra 

Neler Olacak? 

cDnes• yazıyor: 

.Beynelmilel hadıseler ''e Bul- ı 
garistan. başlığı altınd~kı başma
kalede son vaziyetler kar;;ısında 

Bulgaristanın durumu tetkik e
dilmektedir. Bu makaleye göre 1 
Köseivanof hükumet • herhangi 
bir sergüzeştcu politika peşinde 

koşmaktan uzaktır. Takıb etmek
te olduğu s;yaset. bit.1raftar ve bu 
itibarla gerelt komşıılm ının ve ge
rek büyük devletlerın takdırlerile 

ve sempatilerıle karıılanmaktadır. 

Bunun ıçındir ki beı•relınilel hll.-1 
<liseler, Bulgar milletini 1<'18 - ye 
endişeye düşürmektt'n uuıktıtr: 

Bulgar millet i ouı un huzur ve 
sükun i çind~ kl'ndis ıti mukaddes 
say havatına vermıştir. Hıçbir en
dişe ve tereddüdü yo:ttur Çünkü; 
bir taraftan Yugoslawa, dığer ta
raftan Türkiye gibi iki bü~iik, sa
mimi ye kıymetli ıio \ • ve kom -
şuya istinad etmck~edir. Bu ı ki 

dost memleket, Balkarlar üstün
deki kara bı:lutlarır d~ğılınas.na 
ve Balkan mılletlerı arasındaki 

meselelerin barış yolile halledil -
mesine yardım etmı~lerdir Bul
gar ordusu"lun hürr:,~ot , .e guru
runu iade eden en yen;hadıse olan 
Seliınık anl~şması, işte bu sayede 
elde edilmi~tır . Bu anlaşma, Bal
kanlardakı emniyeti ifade eder. 
Bu, barış dostluk ve devamlı bir 
anlaşm;ı. ,.e sevişnıP poliytıka -
sıdır . 

Me,.hur hdk dart.ı meselidir: 
cDostluk sıkı. zamanda belli olur• 
Böyle birzanıanda bu sözlrrin reel 

manasını m;idrik bulunmalıyız 

Bulga:istan bugün d~ Gospodin 
Köseivanof'un çizdi~i dostluk yo
lunda yürüyecek ve bu yoldan 
ayrılmıyacaktır. Çünku; bu yol 
Bulgaristana daha parlak ve daha 
mutlu yarınlar temin edecektir. 

SOFYADAKİ ARNAVUD 
SEFİRİNİN SÖZLERİ 

.utro. yazıyor: 
Gospodin T3nef, cEıı buyük Bul
gar dostu Arna\·ut, Harıclye Ve
kili oldu. • b~şlığı altında yazdığı 
başmakalesinde Arnavutluğun 

Sofya sefiri Cemil Dino'dan bah
setmekte ve yeni Arna\'Ut hüku
metinin Hariciye Vf'kiliiğıne ta
yin olunan bir zatın çok büyük bir 
Bulgaı· dostu olduğunu söylemek
tedir. Muharrire göre Cemil Dino, 
eski bir İtalyan dostudur. İtalya -
Arnavutluk arasındaki anlaşmayı 
yapan bu adr.m Duçeııin de samimi 
ve şahsi dostudur. Vaktile Kral 
Zogonun sadık bir diplomatı olan 
Cemil Dino bi!Mıarp Kraldan ay
rılmıştır ve bunasebeh, Kral Zo-

gonun şahsi menfaatini düşünme
si ve kendisine biıyük b:r servet 
yapmı;; olmasıdır. 

Gospodin Tanef, Arna\'Utluğun 
i•galini müteakıb Cemıl Dıno'yu 

ziyaretle tebrik ve son vaziyet lıak
kında kendisinden şu malumatı al
mıştır . 

İhzari mıllet meclis;, Arnavut -
luk tacının İtalyan Kralı Emanool 
hazretlerine tevdiıne taşkın heye
canlarla karM" vermiı bulunuyor. 
Bu, iki merrıleket arasındaki mü
nasebetten maada Bulgar · Arna
vut münasebatını da sıklaştıra -
caktır. Zira Kral hazretleri Bul -
gar kraliçesi Yoanna "nıa da ba -
hasıdır. Arna\'Ud milleti İtalyan 
ordusunu. kandisıni bır müstebit
ten kurtaran bir halaskar olarak 
ıstikbal etm •ştir. 

Eğer İtalyan k:ıt'alurı hır mu -
kabele görm:iş ise bunu, Zogoya 
satı lmış kim.<elerin yaptığına şüp· 
he yoktur. Arnavutlkta Duçcye 
karşı büyük bir sempati vardır. 

Onun memleketimize ~·aptığı iyi· 
tikleri herkes bilır O olmasaydı 
daha birkaç yıl önce Arnavutluk 
parçalanmış olurdu. O, Arnavut 
milletinin büyük ve samimi dos
tudur ve öyle kalacaktır, 

Gazete, bu yazının altına Cemil 
Dino'nun Duçeye gö~derdiği tel
grafın tam metnini yerleştirrniıjtir 

Bu yazılal'la birlikte Cemil Di
no'nun Sofyadaki İtalyan sefaret· 
hanesi erkanile bir rıra<h çekilıni~ 
resimleri neşredilmektedir. Bun -
!ardan biri Cemil Dino'nur. İtalyan 
sefirile kucaklaşıp öpüştüğünü ğÖ• 
!ermektedir. 
FRANSIZ - RUMEN TİCARET 

ANLAŞMASI 

cMir• yazıyor: 
Mir gazetesine Bükreşten ya 

zıldığına göre Bükref efkll.rı umu· 
miyesi Pariste imzalanan Rumen
Fransız ticaret anlaşmasını tered
düd ve şüphe ile karşılamıştır. Bu 
anlaşmanın esasını Romanyanın 

Fransaya ham madde vermesi ve 
böylelikle Fransaya olan borcunu 
ödemesi teşkil etmektedir. Bu ya
zıya göre 1 nisan 19a9 tarihi.r.de 
Romanyanın Fransaya olan bor -
cunun 78 milyar ley olduğu tes
hil edilıniştir. Bu, Roman yanın 
harice olan umumi borcunun yiız
de 35 ini teşkil etmektedir. Romen 
hükClmeti bu borca yüzde yedi bu
çuk faiz vermek mecburiyetinde 
dir .' Hükumet, eski idareler za -
manında yapılan bu borcu bir an 
evvel ödemiye azmetmiş bulun
duğundan son ticaret anlaşması 

ahkamına göre Fransaya petrol, 
zahire ve kereste verecektir. 

Türk Hava Kurumu 
27 inci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

8 üyük lkr am iye 40.000 Lirajır. 

------------------lmll! 

( 4 üncü sayfadan deı.ıam) 

kendilerini müdafaa için derhal 
tedbirler almak lüzumunu duy -
muşlardı. 

Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. C ı;eı,, lerp de siravet ettı. 

"l"~h·r kapta~ın a•.e§. e işt;rak 
"'Uk <iiğe ıkı grupun topları da 
Re "'11 tıı<'I b:r isabetle düşman 
tıı~'10rın me-mi yağmuruna tu
ca..'.'a hu düellonun faydasız ola-

1 
BAKER ayakkapları 1 

A D E M • • K T • D AR Rahat ve sağlamdırlar. 
1 1 1 - Bu ayakkabıları almakla iktı-

Belçikada, Danimarkada geçen

lerde yapılan intihablarda nazi
ler tahrikatta bulunarak bu mem· 
leketlerin birliklerini bozmak için 
uğraştılar. Belçika hükılmeti bu
nu Berlinde protesto etti. 

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

><ın •kes•· d" . tı>. . ••ren uşman fılosu ynp-
~ıoa p 

hır d" ~Şl'"an olmu~ gibi 18 kerte 
\o~lli0 ttuşfo geldıği isL.kamette sa
ba,1 ayı kararlaştırdı, manevraya 

'adı 

l'iebo~ati ı•· k ca v 1 un ırılan dıreği ba-
lar,11 ~~eliyerek güverteye yuvar

r eıı baca d'blnde duran ge- 1 

H
VEOBEL RG EVMŞEKL0i~ i NBE KAiRNŞI 1 :~:d:~~~lio~:c:~~~~~·~~~'.i~:n: 1 

gin çeşitlerimiz vardır. Geliniz, 

görün~~e i~t~_:iniz. _.-J 
Sahibi ue neşriyatı idare eden 

BClf muharriri Tabletleri. Her eczanede ara11nız. 
(Poata kutueu 125& H ormobln)Galata,letanbul ETEM İZZET BENİCE 

Soıı Tetııraf Matbauı 

Danimarka Başvekili de söyle
diği bir nutkunda evvelce Hit -
ler'in llftık Avrupada gözü olma
dığına olan beyanatını hatırlat -
mıştır. Ayni zamanda Danimarka 
diğer komşuları gibi kendini mü-

dafaa için sarfettiğl para 933 de 
yani Almanyada nazi hükılmeti 
geldiği zaman, 2,000,000 İngiliz li
rasından az oldlJ#u halde 939 da 

61 ?-'O 000 İngiliz lirası olarak tah
sis edil miştir. 

Almanyanın diğer komşuları dı 

böyle yapıyor. 



r • 
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MAZON MEYVA Tuzu 
İNKIBAZI defeder, MİDE ve BARS AKLARI 

kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZ
LIK, ŞiŞKINLIK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, 
INKIBAZ, SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MİDE EKŞiLiK ve YANMALARINDA 
ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. MAZON MEYVA TUZU son 
derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha 
çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

Karaciğer, böbrek, taf ve 
kuınlanndan mütevellid aan
cılarınız, damar sertlikleri 

n fİ§mıınlık flktyetleriDi ıı 

URİNAL ile ıeçirlnlz. 

UR iNAL 
:Vücude toplanan uld flrlk 

ve obalt ıtbi maddeleri eri

tir. Kam temizler, lezzeti 

bot. alınıııuı lıolaydır. Ye • 
meklerden aonra yarım bar· 

lnglllz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Kapalı zarf Usulile Eksiltme İlanı 

Amasya Cum~uriyet Halk Partisi ilyönkurul başkanlıuın~an 
1- Amasyada yaptırılacalı: Halkevi binası ln§a&tı kapalı zarf wıu

We ve yirmi bir gün müddeUe münakasaya konulmuotur. 
2- Keşi! bedeli (25500) liradır. 

8- Bu işe ait keşüname, eksiltme §arlnarnesi, umum! ve hwıwıt ve 
fennJ şartnameler, ailıilci fiyat, mukavele ve proje cetvelleri ve plAnlan 

arzu edenler İlyönkurul başkanlığında görebilirler. 

4- Eksiltme 2/Mayıs/939 tarihine miisadii Salı iÜJlÜ saat ~ de İl
yönkurul huzurunda yapılacalı:tır. 

!>- Muvakkat teminat 1912 lira 50 kuruştı,ır. 

6- Eksiltmeye girmek istiyeıılerin 2490 numaralı kanuna göre 
muktazi vesaiki ve vilayet Nafıa Müdürlüğünden ihale tarihinden sekiz 

gün evvel alacakları ehliyetnameyi tekli! mektuplarına koymaları ve 

bu mektupların dördüncü maddede yazılı rniaddan bir saat evvele ka

dar makbuz mukabilinde llyönkurul başkanlığına vermeleri ve posta 
ile gönderilecek mektupların dahi ayni zamanda gelmiş ve dış zarfının 

mühür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. Postadaki geciltrneler 
kabul edilmez. (2424) 

İLAN 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğn den 

Terekesıne mahkemece el konulan ölü İ.sak Finziye ait İstanbul 
Tütüıı. gümrük 2 numaralı mağazada bulunan Limon, Fıçı ve Yazıhane 
eşyası açılı: arttırma suretile 28/4/939 tarihine müsadif Cuma günü sa
at 14 de satılacaktır. İsteklilerin yukanda gösterilen gün ve saatle ma-
hallinde hazır bulunmaları ilan olunur. (939/64 -

Avrupada en 
çok kullanılan 

POKER 
raş bıçaklan memleketimizde 

dahi en çok ıevilen 

Poker Traş Bıçağıdır· 

İLAN 
Sahhk Avrupa Cins Boğa İnek ve Boğalar 
Beyoğlu dördüncü su1h hukuk hlk.imliğinden: · 
Terekesine mahkemece el konulan ölü Jozepe Kutaldiye ait Ta

rabyada İstanbul caddesinde 2 numaralı Çiftlikte bulunan ve mahke
mece tesbit edilen Boğa, İnek ve Buzağılar açık arttırma ıuretile 27 / 
4/939 tarihine müsadif Perşembe günü saat de satılacaktır. 1..
teklilerin yukarıda gösterile:ı gün ve saatle mahallinde hazır bulun-
maları ilan olunur. 938/115 

İL A N 
Sablık Matbaa Makineleri 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hiiltirnlığinden: 
Terekesine mahkemece el konulan ölü Danyel Ohannesyana ait 

İstanbul Fincancılarda Selamet Matbaasında bulunan ve mahkemece 
teı;bit edHen matbaa makineleri açık arttırma suretile 2/5/939 tarihine 
miisadn Salı günü saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin yukarıda göste-

·ile gün ve saatte mahallınde hazır bulunmaları ilan olunur 937/26 

~~~~~~-~~~~~~~~~~~-

lllllJ.1111' 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Banbamda lnunbarab ve lhbama tMarruf h-blannda en az 58 Unu -lıııJaıumlara , .... 
f defa pkllecek kur'a ile qaiıdakl pllna ilin ikram.iye daiıtııacalttır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 5Gli ı> 2,000 ı 
4 il 250 » 1,000 D 

40 1 100 • 4,000 1 

100 » 50 • 5,000 • 
120 1) 40 • 4,800 • 
160 )) 20 • 3,200 " 

DİKKAT: Hesablarmdakl paralar bir sene içinde 500 liradan aıai!ı dil§mJye.nlere ikramiye $ılıt1il 
takdirde '10 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUJ, 1 Birinciklnun, 1 !\fart ve 1 Haziran tarihlerinde $ekilecektir, ., 

1 

Bayan GABY WAGER hakiki Yaşını itiraf 
ve bu derece cazip bir tarzda nasıl güzelleştiğini izah ediyor. 

On gün kadar evvel çektir - teki Tokalon kreminin terkibiJl' 
· eliğim . fotoğraiınu gördükçe de Viyana Universitesindd 
gözlerime inanamıyorum. En meşhur bir profesörün k~ 
aşağı 40 yaşında görünüyordum. ve Biocel tabir edilen kıyıııeıli 
Alnımda ve gözlerle ağzunın et- gençlik cevheri vıardır. Akş~ 
rafında buruşuklukları.m vardı. ları yatınazdan evvel pe.Il"' 

- Tenim esmer ve sert idL Bugün rengindeki Tokalon kr~ 
ise cildim yumuşak ve dostla,. knUamnız Siz uyurken o, kıl': 
=n gıp1111 nazarilc baktıkları leyici ve güzelleştirici ı~ 
açık ve buruşuksuzdur. Herkes gÖSIJ!rir. Cildiniz yumuşayıp ., 
benim hakkımda 35 yaşında ol- zelleşir ve buruşukluklannı j 
duğum halde ancak 25 yaşında derir. Gündüz için de beyaz rell' 
göründüğümü söylüyor. Yegane gin<!eki Tokalon kremini ıcııJl'' 

. ~· cild unsuru olan Tokalon Kre- nınız. Siyah benleri yok eder 
minin gece için Pembe rengini 
ve gündüz tr;in beyaz renkteki
ni kullanarak güzelleşmiye mu -
w..ffak oldum. Tokalan kremini 

·I 
açık mesameleri sıkıştırır ' 
cildinizi beyazlatıp kadife gibl 
yumuşatır. Bu basit usulü biJeO 
her kadın, •günde beş dakik8' 

daha genç görünebilir ve te~ı 
yeni bir güzellik verebilir 'fO" 

kalon kreminin semeresi garaJI ~ 
tilidir. Aksi takdirde para 

tavsiye ettiğim dostlarımdan 

bir çokları da benim gibi mem
nuniyetbah• semere•inden hay -
rette kaldıla r. 

Cild unsuru olan Pembe renk- iade olunacaktır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,.., 

İstanbul Belediyesi hanları 
Eminönü Kaymakamlığı ve B. Ş. Müdürlüğünden: 

Tahtakal~de Kahvet iler sokağında 24 sayılı harab ve maili inhidaC 
kargir bina yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddesine uyulmak sır 
retile Belediyece hadmedileceğinden adresleri malüm olmıyan sahibi' 
rine kanuni tebligat makamına kaim olmak üzre ılan oluPuı (2'ı32) 

• * . 
Senelik muhammen kirası 20 lira olan Kınalıadada Yalı c&ddesi sa~:, 

ğında Deniz banyo yeri teslım tarihinden itibaren üç sene müddet 
kiraya verilmek üzere açık arttınrnaya konulrnll§tur. Şartnı:.meci r:;. 
vazını Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler bir sene için bir lira 

1 
iki sene iki 3 lira, 3 sene için 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak~ 
veya mektubile beraıber 8/5/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Da 
Encümende bulunmalıdırlar. (B. 2694). ..... 

Adrealerl bilinmlyen mükelleflere Aid 
labrlr neticelerini ihtiva eden 

Mahalleai cedvellerin uılae1~1 yer Talik Tarib', 
~ 

Mah • Dereboyu bekçi Hüseynin kahvesi 
karşısında. 

24f4ıgs9 

M:ecidiye 

1 Kuruçeşrne 

1 

Arnavutköy 
Dikilit&f 
Türk Ali 

Cihannüma 

Sınan paşa 

Muradiye 

Ekınekçiba§ı 

Vişne zade 
Yenlmahalle 

Şenlikdede 

Köyiçi 

• • • • • 
Tramvay durak mahallinde kahveci • 
Vasilin 200 No. lı kahvesi önüne 

Teşvi.kiye mümessili manav İbrahimin 
dükkanı önüne 

Tramvay caddesinde Polis noktasında 
Arnavutköy Polis karakolu önüne 
Dikilitaş Polis karakolu önüne 
Şehit Asım caddesinde 57 No. lı aklar 
Karabetin dükkanı önüne 

Hasfırın caddesinde <l8/1 No. lı İhsan 
Hoşgör'ün dükkanı önüne 

Haslırın caddesinde 3 No. lı kahvtci 
Ferhad'ın dükkiııı önüne 

Nüzhehye caddesinde 3 No. lı Nesip 
Erer'in hanesi önüne 

Valdeçeşmesi Su memurluğu kulübesi 
önüne 

• • • • 
Jandarma mektebi caddesinde ~ No. lı 
Ragıb Çaksu kahvesi önüne 

Nüzhetiye caddesinde 3 No. lı Nesip 
Erer'in hanesi önüne 

Hasfırın caddesinde 3 No. lı kahveci 
Ferhad'ın dükkanı önüne 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

. 1 ah8ııı~ Beşiktaş kazasının merkez nahiyesinin yukarıda yazı ı m eO 

içinde tahrir edilip sahipleri adreı;lerinin öğrenilememesine birı;eıı 
doğrudan doğruya tebliğ edilerniyen tahrir neticelerini ihtiva 'f! ıııl' 
birer varakanın hizalarında yazılı mahallere asılarak bugün ilan °1 ııı' 
duğu, 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci mddesi mucibince ~ , 
tarihinden itibaren bir ay içinde vaki tahrire itiraz edebılece 
leri alAkadarlara tebliğ olunur. (B) (2793) 


