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SAYISI 

Telefon: 20827 
İstanbul Nuruosmaniye No. 54 En Eon T elgraflan Ve Haberleri Veren 

olonya, Koridoru Verecek Altıncı Meclisin ilk Parti 
olonya' nın Şarktan Tatmini. için Grupu Bugün Toplandı 
Bir Formül Teklif Edildi 
Büyük 
Kuvvet 
İnkılaba inanmak, dürüst
lük ve faziletten ayrılma • 
mak, halka inanmak, balkı 
inandırmak ve halkla be
raber olmak. .• 

-Yazan: Etem İzzet BENİCE 

bedi şef, Türk milletinin ya
ratıcı varlığına ve kanın • 
dak.i Yüksek cevhere en 

başta inanan varlıktı. Fani hayat-
tan k 'l . re 1 mış olmakla beraber· da-
ima içimizde ,varlığımızda, 'kan 
ve hüviyetimizde bu memleketin 
Yüksek istikbaline aid olan direk
tiflCTile birlikte nesilden nesle ve 
kalbden kalbe intikal ederek ya
f1Y&cak. 

8 h Onıuı bu memleketi, bu vatan 
.ududlaruu, bu rejim ve Cumhu

''Yetı emanet ettiği ııençlik bir 
~ağın gençliği değildir, Türk mil· 
letioin ebediyeündeki bütila ıenç
lik nesiJleridir. Atatürk adı, bir 

e meş'ale gibi nesilden ne$le inti
kal edecek ve hepsini daima ıııı
tacak, her nesil gençliğinin elin
de bir iman ve kalb kuvveti ola
rak kalacaktır. Onun içindir ki, 
ona: 

r - !bedi Şet. 
l>iyotıız. 

Ebed) Şef faniliğine veda etme-
den •ok " l" • t kib • once kendi nes ını a 
eden bütün Türk gençlerine ve 
ebed· '""'-k •Yete doğru tagıp aşacak ~ .... 

ij ~e~çlilı nesillerine ebedi v•iye-
tiııı b" . t h •ıut yapmıştır. Bu vasıye 

a~ er 'l'lır1ıt ııeııciııin lı:afa•ında ve 
kanınt1ıı: 

- 'riirkUm.. 
Ve: 

d - Ne mutlu bana ki Türk dof. 
llln!. 

Bek, L o n d r a Y a 
Hareket Etti 

iL 
onılra 2 (Hususi)- Polonya Hariciye Nazırı Be~ bugün Vıırşo· 
vad:uı buraya hareket edecektir. Bek'in Başvekil Çe.m~erl~~n 
ve Lord Halifaks ile görüşmeleri hakkında gazeteler bıçbir fikir 

vernıemektedirler. ç k ı k 
Al 1 Polonya hududlarına, c os ova • 

Bununla beraber man arın b' k"ld 
1 "d ita daha muazzam ır ŞC ı e ya hududlarında yaptıkları ta ışı a n 

asker yığdıkları anlaşılmaktadır. il 
. • h f'Jdeki kanaat Polonyanın Almanya ı e 

Buna rağmen sıyası me a 1 • • 
. d d' Bu takdirde hiçbir harbe meydan verılmı· 

anlaşması merkezın e ır. . dilmesi ve buna mukabil Dançig 
yerek Polonyanın şarkta talının e 

• 1 rki imkıiıılan basıl olacaktır. 
ile koridorun Almanyaya e .. · 1 d tur 

d Al anya aleyhine yapılan numayış er urmuş • 
P~lo~ya a i e:" Almanyanın Dançlg ve koridor meselesini sulh 
Sıyası vaz Y '. 

1
. d ol"uğunu göstermektedir. Almanya ile 

yolile halletmek nıye ın e .. • · 
k' d . tecavüz misakı artık bahse deger bır mevzu 

Polonya arasında d•. a yemkı ın gu" nlerde Almanyanın Şarki Prusya ile 
teşk'l tmemekte ır. a . 1 

e h d'l emektedir Buna mukabil Almanya Polon-b" ı ·· e şüp e e ı m · ır eşecegın . . k Polonyalıların izzeti nefislerini rencide et-
yayı gilcendırnııyece ve .. .. . • h • k rl Leh 

. , forınül bulmuştur. Bu formulun sıyası ve atta as e 
mıyecek bır d . . b" surette karşılandığı haber verilmektedir. 

ahf ilerinde e ıyı ır . 
m e (Devamı 6 ıncı ıahıfede) 

kinıbarbiye reisi General Gamlen ne lngmz erKanınarblye 

ı Yuııoslavya ~apuıll Zvetkovi~ 

Yugoslav 
l3irliği 

Bozulamaz 
Başvekil ile Muhalefet 

Lideri Arasında Mühim 
Müzakereler 

p ar!s, 2 - (Hususi) - Ye· 
ni Yugoslav Başvekili Hır
tıat meselesinin en kısa bir 

zamanda ve heT tarafı memnun 

Yeni Meclis, Fevkalade lctima 
Devresinin Birinci Ce~sesini Y arııı 

Saat 15 te Akdedecek 
Bugün 

Namzedler 
Ayrılıyor 

Y arınSeçim Yapılacak 
ve Milli Şefimiz Bir 
Nutuk Söylüvecek 

/A 
nkara ·2 (Humsi muhabi
rimizden)- Altıncı Bü • 
yük Millet ~leclisi yarın 

saat 15 de fevkalade içtima dev· 
resinin birinci toplantısını ya • 
pacaktır. 

Yeni Meclisin ilk Parti ıırupu 
da bugün saat on beşde Başvekil 
Refik Saydam'ın başkanlığında 
Meclis binasının Riyaseti Cum· 
bur salonunda toplanacaktır. Bu 
toplantıya Milli Şefimiz de ıe
ref vereceklerdir. 

Meb'uslarımızın azim bir ek· 
seriyeti şehrimize gelmiş bulun
maktadırlar. Diğer birkaç kişi

nin de yarın .abalıki trenle ge
lebilecekleri anlaşılmaktadır. 

Buraya gelen mcb'uslardan 
hepsi Parti grupunun lçtiınaın· 
da bulunacaklardır. Toplantıda, 
l\leclis reisi, üç reis vekili, altı 

katib ve üç idare amiri ile iki 
Parti grup reis vekili çin nam· 
zed gö;terilecektir. 

edecek bir şekilde l>alledilmeri Büyük Millet Meclidnia tarihi içtinıalarmdan birinde bulunmak 
için büyük gayretler sarf etmek - ı (Deoomı 6 mcı sahifede) lstiyen samiin Meclise &irmeğe çalı§ıyorlar 

Meclis reisligine gösterilecek 
namzedin Reisicumhur İnönll 
tarafından teklif edilmesi mah-

tedir. Bll§vekil bu hususta Kral •••••••••••••••••••••ıİıııı•••••••••••••••••••• 
Naibi ile de mutabık bulunmakta -----------------------

ve Yugoslavya hükumetinin bu· ' • Surı·ye Karışı klıg" 1 
günkü beynelmilel buhranlı va-

le halinde mevcudiyetini muha-
İdrlk ve tuuru bapar baıla

:112 hafızada da yer alacak ilk 
Şad ve ezber dersi olacaktır. 

Fransız er umJ • • ö ·· ü 1 reisi Gort Parisde um vazıyetı C ruş yor ar ______ 
1 

,_is-panya -Ve Akdeniz 

ziyet karşısında müttehid bir küt- AI d ı, v u·· r u·· d u·· 
faza edebilmesi için bütün dahili j 

(Devamı 6 ınoı sahifede) 

!Bütün Şehirlerde Dükkanlar Kapalı . Bu itibarla, çok isteriz ki Maa
rif VekB.leti ilk mektebe başlıyan 
her 'l'ürk çocuğuna alfabeyi öğ. 
tetnıeden önce bu iki cümleyi oğ
retıncyi ve ondan sonra da Ata-
türk'iin hitabe ve vasiyetini ez • 

14.· berl t tmcy i programlarına alsın 
Ve öğretmenleri bununla vazifeli 

ıi• ve alakalı kılsın. 

Türk çocuğu için, Tiirk mille • 
s8 tinin ebedi istikbalinde Atatürk .• 

adı, onun şahsiyeti, onun yapıcı 
a Ve Yaratıcı vaTlığı, onun vasiyeti 

daiına en yiiksek kudret kaynağı 
k s ' olacağı gibi muhakkak ki, her nes· 

lin gençliğinde bir büyük kuvvet 
~ de İkinci Milli Şef İnönü'nün kea• 

' di hayat ve bmusiyetile ve bil • 
g. hassa Öniversite nutku ilce &öz· 

lerlıniz önüne koyduğu, daima 
Şu düstur olacaktır~ 
İNKILABA iNANMAK. DO • 

lıtısTLOK VE FAZİLETTEN 
<'\\'}tlLMAMAK, HALKA İNAN· 
~ HALKI ·İNANDIRMAK, 
lll\LKLA BERABER OLMAK. 

Bu büyük kuvvet Türk genci 
i İn dai.,;n isdc, politikada, bayat
la birinci ~i~r, birinci rehber, bi· 

y~f •inci vasıf olmak nıahiyctni mu-
hafaza ettikçe yine muhakkak ki 

JiJI bir gün Ebedi Şefin: 
- l\Iilletimizi en kısa zamanda 

., f • •nuasır nıedeniyctin iistünde gör .. 
'llf>k istiyoruz ... 

( Ark"3ı 3 üncii sayfada) 

Meselesi Ehemiyetini 
Muhafaza Ediyor 

Franko, Temizleme Harekatına Başladı 

Franklstler Madrid sokaklarına (iriyorlar Yazısı 6 ıncıda 

Devlet 
Matbaası 

Başvekalet Bu Hususda 
Hazırlıklara Başladı 
Ankara 2 (Hususi muhabirimiz

den) -Başvekale t, devlet matba
alarının birleştirilmesi hakkında

k i kanun hükümlerinin yerine ge
tirilmesi için Ankarada bir mat
baa binas ı inşasını zarur i görmüş

tür. Projeler sür'atle hazırlanacak 

ve derhal inşaata başlanacaktır. 

Ki SACA 

Meb'us ve Sami 
Olmak .. 

Arkadaşım: 

- Meclis yarın açılıyor~ 
Dedi. Cevab verdim: 
- Evet açılıyor. 

-- Namzedlikleri ikinci mün 

1 

tehibkrc verilip de nıeb'm çıka · 
mıyaular arasında kiınbilir, ne 
kadar üzülenler vardır'. 

Diyince de: 
- Onlar da samiin localarına 

gitoinlcr .. 
Deditn \ ' C •• navc cttiın: 

- Jl.leb'us olmanın da, sami ol
manın da ayrı ayrı kıymetleri 

vardır. • • 

Vali L(ltfl Kırdar 

• 
imar 
İşleri 

---Maçka - Beşiktaş ve 
Eminönü - Unkapanı 

Yolları Açılıyor 

N 
afıa Vekilinin şehrimizdeki 
tetki!dcri neticesi şehirde 

yeni bazı imar faaliyetle
rinde bulunulması hususu karar-

(Devamı 6 mcı aahifede) 

ŞamSokalarındaBombalarPatlıyor 

B 
eyrut 2 (Hususi) - Bey • 
nelmilel karışık vaziyet i· 
çinde Suriye ahvali de h ü

kumetı ehemmiyetli surette meş

gu. etmektedir. Surıyen.n bütün 
şehirl erinde umumi hayat hemen 
durmuş gibidir. Butil~ dükkanlar 
kapalıdır. Evvelki akşam Şam so
kaklarında bombalar patl armştır. 

Askeri idare lüzum g<irdüğü ev
lerde araştırmalar yapmakta ve 
geniş mikyasta tevkiller yapıl • 

maktadır. Şamda ileri gelenler -
den birçok kimseler kaçmışlardır. 
Tevkif edilenlerden ileri gelenler 
de yollarda taş kırınağa sevkedil-

1 

1 

mışlerdir. Bu yüzden Suriyenın 

her tarafında ualeyan daha ziya

de artmıştı Yüksek komiscrLge 
protesto te.~rafları } '-llilk iadır. 

Hal~bde bırkaç dükkan açılm.ş.:.ı 

da grevciler b u dükkanl.ır•n cam-

tarın ı taşlamışlar ve zorla kapat

tımı ı şi.ırd r Ec .• ebi m üesscsele • 
rr ,,_ fransızca ; aLlı levhaltır 

koparılmaktadır Haleb sokakla

rında mızraklı süvariler dolaş -
maktadır. Hemen hiçbir şehirde 

sükı1n yoktur. Fransanm yeni 
kuvvetler göndereceği tahmin e
dilmektedir. 

Yeniden karlflldıklar• sahne olaıı Şamdan bir &öribıilt 

n 
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1 HADiSELER KARŞISINDAI 
.__ ------Son Telgraf·---

ÖSKÜDAR TRAJ\IVAYLARI 

TOPLANTISI 

U
"" sküdar tramvaylarının umu

mi heyet toplanması oldu. 
Hayll münakaşalı geçmiş. 

Fakat, bu münakaşalar nelerdir? 
Gazetelerden hiçbiri tafsilatile 
yazmıyor. Acaba, dedik, toplan • 
tı mahrem mi oldu .. Zannetmiyo
ruz. Yalnız, şu netice anlaşılmış 
ki, bu tramvaylar, İstanbul Bele
diyesinin başına bir yük imiş. 

Zavallı Üsküdar! Çok sevdiğim 
bu İstanbul köşesinin tramvayla
rına bile nazar değiyor. Bir tür -
lü, belini doğrultamadı. gitti. İn
şallah düzelir. Başka ne söyliv~
lim? .. 

ÖST DUDA(;I 

OLllllYAN ÇOCUK 

İzmirde hılkat garibesi bir ço
cuk doğmuş ... Ust dudağı yokmuş. 
Bu çocuk nasıl konuFcak .. keli -

meler ağzından dökülmez rıU? Bu 
çocuk öyle bir vatandaş olacak ki, 
istemiyerek, bazı şeyler söyliye
cek .. Herkes. onun aklından ge • 

çen şeyleri anlayıverccek .. Çocu
ğun başına gelecekleri düşünüyor 
musunuz?. Halbuki, bu zamanda 
aklındakini söy !emek ne büyük 
gaflara sebep oluyor .. 

NEVYORK SERGİSİNE 

GEMİ Mİ GÖNDERMELİ?. 

Son Posta refikimlı çok oriji -
nal bir fikir ortaya atıyor. Arka
daşımızın yazdığına göre, Son 
Postanın Amerika hıısusi muha

biri (!) bizim Mecidiye kruva • 
zörümüzün Nevyork sergisi mü
nasebetile, Nevyorka gönderilme
sin! teklif ediyormuş .. Ma!Um ya. 
Mecidiye Amerikada inşa edil • 
miştir. 

Mecidiyenin Amerik;;ya gönde
rllmesi bizim için çok iyi bir pro
paganda olacakmış! Neden pro· 

paganda olacak?. Anlıyamadık!. 

Mecidiyeyi madem ki, Amerika
lılar yaptı. Bu, onlar ıçin bir sür· 
priz değil ki. . Her aklımıza gele
ni.azdıkça, hafiflik edip etmedi
ğimizi de düşünsek, ne iyi olur •. 

25 SENEDE 10 BİN 

ÇOCUK DOOURTMUŞ 

İzmirde, bir doktor. 25 senelik 
meslek hayatında 10 bin çocuk do
ğurtmuş .. Kendisini tebrik ede
riz. Bu 10 bin sayısını gözünüzün 
önüne getiriniz .. Bütün bu yav • 

ruların bir arada olusunu düşü· 
nünüz. İşte bir dokto' ki, çocuk 
doğurtan bir doktordan daha faz
la ne hizmet beklenir'?. Bu dokto
run kıymetli memleket hizmeti, 

diğer kadın doktorlarının kula • 
ğına küpe olmalıdır. Ananın sıhhi 

vaziyeti iyi değil, diye, bir de ço

cuk düşürten doktorları hatırla • 
dık .. 

BAKİ'NİN ESERLERİNİ 

ANLAMAK MESELESİ 

Şair Baki gecesi yapıldı. Bakı· 
nin eserleri okunmuş, hayatından 
bahsedilmiş. Baki, divan edebi -

yatının en mümtaz, birinci plan
da gelen sanatkarlarından biri -
dir. Tabii. lisanı eskidir. Bugün· 
kü nesil, Bakiyi metinler üzerin

den anlıyamaz. Birkaç yıl sonra, 
artık divan şairlerink eserlerin! 
metinlerinden okuyup tetkik et

mek hiç kabil olmıy~cak. Divan 
şairlerinin sanat eserlerini de ih· 

mal edemeyiz .. O halde, ne ola -
cak? Bunun için de b;r tedbir al
sak.. Divan şairlerinin okunup 
anlaşılması, yalnız mütehassıs -

!arın kıvıracağı bir iş mi olacak?. 
Bu iş için Nurullah Ataç aca -

ba ne der?. Mutlaka, orijinal bir 
fikri vardır. Mesela: 

- Bütün divanları yakmalı, di
yebilir ... 

AHMED RAUF 

[KüçüK HABERLE~I 
* Uç gün evvel Beyoğlunda 

dostu Despına'yı sokak ortasında 
bıçaklıyarak öldüren şoför Malı· 
mud yakayı ele vermiş ve adil • 
yece tevltü olunmuştur. Katil 
kal:.ahat! Despına'ya atfederek işi 
bir kaza şeklinde göstermekte • 
dir 

* l>irkecıde Gazianteb otelinde 
oturan İzmirli Hüsnü adında bi
risi dün ölü olarak bulunmuştur. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

* Son çıkan beden ·terbiyesi 
kal"unu mucıbınce liniversitede 
de bir spor kulübü tesis edilecek
tir. 

* Babıalı caddesinin bir kaç 
gün sonra asfalt olarak düzelti· 
leceğini yazmıştık. Buradan çıka
cak parkeler \•iliıyet bahçesinde 
vilayetle defterdarlık binaları a
rasına döşenecektir. 

* Ekmek narhı üzerinde yarın 
tetkikat yapılacaktır. Ekmek fi. 
atının on para daha indirilmesi 
mümkün görülmektedir. 

* Tunceli saylavlığına seçilen 
İnhisarlar Umum Müdürü Mit -
hat Yene! dün Ankaraya gitmiştir. 
İnhlsarlarda yapılacak değişiklik

ler hakkındaki mütaleasını da bir 
rapor halinde Vekalete bildirce -
cekti:r * Mimar Sinan'ın ölumürün 
yıld&.1ür.ıü dolayt"ile Edirnede 
büyük blr ihtifal yapılacaktır. U
mumi Müfettiş!ık Sinan'ın Trak
yada bıraktıgı eserlerin hemen 
hepsıııi tamır ettirmiştir, 

* İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne tütıin ışlerı müdürü Adnan 
Taşpına- tayin edılmıştir. * Meşhur katil Vaydmaıı ida
ma mahkum edilmiştir. * Başvekil dün Hava Kuru 
munda tetkikler vapmıştır. 

Ankara'ya Dönen 
Vekiller 

Maliye ve Nafıa Vekilleri dün 
akşamki ekspresle Ankaraya dön
müşlerdir. 

Ha lif enin Sarayında l 
1 Bir is~~n_y_o_ı _G_u_·z_e_li_, 

Tarihi Homan: No. 39 
Evet. Fakat, bir insan değil 

Birk•ç insan bir den bağırıyor. 
K\llaklarını duvara dayadılar. 
Fatma gözlerim açarak mırıl • 

dandı 

- Bu, btr ınüslüman sesi.. cDa
hilek. .. di,ve hayktrıyor. 
Sdiın herşeyi anlamış gibi ba

şını sallıyarak· 

- Evet, dedi, esir müslüman -
!ar işkence görüyor. 

- Esir müslümanla1 mı dedin? 
- Öyle ya .. Kumandanımız ba-

na şatonun zindanında birçok 
müslüman esirleri inlediğini söy
lemişti. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

İkı metro yukarıda göle bakan 1 
küçük bir pencere vardı. Bu pen- , 
ecre, hır ınsan sığamıyacak kadar 
küçüktü. Selim: 

- Sana omuz vereyim, Fatma! 
Yukarıya uzan ve oradan içeriye 
bak. Belki bir şeyler görebilirsin! 

Bu işi yapmak kolay değildi. 

·çok dar bir taşın çıkıntısı üzerinde 
duruyorlardı: 

Fatma: 
- Her şeye katlanacağız .. Hay-

di eğil.. 

Diyerek Sellinin omzuna sarıl
Setim yavaşça eğildı. 
Fatma, cesur kahramanın omuz-

_ • Karınu çok seviyorum 

Kubilay 
ihtifali 
Günü 

Bugün Menemende 
Büyük Bir ihtifal Var 

Feci bir şekilcre öldürülen aziz 
inkı!iip şehidinın hatııasını teb -
ci!en bugün Menemende Kubilfıy 
abidesi önünde büyük merasim 
yapılmaktadır. 

Merasim programı; İzmir Parti 
Başkanlığı tarafından dolgun bir 

PO L • s 1 
Ve .. Mahkemeler 

... ,, • • • • t ' .. • - • <. • ' .... ~ ., .r"" - (?· : 

Bize Dört! 
Tane· 

Acı Kahve 

Kadın 
Deııiz 

Gibidi1 
şekilde hazırlanmıştır. İzmirden Ciyerek Dürdü Birden H' • k Ol h f 
kalabalık bir talebe ve gençlik ka- • • • • ıç ınanma maz a 
filesini merasim yerin~ götür _ Kahvecının Üzerıne ceza mahkemelerı korido -
mek üzere iki hususi tren kaldı· Çullanmışlar runda hır kanapeye otur -

rılmıştır. G eçen sene, bir gece Ferikö- m~ş. meraklı nazarlarla ge-
Ayrıca civar kazalar ve Manisa yünde İsmail, Niyazi, Meh· lip geçenleri seyrediyordu. Yaşı 

vilayeti gençliği de ihtifale işti - med ve Kazım i•minde dört altmışı geçmiş, saçları ağarmış, 
rak etmektedir. arkadaş, bir meyhanede kafaları siyah gözlerinin feri kaçmış, ih· 
Şehrimizde ve dil'(Pr Halkev - iyice tütsüledikten sonra, Mah • tiyar bir kadındı. Yanına sokul-

lerinde de aziz inkıl5ı:; şehidinin mud adında bir zatin kahvesine dum: 
hatırası anılacaktır. gitmişler ... Dört sarhoş arkadaş - Burada niçin bek!iyorsun tey

bir masayı işgal ettikten sonra i.ç- zeciğim? 

Ortada 
Olmıyan 
Altınlar 

Eski Tramvay Şirketi teavün 
sandığında birikmiş olan paralar· 
dan mühim bir kısmının evvelce 
mezkur şirket erkanı tarafından 
altına tahvil olunduğunu ve son
ra bu altn•ların memleket bari -
cine kaçırılmış olmasır.dan şüp • 
he edildiği yazılmıştı. 

Şirket; hükumete intikal ettik· 
ten sonra; gümrük rnunafaza ko
mutanlığı kaçakçılık demek olan 
bu işle ehemmiyetle meşgul ol • 
muş ve eski ~irkete; bu altınları 

ne yaptığını sorması üzerine cal
tınlar Merkez Bankasındadır!• 

şeklinde bir cevap verilmişti. 

Gümrük muhafaza komutanlı

ğı bu cevap üzerine keyfiyeti 
Merkez Bankasından tahkik et • 
miş fakat; altınlar bulunamamış· 
tır. 

Bunun üzerine; eski tramvay 
şirketi; dün ckaçakçıiıkt iddiasi
Je müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Ortada olmıyan altınların yekı1 -
nu 12 bin liradır. 

Asliye 5 inci Ceza Muhakeme
si; dünden itibaren bu işle ehem
miyetle me gul olma~a başlamış
tır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Balatta Püskürücü sokağın
da oturan Ahmed oğlu Veli adın
da biri ayni evde ve ayni odada 
yatan arkadaşı Velinin on lira
sını çaldığından yakaianmıştır. * Şaban adında lıir sabıkalı 
Beyoğlunda tramvayda Kastan • 
tin adında birinin cebinden para 
cüzdanını çalarken suç üstünde 
yakalanmıştır * Hüseyin adında biri kadı • 
köyde bir yapıda çal•.şan Abdul· 
!ah adında bir amelerin yorganı
nı çalmış, savuşurken suç üstün
de yakalanmıştır. 

!arına basarak yukarıya kalktı .. 
Küçük pencereye bir gece kuşu 
gibi yapıştı. 

Fatma· bu delikten ıçeri bakar- ı 

ken, birdenbire başı d<indü .. Ken
dini tutmasaydı, göle yuvarlana
caktı. 

- Cehennemin kapısı önünde 
miyim? Burası neresi? .. 

Diye bağırmak istedi. 

!erinden Mehmed kahveci Malı • Asliye Birinci Cezanın kapısı· 
muda: nı işaret etti: 

- Bize dört tane acı kahve ge
tir, diye emretmiş. Fakat daha 
kahveler getirilmeden, sarhoş bay
lar yerlerinden kalkarak, Mah -
mudun yanına gelmişler ve dör
dü de birdenbire kahvecinin üze
rine çullanarak dövmeğe başla • 
mışlardır. Bu sırada Mehmed; 
kahveye giren ve onları ayırmak 
isteyen bekçi Veysel ıle Ali Os· 
manı da tokatlamıştır. 
Suçluların muhakemesine dün 

Asliye Birinci Cezada devam e • 
dildi. Ve hadise şahidi olarak Saf· 
fet ile Arslan sorguyı< çekildi. 

Saffet, suçlulardan Mehmedden 
korktuğu için hazırlık tahkikatın

da verdiği ifadeyi değ,ştirerek, on· 
!arın lehinde söz söyledi. 

Müddeiumumi; yalan beyanat· 
ta bulunan Saffetin hazırlık tah
kikatındaki ifadesi ib mahkeme
de verdiği ifade suretin in birbiri
ne bağlanarak, şahid lıokbnda ka
nuni takibat yapılmak üzere me
muriyetiııe verilmesinı istedi. 

Bundan başka, suçun devlet ve 
hükumet nüfuzuna müessir fiil -
!erden olması hasebi:e ve amme 
şahidlerinin verdiği ifadelerden 
bekçileri dövdüğü gibi, bazı kim
seleri de yalan şahad~te teşvik et
tiği anlaşılan Mehmed'n de tev -
kifine karar verilmesıni talep et
ti. 

Mehmed tevkif edild., bekçi Ali 
Osman ile Veyselin de dinlen -
meleri için, duruşma on bir Ni • 
sana bırakıldı. 

* Ferıde adında b;,. kadın Ye
şildirekte oturan Sadık adında bi
rinin on lira parasile iki saat ve
sair eşyalarını çaldığından yaka
lanmıştır. * Taksimde Faik bey sokağında 
108 numaralı evde oturan Marika 
adında yaşlı bir kadın Taksim hah 
çesinde dolaşmakta iken ayağı ka-1 

yarak düşmüş ve başından yara
lanmıştır. * Küçükpazarda oturan Meh
med oğlu Hak~q adında biri ken
dini bilmeyecek derecede sarhoş 
bir halde sokaklarda ötekine be
rikine sarkıntılık ederken yaka
lanmıştır. 

seyredelim: 
Sinyor Fernandenin celladları 

şatonun zemin kalına ındikleri za
man. loş ve geniş bir taş odada o
tuza yakın müslüman muharibi 
yerde yatıyordu. Celladlar içeri 
_girdiği zaman basık tavanlı bu 
mezbahada uğultuya uenzer ha • 

- Şurada, oğlumun muhake-
mesi var da ... 
Kadın sözünü bitiremedi, ağla

mağa başladı: 

- Neden ağlıyorsun teyze? 
Yaşlı gözlerini gözlerime dik -

ti: 
- Ben ağlamayayım da, kim ağ

lasın evladım! .. 

Mantosunun cebınden çıkardı

ğı küçük beyaz mendili ile gözle
rinin yaşını sildi, sonra ağır ağır 
anlatnıağa başladı: 

- Geçen sene başıtr.ıza bir fe
laket geldi, yurdumuz, yuvamız 
dağıldı, perişan olduk! ... 

Oğlum Ahmed kıskançlık yü
zünden Ali isminde birini yara • 
ladı. 2,5 sene hüküm yedi. Sözde 
Aliyi öldürmek kasdı ile yarala
mış .. Halbuki hiç de öyle değil ev
IadIDı. Bir gün parkda ... 
Kadın sustu. Kısa hır müddet 

düşündü. Sonra: 

- Sana olup biteni baştan an
latayım, dedi. Ahmed, içeriye gir
meden evvel Çarşıkapıda kundu
racılık yapardı. Onu Çarşı için
de tanımıyan ve kendısini sev -

miyen yoktur. Çok iyı kalbli, kim
seyi gücendirmez, hakikatli, na -
muslu ve dürüst bir çocuktur. 

Ahmed, yedi sene evvel Me -
liha isminde bir kızla evlendi. 
Geçen seneye kadar karı koca ga
yet iyi geçiniyorlardı. Fakat, ge
çen sene Melihanın ahlakı be -
zuldu. Yabancı erkeklerle görü • 
şerek. kocasına biyanet etmeğe 

başladı. Bunu evvela ben haber 
aldım, fakat oğlum p€k asabi ol
duğu için, belki de bi~ cinayet iş
ler, diye korktum, ona söyleme
dim. Aradan çok zaman geçme • 
den Ahmed de ml'iieieyi öğrendi., 
Bir gün bana karısınııı Ali ismin· 
de biri ile münasebette bulundu
ğunu söyledi. O sırada oğluma 

dikkat ettim. pek muztarib görü
nüyordu. Kalbini sızJ;.ıtan büyük 
acının tesiri ile gözleri yaşarmış
tı. Onu teselli içitı: 

- Üzülme evladım. dedim. O
nu boşa, Melihadan artık hayır 

gelmez, onu defet ba~ından; ben 
pek namuslu bir kızcağız bulu • 

akıllarından bile geçirmıyorlardı., 
Celladlardan biri yerde ya !anlara 
şöyle bir göz attı .. En uzun sakallı 
ve heybetli bir müslüManı gözü
ne kestirdi .. Yanına sokuldu .. Kam
çısını sallıyarak ense5-r.e, daha son· 
ra çıplak omuzlarına üıdirdı. Esir: 

- Dahilek... Dahilek ... 
Diye yalvarıyordu. 
Diğer esirler korkudaıı titriyor· 

yorlardı. · 

Canlı 
Manken 
Usulü 

Bu Yıl Tecrübe 
Ediliyor 

Akşam kız sanat mekteplerinin 
çok kuvvetli tedrisatta bulunduk· 
larnıı, buraya devam eden kızla· 
rımızın tam manası ile birer (ev 
hanımı) olarak yetiştiklerini yaz
mıştık. Sanat mektepleri, her se
ne olduğu gibi. bu tahsil devresi 
sonunda da bir yıllık faaliyeti 
gösterir sergiler açacaktır. 

Bu sene kız sanat mektepleri 
sergilerinde de yepyeni bir usul 
tatbik edilecektir: Canlı menken. 
Buna göre, bir talebe, kendi dik· 
tiği elbiseyi kendisi giyerek teş -
bir edecektir. Bu husustaki hazır· 
lıklara devam edilmektedir. 

İki Tayin 
Eski Kastamonu mebusu Şük -

rü Şenozanın sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti Sıhhi Ensti -
tüler laboratuvar şeflığine, eski 
Burdur mebusu Halid Anaranın 
kömür şirketi idare meclisi aza
lığına tayinleri kararlaşmıştır. 

rum, dedim. 
Ahmed bitkin bir LJesle: 
- Hayır anne, hayı:-. dedi. Ben 

Melihayı çok seviyorum, ondan 
ayrılamam! .. 

Bir gün kızımın evine gitmiş -
tim. O gün Ahmed, evden çıkar
ken, Meliha: 

- Bugün öğleden sonra hama
ma gideceğim. sen eve biraz geç 
gel! diyor. 
Oğlum akşam evine döndüğü 

zaman, kapının kilitli olduğunu 

görüyor. Ve o sırada komşu ka
dınlardan biri başını pencereden 
uzatarak, Ahmede hayretle: 

- Siz bugün bu evden taşınma
dınız mı? diye soruyor .. 

Meseleden haberi olmıyan za
vallı oğlum saf saf kadının yüzü
ne bakarken komşu kadın anla

tıyor: 

- Bugün öğleden evvel, karı

nız evin bütün eşya&ını bir ara· 
baya yükleterek götürdü. 

Ahmed biraz sonra bir parkta ge
zinirken kanapelerden birinde ka
rısı ile Aşıkım görüyor. O sırada 
evlfıdımın başına sanki bir kazan 
kaynar su dökülüyor. Öfkeli a -
dımlarla onlara doğru yaklaşı -
yor. Ali yerinden kallrarak onun 
üzerine hücum ediyor. Çocuğun 

boğazına sarılarak sıkmağa baş • 
lıyor. Ahmed de kendisini müda
faa için Aliyi kaba etinden yara· 
lıyor. İşte oğlum, bu yaralama su
çundan dolayı 2,5 seneye mah '. 
kiım oldu. O zamandanberi, Meli· 
ha, Ali ile beraber otı;ruyor. Ah· 
med de geçenlerde, nikiıhlı karısı 
olduğu halde başka bir erkekle 
oturduğu için onu mahkemeye 
verdi. 

İhtiyar kadının yanından ayrı
lırken, dikkat ettim, gözleri gene 
dolmuş u. Derin derin içini çeke
rek söylendi: 

- Zavallı çocuğum!.. Vefasız 1 
bir kad_ın yüzünden d&ha pek genç 

1

. 

yaşında sabıkalı oldut< ... 
MEHMED HİCRET 

!ar ... 
Diye mırıldanmıştı. 
Selim merakından titriyordu. 

Fatmanın zindanda neler gördü -
ğünü bilmiyordu. 

Fatmaya ~ avaşça seslendi: 
- Orasını ben de göremez mi· 

yiın? 

- Görebilirsin, Selim .. Ve gör· 
melisin! 

Dedi. Selimin omzundan atla • Ve ağzını aşağıya çevirererek 
yavaşça: 

- Selim, dedi, söylediklerin 

zin bir ses yükseliyordu. Cellıid • 
!arın arkasından giren ~~kiz kam
çıcı derhal kamçıhrını şakbta • 
rak, yerde yatan bacnk!arı zin -
cirli esirleri döğmeğe başlamış -
!ardı. Papas Fernando çelladlara 
esirlerden yaltuz bir ~işinin işken· 
ce ile öldürülmesini emretmişti. 

Diğer esirler bu zavallı adamın 

işkence ile öldürüldüğünü gözle
rile göreceklerdi. Acaba bu ölecek 
zavallı kim olacaktı? Aylardan -
beri saçları, sakalları uzamış olan 
esirler, her gün kendilerine veri
len birer parça kuru ekmekle ya
şıyorlardı. Hava, gün<>ş, yüzü gör
dükleri yoktu. Kurtıılacakhrını 

Kamçı atmak sırası dığer cellad- dı. 

!ara gelmişti. Dört cellarl birden - Haydi, şimdi mezbahada be· 
doğru imiş. Şatonun zemin katı 
mahşer yerine benziyor. Göz'ümle 
görebildiğim sekiz on müslüman 
muharibi, bir kaç celladın elinde 
can çekişiyorlar ... 

Fatma itidalini toplıyarak gö • 
zünü şatonun içine dıkti. 

Endülüs tarihinde mühim ve 
tüyler ürpertici bir sahne teşkil 

eden bu cmeş'um şato• nun zemin 
katı'lda müslümanlara yapılan zu
lüm ve işkenceleri şimdi birlikte 

bu zavallı adamı o kadar çok döğ
düler, ve sırtından bacaklarından, 
kollarından o kadar çok kan akıt
tılar ki.. Cansız olarak arkadaşla
rının üzerine dijştüğü zaman, bu 
korkunç ve tüyler ürpertici sah· 
neyi pencereden seyretmekte o -
lan Fatma bile teessürünü giz • 
liyemiyerek, başını geriye çek -
miş: 

- Selim, tahammülüm kalma· 
dı artık. Müslümanları öldürüyor-

ğazlanan masumları seyretmek sı-. 

rası senindir! 
Taşın üstünde titriyor ve diş· 

!erini gıcırdata'"rak ağlıyordu. 
Selim: 
- Metin ol, Fatma' dedi. Günün 

birinde bu zalimlerden öc almak 
fırsatını bulacağımızdan eminim. 
Görülüyor ki, papasın maiyetin
de cellıl.dlardan başka bir kuvveti 
yoktur. .. (Devamı nr) 

• 

ve Almanya 
Yuaa: Ahmed Şlikril li:S. 

Çekoslovakyanın parçalanma 
sından ve bilhassa Meme! şehri 
nin ilhakından sonra Almanya i 
Polonya arasındaki münasebet! 
gittikçe gerginleşiyor. Polonyan 
her tarafında Almanya aleyhi 
nümayişler yapılmaktadır. Diğe 

taraftan Alman gazeteleri Poloo 
yayı şiddetle tenkid etmekte 
Polonyalılar da bu tenkidleri ce 
vabsız bırakmadıklarından i~ 

memleket gazeteleri drnsında şid 
detli bir polemik başlamış buluıt 
maktadır. Ajans telgrafları, bel 
gün bu münasebetler hakkmıf; 

yeni bir heyecanlı har.er veriyol 
Almanyanın. Dançig ve Polon 
nın Berlin • Roma mihveri de\'· 
!etlerine karşı takip rrleceği si • 
yaset meseleleri üzer;nrlf' görtit 
mek üzere Haricıye Vekili Bec!c 
Berline çağırdı, fakat Beck'in b~ 
daveti kabul etmediği bildiri' · 
mektcdir. Berline davet! .. Şuşni$ 

ve Hacha'nın akıbetleri karşısın' 

da bu cidden müthiş bir mana i· 
fade etmeye başlamı~tır. 

Almanya hakikaten Polonya· 
ya karşı taarruza giri"mck üzere 
midir? Almanyanın Polonya il! 
ergeç çarpışacağına şi'pbe yoktur 
Bunun sebebini anlamak için tıs· 

ritaya bakmak kıifidir Hitler ık· 

tidara geçmezden evvel Alrr.ın

yanın tazyikine hedef olan A\'' 
rupa devleti Polonya idi. Fakat 
Hitler Almanyanın mukadders· 
tını eline aldıktan soıır~ 1934 se 
nesinde Polonya ile on sene iç•ll 
bir mukavele imzaladı. Bu suret· 
le şark cephesinden vaziye'. n' 
emniyet altına aldıktan sonra or

ta Avrupadaki teşeblıiiscine ba~· 

!adı. Almanyanın kollekt;r barıf 

sistemini yıkması,ortn Avrup~rll 

hakimiyet kurması, şarka do ·•il 
genişlemesi, bütün buıılar, P0lrıı· 
yanın menfaatlerine "·' gun degı!· 
di. Fakat Polonya devlet ndJm:l· 
n oportünist bir siyase tak•p e· 
derek günlerini geç\"miye çalı• 

tılar. Biraz da Fransı laraf;ml • 
istihfaf görmeleri hass:ı.siye lcr·~ı 
rencide etti. Çekoslovr.kvaya kır· 
şı da sebepsiz bir dtJ~:-ıaı !ık h .si 
beslemekte idiler. B ·un bu se
bepler bir araya geldi \'e Polt>n,·a 
orta Avrupadaki Alm:ın hegtnıoll' 
yasının kurul-nasına fır' ta yar • 
dımcı vazifesini gördü. 

Şin1di Polonyanın vaziyet: zor
laşmıştır. Almanya SlrJ\'akya) ı hi, 
mayesi altına alarak cenuptan 
Polonya ile hududunu uzatmıştır. 
Şimalden Memel'i alarak ve Lot
vanyada nüfuz tesis cd rek bu 
cepheden de Polonya)"' çtmb< r i· 

çine almıstır. Şimdi de Danç g 
meselesi. koridor mcsrlesi, eblli
yetler meselesi ortay'' atılmıştır. 

Bununla beraber Alm~nyanın Po
lonyaya her halde bu 1ün için bir 
taarruz maksadı hrs.I mekte ol
duğu şüphelid r. Bilal·• Almanya 
Polonya ile daha hı· nıüdc''t ıyi 

geçinmek istıyor. F'al:at Alman
ya, garbi Avrupa c'e\'letleriyle 
So,·yet Rusya arasırrl;, kurulmır· 

sına çalışılan kombin<'.'zon ıç:nde 

(Devamı 6 ıııcı salıifede) 

Bugün 
Nöbetci 

' 
Eczahaneler 

Bu pazar, şehrin muhtelıf semt
lerinde nöbetçi kalacak eczahane
ler şunlardır: 
Bakırköyünde: Hılal. Üskıidar

da: Merkez, Selimıye. Sarıyerde: 
Osman. Eyübde: Hikmet. Kadı

köyünde: Ataeddin (Moda). Rifat 
Sargun (Pazaryolu), Halid Uluer 
(İskele caddesi) Eminönünde: 
Hikmet - Cemil (Küçükpazar). 
Arif Neşet (Ankara caddesi). H. 
Hüsnü (Bahçe kapı). Kumkapıda: 
Süreyya. Beşiktaşda: Süleyman 

Rcceb. Fatihde: Hüsameddin. (Ba· 
!at) Çala (Snmatya). Nazım (Top
kJıpı). l' !\'.ev (Aksaray) Suad 
(Karagümrük). Şehzadede: Asaf. 

Nöbetçi eczahan~ler, sabahları 

en çok 8 de açılırlar. 
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GÜNÜN MESELESİ: 

·---------------------------------5 ey yar Soğuk Su 
Satanlar 

Halkın Sıhhati Bakımından 
Bunlarla da Meşgul Olmalı! 
Y az gelince §"lıriınizde 

yepyeni bir kazanç ka· 
pısı açılır: Soğuk meşrubat 

ticareti. 
Sucular arasında 3, 4 ay ça· 

hşıp da bütün bir sene aile 
geçindirenler pek çoktur. Bu 
gibi soğuk meşrubat satan • 

lan •eyyar ve mağaza sahı'bi 
olmak ilıere ikiye ayırmak la
zımdır. Mağaza sahibi olan • 
lar, şüphesiz daha fazla ser
maye sahibidirler. Sık sık 

kontrol edilebilirler. Bu kont
rol ihtimali, onlan daha fazla 
temizliğe riayete mecbur kıl· 
maktadır. 

Seyyarlara gelince, bunlar 
dalına belediyenin takibatın
dan kaçan fakir esnaftır. 

•Halis Baınidiye• diye sat. 
tıklan SUyUn, hepimizce ev • 

safı malüm olan •Terkos• dan 
başka bir§"y olmadığı mu • 

hakkaktır. Bımlann bazıları, 
yağı almmış yoğurttan ayran, 

boyalarla boyanmış halis ter
kosdan terbetler de yaparak 

satarlar ve kimse kendileri ile 
mücadele edemez. 

Seyyar soğuk meıırubat 

satanlar, bilhassa cumartesi 

ve pazar günleri faaliyete ge
çerler. Kırlarda satış yaptık· 

ları için, bu tatil günlerinde 
nisbeten daha kolay ve geniş 1 
mikyasda kontrolden kurtııl· 

mak yolunu da tııtmuşlardır. 
Belediye Sıhhat Müdürlü

ğünün halkın sıhhati bakı • 
mından hu yaz bu vaziyet ile 

herhalde aıakadar olacağını 

umuyoruz. 

G 
Sür'at Asrı 

azeteler haber veriyor: Bir 
tayyarcei dünya sür'at re
korunu kınnış, saat•e 746 

kilo ve 660 metre uçmuş. Tayya

re bu, uçar ._ 

Fakat, bizim kara ve deniz na· 

kil vasıtalarımızı düşününüz. İs

tanbul içini ve limanı hatırlayı· 

ruz. Büyükadaya giden vapur, di
ğer adalara da uğruyorsa, yandı· 

ruz. Tam;... bir buçuk saat! Akşam 
üzeri Sirkeciden tramvaya bini • 
niz. Şişliye gidiniz. Oç çeyrekte 
pderseniz, çabuk :pldim, diye 
sevininiz. 

Karada, denizde tayyare sür'ati 
istemek akıl oynaklığına delalet 

eder. Bu satırları kimseyi muaha· 

ze için yazmıyoruz. Fakat, gönül 
bu! Arzu ediyor ki, biraz daha ça

buk gitsek! 

BURHAN CEVAD 

Halk 
Sandığı 

Bir S J 1\1 f • / İcabında Memurlara da eneae l91e lCe enen, Yardımda Bulunacak 

Davalar 
Neticeler 

Şehrimiz esnafının kredi ihti-

yacını tatmin etmek üzere açılan 

cHalk sandığı. nın; şımdikinden 

daha fazla ve esaslı bır şekilde es-

ŞEHiR iŞLERi: 1 

Gürültü ile-Mücadele 
Meselesi Tazeleniyor 

• 
Yük Arabaları, Tramvaylar için 

Yeni Kararlar Verildi 

B 
elediye Reisliği cgürültü 

ile mücadele• işile ehem· 

miyetli surette meşgul ol

mağ kararlaştırmıştır . 

Ezcümle bazı semtlerde yük a

rabalarının; daha berkesin uyku· 

da olduğu saatlerde gürültü ile 

sokak ve caddelerden geçtikleri 

görülerek bunların geceyarısın· 

dan sonra kalabalık cadde ve ma· 

balle aralarından geçme saatleri· 

]erini ve saat 22 den sonra gece 

seferlerini yapan tramvaylar vat-

Vakıf 
Memurları 
Arasında 

\ 

Bazı Nakil ve 
Tayinler Yapıldı 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlü

ğünde bazı tebeddüliit ve terfiler 
yapılmıştır. Buna gör e, İstanbul 

Vakıflar Başmüdürlüğünde kısım 

amiri İhsan Sayıdoğan oğlu, ter

fi an Bursa Vakıflar Müdürlüğü · 

l 

manları da fazla gürültü ile çan 
çalamıyacaklardır. 

Diğer taraftan mahalle araların
da ve apartımanlarda saat 24 ten 
sonra yüksek sada ile radyo ça
lınması ve eğlenti tert ip edilme
mesi hakkındaki yasaklara dik • 
kat etmiyenlerle bunları kontrol 
etmiyen gece devriyesi memur
larının cezalandırılacakları şu

belere buldirilıniştir. 
Diğer taraftan yaklaşan yaz 

mevsimi münasebeti!" de cgüriil
tü ile mücadele. için bazı yeni ka
rarlar daha alınacaktır. 

Amerika ile 
Ticaretimiz 

Dün Ankarada Yeni Bir 
Anlaşma imza Edildi 

Türkiye - Amerika ticaret an

laşması dün Ankarada Harıciye 

Vekaletinde Hariciye Vekili Şük

rü Saracoğlu ve Umumi Katib 

Numan Menemencioğlu ile Ame

rika Büyük Elçisi Mac M urray ve 

Amerika sefareti başkatibi Kelley 

3 -SON Tl!!LGllAP'- 2 NİSAN 1939 

atay 
Posta 
işleri 

Havaleler Ne Suretle 
Gön~erilebilecek i 

Hatayla aramız.da cpasaport. 
usulünün kaldırılması üzerine; 
şehrimizde posta, telgraf ve tele
fon merkezlerine müracaat eden 
bazı tüccar ve şahsiyPtler; bura
dan Hataya posta havalesi gön • 
dermek istemişlerdir. 

Bu kabil müracaatlara karşı; 

memleketimizle Hatay arasında 

cşimdililo 'posta havalesi mua
melesi yapılamıyacağı bildirilmiş

tir. 
Yalnız kıymeti mukaddereli 

mektuplar içinde serbest alarak 
memleketiınizden Hataya para 
gönderilmesine m!isaade olun • 
mak. 

Binaenaleyh isteyenlere; bit şe· 
kilde Hataydaki tarudıklanna pa
ra gönderebilecekleri veya getir
tebilecekleri bildirilmiştir. 

Kaplıca Şirketleri 

İctimaı 
İstanbul Vakıflar Başmüdürü 

Hüsameddin, Bursaya gitmiştir. 

Hüsameddin Bursada kaplıca iş· 

leri ile aliikadar olacak, kaplıca 

şirketlerinin içtimaın• iştirak et
tikten sonra tekrar şehrimize dö
necektir. 

Müsbet Eserler 
Karşısında 

vvelki günkü gazetelerde 
muhterem Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya'nm h~yanatuıı 

oknduk. Ali Çetinkaya, Nafıa Ve• 
kruetine geldiği gfi.ııd~nberi, dai
ma müsbet konu~1uş. nıüsbet iş· 
ler yapmıştır. Ali Çetinkaya'nın 
programında bav~I, fazla söz, ya• 
pılması güç \ • r yoktur. Yıl • 
)ardanberi, fan-! vel.ıl, mütemadi· 
yen, memlekete, i~tanbula yeni 
hizmetler, yeni sÜ'rpPMcr hediye 
ediyor. 

Denebilir ki, Ali Çetinkaya, 
Nafıa Vekllletine getd;kıen sonra, 
bu Vekliletin çehresi, hünyesi de
ğişmiş, akından akına ko~an bir 
süvari gibi, Bu vekalet de za(er • 
den zafere koşmuştur. 

Bilhassa İstanbulluların muh -
terem Nafıa Vekilimize karşı duy· 
dukları sevgi ve şükran hisleri 
çok fazladır. İmar hareketlerı. 
muhtelif imtiyazlı şirketlerin sa• 
tın ahnması işini bir tarafa bıra
kınız. Yalnız, nakil vasıtalarınuı 

bilet ücretlerinde son birka~ se
ne içinde yapılan tenzilatı diişü
nüniiz .. 

Evvelce, mesela tramvay bilet 
ücretlerini indirmek akla hile 
gelmezdi. İmtiyazlı şirket, herşey; 
de imtiyazı olan bir müessese farz 
ve kabul edilirdi. 

Hakimler Kanunundan İyi 
Alınmaktadır Lafa yardımda bulunabilmesi için ne, İhsandan münhal' mülhaka kı· 

taraflarından imza 

Anlaşma 5 mayısdan 
edilmiştir. 

itibaren 

Ali Çetinkaya'nın ınemlekett., 

umumi bir takdir ve saygı uyan
dıran dürüst, sür'atli ve cezri iş 

görme sistemi, biitün vatandaş • 
lann kalbinde yeretmiştir. 

İçtimai hayatımıza yeni bir ni- lında 139447 dir. Hukuk ve ceza 

zam vermeyi gaye edinen inkılab davalarının umumi yekunu da 

kanunlarının tam olarak tatbi • ayni surette memnuiyet verici bir 

kini temin yolunda ittihaz edil • haldedir. 1936 yılında intaç ed il • 
miş olan tedbirler arasında geçen miş olan 499245 davaya mukabil 

lntihab devresinde tatbik saha • 1937 yılında 563583 dam neticelen-

sına intikal etmiş olan 2556 sayılı dirilmiştir. Görülüyor ki Türk ad· 

hakimler kanunu ehemmiyetli bir !iyesi geçe~ dört yı l .zarfında eld~ J 

Yer tutar. etmiş oldugu bu netıcrden hakkile 

1 

Filvaki kanunun ilk tatbik sene- iftihar edecek vaziyettedir. 

si olan 1934 yılından 1938 yılına ı-------------
kadar bütün cumhuriyet mahke

melerinden sadır olan kararların 

temyiz mahkemesince tasdik nis
beti her yıl geçen bfr yıla naza -
ran devamlı bir yükselme kay -

detmiştlr. Bu yükseliş kararlarda· 

ki isabet derecesinin büyük bir 
mikyasta arttığını vuzuhla gös • 
terir. Hakimlerin bilgi ve ehliyeti 

bakımından müsbet rakamlara 1 

d~yanan bu netice ayni zamanda 
nakz adedini azaltmış ve bu iti -
barla davaların temyiz mahkeme

sine gidip gelme imkanlarını tah
did eylemiş olduğundan işlerin 
sür'atle bir karara bağlanmasına 
hizmet etmiştir, 

Her sene intaç edilmiş olan da
va adedi geçen dört yıl zarfında 
Adliyenin sür'at ve sadeliğe doğru 
esaslı bir ilerleme kaydettiğini 
gösterecek mahiyettedir. Filvaki 

1936 yılında intaç edilen 70793 as
liye ceza davasına mukabil 1937 
yılında 77521 asliye ceza davası 
neticelendirilmiştir. Asliye hu • 
kukda 1936 senesinde karara bağ· 
lanan dava adedi 101911!, 1937 yı-

Şarap 

Ve Rakı 

İ~~~:~:~~~l~:ünün 1 
İzmirde büyük ve son fenni teka

mülatı haiz bir şarap fabrikası ile 

Paşabahçede gene büyük bir rakı 1 

fabrikası kurduracağını yazmış • 

tık. 1,5 milyon liraya çıkacak o- • 
lan bu fabrikalardan Paşabahçe
rakı fabrikasının projeleri ta -
mamlanarak ihalesi yapılmış ve 

inşaata başlanmıştır. İzmir şar ap 
fabrikasının hazırl anmış bulu
nan projeleri mütehassıslar ta • 

rafından yeniden tetkik olunacak
tır. İnhısarlar Umum Müdürlüğü 
fabrika için lüzumlu arsaların a· 

lınması işine girişmiştiı-. 1938 büt· 
çesiyle 1,5 milyon liraya karşılık 

olarak tahsis edilen 750,000 lira · 
nın 1938 mali yılı sonuna kadar 

ancak yüz elli bin liıasının sar

folunacağı anlaşılmıştır. İnhisar
lar İdaresi, 1939 yılı projesine fab· 

• 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 118 

Hulasa tarihlerimi.ın bugüne 
bugüne kadar öğdüğü Alemdar 
Mustafa Paşanın galebei şehvet 
ile külliyen blşuur olarak adam • 
!arının menafii zatiye ve iğrazı 
nefsaniyesine alet olduğunu, hak
lı haksız, lüzumlu lüzumsuz katil, 
~ürgün, müsadere işlerinin hemen 
ıradesilc icra edildiği, ümmiliği, 
muhakeme ve müvazene husu • 
sundak· · ı aczı tamamile ortada ve 
aşikar bir keyfiyettir. 

A.lemd~r Mustafa Paşa, o derece 
cahıl ve umı:ni ı'dı' k' b' .. M 1 ı, ırgun o-

Yazan: M. Sami KARAYEL 

çin bir gün afyon keyfile Babıa
liye gidip huzuruna dahil oldu. 

Biraz sonra, yarandan Refik E
fendi, Ça vuşbaşı Tahsin Efendi, 
ve tezkereciler guya derdesti arz 
ve müzakeresi elzemi maslahat 
var suretinde meclise girmişlerdi. 

Bu esnada, efendii müşarüni • 
leyh arzı · rica eyledikte;_..Alemdar 
Mustafa Paşa hemen blmllhaba: 

- Abe efendi. Ben ne sizi, ne 
kardeşinizi, ne müfti ve kazaske
rinizi ve ne de sairenizi bilirim. 
Benim ulema neme Hizım?. An • 

bir proje hazırlanması kararlaş • 

tırılmıştır. 

Diğer taraftan şehrım izdeki res

mi dairelerde çalışan ve hastalık, 

ölüm vesaire gibi acil vaziyetler 
ka:·şısında paraya iht:yaçları o -

lan memurlara da icabmad ban· 

kanın faydalı olabilmesi arzu e

dilmiştir . Bunun için eski cEs • 

naf Bankası. nın Belediye me -

murlarına yaptığı gibi, cHalk san
dığI> nın da; paraya ihtiyacı olan 

memurlara bırer maaş nisbetinde 

ikrazatta bulunması imkanları a
ranacaktı!'. 

Bu takdirde sandık; memurlar
dan küçük bir faiz alacak ve <f;i -
ğer iki memurun kefaleti; daire 
amirinin de tasdikile ikraz mua· 
melesini yapabilecektir. 

Muallimliğe Tayin 
Edilen Müfettiş 

Evvelce muallim iken,.. bilaba -

re Umumi Müfettişliğe terfi e • 

den tanınmış riyaziye hocaların

dan Ali Hikmet, bu kı;rre m\ıal • 

limliğe iade edilmiştir. Ali Hik • 

met, müfettiş olmadar, önce ho • 
calık yaptığı İstanbul Erkek Li • 

sesinde tedrisatta bulunacaktır. 

rikalar için 750 bin lira tahsisat 
koymuş ve buna ilave olarak da 
600 bin liraya kadar taahhüde gi
rişebilmek için de 1939 bütçe pro
jesine bir madde ilave etmiştir. 

nına ve mecliste hazır bulunan 
kethudayi sadriali Ruscuk yara • 
nına, Refik Efendiyi ve Çavuş • 
başı Tahsin Efendiyi göstererek: 

- İşte şurada oturan kimseler 
din ve devlet elden gitti, diye be
ni İstanbula getirdiler. Şu adam
ları sürmek nizamı devletin te • 
melidir. Ve şöyle böyle etmek la
zımdır dediler. Ben de öyle ettim. 
Boş yere bana beddua etmeyin .. 

Diye cevab verdi. Alemdar Mus
tafa Paşa bu sözlerile başlı !;aşına 
bir mevcudiyet olmadığını göste
riyordu. Onun yanında bulunan 
Refik, Tahsin, Ramiz ve Behiç E
fendiler gibi bendeler istediği ye
re sürüklüyorlardı. 

Alemdar, yalnız kalmıştı. Ken· 
disin~ akıl hocası köse kethüda 
Ahmed, bu gidiş göz göre yaman 
bir gidiş olduğunu anlayınca Rus
cuk'a savuşmuştu. 

!' mai Be mem-

sım amirliğine de uzun zaman • 

danberi mülhaka münıeyyizl iğini 

yapan Ekrem Sezen, Ekremin ye
rine Kadıköy Vakıflar müdürlü • 

ğü muhasebecisi Niyazi, Niyazi • 

nin yerine de Be .. oğln Vakıflar 

muhasebe tetkik mcrr_uru Hüsnü 

birer derece ter fia n tayin edil • 

mişlerdir . 

Bursa Vakıflar Müdürü Hulu

si, Sivas Vakıflar Müdürlüğüne 

tayin ve Sivas Vakıflar Müdürü 

Mithat da tekaüde sevkedilıni~ 

!erdir. 

İşçilerin Sigortası 
İşkanu nı.ı. hükümleııi.ne göre, 

tesisi Hızım gelen işçi sigorta ida

resi üzerinde tetkikata devam e
dilmektedir. Bu maksadla üç hafta 
için çağırılmış olan Milletler ce

miyeti mesai bürosu müdürü Os
vald Ştayn bir hafta daha Anka
rada kalacak ve buradan doğru

clı Amerikaya gidecektir. İşçi si
gortası hakkındaki kanun projesi 
derhal Büyük Millet Meclisine 
sevkedilecektir. 

Ş:!hİr Meclisi Yarın 
Toplanıyor 

Şehir Meclisi yaTından itibaren 
nisan içtimadev resine başlıya -
caktır. Azaya davetnameler gön
derilmiştir. Bu devrede Vilayet 
ve Belediyenin yeni bütçesi mü
zakere edHecektir. 

--~---

raktığı üç yüz süvari sergerdesi
ne: 

- Bu takım dahi işlerini Fer
had gibi başa çıkaramazlar. Zira 
bunların da reftarı çarpık, yap
tıkları garazkarlıktır. Birşey du
yup anlarsanız IU'kanıza bakma • 
yıp gelin ... 

Demiş. Ayanların da birer birer 
çözülüp gitmeleri Alemdar aley
hine kurulan pJanın icrasını ko
laylaştırmıştı. 

Bu plan mukteziyatından ola • 
rak (Molla Paşa) unvanile müş
tehir Vidin valisi İdris Paşa ye
niçerilerin teşvikile Ruscuk üze
rine hareket etti. Alemdar, Rus • 
cuk'un muhafazası için Boşnak a· 
ğa namındaki sergerdesini, bütün 
kuvvetıeıile o tarafa yollamıştı. 

Hafid Efendi; Kamertabı ile A· 
lemdarı, Canfuu ile, Ramiz Paşa
yı, Hasan Cam ile her ihtimale 
karşı Kadı Paşayı kıskıvrak ve 

mer'iyet mevkiine girecektir. 

Bu anlaşma her iki memleket 

karşıiıklı gümrük resmi tenzila

tından istifade edeceklerdir. An

laşma her iki memleket arasında· 

ki ticaret hacmini artt ırmak ga -

yesini istihdaf etmektedir . 

Biz Amerikaya tütün, halı , ki

lim, palamut, m eyankökü, incir, 

kuru üzüm, fındık, fıstık, haşhaş 

tohumu göndereceğiz. 

Anlaşmaya göre, Amerika da 

bize şunları gönderecektir: 

Binek otomobilleri aksamı, rad

yo ahize cihazları, yazı ve hesab 

makineleri, elektrikli soğutucu 

cihazlar, demirden dosya dolap • 

ları... Bunlar hakkında muhtelif 

nisbetle gümrük tenzilatı yapıl • 

mıştır. 

Tediye bakımından anlaşma ti

cari eşya bedellerinin rnütekabi

len serbest dövizle ödenmesi esa

sına dayanmaktadır. 

Yunanistan 'ın Milli 
Bayramı 

Aldığımız 
Vapurlar 

HemenHepsi de Noksan 
Teslim Edilmiş 

Almanyaya s ipariş edilip, tes • 
lim alınan gemilerden Etrüsk va
purunda tetkiklerde bulunan he
yet şu noksanları görmüştür: 

Telsiz cihazı ll(lksandır. Akos
tik yangın ihbar tertibatı, bir ır· 
gadın takviyesi, kıça hh· ikinci ır
gad ilavesi, loça ağızlarının ıs· 

!ahı, kıça bir telemotör konulma
sı lazım gelmektedir. 

Gemiye konulmuş olan kazan • · 
!ar işe elverişli değildir. Bu ka -
zanlar azami kömür sarfiyatını 

icap ettirmektedir. Bunlardan 
sonra sipariş edilecek gemileri -
mizde bu nevi kazanlar kullanıl
maması karar altına alınmıştır. 

Etrüsk'e ve diğer eşlerıne üçüncü 
bir kazan daha ilave edilecektir. 

Gemiyi böyle noksan bir halde 
tesellüm edenler hakkında tahki
kata girişilmiş ve bu'1dan sonra 
tesellüm edilecek diğer gemiler
de ayni vaziyete düşiilmemesi i
çin tedbirler alınmıştır. 

---<r--Yunanistanın milli bayramı 

münasebetile Cumhurreisi İsmet 

İnönü ile Yunan Kralı arasında 

telgraflar teati edilmiştir. Başve

kil Refik Saydam ve Hariciye Ve

kili Şükrü Saracoğlu ile Yunan 
Başvekili ve Hariciye nazırı ara· 

sında da teglraflar teati edilmiş· 

tir. 

Güneş Klübü Kongresi 
1 Güneş Kulübünden: 

du. 
Alemdar için ortada sır 

hiçbir şey kalmamıştı. 
olarak i 

İstanbul iki sınıf askerin cev • 
langa.bı olmuştu. 

Bir sınıf Rumeli askeri ki, al· 
tın, gümüş, tozluklar ... 

Çaprast dedikleri sinebendler ... 
Ceviz kadar altın ve gümüş düğ
meler ... 

Halis gümüş ve altından kakma 
. kundaklı tabancalar, tüfekler ... 
Bunlara benzer kılıçlar ... En'am 
keseleri, barut kapakları, fişek • 
liklerle Üzerlerinde yirmi otuz ok· 
ka gümüş ve altın taşırlar, yük -
ten yürüyemezlerdi. 

Sekbanı cedid dedikleri asker 
de başlarına giydikleri Rumeli Ar
na vudlarının ıŞ'O haralarını sırma 

şeridlerle süslerler, tepelerine bü
yük hürmüzi incilerle tezyin ~
derek bunların üzerine de pahası 
ağır şallar sararlardı. 

25 Mart tarihli fevkalade kongrenin 
mukarre.rat1 veçhile klübün feshi hak
kında g-örüşülüp karar verilmek üze ... 
re 8 nisao Cımıaı1esl günü saat 15 de 
tekrar bir levkali.de kongre yapıla • 
caktJr. ~lü.zakere ruznamesi münhası
ran kulübün feshi mevzuundan lba • 
rettir. 

en müstesna ve muteber askeri i
ken şimdi kulluklarda, köşebaş

larında limon, kömür satarak SP· 

fil bir surette geçinen yeniçeriler 
idi. 

Bu şekli tezad sınıfı mahrumu 
son derecede kıskandırıp hevesi 
intikam ile kıvrandırıyordu. 

Hatta; ihtiyar yeniçeri ağaları 
kulak kulağa şöyle fısıldaşıyor -
!ardı: 

--.Bire bu ne iş?. Ali Osman dev
leti bir zamanlar bizim kılıcımız 
altında müslüman olan Arnavud 
ve Boşnak zorbalarının eline düş
tü. Hilafet ve saltanatı gölgede 
bıraktılar .. . Bu memleket Arnav..ıd 
ve Boşnakların esiri olur mu hiç?. 
Diğer taraftan ciğeri yanık bir 

yeniçeri şöyle söylüyordu: 
- Hilafet ve saltanatın koru • 

yucusu yeniçeri ocağıdır. Bu ocak 
evla.dları bir sürü Arnavuda ve 
Boşnağa devleti teslim edemez -

(Oevaını varı 

Ali Çetinkay:ı, son be::ıııatın

da, önümüzdeki t~rinlerdc tre
nin Erzuruma varaeağ1nı söy Jii

yor. 

Tren ve Erzurum .. Aradaki me
safeyi ve mefhum farklarını iyi 
düşiinüyor musnntız? .. 

Cumhuriyet devrhıin böyle 
müshet işleri en kör gözleri, en 
karaulık ruhları bile heyecana ge
tirebilecek kadar azametidir. 

REŞAD FEYZi 

• 

Büyük Kuvvet 
(1 inci sahifeden deı'am) 

Dyen dilek ve direktifini de ta·. 
hakkuk ettirecekti:r. 

Halka inanmak, halkı inandır • 
mak, halkla beraber olnıak .. Ata
türk ideolojisinin en karakteris
tik vasfı ve yeryüzünün, insan 
hakimiyetinin istinad ettiği eıı 

sağlam, en keskin, en velud ve ·~ıı 
geniş kudret ve kuvvet cevheridi ·• 

Bunun içindir ki, İnönü'ııün 

bir iman halinde gtin~şe çıkardı
ğı bu büyük kuvveti tebariiz et· 
tirmek, arada bir tekrariamak her 
inanmış Türk için ifası başta ge
len vazüelerden biri oluyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

Bir Kadın Cadde Üzerinde 
Çocuk Doğurdu 

Dün akşam saat sekize doğru 

Beyoğlunda Tarlabaş;nda 23 yaş
larında Matilda isminde bir ka • 
dın kaldırım üzerinde bir çocuk 
doğurmuştur. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Gedikpaşalılarn 
. alediyeden Bir 

Temennisi 
Gedlkpaşada oturan bir okuyu

cumuz yazıyor: 
«lllahallemlzde belediyeye ald 

blr tephirhane vardır. Burası, gü
nün her saatinde ~lışmakta., ve 

etrafa ırayet kerih, pis btr koku 
neşretmektedlr. Bu yüzden yas 
ıünlert ne pencerelerlm.izl ~ -
blıtyonıs, ne de evlcrimiı:ln bah
çelerine çıkabWyoro:&. su mevzq. 
etrafında, C"C<"Cll seııe de ıa.ıete .. 
ıerle ştkaY•ff<' IMdmıduk. O va
ltlt.kl .. ....,,., bir daha tekrarla
mak ,..,.dadan hali olmıyacaktu. 

Geçen Jazt AkaJ vapurlarında 
duınanı lçtne çeltcn bir alet tec
rübe edllmlşll. Ayni aletın lephlr
baneye do tatblldnl rica ecllyoruı .. 

Belediye, Gedllqıaşalılarm bu 
ricasını yerine C'etittcek ka.na.a -



• 
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1 Küçük Devletlerin Düşiincesi 1 1 Meraklı Şeyler/ 
ŞMSiYE 

in-ir Küçük Kitab 
ünyayı Korkuttu 

Ş ll~b. ,emslyenln mucidi 
&Ula Jlafvekill Cemberla7n de

lildir. 
Şem."llye eski devirlerde de ma10m 

ldL Çinlilerde. l\.lısırblarda temsi.Ye 
yai.ntz prtnsler ve :zade&i.n taratwdaa 
kullanılırdı. 

Rüya Ve Hakikat 
Kitab1nda ismi Geçen Hitler'in 

Devletler Endişede 1 
---~~~--~----. -

Fransada 800 de &örlllmele başladl. 
O ıaribde, Tur peskaposa. Salzburı

Alkln peskaposuna, c7afmurdaıı ve 
&ün .. ıen kendini muhafaza lçlnıo bir 
.. mslye lıedlye &öndennqtL 

16 mcı yllz yılın ortalarına dotnı 

1emslye istimali umumll .. tL Yatmurlu 
ıünterdo herkesln elinde bJr feJD..Sbo 
ıörülmeio başladı. 

NE OLACAK? Diye Bekliyorlar: 
MiNİl\IİNİCİK lllAKİNEL 

Parls cazctelert~ İnclltz mühendble· 
rlnden birinin mlulmlnJclk (!) #bir ro
&oırat makinesi yaphtını 1azıyorlar. 

& 
vrupanın bugünkü vaziye -
tinde Fransa harbde de -
ğildir. Fakat Fransızların 

ded iğine göre artık sulhda da de-
lildir. Daladye hükumeti geçen
lcrue parıamentoda tam hır sa -
lahiyet aldı. 3ene nihayetine ka
dar yapacağı muvakkat kanun -
lar memleketin mali, iktısadi ha
yatında büyük değişiklikler ya
pacak, mıidafaa hazırlıklarından 

alınacak ted~irlerle silahlanma 
faaliyetini daha arttıracaktır. 
Diğer taraftan Almanyanın di

ğer memleketlerle iktısadi mıina
sebatında yalnız kaldığı halde Fran 
sanın bu sahadaki münasebatı da 
artmaktadır. Fransızların t;u mu
kaveseden çıkardıkları netice Al
ma:ıyanın yalnız parasız kaldığı

dır. Unun ıçin derdıne çare bul
mak ü:.ere şimdi fütuhat politika 
11 takib etmeyi ve yerler almayı 
kendisi içın daha kestirme hır yol 
görüyor. 

Fransa silahlanma faaliyetini 
daha arttıracaktır. Fakat memle
kete para gırmesi içın haricle o
lan ticari vr iktısadi münasebatı
nı daha ilerletecektir. 

Amerikan bahriyesi ve mesahal a· 
razı servisi tarafından kulland.&cak o
lan bu makine mlulnunlclk blrşcy de .. 
fll. koskucamandır ve aiırhiı tamam 
on dörl tondur. Biıyük bir (Şambr nu· 
ar) ı vardır. Fotoırrafçı, necatiClerl ban. 

1 yu etmek için makinenln lcerı~lne ıl· 
rcr, çah_!ftr. Jlarltaların konulmasuıa 

nıah,w. kadrolar blL ıon aiırhiındıL • 
dır. 

Camlar. maklntden dı"'"' rıkıırd • 
madan banyo edilir. kurululur. 

1 
Bu mlntmlnlcik (!) makın" sayesin· 

de haril;ıl:ır pek u bir -ıamt1.nd;1. ve aa 

1 
SÜR'AT ASRI 
bvlçr~lı7 Va11ova sertrl Stoutz. 

(1\-tiltel;.ayyi.k z.atuccenb - Pleuresle pur
lenıe' e tutulmıq. Doktorlar, hastanın 
ancak Breslavh profesör Boes t.aratın
dan yapılacak bir ameliyat netıcesln
de kurtartlabileceflnl ıöyleml.$1er. 

V"- derhal protesOrr teletonla ktJ' • 
fJyetJ aolatmı1lar. Profesör: 

- Jiireslava blr tayyare sönderrtse
uJz crlirim ..• 

Cevabını vermlş. Bunun üzerine Ali' 
Fn.ruıı tayyare ,ırketiue milracaal e
dilml$. Şirke&. Praı-la - Var$0va ara
sında. lşllyen tayyarenin hareket eLU
tlnl, etmemi' ol sa da Alman toprak
larına lnemlyecetlnl, bunun Alman hil
klımeU tarafından mencdildiklnl sö7• 
lem~. 

.Fransızlar kendi memleketleri
nin halini Almanya ile mukayese 
edınce kendi lehlerine bırçok nok
tal•r gosteriyorlar. Fakat şimdi 
kendilerı de alabildığine silahlan- I 
ır. •< yoluna gırıyorlar demektir. 

Belçika Kralının geçen sene Londrayı :ı:ıyarecı "•=sınaa 

lngiliz Kralı ile birlikte alınan resimlerinden ... 

Derhal, Alman Dava Nezaretine mil
racaal edilmi' ve memnulyeUn bir de
fa lçln kaldırdması rlrasında bulu -
nuımu"f. Bcrlin bükümetl telefonla 
müsaadeyi vermiş. Faka& Praı-da.ıt, 

Onun için diğer masraflarda a
zami tasarruflar yaparak parayı 
kısr .. ak istiyorlar. Deladye h:ıkiı-

IKTISADl MEtELELER: -
Altınlar Amerika'ya 

Gönderiliyor 

Normandl transatlantiği 

i ngiltereden Amerikaya bir 
çok altın gönderilmektedir. 
İngiliz gazetelerinin verdiği 

tafsılata göre Akitanya, Askanya, 
Andanya gibi cesim vap~rlar ge
çen salı günü İngiltereden kalka· 
rak Nevyorka giderlerken 18 mil
yon lrıgiliz liralık altın alıp gö-

türmüşlerdir. Normandl vapurl
le de 2,500,000 İngiliz liralık altın 
nakledilmiştir. Manhatan vapu
rile de tam 12,000,000 İngiliz lira
lık altın Amerikaya gönderilmiş· 
tir. Bu altınlıtr, Nevyorkda daha 
emin olarak saklanmak üzere gön
derilmektedir. 

YURTDA GEÇEN GÜNLER 

tayyarenin çoktan hududu ı-eçtitl an-
metinin çıkarmakta olduğu yeni JaşıllllJ.l-

m~va!.kat kn.ıunlar mı!i •alıPda Alr • Frans tlrketl mümessili, tel-
hep bu maksadladır. Avrupa po- ılzle tay7areye •eri dönmesini ve 
litika aleminde neticeleri bekle- Profesör Boer'I alm..,,ını bildlrml,, Bu 
nen bir faaliyet başladığı ve Fran- suretle profesör Varşovaya celmlş. A· 

mellyah ,-apmq, hastanın. hayatım kur
~:z t .. ı:m!ıı..·reisinin fnf...!.•~ P"Y - larltllf-
lahtını 7 '"ı et vesil~s .1,: c!e Lond· Profesöre telefon Kllmesl ve Varş.o
r.ıda 1:'t ~u:~ız ve İngıi.l; C.''- 'et a- nya muvasalata arasında lkl sa.at seç .. 

damlart c :: sında va'"!'l f 'l uzun m[$tlr. Telslzln ve tayyarenin terak-
UZlcitya r·rUlşüldüğ:i. .... ~ · ı~T.dur. kisi ve insanların cösterdl!I hü•nünl-

yet sayesinde bir hayat kurtarılmıştır. 
tng : lız K• alının Fran PL Cı•r.-:hur-
.·e:si ıerd .ne verdı.~i 7 ~ .r~tte DANTELA PAZARLARI 
soyleO.ığı nutukda '1a tıuııa dair Avrupada iki dantela paAM vardır. 

:ş.;ret , a:c.ı Birisi inclllerenln NoUncb.~m .. brln-
k de, birisi de Fransada Kalede. 

Alm~.nyaya karşL t&'? ynp? 1 •• ca ? 
NoUnsham. 1938 - 1937 seu~ı"-'tnde 

Almar.y. ı . ır etrafın'fa. tir çı m - 143 mllyon franklık d•ntela lhr:ıç ct-
bc: ç~v · , nıek maksa\l·.~e çıı 1.ışıl • m1$tlr. Kalenin ihracatı da ~5 ınilyou 

(Devamı 6 ıncı Mhifer'•) frank ... 

B u G ü N iiiiiiiiiiiİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiail\' tı 

i P E K 2 Büyük Film Birden 
Sinemasında 

1-SAHTE KONT, 
Baştan nihayete kadar fevkalade komik sahnelerle dolu büyük film 

Baş Rolde: FERNANDEL 

2- KAÇAKÇILAR 
Amer.ka Iıükılmeti zabıtasının GANGSTER v;e KAÇAKÇILARLA 

Müthiş MÜCADELESİ, fevkalade HEYECANLI Büyük film 
SEANSLAR: SAHTE KONT: 11 - 1.50 • 4.30 • 7.15 ve 9.50 

KAÇAKÇILAR: 12.45 - 3.25 • 6 - 8.45 de 
Bugün tenzilatlı bi1etler tam saat 1 e kadar verilir. 

M ehtaplı, güzel. hır gece ıdı. 
Ay, bu gece her zamankin
den daha sevımJ.i, daha şen 

ve neş'eli görünüyordu. 
Cennet gibi güzel bir bahçede, 

yeşil yapraklı portakal ve limon 
ağaçlarının altında geziniyorlardı. 

Ağaçların altı, etrafa fevkalitde 
nefis kokular saçan limon ve por
takal çiçeklerile örtülmüştiL Sık 
dalların, zümrüd yaprakları ara
sına gizlenen bülbüllerden teşek
kül eden tabiatin orkestrası, ga
yet güzel ve müessir parçalar ça
lıyor ve bu emsalsiz dekor içinde, 
orkestranın yarattığı bu tatlı mu
siki, kall:.leri titretiyor, ruhları 

okşuyordu. 

Bahçenin pek yakınından ge • 
çen nehir, güzel ayın gönderdiği 
gümüş huzmelerin altında pırıl 

pırıl yaruyordu. Nehirde, suyun 
aktığı istikemete giden k•yıklar
arada sırada yanık kayıkçı türkü
leri yükseliyordu. 

Bu şairane, bu enf~s gece onlg
rı sarhoş etmişti. Genç, kız, şimdi 

onun ı<oıunda ıdi. Portakal ve lı

mon çiçeklerinin kokusundan da· 
ha güzel, daha nefis olan bu genç 
kızın kokusu, bütün iliklerine, 
benliğine işliyordu. Genç adam, 
tatlı bir heyecan içinde idi. 

Bir aralık, genç kız, ipek g:bi 
yumuşak ve altın gibi sarı saçlı, 

küçük başını onun koluna daya· 
dı ve gayet tatlı bir sesle: 

- Vildan, dedi. Bu gece o ka
dar mes'udum ki!. 

Bu sözler, Vildan'ın kalbini tit
retti. Ve delikanlı, o anda tatlı bir 
sıcaklığın, bir elektrik seyyalesi 
gibi bütün vücudüne yayıldığını 
hissetti. 

Vildan başını kıza çevirdL Bir 
an, onun güzel ve sihirli gözlerine 
baktı. Şimdi o da, bu hüsün ila
hesi kadar enfes olan genç kıza, 

bu gece hayatının en mes'ut da
kikalarını yaşamakta olduğunu 

anlatmal< istiyordu. Fakat bunu 
anlatamadı, anbtmağa muvaffak 
olamadı; pek mnhcub ve utangaç 
tabiatli oluşu buna engel old~ 1 

Akşamdan itibaren 

Taksimde İZ Z E T Gazinosunda 

Bu 

Bayan S A F 1 Y E 
ve arkadaşları 

Suriye ve Mısırın meşhur yıldızları 

Kiki ve Semira Muhammet 
Memleketimize eşi bir daha gclmiyen mezkfır artistleri gör • 

mcnizi tevsiye ederiz. Ayrıca: 

KOZAK YAYLASI 
Efclcrimizin Zeybek oyunları. Tel: 41821 

- Göndersem mi, göndermesem mi?. 

Doktonnı sinirleri gün geçtikçe daha çok sar
sılıyor, daha çok bozuluyordu. O günkü konuşma
lıırında Güney'in bütün söyledikleri Fazıl'ın sinir
lerinin yatışma~ına, vehimle karışık kıskançlığın 

gidcrilnıesine hiç fayda vermedi. Tersine daha çok 

.-rttırdı. Ve Güney bütün bütün bu çııgın artışlar
la hiçbir anormallik bulmuyor, onun suyuna gidi -
yordu. 

YOS A 
Diye düşündü. Güney; onu düşünuşlerinde öz

gür bırakmamak için bayıltıcı sesile söylemekte 
devam ediyordı.!· 

- Kocacığıır., yarım saat içinde gelirim. Ter
zide çok güzel, beğeneceğin bir tuvaletim var. Bu-

Ve bunun içindir ki birkaç gündür sabahlan 
evden beraber ~ıkıyorlar, yurda beraber &idiyor
lar, akşama eve beraber gönüyorlardı Doktor 
böyle istemişti. Ve onun içindir ki Güney de hiç 
ees çıkaıma!nış, onun istediğini gütmüştü. Fakat, 
bu ıv:ayıp duran gidiş gelişler de doktorun sinir
lcr:ııi yatı5tırmadı, onu bütün bütün hasta etti. 
Güneyi oJasında bırakıp vizitaya gittiği zaman -
!arda da hir b•şka kurt kafasının içinı yiyordu: 

• • 
- Acaba odaya genç doktorlaı girip çıkıyor-

lar mı? 
Onunla konuşuyorlar mı? 

Birh•ini görüp de beğenebilir mi?. 

\'e yurtta bu geliş gidişlerden doğacak dedi· 
koduvu da düşbıüyordu· 

No. 118 ----·Yazan: ETEM İZZET BENİCE ___ , __ _, 

- Bu gelip gitmeleri nasıl karşılıyorlar?· 
Neler söylüyorlar? 
Beni kötülüyorlar mı?. 
Bı: halime gülüyorlar mı?. 
Sonra kendl kendisine kafasının içinde evi• 

rip çeviriyordu 

- Sıınki b:ı kadının nesini gördüm?. 
Sokağa gitmesinden başka nesi var?, 
Beni sı:viyor .. 
Bana düşkün! .. 
Benden başka bir erkeğe bakmıyor .. 
Hastayken bile başımın ucundan nyrılmadı. 
Benimle beraber iyileşti, benimle beraber has-

talandı! 

Fakat, bütün bu dilşüncelerine rağmen yine 
içl içini yiyordu: 

- Ya, benim bilmediğim bir sanive içinde bir 
erkekle konuşuyorsa?. 

Ya, gönlünde bir kaçamak sevda varsa? 
Ya, beni sevmiyorsa?. 
Ya, benim yüzüme ' gülüyorsa? 
Ya, ben hiçbir şeyin ayırdımında değilsem?. 
Ve bütün bunlardan sonra da bunaltıdan dil-

fÜP bayılacak g:bı oluyor: 
- Oof!. 

Diye gözlerini büyültüyor, dişlerini gıcırdatı
yordu. Ve kararını veriyordu: 

- Ben hastayım. Sinirlerim çok bozuk! 

YURTDAN ÇIKARKEN 

Yine bir akşamı!J. Yurttan beraber çıkmışlar
dı .. Arabadaydılar. Güney, bu akşama kadar biç 
kocasından ayrılmamıştı. 

- Kocacığım sen eve git. Ben de terzime uğ
nyayım?. 

Dedi. Dokt'>l' birden ne söyllyeceğini şaşırdı: 

nu görürsen bayılacaksın. • 
Dedi. Doktcr: 
- Karıcığım ben seni götüreyim.. 
Diye bütün sözleri karşıladı. Genç kadının 

yüzünde blrden hafif bir renk değişmesi oldu. Se
ıi titredi: 

-PekL 
Ve birden patlıyan bir hınçla 
- Fakat, doktor bilsen sana nekadar kızrnağa 

başladım .. 
Diyerek devam etti: • 
.- Kıskançlığın da bir ölçüsü olır.ıılı. Ne ister· 

sen, ne dersen yapıyorum. Gözünün öpündeyim. 
Bir şeye yor mı ynsm diye kaşlarımı bil~ oynatmak-

tan sukı;;,yorum. DJ.tün bunlan karşılık aklı ba
şında bir insanın kıskanıyorum .. deme>inin anlarr.ı 
yoktur. Üst taı afı hastalık. delilik olur. Çok sev
mek, kıskanmal<, düşkünlük bir kadına gurur ve
rir cmma, bu kadarı da sıkıyor!. 

(.Oenııu vu) 

Yazan: MEHMED HİCRET 1 

Gözlerini sevgillsinin Okyanoslaı 
kadar derin ve baş döndürücü o
lan koyu mavi gözlerinden ayır • 
dı, önüne baktı. 

Vildan, genç kızı deli gibi sevi• 
yordu. Bu onun ilk aşkıydı. G~nç 

adam bu ilk aşkının temelinı bir 
yıl evvel, yine böyle güzel bir 
gecede atmıştı. O gece bir kıvıl· 
cım halinde gönlünde parıldıyan 
bu ilk ye temiz aşkının kızıl ate· 
şı. her' gün biraz daha büyilmelrte 
devam ediyordu. Bu ateş, şi'T\dl 
0"ım bütün gönlünü kuşatmışt~ 
Fakı.t ne yazık ki, delikanlı bir 
güneş gibi yakıcı ve ısıtıcı olan 

dilber sevgilisine, sonsuz aşkını 
it:raf .dı m:yordu. 

Büyük t>ır ceviz ağacının a!tın· 
da, uzun çimenler üzerinde otur· 
dukları zaman, genç kız küçük ba· 
şını yine delikanlının omuzuna 
dayadı. Bu sırada, nehir tarafın • 
dan esen serin ve tatlı bir rüzgar, 
kızın sarı ipek saçlarını, Vildan
ın kalbi üstüne yaydı. Genç kız, 

ince, narin parmakları ile çimen
lerle oynarken, güzel bir aşk tür· 
küsü söylemeğe başladı. Vildan, 
kendinden geçmiş, bülbüllerin 
şakrak ve tatlı nağmelerinden bl· 
le daha müessir olan bu nefis şar
kıyı dinliyordu. 

Genç kız, şarkısını bitirince, gü
zel gözlerıni delikanlıya çevirdi: 

-Bu geceyi hiç unutmıyaca
ğım Vildan!. dedi. Kız, ona aşkım 
itiraf için cesaret veriyordu. Vil· 
dan. da gayet yavaş hır sesle: 

- Ben de .. dedi. 
(Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
xanııt1 

17.35 Müzik !Pn:ır ea71 • Pi.) 
18.15 Kuuu$ma (Çocuk saati,. 
18.45 Muıık (Şen oda mu.dil 

rahim özı-Ur v~ Alet böcrklcrl>. 
19.15 Turk ınuzltl (Fasıl he7•UI. 
Celil Tokst:t ve ark.:ıda.\lı rı. 
20 ~\Jan.<11 .nır~oroluJl babcrlerL 
20.lS Türk mu:ıli"L 

Çalanlar ltqat Erer, Vecihe, Ru,eu 
itam, Cevdcl Kozan. 

Okuyanl;ar~ ltfôl:i;c,.,-ca. Senar, ıı .. . ııı. 
RecaL 

1- Osman Be7 • Nlh<lvrnı 11<',revL 
!- 1\1. 1'•lretUo • Nlliavcot ,arkı -

81"n lz ey •ü.lı. 

3- Rahmi De7 • Nlhav<tıl ... rkı • 
Saçlarına bağbnalı. 

4- Şükril Osman • SuıJrıak prkı -
l'tlüpteli.yl dcrd olan, 

5- Ahmet Rasim • Sualnak prb -
Pek revadır. 

6-- Refik Fersan • Abhur ... rltl -
Bir neş'e yarat hasta ı-önut 

'7- l\tahur ,arkı - H:if~ kantTan. 
8- Şerif içil - Mahur ıarlu • Ala -

nıam dotnt9u desti emele. 
il- Halk lllrküsll - Demireller de

mir döfer. 

10- Mubanor türkll • Itır otl&ııııı 
davan. 

21 ft.lemlekel uat a7an.. 
21- Ncş'cll pl;iklar • R. 
21,10 Müzik (Riyaseti l'umhar bu.-

dosu - Şef: İh'iaa KilnC'er). 
22 An:ıdolu ajansı (Slh>t ıer\'ltl). 
ı2,10 Mil•lk (Cazband • :oıı. 

U.45 - U Son &J:ıua babı.titri •• 
:tanntl Pn>&'l'IUll-

YARJN 
U,35 Tiirk milııtt • M. 
13 MemJekc& !a.&t &J'&n. ıJsıd ft 

Dııetf'oroloJI habcrlert. 
13,15 • H MiWI. (Karışık r•""C•~· -

PIJ, 

1357 Hicrf 
Sefer 

12 I 
135S Rumi 

Mart 
2() 
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1 İlmi Meselele r Etrafında 1 
•• 
Orilrü üzü Uzatma 

! l._ş_A_K_A_j 
YERİNDE BİR CEVAB 

Dansözlük Eden 
Lord Kızları 

Sizin Elinizdedi·r 
Hayat Bir Str Değildir. Çek Yaşamak 

W ıldız kumarhanesi açık ol -1 
duğu sırada bay A. M.~ Bir 
gece 1,500 lira kazanır. Pal

tosunu alıp çıkarken yanına tanı· 
madığı biri yaklaşır: 

- Sevgili dostum, der. Lıltfen 
bana yüz lira ödünç veriniz. 

- Pekala, vereyim. Fakat !Qt
fen ismimi, adresimi söyler misi· 
niz? ... 

Kibar lngiliz Kızlar ında Son G.ünlerde 
Sahne Hevesi Artmıya Başladı 

için Bu Tavsiyeleri Tutunuz 
[ Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

H 
ayat bir sır değildir. Ne ka· 
dar yaşıyacağımızı kat'i o· 
!arak bilmesek bile, ömrü • 

ınüzü uzatmanın çareleri var~.ır. 

Geçen giın tanınmış doktorlardan 
'Mr dostumla konuşuyordum. Mev· 
ZU insan ömrünün tabii haddi Ü· 

Lerinde durdu- Çok konuşkan ve 
en'•,·esan olan doktordan gazete 
Y~ yazmak üzere bazı fikirler rica 
eltiııı. Bana: 

- Ömrünüzü nasıl uzatabilir • 
:niz, diye bir yazı yazabilirsin, 

dedi. ve anlatmağa başladı. 
Azız okuyucularım, ômrünüzün 

uzun olmasını istiyorsanız, aşa .. 
ğıdaki, sayın doktordnn dinledi • 
ğim u tavsiyeleri yerine getiriniz: 

Cığerlerimiz yaşamamız için 
çok muessırdır. Ciğere gelen pıs 
kı.ııı gayet iyi temizlemek lazım
dır. Bunun içın de nefes almasını 
bilmcl.yiz. Birçokları, ıyi nefes al
masını bilmezler, Butiin göğsümü· 
zu şişirerek, açık havada sık sık 
nefes almalıyız. İyi nefes alanla
rın omuzları ve göğüsleri geniş 0 • 

!ur Kan temizlenir. Vücudümüz • 
deki cevelanını daha iyi ve sür'at
le yapar Harekatımıza cevvali • 
yeı verir Nefes alırken bir de şu· 
na d.kkat etmeli' Daima burnu • 
-"'Uzld nefes almalıyıı. Ağızla ne
le. almak fena ve gayri sıhhidir. 
Burnumuzla iyi nefes alamıyor • 
sak, burnumuzda bir arıza varsa 
derhal bir burun dolüoruna mu • 
ayene olmalıyız. 

İkinci mühim şey uykudur. Uy· 
kusunu muntazam ve iyi uyuyan· 
lar uzun bir ömre sahih olurlar .. 
Mutlaka günde sekiz saat rahat 
bir uyku uyumalıyız. Bilhassa ge
ce uykusu tavsiye edilir. Gündüz 

Deniz, spor içtn en güzeı sahadır .. 

u~kusu iyi değildir. S•bahları her 1 
gun ayni saatte ve erken .<alk • 
malıdır. Mesela, gece saat 22 d~ / 
uyumalı, sabahleyin muntazam hır 
şekilde saat 6 da kalkmalıdır. İyi 
bir uyku, bütün vücudümüzün 
zehirlerini döker. 

Üçüncü mühım tavsiye de ye
mektir. Bir çoklarımız mideleri • 
mizi fazla doldurmanın vücudu -
müze yarıyacağını zanneder. Hal· 
buki, bu, yanlış bir 1<anaattir. Mi· 
de ve bağırsaklarımızı kat'iyyen 
~ormamalıyız. Midesini, bağır • 
saklarını fazla yoran insanların 

fazla yaşamadıkları tılıben sabit 
olmuştur. Bilhassa bagırsakların 

yorulması birçok hastalıklara se
beb olur, Kabız da insan ömrünü 
kısaltan mühim iimillerdir. Gıda·' 
!arımızı mide şişirmeyen, fakat, 
bütün ihtiyacımızı ka"şılıyan ka· 
lorisi tamam maddelerden seç -
meliyiz. Hazmı zor ve güç ye • 
mekler yememeliyiz. Fakat bılhas· 
sa gıdamızı tam almağa dikkat et· 

meliyiz. Öğle yemeklerimizi çok 
iyi yemeliyiz. Sabahleyin de iyi 
kahvaltı etmeliyiz. Akşamları 

mümkün olduğu kadar hafif ye • 
mek yemeliyiz. Az sebze, meyva 
gibi.. 

Gece. kat'iyyen şişen bir mide 
ile yatmamalıyız. Bizim evleri • 
mizde bunun aksinedir. Öğle ye
meklerimiz hafif geçer. Akşamları 
tıka basa yeriz. Bu, çok fenadır. 
Bu hal vücudümüzü yıpratır, çök· 
türür, ihtiyarlatır, çabucak arıza
lar yapar. 

En büyük zarar sigaradır. Maa
lesef yer yüzünde sıgara içmeyen \ 
çok az insan var. Halbuki ne bü
yük zarardır. Sigara içmemeliyiz.[ 
Tamamen bırakamasak bile, müm· 
kün olduğu kadar aıaltmalıyız. 1 
Tabii içkilerden hiç bahsetmiyo
rum. Tıb, cinsi ne olursa olsun, 
hiçbir içkiyi kabul etmez. Az ve· 
y açok bütün içkiler vücudümüz 
için müthiş zarardır. En iyi içki 
tatlı sudur. Meyva şerbetleri de 
şayanı tavsiyedir. 

(Devamı 6 tncı sahifede) 

Beriki susar, cevab veremez. 
Bay A. M ... Güler: 

- Görüyorsunu7. a, azl•im ... Ne 
ismimi, ne de adresimi biliyor • 
sunuz. Parayı, iadede güçlük çek
memeniz için vermiyeceğim ... 

HAKKI VAR MI DERSİNİZ? 

Bay ve bayan daima çekişiyor
lar, münakaşa ediyorlar. Hiç yok· 
tan biribirlerlne darılıyorlar. haf
talarca konuşmuyorlar. 

Bay, ikide bir karısına yaptı!(ı 
iyiliklerden bahsediyor, başına 

kak.yor. 

Bir gün bayan, kızıyor: 

- Söyle, diyor. Bana ne iyilik 
yaptın? ... 

- Daha ne yapacağım... Seni 
yaşlı bir kız olarak evde kalmak· 

1 
tan kurtardım. Bundar, büyük iyi· ı 
lik mi olur? ..• 

SAKIN ÇIKMA!. 

Bayan - Sokağa çıkacağım ... 
Bay - Annene mi gideceksin? .. 

Bayan - Hayır! Olyone, Kari· 
mana gitmek istiyorum. Hava na· 
sıl? ... 

Bay - Sakın çıkayım deme ... 
Gazeteler yazıyor: Barometre 

düşüyormuş, yağmur yağacak -
mış. Hatta hareketi arz olması ih· 
tımali varmış ... 

KAUVEDE 

- Affedersiniz, bay ... üs\ijne 
oturduğunuz gazeteyi okuyor mu
sunuz? ... 

- Hayır! ..• 

- O halde lıltfen verir misi • 
n!z? ... 

KÖYLÜ AKLI nu._ 
Köy itin ün biri komşusu ile ko

nuşurken: 

- Doktorlara hiç emniyetim 
yok ... 

- Niçin? ... 
- Geçenlerde ahbaplardan bi-

rinin çocuğuna aşı yaptılar. Çiçek 

Çörçil'in Kızı ve Loid Corc'un Torunu da Artist 

• 

Loyid Corc'un, geçenlerde tiyatroya intisııbeden 
torunu Doroti 

hastalığına tutulmasın diye. Hal· 
buki çocuk öldü. 

- Öldü mü? Çiçekten mi? .•• 
- Hayır! Ağaçtan düştti. Dü-

şer düşmez de öldü. Gel de şimdi 
doktorlara, doktorların sözler>-

. 1 ne ınan .... 

1 
ngilterede bir lordun ne lıir dansöz!~. ne de ka· 
fe~antanlarda şarkı söyliyerek halkı güldüren, 
eğlendiren bir kızla evlenmesi haytetle ı;örıil· 

mez. 
Sonra kibar ailelere mensub kızL'.ırdan, ttyatr 

roya intisab ed~nler, kafeşantanlarda şarkı söyli· 
yener de çoktur. Halk bıınları tayib etmez. 

İşte bir misal: Sara Çürçil, ve Loyıd Corc'un 
torunu Doroti .• 

Sara tiyatro hayatın• atılmazdan evYel, baba 
sının hususi kiitibliğini Y'pıyordu. Bazan onun!& 
beraber intihabat mücaJel•lcrine iştirak ediyor 
du. Loyid Corc'uıı, M•krlrına!d'ın kızları gibi siya
siyatla uğraşıyordu. Siyasi içt.malarda bulunuyor 
konferarı•lar vtriyor, nutuklar söyliıyor ve çok d~ 
alkışlanıyordu. Bazen ıslıkla karşılandığı. baka 
rete uğradığı da oluyordu. 

Fakat o; aldırmıyor, babasının hasımların 

mantıki sözleri'e iskiita çalışıyor ve ekseriyetlı 

muvaffa!ı: oluyordu. 
Sara bu h~yattan pek çabuk usandL Dansı 

merak sardı. Bütün klasik oyunları öğrendi. Çoi< 
giıze!, tatlı bir sesi vardı. Bir sene sonra dans aka· 
demisinden diplomasını aldı. 

'Tıyatrolardarı birinin müdürüne müracaat ettı 

Müdür, genç kızın hüviyetinı öğrenince tcreddüc 
etti. Fakst, ısrarına dayanamadı. Bir gün sonra 

tiyatro afişlerinde Sara Çürçil ismi görüldü. Gece 
tiyatro hıncahınç dolmuştu. Oturacak lıır sandalı 
kalmamıştı. 

Çiırçil, kızının tiyatrc.y:ı intisabını pek ho. 
görmedi, fakat ses de çıkarmadı. 

Sara nihayet genç rolleri yapan Vik'le tanıştı 
, Vik, Nevyork tiyatrolarından biri tarafından an 

gaje edildi. harekete hazırlandı. Sara: 
- Ben de beraber! ..• 
Dedi. Nevyorka gittiler. Bir ay geçti evlendı 

ler. Çürçil. bu izdivaca mani olmak istedi. Fakaı 
genç kızın ısrarı üzerine muvafakat cevabı verdı 

Eski Başvekil Loyid Corc'un torunu Dorotl dı 
tiyatroya intisab etmiştir. 

Simone Siman 400,000 Frank 
Değerinde Bir YüziiğünüÇaldırmış 

Solda: Lu!u. esk'-oıı. _,,_ - b · · k d • 'il' memu,...., olan munase etını azan ıgı par, 
ona v d'ğ' · la er ı ını an tıyor. Sağda.: Moges, mahkemenin kararını dinliyor.! 

Bir Söz, Bir Can ! 
İç ki Alemlerinde ... 

Dokunaklı Sözler Söylememeli! 

F rdrısız gazetelerın. dık 
1 .. ın yaz • ~ Karı parasile karnını doyu· 
arına gore Pa ; li l 

rinden J an' M r s. po s e • ran herif den hayır mı gelir? v 

su.z hareketlerinden °::~~ bazı yol- Demiş. Moges bunu işitince mey-
. d klaştır lm t yı vazile- haneden çıkmış, on dakika geç -

sın en uza ı ış ıı-
S b k !' · · k ~ meden tekrar gelmiş, elindeki ro· 

. a ı po ıs, ışsız a ca, evvel· velveri Robere çevirmiş üç el 
ce • anıdığı kadınlarda!\ Lülü'yü ate• et iş d ' . , m , a amı cansız yere ser· 
bulmuş ve onun kazancı ıle ya • m!ş. 

<;amıya başlamış. Ve tabana kuvvet ka Bir 
. Bununla da kalmamış, bir ev hafta sonra yakalanmış. çmış. 

~~'ı~!a;ışk işletmiye başlamış. Ma· Noges, maznun sandalyasında 
. . ap ınları, hernedense ken- oturuyor, başını önüne e"miş dil· 

dısınden .. h 1 . .. • K · " ' şup e enmışler. Zabıta. şunuyor. endın! nasıl müdafaa 

b
ya 

1
muhbirlik yaptığını iddiaya edeceğini bilemiyor. Etse de ne 

as amışlar · fayda? .. 
Çahpkınlardan Robe1, bir gece Jüri heyeti uzun bir müzakere. 

mey anede · 
. . .. .. ıçerken Moges'in geldi- den sonra eski polis memurunu 

K 
andan bildiriliyor: 
Kuruvazet'in bıivük otelle
rinden birinde oturanmaruf 

Fransız sinema yıldızı Simone Si· 

... 

mon, kabul ettiği gazete muha -
birlerine: 

- Sakrn ha, demiş, bu hadise
den bahsetmeyiniz ... 

.Bu hadise• dediği, 400,000 frank 
değerinde bir pırlanta yüzüğün 

geçen pazar günü kayboluşudur. 
Muhabirlerden biri: •Sirkatten 

birkaç saat sonra Simone Simon 

ile validesini gördüm. Hadisenin 
duyulmasını istemediğini söyle -
di. Kabil mi? Biraz sonra i~itme. 
yen kalmadı. 

Güzel ve şuh artist 
Simune Simon 

•. ., 
--------

Sımone Simon Kan polis mü • 
diriyetine mll_racaat etti. 

Hırsızlık şöyle olmuştur: Si -
mone Simon pazar gecesi, aı.nesile 

beraber otele gelmiş, odasına çık
mazdan evvel inci bi: gerdanlık 

üe iki kıymetli yiızL!,ünü kapıcı· 
nın kasasına koymuş. 

Ertesi güniı, giyineceği sırada, 
elmaslarını alıp gelmesini anne • 
sine rica etmiş. Kapıcı bunları Ma

dam Simone lesllın etmiş. On da-
kika sonra Simone Simon yüzü -

ğünıin ka.ybolduğunu söylemiş ... 

6 0 Yaşındaki Lord 
Nevmrug ile evlenen 

Mis Deniza 

Genç Kızlar 
Karışık bir dava ... Kapıcı, yü • y 

züğü annesine verdi df! yukarı çı- aşlı 
karken düşürdü, birisi mi aldı?... , Erkeklerle Evlenirse 
Yoksa, hakikaten vermedi mi? .•• 

Bize kalırsa bu, sinema yıldız· n.,11 ' d Ql [ QJ 
]arının isimleri etrafında reklam ı~.ıes u ur ar mı, mazlar mı i 
yapmak için müracaat ettikleri 
bir hileden başka bir 9ey değil ... lb 

ondra gazetelerinde okun
duğuna göre, İngilterenin 
zenginlerinden Lord Nev-

borug 60 yaşlarında bir adamdır. 
Kendisi evvelce evlenmiş, seneler
ce beraber yaşadığı karısından 
ayrılmıştır. Bir senedenberi be • 
kiir kalan yaşlı Lord şimdi Mis 
Deniza isminde bir kız almakta • 
dır. Bu kız 31 yaşlarında imiş. Bu 
izdivaç dolayısile İnğiliz gazete
lerinde ıu mesele tazelenmiş ol· 
du: 

Genç bir kız yaşlı bir erkeğe va
rırsa mes'ud olur mu olmaz mı?. 

Londralı gazetenin yazdığına 

göre 55 yaşından baş!ıyarak da • 
ha ilerideki yaşda erkeklerle 35 
yaşından başlıyarak daha aşağı
daki yaşda bulunan kızların ev • 
lenmesınde daha ziyade saadet 

ihtımalleri görülmekbedir. Bunu 

gösteren rakamlar da vardır. İn
gilterede 937 senesi zarfında ev· 

\· (Devamı 7 inci sayfada) 
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6 SON TELGRAP 2 NİSAN 1919 -
Bir Küçük Kitab 
Dünyayı Korkuttu 
(4 üncü say fadan deva"') 

dığını yazan Alman gv.,-.cı er" böy
le bir tasavvurun muvıJ[ak 01-

rr.adığını ileri sürüy~rlı.r. Çünkü, 
diyorlar, Lehistan bugünkü va
ziyetini değiştirmek istememiştir. 

İngiltere hükUıneti tarafından 
iktısadi müzakereler için Varş<>
vaya gönderilmiş olan Hodson ·un 
Lehistan paytahtındaki tetkikatı 

yalnız vaziyeti öğrenmek için Le
histan devlet adaınlarile temasdan 
ibaret kalmış, ondarı öteye ge~ 
memiştir diyorlar. Berlin melıa -
filinin dediğine göre Leh devlet 
adamları İngiliz murahhasına Le
lı.istanın vaziyetini anlatarak İn
giltere ile müzakerelerin ancak 
!ktısadl sfoada kalmasını istedik
lerini anlatmışlar ... Berlindeki Av
rupalı muhabirlerin yazdıklarına 
göre Almanyanın etrafındaki dev
letleri Almanya aleyhine bir va
ziyette birleştirmek için yapılan 
teşebbüsler neticesiz kalmıştır. 

Çünkü bu devletler bitaraflıktan 
ayrılmıyacaklarını söylemi§ler -
dir. 

Beobahter diyor ki: 

]atmaktan geri kalmamışlardır. 

Diğer taraftan Belçikada Va -
!onlar ve Flamanlar gibi birbirine 
aykırı olan iki unsurun ihtilatın
dl:.ı dolayı daima dahili bir mese
le vardır. Ancak harici vaziyetin 
tehlike göstermesi itibarile şim
di Belçikada her iki unsurun bir
birlerine yaklaşarak yeni intiha
batın bu neticeyi vereceği de söy
lenmektedir. 

Flamanların gazeteleri Hitler'in 
meşhur kitabında Belçikaya dair 
olan sözleri alarak: ile~ideki teh
likeden bahsediyorlar. 

Daha Hitler iktidar mevkiine 
gelmeden çok evvel yazı Jmış olan 
bu kitabdaki esasla!' Almanlar 
için bugün birer birer tatbık e -
dilmektedir. •Kavgam• kitabında 
Hitler Belçikadaki Flaman ~~rın 
Alman olduklarını yazdığı gibi 
bugünkü müstakil Holanda dev
letini tesis etmiş olanların da Al
man olduklarını ileri sürmekte -
dir. Acaba· Almanya bir gün de 
Holandayı mı almak istiyecek?. 

Acaba Belçikadaki Flamanları 
da mı almağı düşünüyor? Belçı -
kadaki Flaman gazeteleri Alman
yanın böyle emeller beslediğ.;ni 

yazarak Flamanların kendi varlık- ı 
!arını muhafaza edeceklerini söy- / 
lüyorlar. Her ne hal ise Belçika- ' 
da bir takım tahrikat yapılarak 

dahili vaziyetin bozulmasına ça
lışanlar olursa bunların faaliye
tine mani olmak için de hükumet 
tedbirler almağa lüzum görmüş
tür. 

Polonya ve Almanya 
(2 inci sayfadan deva"') 

Polonyanın vazife almasını iste • 
miyor. Almanya Polonyanın, sa
hası dar, fakat dar olduğu için 
şüphesiz daha ,müessir bir nevi 
kollektif barış sistemine Polon
yanın iştirakine mani olmıya ça
lışıyor. Fi,llıakika hartiaya bakıl
dığı zaman Polonyanm böyle bir 
kombinezon için son derece ehem
miyetli bir unsur olduğu anlaşı

lır. Hatta denilebilir ki Polonya
nın iştiraki olmadıkça, İngiliz -
Fransız - Sovyet iş birliği yapıla
maz. Çekoslovakya darbesinden
beri Almanyanın herhangi bir 
müstakbel tecavüzüne karşı ted
bir almak için bir takım projeler 
üzerinde görüşülmektedir. Bu ta
savvurların düğüm ncktası Po -
lonyadır. Bu tedbirlerin alınma

snıda ön ayak ol~n üç büyük dev
let - İngiltere, Fransa, Sovyetler -
arasında Polonya en çok İngilte
reye itimad etmektedir 

,. . 
1mar işleri 

(1 inri .<nh ' fPn •'n r!Pt1am) 

laştırılmıııtır. Vali ve Belediye 
Reisi bu mesel u<Tııal tat -
bik mevkiine konulmaıarı için ted
birler almıştır. 

Bu arada Maçka tramvayları
nın Beşiktaşa indirilmrsi ve Emin
önü Unkaparu yolunun açılması 

için yapılacak istimlaklerin der -
hal tesbit olunması ·alakadar şu
belere emredilmiştir. 

İngil1ferede Baş"ekfilet dairesi 
dalma Almanya aleyhindeki po -
litikaya merkez olmuştur. İngiliz 
Hariciye Nezareti de eskidenberi 
takib edilen müvazene politika -
sına devam etmek isterken bunun 
esas Avrupada en kuvvetli dev -
Jeti İngilterenin mağlUb .etmesi 
lazım geleceğidir. Bugün Avrupa
da en kuvvetli devlet olmak do -
layısile İngilterenin mağlfıb et -
mek istediği de Almanyadır. Fa
kat bu kaide artık bu zamanda 
tatbik edilemez. Çünkü Alman -
yanın bugünkü nüfusu Avrupa 
kıt'asındaki herhangi bir devle -
tin nüiusunun iki mislidir. 

P o 1 on ya K o r i do r'u Ve r e c e k 
Almanyanın etrafındaki küçük 

devletlerin endişeli hali Belçika
da da görülmektedir. Umumi harb
de Almanlar tarafından çiğnen -
miş olan Belçika şu son bir sene
denberi Almanyanın orta Avru -
pada gitgide nüfuzunu arttırma
sından endlfe itmiyor değildi. 

Fakat nihayet Çeko-Slovakyanın 
malum akıbete uğraması karşı -
sında bu endişeler daha artmış -
tır. Geçen gün toplanan Belçika 
kabinesinde şuna karar verilmiş
tir: 

Belçika kendi varlığını ve bir
liğini muhafaza için her suretle 
çalışacak, hiçbir fedakarlıktan ge
ri kalmıyacaktır. Belçikanın kuv
vetli bir ordusu vardır. İngiltere 
ile Fransa da Belçikanın varlığ:ını 
muhafaza ve müdafaa için taah
hüdlere girişmişlerdir. Belçika 
bu büyük devletlerle teşriki me
sai edecektir. 

Belçika hükfımetinin vekayi ve 
hadisatı fazla takib etmesine ka
rar verilmiştir. Fakat Çeko-Slo
vakya meselesinde İngilterenin, 
Fransanın alacakları vaziyet ne 
olursa olsun Belçika buna iştirak 
edecek değildir. Çünkü büyük dev 
Jetlerin Almanyaya karşı bu me
selede alacakları vaziyete Belçika 
gibi küçük bir devletin iştiraki

ne lüzum görülmemektedir. Yal
nız Belçikalılar Çeko-Slovakyanın 

uğradığı akıbetten dolayı Alman
yaya karşı infial göstermekten ve 
Çeklere karşı da sevgilerini an -

No95 

Kurna zkadın, onu heyecanla 
büsbütün mahvetmek ve birden
bire yere vurmak için bililtizam 
ağır davranıyordu. 

Nihayet Sermed sabredemedi, 
haykırdı: 

- Çabuk olun, dayanamıyaca
ğım artık, boğulacağım!. 

Güzin Hanım çevik bir hareket
le yerinden sıçramış, dimdik aya
ğa kalkmıştı. Yüzü bembeyazdı. 

Dudakları titriyordu. Anlaşılıyor
du ki, o da söyliyeceği yalanın 

dehşetinden ve neticesinden kor
kuyordu: 

- Siz Meral'le evlenemezsiniz 
Sermed Bey, çünkü... durdu ... 

(l inci !ahifeden devam) 

ALMANLARm DENiZ İNŞAATI 
Londra 2 - Almanların deniz 

inşaatı İngiliz deniz mahafilinde J 

dikkatle takip edilmektedir. Al
manyanın harp gemileri inşaa -
tında İngiltere ile imza!adığı 
muahedeye sadık kalıp kalmıya
cağı da şüpheli görünmektedir. 
Buradaki kanaat Almanyanın hiç 
bir kayda tabi olmadan istediği 

kadar harp gemisi in~a etmek ni
yetinde olduğu merkezindedir. 

TİRPİÇ KRUVAZÖRÜ 

Admiral von Tirpiç zırhlısı dün 
Hitlerin huzurunda denize indi
rilmiştir. Bu zırhlının boyu 241, 
genişliği 16 metredir. Gemi 36 bin 
tonilatodadır. 8 tane 38 lik, 12 ta
ne 15 santimetrelik topları var -
dır. 

Bu miinasebetle Vilhelmsha -
ven'e gelmiş olan Hıt!er şerefine 
verilen bir ~iyafette Çemberlayn
in son nutkuna cevap vermiştir. 
Hitler bu nutkunda •ulhun ak -
dindenberi cereyan eden hadise
lerin bir tarihçesinı yaptıktan 

sonra ezcümle şunları tebarüz 
ettirmiştir: 

- Elimizden müstemlekeler a
lındı. Neyiıniz varsa müsadere e
dildi. Bundan başka Almanya 
dünyada emsali görü ımedik bir 
tarzda soyuldu. Milletler Cemiye
ti ise söylenildiği gibi bir adalet 
vasıtası olamadı. He!kes silahla
nırken, Almanya gibi büyük bir 
milletin Versay muahedesi ile si-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Ancak işitiler bir sesle: 
-Çünkü .. dedi ... Siz Meral'le 

kardeşsiniz!. 

Genç adam beyninden vurul -
muşa dönmüştü. Sendeledi. Elini 
alnına götürdü: 

- Ne diyorsunuz, nasıl olur ?. 
Güzin Hanım müstehzi bir te -

bessümle bu suali şöyle cevablan
dırmıştı: 

- Meral'in asıl babası sizin ba
banızdır. Meral babanızdan ol

muştur. Fakat bu sır aramızda 

kalmalı, Meral asla bu hakikati 
öğrenmemelidir. Babanızla ara -

mızda 14zun maceralar geçti. Çıl
gin aşk d!!vreleri yaşadık. Ben 

lahsız kalmasının teminine çalı

şıldı. Her milletin kendisi için 
mukaddes menfaatleri vardır. 

Fakat biz kendi menfaatler imizi 
korumak için evveldenberi usul 
olan cİngiltere ile danışmak• ci
hetine gitmedik. Neve ihtiyacımız 

varsa kendimiz yaptık. Bununla 
beraber İng i ltere ile anlaşmamız 
da va;· dır. Den iz anlr.şması.. Bu 
anlaşma iki tarafın birbirile asla 
harp etmemesi hususunda besle
d iğim emele dayanıyor. Fakat bu 
arzu karşılıklı olmamıştır. Olma

yınca da anlaşmanın manası kal
maz. Bundan böyle kendimizden 
eminiz, çünkü kuvvetliyiz. Eğer 
herhangi bir millet kendi silahla
rını bizim silahlarımızla ölçmek 
istiyorsa, bu savaşa her an ha21-
rız .. 
Varşova 2 - Hariciye Nazın 

miralay Beck bugün oldukça ka
labalık maiyeti ile birlikte Lon
draya hareket etmiştir. 

Yugoslavya Birliği 
Bozulamaz 
(1 inci sahifeden devam) 

• nizaları bertaraf et'1ıeğe çalış • 
T1ıaktadıı·. 

Bu "'aksat la• Hırvatların !ide· 
ri Maçek ile yarın yenı ve mühim 
bir temas yapılacaktır. Maçek 
Başvehlle yapacağı hu 11ıülakat

ta Hırııat "'eselesinrlen maada 
muhaliflerin lideri sıfatile bütün 
Yugoslavya muhalif partilerinin 
efkı1rına tercüman olu.ı'aktır. 

ra da babanızla olan münasebeti

me devam ettim. Çocuğumun ba
banızdan olmasını bilhassa ben 

istedim. Bunu benden başka kim
se bilmez. 

Delikanlı bir koltuğa çökmüştü. 

Kadın galib, galib olduğu için 

de hakim, hakim old(!ğu içinde 
müstehzi idi: 

- İşte böyle Sermed Bey!. Şim

di ne diyorsunuz; M, ral'le evlen
meıiiz mümkün mü?. 

O, bir kelime söy !emeğe muk
tedir ~l abildi: 

-Hayır! ... 

• 
-E-

SANA DÖNÜYORUM! 

Bir kış gecesi Belma 
ve netice 

Hiddı;tini camlarda, saçaklarda 
alan, rüzgarın sırtına binmiş müt-

/ Ömrünüz" Uzatmak 
Sizin E 'inizdedir 

( 5 inci sayfadan deva"') 

Asabi olmamak da lazımdır. A
sabi insanların türlü hastalıklara 
uğradıkları ve az yaşadıkları gö
rü!ınüştür. Bütün hayatımızda, 

işimizde soğukkanlı olmalıyız. Fa
kat, soğukkanlılık, heyec~nsızlık, 
vurdumduymazlık değildir. İşi -
mizde muntazam ve titiz olmalıyız. 

Fakat, asla asabi değil.. Telaşlı 
ve aceleci olmak da b izi çabuk yo
rar. İşlerimizde sür'atE olmak li'ı
zım. Fakat telaşlı, aceleci olmak 
asla!.. 
Ç~buk kızan, asabileşen insan -

!ara çabuk kalb hastalıkları . gö
ğüs arızaları gelir. Tıb bunu kat
iyetle teshil etmiştir. 

Bir de en mühim yürümek .. Yü
rüyünüz. Günde iki saat yürü -
yünüz. Bilhassa, sabahları, akşam
ları, ağır ağır, kendiniz; yormadan 
açık havada yürüyüniız. Yürümek 
hayatınızı kurtarır. Yürümeğe a
lışık değilseniz, çabucak yorulu
yorsanız, kısa mesafelerden baş -
lıyarak, kendinizi yürümeğe alış- 1 
tırınız. Yürüyemiyen. yürümeyen 
insanlar, vücudlerinde yed iklerini 
ihtirak ettiremezler. Vücude lü -
zumsuz ve birer hastalık yuvası 

olan fazla yağ tabakaları hasıl o-

hır. Yürümeyenlerin adaleleri, da
marları zay.ıf kalır. Yiırüyemiyen

lerin kanı vücude iyi deveran e -
demez. Halbuki, biz nekadar az 
yürürüz. İki adımlık yollar için bir 
tramvaya bineriz. 

Vücudünüzü bulunduğunuz mev
simin, odanın hararetine iyi intı
bak ettiriniz. Fazla farklı hararet 
dereceleri arasında bulunmayınız. 
Vücudünüzü &cağa, soğuğa kar~ 
iyi muhafaza ediniz. Nezle_, boron
şit olmamağa çalışınız .. Nezle e
hemmiyetsiz bir hastalık gibi ge
lir. Vücudde birçok arızaların baş" 
!angıcı olabilir. 

Bundan sonra bir tek şey daha 
tavsiye edeceğim: Zevk verici ne 
tanıyorsanız, bunların hiç b irine 
fazla inhimak etmeyiniz. Biliniz 
ki, fazla zevk vücudünüzü tahrib 
eder . Fazla zevk, müirit heyecan 
demektir. Müfrit heyecanlar, bizi 
ihbyarlatan en başta amildir .• 

Aziz okuyucularım, sayın dok
torun tavsiyelerini yukarıya yaz
dmı. Doktor ilave ediyor: 

- Hayat bir sır değildir. Çok 
yaşamak, az yaşamak bizim elimiz
dedir. Bu tavsiyelerden bir çoğu
nu biliriz. Fakat, tutmayız. Tutu
nuz. neticesini göreceksiniz .. 

Altıncı Mecl.sin ilk 
Parti Gru u Ictimaı 

(1 inci sahifede-rı deva"') 

temeldir. Üç reis vekilliğinden 
ilcisi esasen münhaldi. Binaen -
aleyh reis vekillikforinde deği
şiklik olacaktır. Altı katible üç 
idare amirinin ekseriyetin yeni 
simalardan mürekkeb olacağı 

tahmin edilmektedir. 
Parti grup reisliklerinde esaslı 

bir değişikliğe intizar olunma 
maktadır. 

Y arrnki Toplantı 
Meclisin yarınki toplantısına 

en yaşlı aza riyaset edecek ve 
muvakkat katibliklere de en genç 
azalar seçilecektir. 

Muvakkat riya•et divanı ku -
rulduktan soııra meb'usların tah
liflcri icra edilecek, müteakiben 
bugün tesbit edilen naınzedlere 
göre daimi riyaset divanı seçile
cek, daha sonra Reisicumhur in
tihabına geçilecektir. Bu seçim
de verilen reylerin tasnifi için 
dokuz kişilik bi-r heyet ayrıla -
~ak, neticenin tesbitinden son· 
ra Reisicumhurluğa ikinci defa 
seçileceği tabii olan İsmet İnönü 
kürsüye gelerek yemin edecek 
ve bundan sonra mühim bir nu
tuk irad eyliyecektir. 

Bu nutka, dahili ve harici si· 
ya•etimize taalliık edecek mü
him noktaları ihtiva etmesi iti
barile büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Meclisin Faaliyeti 
Bundan sonra Meclis tatil e

dilecek ve ağlebi ihtimal gele
cek pazartesi toplanarak encü
menleri seçecektir. 

Eski Meclise verilmiş olan, ... 
Karlar asabi bir rüzgarın çı -

kardığı ihtilal içinde serseri ser
seri uçuşuyorlar. Köşe başların -
da ıslık çalan, panjörleri çimdik
leyip, evleri saçaklarından tar -
taklıyan korkunç bir fırtına!. 

Simsiyah bir gece!. 
Saat 11,30 .. 
Erenköyünde, 
Bize yabancı gelmiyen bir köşk

te, 
;re .. 

Tanıdığımız bir adamın odasın • 
dayız!. 

Yüzü beyaz sargılar arasında 

kaybolmuş bir adam, sobanın he
men yanıbaşındaki bir koltukta 
bir defter okuyor. 

Okuyor mu?. 
Zannetmeyiz .. Çünkü dakikalar 

var, gözleri ayni sahife üzerinde 
ve ayni noktada sabit duruyor. 
Odanın panjörleri hep bir ağız

dan bu insafsız boraya isyan et
tikleri halde o kıpırdamıyor bile .. 

fakat müzakerelerine imkan ka!
nııyan kanun layihaları Mecli
sin yenilenmesi itibarile hü · 

küm3iiz kalmıştır. Bunların ye· 
nidcn teklif edilmeleri lazımdır. 
Binaenaleyh bu kabil kanun 
projeleri geri alınacak ve hüku
met bunlardan bazılaTını tekrar 
llleclise sc,•kcdecek ve bu arada 
Meclise yeni ve mühim bazı 

layilıalar da verilecektir. 
Meclis bu devresinde yeni 

bütçeyi de müzakere ederek bir 
temmuzda yaz tatiline başlıya
caktır. 

SAÇ EKSİRİ 
Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, Dökiilmesin" 

önler, kepekleri giderir. 
İNGlLlz KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul 

İspanya ve Ak~eniz ~eseleleri l:Jaş, Diş, Nezte,Grip,Ro"luizz ,, 

L 
ondra, 2 (Hususi) - Akde
niz meselesi tam manasile 
ehemmiyet ve nezaketini 

n~vralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k · 
•• lcıtbınia ~Und'!I i ' ç kasıı ıtlı.,abillr. 

KOLINOS 
antiaptllc 

Dit MACUNU 

lezzctı 

dişlerı 

gibı 

1 ta ı 
noıu dünyada milyonlarca zevat seve seve kull,nırlar. Tüp 
muhteviyatı teksif edilmiş oldujtunda ı uzu, müddeti~ ilıti &C1' 
temin eder. Bü ük tüpü 40, küçü .< tüpü 22,5 kııru , tu r. 

1stanbul Üçüncü icra Memurlu · 'dan hariç kalırlar. Mezkür ge 

muhafaza efmektedir. Bilhassa 
İspanyada dahili harbin bitmesi 
ve Frankonun bütün memlekete 
hakim olmasile Akdeniz mesele
si daha vahim bir silfhaya gir -
miş sayılabilir. Çünkü kat'i neti
ceye rağmen Fraııko memleket
teki yabancı askerlerin çıkarılma
larına henüz meydan vermemiş, 
bilakis, cTemizleme hareketi. na
mile ordusunu muhtdii yerlere 
taksim ederek İtalyan kıt'alarını ğundan: nefsinden doğan ve satış nih 
da Balear adaları karşısındaki Mahcuz ve paraya çevrilmesine 'ne kadar takarrür edecek olan 
Akdeniz sahillerini cTemizleme karar verilen ve tamamına 450 lira cümle vergi mükellefiyeti ve 
ve muhafaza. harekatına memur kıymet takdir olunan İstanbul li • !iye resmi borçluya ait olm2k 
etmiştir. Burası Akdcnizin mu - manına mensup ve 770 siciline mu- r.e satış bedelinden tenzH olu 
vasala ve sevkülceyş yolları ba- kayyet ve 25 gayri safı ve 18 safi 1 Mezkür ge'1ıinin evsaıı um 
kımlarından her tarafa hakim ve rüsum tonilato hacminde bulunan yesi: 
fevkalade ehemmiyetlıdir. Hüdaverdi nam yelkenli kayığın İki direk, iki seren, bir cıv 

Frankonun eski taahhüdlerine tamamı açık arttırmaya konmuş o- biri yeni, diğeri kullanılmış ik 

rağmen yabancıların memlekette lup 4/5/939 tarihine ırtüsadii Per- ken, iki Filok, dört beş parsel 
yerleşmelerine göz yumması Pa- şembe günü saat 14 teıı 16 ya kadar masız sağlam zincir. Ve beş 
ris ve Londra siyasi mahiellerin- dairemizde birinci açık arttırması lokmalı aşınmış zincir ve s 
de fena bir tesir bırakmıştır. icra ve arttırma bedeli mukadder takımı tamam ve müstamel bi 

(16534) kıymetin yüzde yetmiş beşini bul- galunga kullanılır bir halde ırg 
ı-------------·- duğu surette alıcısı üstünde bırak!- dümen ve mezkCır gem. gü 

Asliye Üçüncü Huk!'k Mahke- lacağ:ı aksi halde son arttıranın ta- çift direk ve parçara armalı, 
mesinden: ahhüdü baki kalmak üzere arttırma kesme, kıçı aynalıdır. 
Kadri:ye tarafından Fatihte Çır- on beş gün müddetle temdit ve 19/ Daha fazla ıtıalfımat alma 

ıçır Molla Zeyrek Kilise Cami so- 5/939 tarihine rastlıyan Cuma gü- yenler 5/4/939 tarihind~n iti 
Jkak 28 numarada Şükrü aleyhine nü ayni saatte dairemizde yapıla - dairemizde açık ve a.•ılı bul 
mahkemenin 938/526 numaralı dos- cak olan ikinci açık arttırmasında rulacak arttırma şartnamesini 
yasile açılan ihtar da~asında müd- mezkfrr gemi en çok arttıranın üs- 37 /2676 numaralı dosyasına 
deaaltl,yhi:n ikametgahını bıraktığ:ı tünde bırakılacaktır. Satış peşin pa

1
caatla icap eden malfınıat ve 

ve yenisi belirsiz olduğu anlaşıl - ra iledir. tı almış ve görmüş olacakta 
makla hukuk usulü mahkemeleri Arttırmaya girmek isteyenler olunur. (16 

kanununun 141 ve 142 inci madde- takdir olunan kıymet ön yüzde ye -
lerine tevfikan iİlanen tebligat ic- di buçuk nisbetinde pek a)<çesi ve- DEVREDİLECEK İHTİRA B 

rasına karar verilerek muayyen <>- ya ulusal bir bankanın teminat mek l cTütün ihzarı usulü, hak 
lan 29/3/939 da saat on dörtte mah- tubunu vermeleri iktiza eder. Hak- ki ihtira için alınmış olan 2 
kemede bizzat veya bilvekale ha21r !arı Deniz Ticaret sicillerile sabit 1929 tarih ve 711 numaralı · 
bulunmadığ:ı cihetle hakkında gı- olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer beratının ihtiva ettiği huk 
yap kararı ittihaz ve ilijnen tebli - alakadarların bu haklarını ve hu - kerre başkasına devir ve l ğine .. ve muh.a~emenin 3/5/~39 _sa~t susile faiz ve masarife dair vuku - icadı mevkii fiile koymak i 
on dorde talikıne karar verılmıştır. l:ulacak iddialarını tarihi ilandan ra dahi verilebilebiceği teki 
İlan tarihinden itibaren beş gün itibaren 20 gün zarfında evra:-,

1 
mekte 'olmakla bu hususa da 

zarfında itiraz etmediği takdirde müsbitelerile birlikte dairemize bili malumat edinmek istiye 
bir daha mahkemeye kabul olun - dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakla\ Galatada Aslan han 5 inci 
mıyarak gıy:bında. mahkemeye de- rı deniz ticaret sicillerile sabit olmı-l numaralara müracaat eyle 

am olunaca teblı olunur. yanlar satı bedelinin paylaşmasın- ilan olunur. 



FİL. o 
1efıik. Numarw ı 74 Yazanı Rahmi YACIZ 

Yüze Yakın Geçkin İnsanın 
işsiz Ağızlarından Çıkan Ses 
Merhaba Efendim, Nasılsınız, İyi misiniz ? 

Sağ Ol Paşam! 
Baştakinden yere atlıyan baş

kunıandan vekili tabur kurnanda
IUıuıı verdiği sertçe bir: 

- Hazırol. Dikkat! Sağa bak! 
Kwnandasile teftişe hazır ltıt'a

ııın esas vaziyetine geçi:ji ile işle
rine bıışladtlar. Enver Paşa elleri-
111 arkasına bağlamış, belindle, 

efevari bir yan duruşla pırıldı -
Jan kendi icadı i:jlemeli hançerin 
IÖZ kamaştıran iltimalarile iki 
tarafa sallanarak önde yürüyor, 
Bahriye Nazırı sakallı Cemal Pa
ta. K. X. kumandanı Esad Paşa, 
karargiJıı umumiye merbut şube 
müdürlerinden Osmanlı ve Al -
man generalleri başkumandan ve
ltilinı taklb ediyorlardı. 
İsimlerini birer umacı §Öhreti

le gozlerınde buyüttiikleri bu ka
dar erkinı bir arada karşılarında 
bulan aksakallı efrad dik tutma
ğa ça~tıkları viıcudlarının her 
dakika biraz daha dermansızlaş
tığını hislediyorlar, kendilerini 
zorlıyarak teftişin nihayetlenme
ıinı bekliyorlardı. 

bir gök gürleyişini müteakib bar
daktan boşanırcasına bir yağmur 
tutturdu. 

Teftiş heyeti bu bcklenmiyen 
hava bozması karşısında şaşırdı, 
açık otomobiller bir dakikada sır· 
sıklam olmuş, teftiş Jçin safta du
ran yaşlı askerlerin sakallerindan 
sular süzülmege başlamıştı. 

Enver Paşa yanısıra sessiz du· 
raıı tabur kumandanına seslendi: 

- Binbaşı sığınılacak bir yer 
yok mu burada?. 
Binbaşı )Gl'keledi: 
- Var paşam! Emir buyuru -

!ursa ... 

- Haydi söylenme düş önümü-
ze .•• 

Yaşlı tabur kumandanı genç 
başkumandanın önüne düştü, p.· 
kır p.kır yağan yağmurun altın

da sırsıklam olan teftiş heyeti o
racıkta, birinci bölük mıntaka -
sındaki mülbimin zeminliğine 
götürdü. 

Efrad, çantalarına S!lfılı dürül
müş çadırlarını çözdüler, kırın or-

HİKAYE: 

ta yerinde buniuı kadın çuşafı 
gibi başlarına örterek yağmurun 
dinmesin! beklemeğe bqiadılar. 

Mülazimin toprak içine oyul • 
muş zeminliği başkumandan ve
kilile Osmanlı imparatorluğıı • 
nun büyük rütbeli erklnile dol
du .. İkinci derecede kalan bir kı
sım erkin da zeminliğin kapısı 

önünde kurulu çardağın altına sı
ğındılar . 

Enver Paşa bir saat kadar bu
rada kaldı_ Islak ceketini çıkardı, 
kurutmak üzere bir tarafa astı. Bu 
arada da kendilerine hizmet için 
çırpınan teğmen Sami ile konuştu: 

- Adın ne senin teğmen! 
- İhtiyat müliizimsani Sami ... 

Paşam! 

- Talimgahı ikmaldenberi bu 
taburda mı bulunuyo un?. 

- Evet Paşam! 
- Nasıl, taburwıuz n.uharebe 

kaliliye,ini haız midir• 
Samı buna cevab ve:ı•ıedı, ba

şını eğdi: 

(Devamı var> 
Enver Paşa ile maiyeti birinci 

böluğün önüne geldiler. Harbiye 
Nazırı gürleştirmeğe çalıştığı bir 
sesle haykırdı: 

- Merhaba askeri 
(100) e yakın geçkin insanın 

dişsiz ağzından çıkan ıslıklı bir 
les karşılrk verdi: 

Rüyada Ve Hakikat 
- Merhaba efendım! 
- Nası Isınız, zyi mlslnız? 

Sağol paşamı 

.ve .. sırmalara burünmüş er • 
kandan miırekkeb heyet safın ö
nünden geçmeğe koyuldu. 

_Enver Paşa birinci bölüğün ö
unden henuz 20 adım uzaklaş -

tnadan ~ere düşen bir vücudün 
çikardığ silik ve hı ırtılı sesi du
uldu. Enver paşa d rdu Tabur 
<Umandanından sordu: 

- Ne var, ne oluyor bınbaşı?. 
Tabur kumandanı gozler ni ye

re ç vırd , mırıld ndı: 

._;_ Gun ş arpını olacak, h ·r 
nefer yere diı tü pa am ı 

( 4 ~tıeü 14'/lfadaıı devam) 
Genç adam, bundan sonra: 
•- Revnak, senı seviyorum! di

yecehi•. Fakat bunu aöyliyeme
di; çünkü, bu aırada işittiği ince bir 
kadın ICSİ, buna engel oldu. 

- Vildan, Vildan!. 
Delikanlı uyandığı vakit, be -

şının altındaki yastığın öğle sıca

ğında döktügiı terden ıslanlJllf ol
duğunu gordiı. Hali gördüğü tatlı 
ruyanın tesırile sarhoş gibiydL 

Bahçeden ayni ince kadın sesi, 
tekrar yukseldi: 

- Yıldan, Vildan!. 
Bu ses onun sesi idi: Revnak'ın, 

sevgilisınin sesi •.. 

Enver P şa ı-sin çıkarıruıdı, 
:erlemcsıne devam et ı. İkınci bö
luğün önuııdcn geçerken b raz ev
~el cereyan eden hiıdıs tekrar - ı 
adı, lhti) ar askerler bir gecelik 
~orgunluk ve yarım giınluk a • 
gustos guneşi altında bekleme • 
n1n tcsirıle bırer bırer yere yıkı
lıyor, düşüyor, bayılıyordu. 

Delikanlı vatağından sıçradı, 

derhal elbısesıni giydi, bahçeye 
indı. 

* Akşam .. Bütün gün ltızg ha· 
raretile güzel İstanbulu yakıp ka· 
vuran güneş, şimdi başka memle
ketlerde parıldıımak, başka mem· 
leketieri nuruna boğmak için, u -

Genç ve hadıd başkumandan 
Yeki~! bu hale fena halde içerle • 
nılştı. Bu sırada birdenbire hava 
karardL Şımal istikametinden ge. 
len ıri yağmur, dolu gömülü set 
bulutlan gö~ kapladı. Şiddetıı 

Genç Kızla; 
(S iııct ııuyfadaıı devam) 

lenenlerd n 4 000 k . 
55 rında imiş. ışı yaşla -

İngiltered 937 de e 1 v enen Yaş-
lı erkekle araaında 83 )aşına 
basmış olanlar da varmış!. 

Gazel nin bir muharriri Yllflı 
erkeklere varmış olan kadınların 
fik rlerıni almağı da ihmal etme. 
m ır. V erılen ( ,. jl;Jarın çoğu 
ken ·ı r n n m m un ve mes'ud 
old farını gostermektedir. 

Ya 1 bir erkeğe varmağa karar 
v r n 

genç bır kız bunu akraba-
sına b ldlkl · 

' er ne söyleyınce he -men: 

- İhtiya 
r adama varılır mı' dıy k d. • 

c cn ısıne !Uraz edilir Hal 
buki böyle evleııeıııerın ~ _;_ 
radan mes'ud Olmakta ve baş _ 
langıçda bu iıd.ivaca itiraz etmlf 
Dlanlar Yanılmaktadır. 

zak ufuklarda süzülüp gidiyor. 
Marmara, güneşin gönderdlğl son 
huzmeler altında renkten renge 
giriyor. 
Kalamış açıklarında bir sandal 

Sandalda, Vlldanıı SP.vgillsi var 
Hiç konuşmuyorlar. Genç adam, 
hıi.iıi gündüz gördü.tü rüyanın te
siri altında... HAll, sevgilisi ile 
o şirin bahçede yaşadığı, baştan 

başa his, aşk, şiir ve heyecan do- ' 
lu dakikaları düşünüyor .. 
Revnak'ın gözleri dellbıllıdL 

Bir filozof gibi dÜfÜnceli görülen 
Vildan'a hfyran hayran bakıyor. 

Genç kız da Vildan'ı seviyordu. 
Delikanlı kendisıle tanıştığı o 
güzel gecede, p11tonlk sevgisinin 

-temelini atarken, Revnak da ona 
kuvvetli gönül bağlarile bağlan • 
ınış&J ve o gece, adına •Atk• de· 
diğimız o çılgın kuvvet, 21 baha
rını heniız idrıik etrnlt olan güzel 
Revnak:'ın, saf ve temiz ~ünde 
yerleşırken, genç kızı, !Ik defa o
larak glinül ıntmuı tıı.tmna lı:ız. • b .,.ve 
cagız, u sıtmanın tealrile biltiıı 
vücudünün titredlllnt hluetmlftl 

. Vildan güzeldi, iyi lıalbU,cli, fa. 
kat onun bir kusuru Vlll'dı: Utan
g~ı. Revııak'ı ne zaman, nereı1e 
görse, yüzü mahcubiyetinden penı. 
bel!ffrdi 

Revnak, artık kararını vermiş
ti: Bu utangaç lfıkını 16yletmek, 
onu dile ptirmek için, teııdı.tae 

cesaret verecekti. Fakat genç kız, 
bunun için münasib bir zaman 
bekliyordu. Bu sandal gezinti9i 
tam buna bir fırsat veriyordu. 

- Neden konll§llluyoruz, Vil • 
dan?. 

Vildan, ağır ağır başını kaldır
dı, Revnak'a baktı. Genç kızın göz
leri sevgi ateşile parıldıyordu. De
likanlı şu cevabı verdi: 

- Bilmem! 

Birkaç dakikayı yine konuşma
dan geçirdiler. Sonra Revnak: 

- Bu akşamki kadar mes'ud ol
duğu'tlu hiç hatırlamıyorum, Vıl
dan!. dedi. 
~nç adam, şu anda tatlı rliya

ıwu tekrar yaşıyor gibiydL Kal • 
bi hızlı hızlı atıyordu. 

- Ne kadar heyecanlıaın, Vil-
dan! 

- Evet Revnak. 
- Heyecanının sebebi?. 
Vildan: Sevgim! diyecekti. F':ı

kat, bunu söyliyemedl. Sadf'Ce: 
-- Bilmiyorum, dedi. 
Kısa bir müddet sükuttan son

ra ,aralannda şu muhavere geç -
ti: 

- Vildan! 
- Efendim. 
- Neden s6ylemeğe esaret e-

demiyorsun?. 
Deli.kanlının kalbı bir hi8si -

kablelvu.kuun tatlı 1ıt.Tecanı ile 
ürperdi. 

-Neyi-t!. 
Genç kız, gözlerin! uzak ufuk -

!arda gezdirirken: 

- Beni mevdJtlni! dedı. 
D likanlı. genç kıza artık açılı

yordu. Yavaş ve titrek bir sesle: 
- Evet Revnak, dedi. Seni, ta

nıştığımız gecedenberi Mriyo -
rurn. Ogecedeııberi. her zaman 
seni dÜfÜDÜyorwn. Seni tanıma • 
dan önce, bayatım ne hoştu, bil -
sen!. Seni sevdiğimi, ölüncıye ka· 
dar sana bağlı kalacağımı, sensiz 
yaşıyamıyacağımı kaç defa sana 
anlatmak istedim, fakat anlata -
madım, anlatmağa muvaffak ola -
madım Revnak. Bu aczimden ö
türü, büyük bir ııab ve ıztırab i
çinde kıvranıyordum. Bugün, sen 
beni bu bilyük ıztırabdan kurtar
dın!. 

Delikanlı, gbel sevgill8iııe fim
di müteşekkir nazarlarla ıı.kıyor
du ve bu sırada, lkt Apkı tqıyan 
kıyıya 1akınlapyordo .• 

K andehar Hanının çocuğıı ol~ 
muyordu. Siilıi.lesiz kalacak 
olan hanedan korkuyordu. 

Maazallah! hükumet hanedarısız 
kalırsa tehlikeye düşerdi. 

Han; kahinleri, müneccimler! 

topladı. Nihayet; baş müneccim 
şöyle bir fal açtı: 

~ Düny,ya bir kız çocuğıınuz 

gelmesi muhtemeldir. Fakat; bu 
çocuk başınıza büyük fellketler 

getirecektir. 

Han; kAlıinin f•lına cevab ver- · 
di: 

- Olaun de, ne felaket getirir- ı 
se getirsin? 

Kahin mukabele etti: 

- Olmaması muvafıktır... Çün-
kü; bu tevellüdde hanedanınız 

için bir felaket görüyorum. 

Han kararını verdi. Sözünden, 

· fikrinden dönmüyordu. Küıine e
mir verdi: 

- Ne yap yap ... Çocuk dünya

ya gelsin!. 

Kihin afsunladı. Nihayet; ~ -

cuk oklu. Doktız ay,on gün ıonra 

dünyaya geldl 

Büyüdil. On beş yasına geldi. 

Fakat; Fakat küıinin söylediği I 
felil:et ortada mevcuri değildi. Ve 

hiç bir feYclkler de olmamıştı. 

Bir gün; birdenbire sarayda bir 
vaveylAdır koptu. 

Hanın on beş yaşındaki kızını 

bir cadı karı almış kanadlanarak 

uçuycırdu. 

Feryad figan kızı kurtarama • 

dılar .. . Cadı karı kızı gökyüzüne 

birikmiş kara bulutlara karışarak 

ortadan yok olup gitmişti. 

MASAL: 

Devler 
Diyarında 

- Devler diyarında" 
- Buraya· gidemez miyiz? .. 

- Gitsek bile para etmez ..• 
- Neden? 

- Tılısımı bozmadıkça kaleyi 
fethedemeyiz... Su b&sar, ııeller, 

götürür hepimizi.., 

- Bu tılısım nedir?. 

Kahin, yine fal açtı. Neticesini 
söyledi: 

- Bir kile darı ... Bır tarlaya 

serpilmiş ... Bir kişi bır saatte bu 
dağınık anları teker teker top

layıp kileye koyacak . 

- Nasıl olur bu? ... 

- İşte bu olamadığ. için tılısım 
bozulamaz ve felaket hazırdır. 

Uzatmıyalım ... Han, ahalisine 

ilıin etti: Kim devler diyarına gi
der kızını getirirse ve tılısımı bo
zarsa kızını ona verecekti. 

Ortaya fakir bir kunduracının 
oğlu çıktı. On sekiz yaşında bir 

çocuktu. Gözüne her şeyi almıştL 
Çünkü; bir kile darıyı bir aaattAı 

toplamazsa biranda boğulup gl • 
decektl. 

Delikanlı yola çıktı. Altı ay yürü
dükten sonra. devler dıyarına gel
dL 

Cadı karının kale duvarları g6-

züküyordu. Delikanlı darıY.!. nuıl 

toplıyacağını bilmiyordu. 

Fakat; bu !fi yapabıleceğlne hl
binde imanı VardL Bir tarlaya o
turdu. Kuru ekmek yemeğe baf
ladı. 

Etrafına bakındı. Birçok karın

ca yumalan vardı. Fakat yuvaların 

ağızları sanki bir el ile kapanın.,. 

tı. Karıncalar dqan çıkamıyordu. 
Delikanlı olduğu yerden kalk

tı. Nekadar karınca yuvası varsa 

ağızlarını teker teker açtı. Karın

calar sevinçle dışarı fırlalJllflardı. 

Delikanlı, milyonlarca karınca. 

nın hürriyetlerini verdiğine se -
vinmişti. 

Uzatmıyahın, bir gün IODI'&, de
likanlı kalenin önüne geldl Hay· 

retle bakarken kaledE'n bir cadı 
çıktı: Elinde bir kile vardı. Ka • 
nadlandı, havaya uçtu. Oğlanın 

bulunduğu tarla gibi yere geldl 
Bir kile darıy; dağıtıp döktü. Ki· 
leyi de önüne attı. Ve bağırdı: 

- Bir saat sonra geleceğim. 
K8.hinin dediği çıkmıştı. Han Zavallı delikanlı ne yapacağını 

kahini çağırdı ve sordu: şaşırmıştı. Teker teker darılan 
- Ne olacak şimdi? toplamağa başladı. Aradan bir da-
- Ben size evvelce söylemiştim. kika geçmedi. Etrafın: milyonlar-

Bu hiçbir şey değil, daha büyük j ca karınca bürüdü. Karıncalann 
feliketler olaoaktır. her biri ağızlanna birer dan al· 

- Ne gibi! mış kileye getiriyorlardı. 

- Kıtlık ... Taun. .. Yanın saatte kile dolmll§tu. Bu 
_ Peki, kızı kur\aramaz mıyız! suretle tılısım \ıozuhnUf··· Kale 
- tmkln yok ... Çinkll tılınma kapılan açılmq. .. Dellktnlı kale-

girdi. ye 
0 

lıAkim olmut kızı alıp Kande-

- Cadı kannın yer: nerededir!/ hare gelmlftl. 
KAhl" fal açtı ve neticesini ıı6y- Fakir delikanlı, bu suretle eme• 

ledi· line muvaffak olmUfl~ 

7-soıır T~LG&A.P - a ilAJf -

1 
F AVOA LI 
BiLGiLER 

Günqin Tutu~ 
Evvelcen Söyliyea 

İlk Adam 
Güne,in tutulacağın, evvelden 

h1lber veren, tarihini söyleyen a
dam ml!§hur Yunan filozofların • 
dan Tales'dir. Ta!es eski Yuna • 
nistarun yedi bilyilk filozofundan 

biridir. Bundan başka heyeti il -
minde ve ziyaziyede de bir d8hl 
ldL 

İlk defa olarak MilAddan 225 
senesinin 28 mayısında güneşin 
tutulacağını söylemişt~ 

• • 
Hayvanlar Konu urlar mı ?' 

Ve Bir Lügat Kitabı 

Ötedenberi bu sual hcrkest meş· 
gul eder: 

- Acaba hayvanlar aralarında 
konuşurlar mı? 

Bu mesele üzerınde bırçok tet
kikat yapılmıştır. Bildığiıniz bir 

§ey varsa o da bazı hayvanların 

birbirlerile konuştuklarıdır. 

Msela, karıncalar başlarındaki 
ince boynuzlarını karsılarındakile

rin boynuzlarına değdi, erek ko -
nuşurlar. Bir hayvan mütehassısı 

bu hareketlerin manalarını bır l~
gat kitabı bile yapmıştır. 

Diğer bir hayvan mütehassısıııa 
nazaran arı!ann da konuşma va

sıtası sesler ve kokubrdır. Onlar 
da birbirlerine bazan dokunarak 

konuşurlar. 

Kuşların konuştukları aşiklr -
dır. Onların şarkıları bir nevi li

sandır. Kuşların konuşmaları yal· 
nız sesleridir. 

YAZISIZ HiKAYE: 

BiRA z o 
GÜL ELiM 

= 

Kendisini beğenen bir adam bl 
gün şair Teofil'e: 

- Siz çok akıllısınız, amma, de 
dL Yazık ki, lllın değ!lsln:&. 

Öteki cevab verdi: 
- Siz de çok alimrinlz amma, 

yazık ki akıllı değllainizl. 

GÖRMEMİŞ: 
Polis: (otomobili d~rilen fO • 

före) 

- Kaza nasıl oldu anlahr mı· 
sın! 

Şoför: 

- (Elektrik direğim göstere • 
rek) şu direği görüyor musunuz? 

- Evet!. 
- İşte ben onu görmedim. 

• 
lngiltere' de 
Milyonerler 

Umumi harbden sonra İngil -
terede birçok mılyonerler vardı. 

Fak;ıt, son buhranlar bunların a
dedini yan ya ıy1 indirmı tir 

Son gelen Sandy Taymls ga
zetesinde okunduğuna g<ire· 

·, irku • \ ırmı seklzd ln-
gilterede altı yüz doksan yedı mıi· 
yon varını Ha bukı bugün bırn
ların mevcud~ iıç ) uı; on alt a 
inmıştir. 

Hatta eskı milyonerlerden b r 
çoğu sefalet ıçınd kalarak da -
rülacezeye düşmüşlerdir. Fak t; 
İspanya harbi Japon - Çin seferi 
ve Habeşistı>n muharebeleri. silah 
!anına yarışı tekrar adedleri aza· 
lan milyonerleri çoğaltmağa baş
lamıştır. 

Eğer; bu saydıklarımız vak'alar 
çıkmamış olsa imış, İngilterede 
milyonerler adedi gündengüne yok 
olup gidecekmiş. 

Nisan Ayı MB.sabakamız 

1 - Yukarıda gördütıınüz re-1 murluğıımuu yollayuıız. 
simleri birer birer tetkık ediniz... İyi halladeıılerıMa lıltfnciye Bil' 

Bu hep!mizln her glln bllandılı kol -ıı. aı-tye: Bir çift iskar
bir te:rdlr. Banu fıullanmıyan ., ptıı. üglııciiye: Bir kazak dördilıı· 
yok gibidir. 

2 - Bu bilm-ızı halledip bir 
tqıda ynını• Ve il~ 111e • 

cllden altıncıya kadar muhıelif -

kıymettar hedı eler-



eşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler! 

1 

Dif macunu kullananlar 
bir çok tecrübelerden 
eonra neden dalına 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar ? 

~unkü R A O Y O L i N : 
• Dişlerde (Küfeld • Tartre) 

husulüne imkan bırakmaz. 
Mevcut olanları da eritir . 

• Dl§lerl mine tabakasmı 

çizip hırpalamadan temizler 

ve parlatır. 

• Ağızdaki mikroplan % 100 
kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, diş eti 

hastalıklarına mini olur. 

Ağız kokusunu keser. 

Siz de eabah, öğle ve all:pm, her yemekten eonra 
" ... inde 3 defa 

Kullanınız 1 
1 

NE KADAR IZTIRAP 
ÇEKiYOR 

bu dayanılmaz ağrıyı 
bıçak gibi kesmeğe 

kafidir 

Toptan ve .perakende sataş yeri: t~tmıhul Su•tnnhamanı 
Hamdibey geçidi No. 4 8 - 56 Tel: 2 l 295 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdiriyetimiz için 550 takım sivil elbise 550 adet şapkanın alın· 

ması kapalı zarf usulile -eksiltmeye konulmuştur. Bir takım elbise ve 

şapkanın muhammen bedeli 25 lira muvakkat teminatı 1031 lira 45 ku
bütün ağn, sızı ve sancıları mideyi ruş eksiltme 4/4/939 salı günü saat 15 de müdiriyetimiz üçüncü şube 

bozmadan, kalbi ve böbrekleri müdiriyeti dairesinde yapılacaktır. Teklif mektupları eksiltme tarihi 

yormadan d~ndirir:. olan 4/4/939 gı.inü saat 14 de kadar kabul edilecektir. İsteklilerin şe-
Aldanmayınız. Ragbet goren her raiti oğrenmek üzere üçüncu şube mudurlüğüne müracaatları. (2165) 

--------------------------ışeyin taklidi ve t.enzeri vardır. 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: Maarif Vekilliğinden: GRİPİN yerine başka bir marka 

venrlerse şiddetle reddediniz. 1 
- Büyükçekmecede P. 'r. T. merkezi bir kısım tamiratı keşifnamesi 

Keneli hesaplarına eser bastırmış olan müelliflerden ve hususi te- .. -----------m! dahilinde açık eksiltmeye konulmuştur. Eksıltme 19/4/939 .çarşamba 
,ekküllerden, Ankara'da Sergievinde Maarif Vekilliği tarafından ter- Parisin En Son Model saat 15 de 1stant.ulda B. Postahane binası alt katta Müf.ettişlik odasında 
tip edilen •On yıllık Türk ne§J'iyat sergisi- satış paviyonunda eserlt>rini toplanacak Alım Satım ·Komisyonunda yapılacaktır. Kec;:i1 bedeli 1144 

kadın ppkaları Beyoğlunda :.-
sattırmak istiyenlerln iştirak prUannı öğrenmek üzere, Ankara'da lira 13 kuruş J1lUVakkat teminat 85 lira 81 kuruştur. 

Vekillik Yayın Direktörlüğüne, İstanbul'da Babıali caddesinde Bacıma B A K E R Taiplerin olbaptaki keşif, şartname ve saire evrakını görmek ve 

7uı ve resimleri Derleme Direktörlüğüne müracaat etmeleri lli!'l Maiualaruun yeni muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkıir 

Kadın Şapkaları Müdürlük İdari kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 
1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden alınış olduğu 

olunur. 

Bab1p ve nqriyatı idare eden Bqmuharriri 
B'1'Ell lzzET BEN1CK 

8Malcht" ,_. SON TELGB,AJ' Mathaaa 

Samsun 
Samsun 
Salon 
ÇetH 

,....., 
25 (Mactml 

20 
20 

100 

Kotu) 
KUl"llf 
45 
30 
35 
145 

Dairesinde teşhir edilmek- 1 vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden, eksiltme tarihinden 8 gün 
tedir. Geliniz; intihab 

e d i n 
1 

L evvel müracaatla alınacak ehliyet ve 939 yılına aid ticaret odası ve-

•-----------.: sikası ve muvakkat teminat makbuzu ile komisyona müracaatları. c217h 

OSMAN ŞAKAR 
Kadın ve erkek cep, kol, aJtın ve ınetaJ aaatler 10 • ıs seae ,...... 
bisikletler ve ütüler, Elektrik ~tıklan ıo •ıtma kaplan, py 
danhklar, her nevi elektrik ev .Jetleri, havapn ocaklan, 
yolan. elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizel 

6AY VE ·y 
B stlYPBÖN v Umumi acentaaı 

12AY iYE -GALATA: Bankalar Cacl. No. 41 ' BEYAZIT: tlniverslte Cacl. No. 
Vo1vocla han ıı:emln kal. KADIKÖY: bkele Cad. SZ/2. 

r I İstanbul Belediyesi İlanları 
*'e~ıf 
bedeli na 

Heybelıadada Kılavuz sokağında umumi mecra ya-
pılması (Fen İşlen Müdürlüğünden vesika) 550,85 41.3 
Fatihdc Başmüezzin sokağı kaldırımıwn esaslı 
tamiri 1505,35 112,9 
Fat hde Okumuşadam ımkağı kaldırımının esaslı 
tamiri 1728,45 129,6 

Yukarıda keşıf bedelleri yazılı işler ayrı ayrı açık eksiltmeye 
nulmuştur. K~if evrakile şartnameleri Levazun Müdürlüğünde 

1 rü!Pbilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya7.ılı vesika ve hizaları 
gö terilen teminat ma buz veya mektubile beraber 12/4/939 Çarşa 
günı.i saat 14 buçukta Daimı Encümende bulunmalıdırlar. (19 

Sipahi 
Sipahi 
Yaka 
Çeşit 

Sıhhatinizi ~verseniz 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markab 

MAKARH\l ARl 

TaTJe Ku -2 5 ( MadP..nİ Kutu ) 

20 
20 
50 

1 


