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Avrupa Haritası Yeniden Değişecek mi ? 
----- • 

Macaristan Slovakyayı da istiyor. Dün Hitlerle Macar Nazırları 
Başlandı Arasında Bu Meselenin Müzakeresine ---- - - -- - -

PolonyaNeDançigi,Ne de1 Saadabad 
Paktı 

Konseyi 

Hitler'in Sofrasında 
Koridoru Bırakamaz 

Londra 30 (Hususi)- Buraya gelen haberlere 
göre, Macar nazırlarının Bcrlini ziyareti, Avrupa 

haritasını bir kere daha detiştirecek mahiyettedir. 

Bertin 30 (Hususi) - Macar Başvekili Kont 
Telek! ve Hariciye azırı Csaky dün akşa'D. Htler'n 
sofrasına misafir olmuşlardır. 

Olan Düğüne GidenHey'etler Hitlerin Nutkuna Hazırlanmakta 
Cevabda Bu Cihet Tasrih Edilecek 

Macarlar, Almanyad.ın Slovakyanın da Maca
ristana ilhakını istiyeceklcrdir. 

Rütenyayı yine Almanyanın müsaadesile işgal 

etmiş ve Lehistanla hududunu birleştirmiş olan 
Macaristanın, Slovakyayı da ilhak etmesi talebine, 

Musolini tarafından miiz!lheret edilmektedir . 

Macar nazırlarının Beriini ziyaretinden bahseden 
gazeteler, dün akşam Bitler'!: yrpılan müzakere
lerin ehemmiyeti üzerinde durmaktadırlar. Msc&J' 
nazırlan ile Hariciye Nazırı von Ribbentrop ara
sındaki müzakerelere bugün de devam edilecektir. 

Lehlstanm her umand an ırlyade bul[iln llııtüne titrediği Oançig ıehrinde bir sokak 

1
. V at'şova 30 (Hususi) . - Polonya' 
'Yası melıafili, Hltler'ın nutku -

nu "'-"--~ SU,.unetle karşılamıştır. Gaze-
ler, Hitler'in koridordan •haric 

~ı ınenıleket olarak• istediği 25 
\ Uoınetre genişliğindekı yol hak-

i 
•nda şu sözleri söylemektedir -

er· 

•liayatl menfaatler mize karşı 
~''·1-0dJu bir hareket karşısında 
Ulunduğumuza emınız. Polonya

~ın Almanyeya gösterEceği her • 
•ng; müzaheret ilerisi için vahim 

01•cakt ır .• 

liükiımet Hitler'in nutkuna kar

'' b' ır cevab hazırlamaktadır. 
h ıtatbuat, Hitler'in nutkunu bil
. assa Polonya ve İngiltere ile olan 
ııu. 
h· anarın bır taraflı olarak fes -

l 
•ne dair olıın kısmıları hakkında 
~rı.· 

1 
lrlerde bulunmaktadır. Gazete-
~ ltlman devlet reıslnin A!man-

itUMıru feııhetmek için ileri 

sürdüğü iddiaları reddetmektedir
ler. 
Yarı ıesmi Gazeta Polska diyor 

ki: 
cHayati menfaatlerimize karşı 

taklb edilen metıodlara büyük bir 
ehemmiyet atfetmekteyiz. Tazyik 
metodlannın ademi muvaffakiyet
le neticeleneceğine şüphe yoktur. 
Polonyaya hitab etmek istiyen -
!erin bu metodlardan sarfınazar 

etmı!tl!1'i lazımdır. Bir taraflı hal 
çareleri bulunması ıçin yapıla -
cak teşebbüsler beyhudedir.• 

İngiliz - Leh anlaşmasının Al -
man - Leh anlaşmasile kabili tejif 
olmadığı ve Almany• ile aktedilen 
itilafın Polonyanın garb devlet -
!erile teşrjki mesaide bulunması 

imkanını telbettiği iddiası hak -
kında Gazeta Polska, bu iddianın 
tımıamile yanlış oldıığunu yaz - ı 
maktadır. Bu mesele, Leh - Alman 

itilafı aktedildiği esnade sara.ha -
ten tesbit edilmiş idi. Polonya hü
kı1metinin bu hususta tarzı hare
ketini değiştirmesi içın hiçbir se
beb yoktur. Polonya hükumetinin 
buna aid evrakı neşretmek hakkı
nı muhafaza ettiğini zannediyo -
ruz.• 

Gazeta Polska, Polonyanın Hit
ler'in nutkunda ve Alman muhtı
rasında derpiş edilen Almanya ile 
komşuluk münasebetlerinin miis
bet bir şekilde tanzimi mesele • 
sini daima ciddiyetle tetkik ede
ceğini kaydederek makalesine ni
hayet vermektedir. 

İntıbalarım bildiren Gazeta Pols
ka'nın Berlin muhabirı, Hitler'in 
nutkunun Avrupa<laki telaşlı va
ziyeti vahimleştirmiyeceğinl, fa -
kat gerginliği de izale etmiyece -
ğini yazmaktadır. Muhabir, muh-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Spor Hareketleri Canlanmağa Başladı 

ı. J>Uıı tehrimUde canlı spor hareketleri oldu. Saldaki resim lnönü ile Jstanbul kn lisesi voleybolcu 
rıııı, soldaki resim 'Oskildar kız enstitüsilnde verilen müsamereye ıid lıir intıbaı ıöetermektedis . .. 

Avdet Ediyorlar 
Tahran 29 (Hususf)- Saadabid 

' paktı konseyi bu sabah saat 10 da 
toplanmıştır. İlk toplantıyı müte
akib Saadabiıd paktı devletleri mu· 
rahhasları şerefine bir ziyafet ve
~i~, sonra ikinci bir toplantı 
daha yapılllll§tır. Resmi tebliğin 
bugün verilmesi muhtemeldir. 

Büyük düğün münasebetile ya
pılan karnaval geçidinden sonra 
ıehirde silkftnet avdet etmeğe 
başlamıştır. 

Yen! evliler bugün, yarın bal
ayı seyahatine çıkacak, !ranın cen
neti denilen •Hazer• sahillerinde
ki Mazenderana gideceklerdir. 

Gaf enko Parisden 
omaya eçti 

Roma 30 (Hususi) - Romanya 
Hariciye Nazırı Gafenko'nun bu 
akşam buraya gelmeli beklenmek
tedir. 

Pari.s 30 (Hususi> -- Romanya 
Hariciye Nazırı Gafengo ile yapı
ları müzakerelerden sonra aşağı

daki tebliğ neşredilmiştir: 

.Romanya Hariciye Nazırı Ga
fenko, Paristen geçerken Fransız 
Başvekil ve Hariciye N 2zırı ile bir 

buçuk saat görüşmeler yapmıştır. 
Bu mülakatlarda iki büki\metin 
nıünasebatı ve bilhassa Avrupa 
sulhunu alakadar eden meseleler 
tetkik edilmiş ve t~m bir görüş 
birliği olduğu memnuniyetle gö
rülmüştür.• 

Polis Kolleji 
Talebesi 

Demiryollarında Sülüs 
Ücretle Seyahat Edecek 

Ankara 29 (Telefon) - Polis 
kolleıi talebesin.in resmi elbiseyi 
!abis olmak ve hüviyet varakasını 
göstermek şartile Devlet Demir
yollarında sülüs ücretle seyahat 
etmelerine müsaade edilmiştir. 

Yedek subay okulu talebesinin 
sülüs ücretle seyahat hakkındaki 
müracaati reddedilmiştir. 

Almanyruun yeni Ankara bOytilı: 
elçisi Von Papen 

Von Papen 
Yeni Alman Elçisi Dün 
İtimadnamesini verdi 
Ankara 30 (Telefonla) - Al -

man büyük elçisi Von Papen dün 

Reisicumhur İsmet İnönü tara -

fından kabul edilmiştir. 

Alman elçisi, Cumhurreisine lti

madnamesini vermiştir. Bu me

rasimde Hariciye Vekili Şü'lı:rü 

Saracoğlu da hazır bulunmuştur. 

Vekiller Hey' eti 
Dün Toplandı 

Ankara 29 (Telefonla) - Vekil

ler Heyeti bugün saat 18 de Başve

kil Refik Saydamın riyasetinde 

toplanmıştır. tçtima l!eç vakte 

kadar devam etmiştır. 

Maden Tedkik Arama 
Enstitüsü 

Ankara 30 (Hususi muhabiri -
mizden)- Maden tetkik, arama 

enstitüsünün sanayi tetkik heyeti 

emrine verileceği anlaşılmaktadır. 

Haklı Olarak 

Merak Edebilirsiniz 
~~~~~~~.,...·~~~~~~~~ 

1 - Ölüm Çenberi 

Misafir nazırlv salı l[ilnüne kadar Berlinde 
kalacaklıırdır. 

ı Nevyork Sergisi 
Bugün Açılıyor 

Sergideki Pavyonumuz ve Teşhir 
Ettiğimiz. Eşya Çok Beğenildi 
1939 Nevyork sergisi bugün açı

lıyor. bu sergi, Amerika ittihadı -
nın 150 inci yıldönümii münase -
betile tertib edilmiştir. 

Jorj Vaşington, 4 mart 1789 da 
mevkii merlyete korulan kanunu ı 
esasiyi 30 nıı;anda Nevyorkda, Vail 

Street'in balkonunda halka ilan ı 
etmişti. 

Serginin tert bir.den maksad 
•yarının dünyasının ne olacağını• 
göııtermektir. 

Sergi. Paris sergisınden beş de
fa daha büyük!ür ve 500 hektar 
büyüklüğünde olan J'lushiang par
kını tamamile kaplamaktadır. Ser
gi çin 125 bin dolar sar!olun. ·~ • 
tur. (Deı•amı 6 ıncı sahifede) 

. Dün Bir Kadın Tren 
Altında Kaldı 

20 Yaşında Olan Zavallının 
Kim Olduğu Henüz Anlaşılamadı 

Dün &kşam saat 8 raddelerinde ı 
Samatyada Etyemez köprüsü ci • 
varında bir facia olmuş, genç bir 
kadın tren altında kalarak param
parça olmuştur. 

Henüz hüviyeti tesbit edilemi
yen ve 20 yaşlarınd~ görünen bu 
-genç kadın saat 8 raddelerinde Et
yemez tren köprüsünün altında iki 
bacağı ve kolları kesik bir halde 
o civardan geçenler tarafından gö
rülmüş ve polise haber verilmiş -
tir 
Kadın. Sirkeciye saat 20,25 de 

getirilmiştir. Bu tren kadını bit -
kin bir halde almış, Sirkeciye ge
tirmiş, fakat o zamar.a kadar çok 
kan kaybettiği için orada ölmüg-

tür. Kadını çiğneyen tTmi:n dur
madan geçtiği tahmin edilmekte -
dir. Çünkü kadın bat üzerinde bay

gın ve adeta yarı ölmü3 bir vazı
yette görülmüş ve bu görüliiştcn 

1<1nra ilk trenle Sirkeciye getiril
miştir. Bunun için hMisenin tah

kiki güçleşmektedir. Tahkikata 
nöbetçi müddeiumumisi Turgut 
el koymuştur. 

Turgut dün gece saa\ üçe kada: 
bu sabah da erkenden Samatya po

llıs merkezine giderek tahk ._ata 
devam ebniştir 

Kadının büviy 'ı ti'"sbiu edıl" -
mediği gibi kaıayı hangi trenin 
yaptığı da anlaşılamamıştır. 

Berline Giden Heyetimiz Geldi 

2 - Marmaradan BirSes: S.O.S 
Bu eserleri SON TELGRAF' ta okuyacaksınız 

şimdiden kendinizi bu fevkalade eserleri 
okumaya hazırlayınız .. 

'Alman Devlet Reisi Hiller'ln 50 inci yıldönllmU münasebetıle Ber
line pden heyetten ErklnıhaTbiye İkinci Reisi General Asım GUndilz 
lıu Hbahki ~resle t•hrimize dönıntiştür. Heyetin dii:er anları da 
:rakında ı•hrimize ıeleceklerclir. 
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ET FİATLARIKDA 

NARH KALKL'llCA 

YAŞLARI KÜÇÜK 

MACAR KIZLARI 

Beyazıd· 
Camiinin 

Etrafı CUMHURİYET: 

N 
e garib iştir Et fiatlarında 
narh kalktı. Kasablar, ala
kadarlar kimRe1er. celebler, 

e lerın uculzıyacağını söyluyur -
!ar. Hatta, bazıları. ~imdiden bu 
ucuzluğun gözle gö!ülür bir hal
de başladığı. ı iler•. sütUyorlar. ?ifa
dem, narh kalkınca. fiatlar ucuz
luyormuş, ·imdiye kadar, ne di
ye, narhı muhafan etmekte inad 
ve ısrar etmişlerdi?. Halbuki, ne 
garibdir etlere 11(lrhın konması

nın sebeb~ fiatları indırmek içindi. 
Ve sözde bütün f;atl2rda on ku-

Meşhur bir zenci dansöz vardı. Sahaflar Çarşısının 
Jozefin Beyker .. Bır zam.anlar, bu Kafdırıf ~ası Düşünülüyor 
çikolata renkli kadır İstanbula da 

Nadir Nad;, Hitler'in nutkundan 
bahsediyor. Bu nutkvn Avrupa u
fuklarına ferahlatıcı, taze bir hava 
getirmediğini söylilyor. Bu nutuk 
bitaraf küçük devletlerin tered. -
dü.dünü biraz daha artırmış, iti -
madlarını biraz daha sarsmıştır. 

bu memleketlerde beynelmilel 
sulhun istikrarını tehdid eden a
sıl iktısadi hastalık devam edip 
gider.• 

İKDAM: 

r~ eksiklik olacaktır .. Ne sihirdır, 
ne keramet! 

SUN'İ YÜNLÜ 

KUMAŞLAR DA NEDİR Kİ 

Almanyadan bir ikt.sad heyeti 
gelmiş. Ga•~teleriıı yazdığına gö
re, bu heyet.n yaptığı teşebbüs -
!erde bize sun'! yüniü kumaş sat
mak ıtsiyurlarmış .. Bu sun'i yünlü 
kumaşl&rın •ıct.z olduğunu ileri 
ıürüyorlarmış. Piyn!l<c!a satılan 

hakiki yilnlü kumaş ... r bile da 
yanmıyor. 

Sun'i yünlü kum~şlar daya -
nır mı?. Elnğlu nek:-dar açıkgöz? 
Neler yuttJrm~k istiyorlar .. 

KADI:'llLARIN MODA 

MERAKI İÇİN 

Canım biraz eğle '!lek gülmek 
istey -e gazctclcrın r.ıizah sa -
hifel~ • .ni ok•unam. 1foda sahi
felerını okurum. Bu f,kri sıze de 
tavsıye eder _-n .• Moda ) azılarını 
taktb ed,niz. Orada, çok hoş ya -
zılara tesadüf ede<>Pks•n!z. Bayan
larımız. modaya uymak içın, ne 
kılıkla.-a giriyurlar neler icad e
dcyn~Jar•. Orada götcceks:niz .. Bu 
sene, ılkbahar ve yaz modasının 

h!kıınl ve hususiyPti çiçektir. Ka
dınlarımız, şapkalarına. elbisele -
rine, demet denet, tir takım sun'! 
çıçekler takıyorlar .. Onları bu yaz, 
bir çiçek tarlası halinde göreceğiz. 

' 

gelmiş. zıplamış, şarkılar söyle -
mişti. Jozefin Beyker geçen gün 
cenubi Amerikaya, Arjantine git
mışti. Yanında da yine dans eden 
16 genç Macar kızı \"ardı. Arjantin 
polisi, bu Macar kızlarını sahne
den indirmiş ve ~an.s etmelerini 
menetmış.. Sebebi: Bu kızların, 

çok genç olmaları imış .. Bize ka
lırsa, bu MJ~ar kızları, dans ede
miyecek, sah neye çıkamıyacak ka~ 
dar çocuk değillerdi'" Onların ka
bahatleri Jozefinle teraber sah -
neye çıkmakt.ır Jozefin, az zama
nın şcnJği Midır? Tab.i çikolata 
renkli hanım teyze dat'sözün ya
nında, beriki zavall !ar çok QOCUk 
kalmışlardır. 

TAHRİRİ MUHAKEMEDE 

HAZIR BULUNDUM 

Dostum Murad S~rtoğlunun, bir 
okuyucusundan aldığı mektub ü
zerine, yarınki niish ıdr• bir mu
hakeme yapacağını köydettiğini 

dün yazmıştım. Merak ettim. Bu 
fikir muhakemesin<le bulunmak 
arzusuna kapıldım. Arkada,•mın 

dünkü ta'ıriri muh~k~mesinde, i
hraf edeyım. gari'J ,,ıikiimlerle 

karşılaştım. Samilerın mulıakeme 

safahat•na müdah1lesı ııarü'cnüş 

şevler r değildır rmnıa, karış -
mav.n~a da gönlüm ra"allamıya
cak Muratl Sertol{l!.i Tıirk.yede 

dokt..ı• kaza. gün sıjlstndan bah
sedc.ken, köylerimizın miktarını 
17 bın ola •k gösteriyor. Bu ısta
tistiği nereden ald! b;Imiyorum. 
Ha bukı, Yeni Sabahın muhasebe 
usullerınin çok mLd rn olduğu ri
vayet edilir. Arkadaşımın affına 
mağruren söyliy<:~ ırn. Türk iyede 
köy yısı 17 bın değıl, 41 bındir. 

Arkada ı!llın muh .. hmesınin ka
rarını sa'bırsızlıkla bekliyorum. 

AHMED RAUF 

KOÇUK ı Turing Klup Kongresi 
_...;H....:..;A.....;.B=..;;:E;;,R;.,,.;.;::L:;E=R.....;.._ 1 Turing kıılüb dün senelık top - J 

* On birinci yerli mallar ser -
giei, lstanbulda sergı için ayrıl -
mış yeni bir bina olmadığı için 
bu sene de Galatasar~y lisesi bi -
nasında açılacaktır 

* Akay idaresi Adalar, Ana -
dolu Yalova h~tlaı"'nda ılkıbahar 
thı!esln! yarından itibnren tatbik 
edtıccktir. 

* Sınema ve tivatrolarda oldu
ğu g lbi, kon~er. spor ve at koşu -

lan duhuliye biletlerinden alınan 
resımler de indirilecektir. 

lantısrnı yapmıştır. F."u samimi top
lantıda Vali Lütfi Kırdar da hazır 
bulunmuştur. 

Toplantıda turine ; ·'.erı görü -
~ülürken, Vali Liıtf; Kırdar fikir
lerin. söylemiş. lstanbulda şimdi

ye kadar yapılan festivaller yeri
ne, bu hususta sarfed'len paranın 
propagandaya harcanmasını mu

vafık gördüğünü, bclk ileride İs
tanbulda da beynelır.ılel bir sergi 

açmak pekii\8. müm1nin olacağını 
söylemiştir. 

Yapılan yeni intihabda idare he-* Belediye yeniden on arozöz yeti aynen ipka edilmiştir. 
ve yirmı kamyon almağa karar -<>---
verilmiştir. Temizlik amelelerinin, , , • , , 
maaşları arttırılacaktır. :Mechs Reısı Şehrımızde 
* Şehrimizdeki ilk mekteb mu- Büyük Millet Me<>:isi Reisi Ab-

allimlerinden bir kısmı 932 sene - dülhalik Renda, Ş"'hrimize gel -

sine aid olan mesk~n bedellerini a
lamamışlardı. Muallımlerin bu a

lacaklarının ödenmesi için maarifi 

bütçe..inin muhtelif fasıllarından 
23 bın liralık münakale yapılmış- , 
tır. 

miştir. Sayın Reis şchr!mizde üç 
gün kadar k~lacakt•r. 

* Üsküdar - Beykoz yolu için 
23.000 lira ayrılmı~tır. İleri sene
lerde bu yol asfalta c2vrilecektir. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 66 

Halife Abdülmelik: 
•- Çok yakında kumandanla -

rundan bir kısmını garbe gönde
receğim ve Avrupalılar ara,;ında 
Muhammedin dinini neşre çalı

şacağını.• diyordu. 
Hazcacı Hindistana gönderecek 

ve bıitün Hınd ülkelerindeki din
s1z tnsanlara da islim dinini tel
kine çalışacak!,. Buna azmetmişti. 
Haccac çoktanberi Hindistana ı 

akın yapmak için büyük hazırlık
lar yapıyordu 
Tarık bin Zıyadı garb üz~rine 

yürümeğe ille defa teşvik eden da 
halıfe Abdülmelik idı. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Dıiğün gecesi, misafirleri en çok 
ağırlıyan, izaz ve iKram eden 
oğlu idi. Veliahd da babası kadar 
herkesçe sevilmişti. 

Abdülmelik o gece, Elhiiristen 
gelen mektubun şu satırlarına bir 
daha göz attı: 

• İspanya hükiimeti seraskeri 
Don petronun kızı burada bütün 
bir orduyu aylarca uğra tıran, çok 
zeki, ve çok akıllı bir kadındır. 
Tarık bin Ziyad, onun burada i
damına razı olmadı. Eğer bir ceza 
vermek lazımsa, halife \·ersin, de
di. Ben de diğer kızlarla beraber 
size gönderiyorum.• 

Maarif Vekıi.leti ile t vkaf idaresi 
anısında Beyazıd kıilüphanesi et
rafındaki ihtiJaf her.iız halledil -
memiştir. 

Maarif Vekaleti, Belediye ile 
temaslara geçerek i<ütüphaneye 
giden yollardan Sat. &flar çarşı -
sının akşamları açılt bırakılma -
sını temin edecektir. Bu takdirde 
buradaki dükkanhrın vaziyetleri 
bilahare tetkik ve tesbit edilecek
tir. Belediyenin bir tasavvuruna 
göre, Sahaflar çarsı.<.rın büsbü -
tün kaldırılarak B~~ t2ıd camii ile 
kütüphanenin büt'in güzelliği ile 
meydana çıkarılması ci~ düşünül

mektedir. ŞPhircilik mütehassısı 

Prost, geldiği vakit bu mesele et
rafında tetkikler y~pılacaktır. 

~ 

Kız Talebenin 
Çorapları 

Mektebli Kızlar Uzun 
Çorap Giyecekler 

Muallimlerm dershanelere ta -
Jcfuedcn evvel girip ta1tbeden son
ra çıkmaları hususunı.:r. bazı mck
tcblerde gozctilmediii. anlaşılm~
tır. Bu emri tatbık etmiyenler ce
zalandırılacaklaıdır. Bundan baş
ka yazmcvsim. dolavısile bir kı.qım 
kız taleben ln kısa beyaz çorad:ı -
!ar giyerek mekteb'erine gelme

meleri de temin edıl~ektir. Kız 
talebe , koyu ve uzun çorab giy
meğe medbur tutulacaktır 

-*-
Osl o 
•• • 
ureş erı 

Oslo'da deva!YI ed'lmekte olan 
Avrupl grekoromen (lÜreş birin
cı iklerinin dünkü n:hai netice
lçri şunlardır· 

87 kiloda Musta[a Çakmak ve 
66 kiloda Ankaralı Yaşar kendi 
sikletinde Avrupa ikincisi olmıış
lardır. 

Ağır siklette Çoban Mehmed've 
72 kıloda C~liıl Atik uçüncülük için 
bırcr müsabaka daha yapacak -
!ardır. 

Havuzlar Başmüdürlüğü 
Muhabere ve Münakale Veka -

Jetıne bağlı olarak kıırulacak de
niz müesseselerinde y<'ni vazifeye 
tayin edilecek olan Denizbank 

umum müdür muavir~i Harun An
karadan şet>rimize dönmüştiir. 

Harunun ayrı bir ır.üdurlük şek
linde idare edilecek c lan hizmet

ler başmüdürlügü.1e tayin edile
ceği söylenmekted;r. Bahri inşaat
ta ihtısası olan bu teJ..nisiyeni -
mizdeıı havuzlann müstakbel faa-

liyeti etra(ı.ndaki di•şüncelerin 1 
kuvveden file çıkmısı için istifa
de edileceğı şüphesizdir. 

Demek ki, Maryananın öteki 
kızlardan farkı vardı: Elharis, ha
lifeye onun aklından ve zekasın
dan bahsetmişti: 

Sade bu kadar mı ya? 
Elharis. onun cezalandırılması

nı da istivordu. Fakat, halife: 
- Endii!iisden buraya gelmiş 

böyle bir kızı cezalandırmakta 

mana yoktur. O artık bizim eli -
mizde bir esirdir. Esi e zulüm et
mek günahtır. 
Demişti. Sarayda yüzlerce ka

dın, erkek vardı, bunlar h,alife
nin ve veliahdın maiyetinde çalı
şırlar ve kendilerine hizmet e -
derlerdi. 

Halife gelen esir cariyelerden 
bir kısmını, sırası düştükçe ku -
mandanlara hediye eder ve saray
dan uzaklaştırırdı. 

Abdülmelik saraydaki kadın -

TAN: 

M. Zekeriya Sertel Hitlerin nut
kundan doğan neticelerden bah
sediyor. Diyor ki: 

•Hitlerin son nutku Almanya 
etraftrclakı husumet havasının 

daha zıyade genişlemesine, teh -
d ıd altında bulunan milletlerin 
demokrasi bayrağı altında birle
şerek. saflarını sıklaştırmasına ve 
bu suretle istila hareketlerinin 
tevk.fiııe yardım etmekten başka 
bir netice vermemı.ştır.• 

VAKİT: 

•Bcynelmllel bir hastalık. dan 
bahsediyor. Bu hastalık gümrük 
hastalığıdır. Yakın şarkta İngil -
tere ve Fransa hangi memleket
lerin sulhunu muhafaza ile aıa -
kadar oluyorlarsa, o memleketle
rin ıstihlasına karşı kendi güm
rüklerinde mı.imkün olan kolay
lıkları göstermelidirler. 
Aksı takdırde yakın şarkta ve 

Avrupada sulhun ıstikrarı ıçın 

müracaat edilen tedbirler daima 
muvakkat iliıçlardan ibaret kalır; 

Ağaoğlu Ahmed İngilteredeki 
mecburi askerlikten bahsediyor 
ve diyor ki: 

·Dört tarafı denizlerle muhat 
olan İngiliz adaları zaten çok kud
retli ve becerikli denizcilerle mes
kun olarak daima galib ve faik 
donanma ile müdafaa edilmiştir. 

On birinci asırdanberi haricin is
tilasına uğramamı.ştır. İngiltere 
şimdi mecburi askerliği de kabul 
edince, harb ihtimali yüzde sek -
sen bertaraf edilmiştir.• 

YE.."lf SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın bu sa
bahki yazısında Hitlerin nutkun
da insicam bulmuyor. Führer ö
tedenberi Versay muahedesinin 
insafsız şartları aleyhindedir. Bu 
sözlerinde ne kadar beliğ ise, son
radan takibe başladığı siyaseti mü
dafaa yolundaki sözleri de o ka
dar zayıftır. Hak her zaman çiğ
penebiLr. Hakka tecavüz edenler 
onun huzurunda boyun eğmek za
ruretini içlerinde duyarlar, fakat 
yine kendilerini haklı göstermek 
isterll'r . ., 

Hüseyin Cahid Yalçın bu ciheti 
yarınkı maka! inde izah edecek
tır. 

İzmire Seyahat Yarı 
Yarıya Ucuzluyor 

Fuar Münasebetile Yolcu ve Eşya Tarifesinden 
Yüzde ; ·ııi Tenzilat Yapılacak 

D 
enizyolları idaresi yaz ve 
fuar münaseb~tile İzmi-ı zı

aret etmek :ıı;1 iyenl~ için 

şmdıden yarı yarıya tenı.ilatlı b r 
tnrife tesbit ve kabı• etmişt': 

Bu tarifeye göre l•ıitün is'<elP
lerden ve İsknderu °' limanında:-ı 
İzmire gidip dönecek olan her sı
nıf yolculara gidiş ve geliş bilet
lerinde umumi tarife üzerinden 
% 50 tenzilat yapılacaktır. 

Bu biletler fotoğraflı olacak ve 
dönüş kısmı fuar idaresince mü -
hürlenecektir. 

10 Kuruşa 
Kravatlar 

Piyasada bazı esMfın 10 kuruşa 

kravat sattığı nazarı dikkati cel
betmiştir. Belediye ıktısad mü -

dürlüğÜ bu kravatl~rm böyle 10, 
15 kuruş gibi çok ocuz satılmaları 

etrafında tetkikler .ysparak bir ra-
1 por hazırlıyacak, Jktısad Veka - I 

!etine takdim edecektir. 15 kuruşa 

satılan l,ir kravat ile 2,5 veya beş 

liraya ;atılan kravat arasında ne 
gibi bir fark olduğu te91ıit edile

cektir. Bundan sonra, ek">erisi yerli 
malı olduğu halde pahalı satılan 

kravatların fiatları irdirilecektir. 

dan birkaç gün geçince, Abdülme
lik - Elharisin mektubunu hatır
Jıyarak - Maryananın zekasını yok
lamağa ve ondan başka sahalarda 
istifade etmeğe karar vermişti. 
Şam c;varında çok kuvvetli bir 

kabile vardı. Bu kabilenin reisi 
şeyh Saıd, Abdülmelike fırsat bul
dukça muhalefet etmekten ve or
talığı karı~tırmaktan geri dur -
mazdı. 

Abdülmelik o gece sarayın lara
casından bahçeye bakarken, bunu 
düşünüyordu. Yanında ye~eni ve 
gelini V3rdı. Halife bunfarı ya -
nından sa\·dıktan sonra Haccacı 
~ağırdı. 

- Elharisin Kıştaleden gön -
derdiği lspanyol dilberini gizli bir 
vazife ıle Şeyh Saide göndermek 
·istiyorum, ne dersin• 

Diye sordu. 

Fuara gönderilecek teşhir ~
yaları da ayni suretle % 50 ten
zllilta tabi tutulmuştur. 

Gerek yolcular ve gerek eşya -
!ar için bu tenzilatlar serginin a

çil~ından 10 !fiin evvel başlıya -
cak ve kapandığı zamandan 10 gün 
sonraya kadar devam edecektir. 

Bu seferlere halkın göstereceği 
büyük rağbet düşünülerek o ta
rihlerde istanbuldan İzmire haf

tada 7 vapur kaldırılacak, yani 
her gün sefer yapılacaktır, 

Piyasada Şişe 
Kıtlığı Var 

Piyasada ş:Şe kı\lı/;'I vardır. Bu 
buhranı bilhassa kolonya ve ıtri -
yat tacirleri hissetmektedir. Tica
ret odasında evvelce bu hususta 
yapılan içtima, şişe ve cam kahlar 
meselesini halletmiş değildir. Tet
kikat d~va metmektedir. 

Memleketimizde mevcud şişe ve 
cam imalathanelerinin, günden -
güne artan ihtiyaç karşısında da
ha fazla çalışmak mecburiyetinde 
oldukları anlaşılmıstır. Diğer ta -
raftan şehrin bazı semtlerinde kul
lanılan gaz lfunbalan için yerli 
fanus imali de düşünlilmektedir. 

getiremze, dedi. Fakat, mademki 
siz tensib buyurdunuz. Bir kere 
deniyelim. 
· Abdulmelik, Maryana ile birkaç 

kere görı.iştüğı.i için: 
- Sen onu tanımıyorsun, Hac -

cac! dedi. O, bizim şimdiye ka -
dar gördüğümüz kadınlara ben -
zemyor. Harikulade bir zekası 

var. 3iyasi işlere aklı eriyor. As
kerlikt;?n, döğiişten anlıyor. Don 
Petronun kızı İspanyada boş dur
mamış. 

Nihayet, halifenin emrile Mar
yanayı sarayın taracasına getir -
mişlerdi. 

Haccac gözünün ucile İspanyol 
dilberine bakınca: 

- Böyle nefis bir meyva ancak 
halifenin ağzına layıktır. Bu gü
zel kadını şeyh Saide gönderirse
niz yazık olur. 

!arla fazla meşgul olmadığı için, • Haccac, Maryana'yı henüz gör
Maryanayı da günün birinde her memışti Sadece onun zekasını ve 
hanı:ıi bir kumandana hedıye ede- ·· istidadını halifeden duymuştu'. 

Demekten kendini alamadı. 
Halife, Maryana ile konuşmağa 

.i?ll§ladı: 

ceğinde ~üphe yoktu. Fakat, ara- - ŞPyh Said! hiçbir kadın yola - s~n ispanyada hirçok işlere 

Askeri 
Kamplar 
Hazl_~lığı 
Programda Şimdilik 

Tadilat Yapılmıyacak 
Üniversite askerlik l:ampları ha-. 

zırlıklarına başlanm.~tır Şukad"'.I' 

var kı kanun mucıl:ince, ao;keri 
kamplara iştırak edf:Cek talebenin 
ders yılı zarfında gördüğü nazari 1 
askeri ders imtihRn 1 ıırında mu -
vaffak olması şartt:r Bu derste 
muvaffak olmıy an t~lebenin as
kerlik kamplarına iştirak etme -
mesi evvelce alınan kararlar cüm
lesindendir. Bu senP üniversitede 
imtihanlar ('tken başlanıp erken 
bitirilecekse de a<ıl<er'ik kamp -
!arı pl'Ogra!T'ında sir.ıdilik tadilat 
yapılması mutasan•er de1'ildı.r. 

Kamplar, yine teml)'.luzda başla -
yacak, 4 devreye gyrıbcaktı •. 

Tramvay 
Belediyeye 
Geçince ... 

Otobüs İşi Daha 
Kolayca Düzelecek 
İstanbul Beled:yesi otobüs işin

de yenı bir karar verm.. tir: 
Bu karara gore; Avrupadan sa

tın alınacak otobüsler •tramvay 
şirketı• namına mübayaa oluna
caktır. 

Çilnk ı belediyeye devri tahak
kuk ctınış olan •tramvay şirketi• 
otobüs ımtıyazını haiz bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan bu husustaki şart
name de hazırlanmıştı.r. t'akat 
şimdılık ilim olunmıyacaktır. 
Ayrıca; Belediyenin Belediyeler 

Bankasından borç alacağı 5 mil
yon !ıradan otobüs işlerine devri 
kararlastırılan 1 milyon liranın 

da ~arfından vazgeçilmiştir. 
Otobüsler ıçin lazım gelen pa

ra tramvay şirketi bütçesinden 
teının olunacaktır. Yeni satın 
alınacak otobüsler için muhtelif 
semtlerde büyük garajlar inşası 

da kabül edilmişse de tramvay 
şirket!nin- Belediyeye devri bu 
garajların inşasına da ihtiyaç bı
rakmamıştır. 

Otobüslere garaj olarak tram -
vay şirketinin büyilk depoların -
dan istifade olunacaktır. 
Öğrendiğimize göre Avrupadan 

yeni otobüsler satın alınması da 
ancak tramvay şirketinin Beledi
yeye tamamen devrinden sonra 
kabil ol•bilecektir. 

Neşriyat Kongresi 
Salı günü Anka•ada toplana -

cak olan birinci 1>üyiık neşriyat 

kongre>ine !stanbııld•r. iştirak e-j 
dccek olan muralıh3slar dünden 
itibaren peyderpev Ankaraya git
meğe başlamışlardır. 

Kongrenin ikind reısliğine Ü
niversite rektörü c~n,'l Bilse! se
çilmiştir. Mumaileyh ile diğer fa
külteler mıırahhaslan bugün ve 
yarın Ankanya gideceklerdir. 

Murahhaslar arasmda hukuk 
fakültesini Yavuz Aııadan ve iktı
sad fakültesiııi de Ömer Lıibfi tem
sil edecekiPrdir. 

girip çıkmışsın• 
Maryana birdenbıre şaşırdı. 

• Halıfc bunları nereden biliyor -
du? 

- Evet, dedi, babamın Kral ile 
arası acıktı. Bu arada bana da ba
zı işler gördürdiı. 

- İki kişi birbirile kavga etse 
sen onların arasını bulabilir mi • 
sin' 

Maryana güldü: 
- Şüphesiz. Bundan daha ko

lay ne var? Derhal barıştırırım 
onları ... Bir daha birbirlerine el 
kaldırmazlar. 

Haccac yavaşca Halifenin ku • 
!ağına eğildi: 

- İki kişiyi derhal barıştırma -
ğa muvaffak olan böyle bir fet -
tan, yarın o iki kişinin arasını da 
açabilir. O zaman ne yaparız? 

Bize ihanet ederse, hemen 
başını vurdururum. Bu da düşü
nülür mü?. 

(Devamı•uar) 

Amerika Cumhurreısi :it 
't on giın kadar evvel, Hıtıer 

Musolini'ye kısa bir sual •0 

tu. ÜÇ dakika ıçinde cevab . 
lebilecek olan bu suale mıtrı 
fi cevab vermek için üç sasl 
kit sarfetmiştir. Rayştag lı· 
runda söylcdıği bu uzun P 

kun birinci kısmı, az harici ?'; 
kasının müdafaasıdır. HitJer 
say sulhunun haksıztıkJarıtl~ 
defa daha saydı. Sonra A'f'J 
ya'nın ilhakını haklı göste.r ~ 
için milliyet preıısipinl jJerı 
dü k., Alınanya'nın bu no~ll' 
hak.ı olduğuna şüphe yoktllf. 
det meselesi de ayni prensip€ 
yanı!arak halledilmaşlır BU 
tada da Almanya'nın hakkıP 1 

lım etmek icab eder Fakat ~ 
dan sonra gelen izahlar 'il 

değıldir. Hitler Çekoslovak).,. 
parçal<ınmasını istrateji preıı> 
ne dayamış. Arnavutluğ'un_ltı~ 
tarafından işgalini haklı g~ 
mek ,çin de bu memlekete .'. 
denıyet• gdrtürıileceğıni sol 
miştır. Sonra yedek olarak b~ 
•hayat sahası• prensıpi vardır 
dört prensipten birine davanı· 
bütıln Avrupa milletlpri.111 P' 
altına al".l111k zor değildir' P 
sôylediğire_ gibı, Alman ırl< ~ 
zariyes!ıe tez.ıt teşkil eden çe 
ta!:ill ilhakı hfıla ızah edL 111 _1 
tir. Arnavutluk ıçin gösteı' 
medeniyetç.lik prensıpi de srl 

t korkuyu arttırmaya yardırıı 
mı.şiir. 

1 Hitler, bu arada iki mukave ~ 
de feshetmıştir: •İngiltere ile. 
manya arasında 1935 sen 
imzalanan deniz anlaşması f~ 
dildiği gıbi, Polonya ile akteıi. 
1934 ikinci kinun mukaveleSl · 
feshedılıniştir. Hitler sebeb 
r_ak İngilterenin Almanya'yB ~ 
çemberleme siyaseti takib etti' 
ni gösteriyor. Polonya'nın SC 
da İngiltere ile karşılıklı yarO 
mukavelesini iınzalıyarak, tııt' 
çemberleme siyasetine filet ~ 
sıdır. Führer, bu vesile ile ~ifil 
ya'nın birkaç ay evvel PolonY' 
yaptığı teklifi bildirmiştir. 

teklife göre, Polonya Dançilı f, 
rini Almanya'ya terkedecek 
Korirlordan da şarki Prusya'Y' 
geçid verecekti. Buna mukş, 
Almanya, Polonya'ya Dan)1• 

serbest bir mıntaka tem:n edet 
ve yirmi beş senelik bır ad~ 
tecavüz misakı imzalıyacaktı. el 
!er, bu sıralarda kimsenin ad 
tecavüı: misaklarına ve doğr" 
hiçbir misaka ve mukaveleye ~ 
mad etmediğim bilmez gibi rJ 
nüyor. Polonya'ya böyle bir t~' 
fin yapılması bile o gün mer'ı # 
lup da dün üç beş kelime ile j 
hedilen 1934 misakına muhal~ 
Ve bugünkü beynelmilel krİZ ~~ 
şeyd<'n ziyade bir itimactsıı 
krizidir. 

Bunun içindir ki Ruzvelt, b 
~ konferansın toplanmasını te of' 

etmişti. Bitler bu teklifi ıateg . 
olarak reddediyor. Böyle korı!~~ 
rans fikrine doğru gidilecek 1

·, 

Milletler Cemiyetinden niçin ~~ 
rıldık? diyor ve sonra da RuJl' , 
tarafından isimleri sayılan de~ıı' 
!etlerle ayrı ayrı ve iki taraflı '~ı 
!aşmalar yapmağa hazır oJdull11el1 
söylüyor. Almanya. her de''1

1 
, 

ayrı ayrı teminat \'ermeğe ~ .vı 
zırken, :ıcaba neden Amerik8 

1• 

teklif etliği gibi, müşterek teP~, 
nat vermekten çekinmekte.:! it' 
Çünkü her devletle karşılıklı pı, 

ı rı" 
nasebetlerine başka devlet e ·V 
karışmasını istemiyor. Böyle 

1 r 
ve 

taraflı anlaşmaların emniyet ,1 
medikleri görülmüştür. Alın8p)ıl 
b ir takım devletlere teker te~jl 
bağlı o~sraktır. Fakat araıarıP ıJl 
ihtilat ç:karsa, Almanya ku""e,,. 
olduğu için, kendisini heın d9',ı 
cı, hem hakim vaziyetine ko)'8ret' 
dilediği gibi hareket etmek!• ~)1 
besi kalacaktır. Ve Çekoslo\'8 / 

ile Arn wutluk meselelerinde . (1 

rüldüğü gibi, bır defa emrivsk' 1~ ·ıer pıldıktan sonra. bu •mrivak1 

izab:arı arkasından ger yor. 
1 
.-

a ı. 
Ruzye\t buna mani olmaıta. ?,t.Iİ 
mu;tır Ve İngiltere"n•n gırt ·ti, 
teşebbüs rle bu emrivaki p0Jı 
kasını önlemekten ibarettir. 
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Giinün Meselesi : 

Seyyar Su Satmak 
Yasak Edilecek 

Dükkanlarda Sa Satanlarda 
ıkı Bir Kontrola Tabi Olaca 

Türkiye Sevilen 
Kuvvettir 

Bir 

' arli &düa Emin Abdullah. 

Ş hazrederi oğk Emir Naibi 
Ankaraya gönderiyor. Gens ' 

Prens, bugünlerde hiikfımet mer
ke·ıjmize llhıl olacak ve CUmhuır 

POL 
e. Mah 

• s 
eme er 

Suclu 
' 

Eski 
Ve Ahşap 

ektebler 
Yeni Mektepler için 600 

Bin Lira Tahsisat 
istenecek 

Pazar gliııled ..ı..o1e ııeyyar 
0larak ıu satan lıirpk ..tıcılıı· 
rın Yaptıklan lılWbt m ..tiya
tuıı daiına Jılıı: td budakla 
:VapınaJtta e - ~ • 
liııi konıyııaık mahiyette bif 
bu ~ tedldr a1m-.ırt ... r. 

lar, Ba bardakl.-daa Wr ~ 
hana insanlar cra - içme 

Reisimira: lıa-t ~ fııhi lar. Beledi~ lla ıene bu mabzur , • 

Nasıl 
Gecim Memur 

Değildir 

.ş.!hriıaizdeki ilk mekteb biJaa.. 
Jamım "'1ğunun tı!d-ıoıata ıayri 

müsaid, alışab ve dar binalarda 
bulundıığu tesbit olunmuştur. 

"e b82J ~ kol IJlla 
Ya ıhıııuma sebbe ++tadır· 

Salma Usulü 
Kaldırılıyo 
Köy Paraları 

Köye 
Sarf edilecek 

DahiJiye Vekaleti köylüden sal

llıa Usulü ile para toplama itiya
dının büsbütün kaldınlması için 

ÇaJışıJmasını bir tamlml• villt.yete 
bUdirıniştir. 

l>iğer taraftan iıdue Mlbıta 
lınir '9e ıııemarlanrı:"ft köy if!ui 
"e tesisleri için ~lctdeı:l para, 

Ilı 'l>e l'laheme toplamnasına 
~ ftnnektm ~Jerl ve 
k" oy P&ra1anna ka t'!yyen el sürme-

ıııeıerı de ayni em!rle bildirilmiş
ti:. 

ltöy pa;ı:alan yalnız köylülerin 
~ köyün mii.ştere.k. !aydah işleri 
için laı'flılunahilecdfu. 

Patates, Soğan 
Pahalandı 

Jaıım önilıııe ppoek için sey • ynai ehıralı. Tli1'k cw..._4a staj 

;rv su satıcıtımn.. kaldırmayı 

cllifiinmelledir. S. karar mev

llii tatlıih bmıJıı1uP takdirde 

ıiükkhlardıı da.. taa ana· 

fıa bütün tesisat:t ve ıulan ııkı 1 
Jıı:cmtrollardaıa ıeçirilerek nhhl 

t.eııllıirferln alınıp 8bnnıadığı a-

raşmılacaktll. 1 -
Eminönü 

Meydanlığı 
Yapılmaya Başlanan 
Saabn Yeri Uygun 

Görülmedi 

gfüecelttir. 

Emir A.lı.lal!e!ı/111, oiJunu. Tilrl5 
o..ı-.ııa s.taja ııöadeırirlten SÖll"

lediği ııiida çok :ımmidudır. Ve 

ıresç Prenwin Aıılıı:ıırayw hd• yap 
tığı yolculuk esıoıısıdıı, ~ 

ta. bütün Arab aleminin allqlan 

ve bu vesile ile TUrlriyeye kıırşıı 

gösterilen sempatiye ayni manayıı 

atfediııoı:uz. 

Açık söyliyellm: Tilrldye. ~ 

yüzünün yaman bir ku~ti ol -

muştur. Herkes bizi ıeviyor, tak· 
dir ~yor. Amma, bakmaym, ki

mi sayarak, kimi korkarak sevi • 
yor. Neticede seviyur ya!. 

B'ÜRHAN CEVAT' 

' 
Yolu Bu? 

iki SabıkaTı Yankesici 
Tekrar Mahkemede 

Bislni.ıı. ıd.ı &mı. diğa · Öıner
di. İstan'bulda birçok esnab do -
km btr.;ıo m kimselerin 

· canla:ruı:ı yakmışlardı. Her ilösi
nin de mfileaddid s:ıbıkalan var· 
dı. 

İki san'alkar (!) da; a beralle% 
çalışırlar, berabC!' iş giirü.rler, 
sonra yakalanırlar, ac111yeye- ve -
rilirler, muhakeme olunwlar, mah

kfun olurlar, cezal:ı.rını çeke.tler; 
fakalı eaa wi.ı:ıdRn pJıu Q!cnaz 

Bir ihtilas Davasında 
Avakatm iddias 

Bil vzziyete l"ltğrle• melrteb bi
nalarının kira yeküru kabarılr: bir 
nkam ~şkil ettiğı!lden biran ev
vel yem, mıodern ilk mekteb ~ 
:ı:ıalan ]"IP!arak ks lı.ıa kin be
dellerinin. kazaru1mosı ve ~m de 
çorullann rıbha t!l'!'inin it: ona -
ması zaruri görülmi-.ştür. 

BUediye reisliği: bu ~ ~I 
dıen :rb • ı:aın- -1 başlzmağı ar
:nıı etıMl<Wir. :e- içm ~ ilk 
partlde yarım mİl')IGll liradm faz
la. l:ıir puaya lhÜ,f'l'; olıtnlımdan 

Val:i,..., BeWiY'!' r&-.J Lütfi Kzrdar 
şehir medmxdcıı bin lira tah
mt lst~~ği ltarar?:ıştrrmJŞbr. 

Eminönü meydanı,,da yıltılması 

en !ICln.ı kalan ve esli:: Kızılay ha
mnm arlı:asınd'akt ac!Jyı teş-lı:ı! e
den binaların da yıkılmasıııa dün· 
den itibaren ba~lanılmışt?r. 

___________ ,, ~~işe ba;Jıe!antı. 

Kurtaj hesabla•·ma ai ılmsar 

'lıordtoh.rmd'a tahrifat yapmak, 
:ln:ı.2alı makbuzlarl:ı para almak 

bordrolardan müke:Ter istibkalr 
tatwlrkuk ettirmek suretilıe W2 
lira iirtiMl"n ~ PÇİr • 

mekten suç!ıı. Ziraat Banlkasının 
İstanbırl şubesi, k::mbiyo servisi 
s:ıbık memurlarından Rifabı:ı. mo
bakemesine dün de Ağıreeza.da de
.,._ Nikıtiı. Diinkiı: eelaeae aırııJıat 
F.sad Muhlis, maznuıı Rifa pıyle 

müdafaa etti: 
- Müekkilim Rifat, sorga Jıııi

ki:ı:ı!lipdı· ıı: marı ü1erine ceza ka-l 

Bu para ile bu se c 12 yeni ve 
ınoden mekteb b;=sı inşa <ıhı -
JIQeaktır. 

Meydanın ~m3sile tamamen. 
ortaya çıkan Yen!c:ım' de evkaf 
müdürlüğü tarafından yaptırıl -
makta olan tamirat da yakında bi
tecektir. 

Camiin saça.k.la:nndaki ince tez
yioııat da aynı renk \'e ;ekilde ince 
bir Wkkatle aslı glhl tamir olun -
maktadır. 

Y aptığırnız 
Denizalh 
Gemileri 

ilk Gemi Önümüzdeki 
Ay Denize indiriliyor 
Halle~ tersue?erimızıle inşaı 

edilmelrte olan dtniz3ltiliırınuzını 

inşaatı hayli iler!eıri~tir Bu ge
milerimlıden birinci~ı önümüzdeki 

ay i.çinde merasimle- nenize indi -

rleeektır. Alman t.~kn~ye..lerinin 

kon trolu albnda Türk işçileYi ta-

lııleydanda. y ııphr.ası karaorlaş

tırılan ve temellerinm inşasına. 

başlanılan büyük >J>eydan saatinin 
;ııeri uygun göcülınemı•tir. 

raıfından meydana getirilen bu ge- · 
Saatin başka br Jf'r yapılması , 

gemilerımizdeıı so-ıra yeıı de - ' 
muht eldir··-

Eminönü Halkevin e 
Kurslar 

Emınön;ı Halkevin.ckn: 

1 - İlk tahsil imtihanlarına ha
=lık kursu 2 mayıs 939 a~amı 
aaat 20J 5, d" açiliıcak ve salı. per• 
şemlbe, cumartesi akşamlan aynli 
saatlerde d~rslere de,,am oluna - · 

nizaltılurımızın tezz5ha konması 

kuvvetle- muhtemelair. 

İzmir Fuarında İstanbul. 
Pavyonu 

İstanbul şehrinin beynelmilel 
İzmir fuarına ne sun, tle iştbıak e-

deceği kat'i surett:P l>'ııraıda~tı:rıl -
mıştır. 

, 

Nasıl dolandtrııfardı' 

Dolandı.rmak istediklen 06 ıı.ununun 339 uncu ır.ac!de!!iııe gil-
fm dj!kJs?nına &iııer'eıı. Blı:iı M: • re duruşmasının yapılması için 

~g;, ll~angi bir ~ satın :rüksek mhakemenizt sevkedil -
alınak:, lçiD. mal sıh:bl ile pazar.. mi.ştir. 1llr kimsenin bu madde 

Piyasada Son 
aziyet lığa giriı;rr. N"ıhayet bir müddet El! ağlrceraya sevked'il'ınesı ~ 

5<llll'a onunla uyuşur. lııe, hem m~mur olınası ve. lıem de Hitlerin SöylediOi 
Mesela; o ınalı b.iı! braya aahnı ııazifesinde yolsuzluk yapması IA- N k T . y t o- ? 

aldı ı.se, çantasından bir beşe zandır. utu esır ap ı mı 
ltralık çrl<a?'ll'; Mal sahibine •• Malüm aılduğıa vec·hile memur, Bır taraltaa mnsl'B d?ğeı ta • 
zatır. Mal s;hiıbi: de ~~lmıeceyi a.- kencn:.'ine devl h nneti tevdi e- raftan son •iyasf ha<M~lerm tesir-
çarall, aldığı parayı oraya kcyar ti.ilen, dev!Pt sicilinde mukayyed leri piyaMda da az çok hükim 
ve dört lirayı da o.na iade eder. al.aıs, umumi veya hu•usi bü~ sürmektedir. Maamafih m•.vsim 
B sırada. doiandırıcı ~teri,. ınal ln'dö!n maaş ;ıfan ııatandaştu-. Hal- ııonu :'.il ebetile bilLımum tiıea
aalıihine ald.ığ1 ey r.akkında bazı l'ıuki ıı:ı.üekkilim b'l vu:dlanıı. hlı§ ' m eşya!llTII?1 stoklan azalımştır. 
sualler !IOJ"mağa başbu, o lıısnJıara lrlrini !ı.ıiz df'ğildir Kendisine dev- & sebclll.e pi.yaı;.ad:ı. cyi bir iı>tik-
cevab verirken. diğer doland:ıncı ~ Aimıet.i tevıdi edilmeıWşiir. Ça- ur g!irwiln'kted.4'. Ya.ıiyet!n bft 
da fmıattan istifade ederek, mat lışbğı banka bir aıKJrim şiııkettir. geı. bi;rn d:aha iyiye gitmesi se
sahihine sez<!irmeden yavaşça çek- lrususi bir müesse~edir. Sonra dev- bebile ınevcud sükünetin tama-
mece i açar ve ora;•a bırakılan pa- Jet sicilinde de mukayyed değil - mile yakında zail olacağı mııhaki-
rayı alır. Sonra iki. ;,ı:kndaıJ dilli: - dir. Bundan ba~ka ne umumf v kak görülmektedir 
kftndan çıka~. giQ<'t'lı-r ne de hususi bütçel nkn maaş al- Ye.ıı mahsul vatly~ti hakkında 
Bır gtln. bu iki zat. dolandır - maz. da piyasaya ak>eder. haberler çok 

mak için Ahmed ismfnd• bir ka - ... mu~kkilım meır.ur değildir. müsaid "e memnuniyet! mucib bir 
sabın dükkanına gidiyorlar. Ömer, Bu sebeble hareket;. ceza kanu - mahiydtedir 
kasaıba bir kilo et lresmesfoi söy- nunun 339 uncu madc:lesine de • Dığer taraftan d'fan Avrupa kam-
lüyor. Kasab müşterinin dediğini ğil. 345 inci maddes!r.e uygundur. biyo ve t'iC'-ret bors~larından alı
yapıyur. Ömer cebir.dı>n bir on lir Bu maddeye göre oıwn a! kanu - nan telgraflara göre H;tler'in ııon 
ralık c;ıkaraı:ak bunu kasaba ve- , nundan. istifade etın.e!i lcab eder.> :ııutkıı da Borsa ve rfya~'1 illıerine 
:rıyou. Kasap da aldığı: paı:aıyıı ~k- J müsaid bir tesİr yapmıştır. 

Herkes Politikacı 
Kesildi 

e;,-1 Nevyerk sergi • 
Dıııılw Fnmız .. vryon:. -
- ı...rdeıasım k"".-M •• 

lan Fransız, 21 yaşında bir genç 
ıa..ıu. Bu güzel kız, ıeçen gün 
Pariııet y..,ı.ı. bir iıltihaı..la . e• 
{ilınip. 

Dünyanın nazik, binbir türlü 
siyasi ibadisele.-i içintle, Fransa. 
•erhalde, diğer devletlerden daha 
az dikkatli, tedbirli ve meşgul de
ğflıtiı:.. Belki, Pl'ansa, •n ,;ya;i 
Wcliı;elıede, Jlalıesten fazh ala • 
bWnı. 

Bllyle olduğu halı!e, Fransanın 
gflnliil hayatı, hatti zevkleri, eğ· 
lenceleri dumıamıştrr. Elimize 
ıeçeıı Praıım gazetelerine lr.ılt7 • 
yortı2: Biriıı.ci sahifeo.iııin bir fa· 
rafında hrb ihtimalinden hah -
ıediyor. Diğer tarafında •rnema 
yıldızı AımaheDa'nuı evlendiğini 

koskoca resimler ve fafsilfıtiJe o
kuyucularına haber vetiyor. 

Bayat akan bir sudur. Mutlalı.a 
v• durmadan akıuası liızımdır. Eü
tiindünyadıı iş bölümü yapılmış· 
tir. Berkesin vazifesi ayrıdır. Her 
.,.,. vaıifesiui her zaman ayai ılik
kat ve soğukkanlılıkla yapmakla 
mükelleftir. 

Bir m&ğaza ••hihine xa&lı .,. -
mnuz: 

- Harb lil:ırdıiım (ıkıı ı ıkalı 
qler ılnrgun diyor. 

Ve yolda bir ahbabınıza k. adü( 
ıodiyonanmı: 

- Sayfiyeye &idec:ektim amına, 
baJrspaa, dünyanın haline- di1or. 

Balbuti b• jnş;mlar. J saniyesi 
18Diyesilıe dilny alı ali W.Wua . 
da en llat'i ve ıııewuk rapozlar a
Jaıa kimselerdir. Bir mttli,d d· 

rafınıza dikkat ediniz.. Derk.• en 
geniş bir sly11si vukuf un saliıh i 

;:reti ve velımi (!) içinde dün~ a ; l 
valinden bah ediyor, hükümler 
veriyor. HaJbukiı onun o • nda 
nm yamalak naklcltiği i. a ı 

ziyate. en yakın. au ak kırlı • kı 
ı;aat enelki halin, dünya eJluin 
nmDDlİyesine duyurulmasında re• -
mi bynalılarca mahzur giirijlrne
miş, nok! an ve teferrllata aid kı· 
sırnlarmm birbirine :zıt! hinbir 
propaganda ltanafnıtfıın il"' 'llli · 
kırpınblıırntır. 

Bis işimize bakalım: 

Soırı güulı>rd plJ• da patates 

~e l(>i!an buhram · · hneğe 
~ıştır. Bi.Ilu>.·n 1011 bir ay 
~fıııd.l soğan fuıthrnrun 6 ku -

~ ~ bnıf arttırmas na -

tarı dikkat! celbetm.ıştil'. ESkfden 
ll'Çrııe 6 kuru~ &atllan ao4an bu

Rihı~e, ....... taıı ft k:mtar :tıesa-bu _,, 
e kilosu lZ,5, 13 ltı.mıp sırtı! -

~dır. Böyle Atiliın so~anlar 
'rasında kiloda birk~ . ta gn -
llını ıslr:artaya çı}:a"JJ~eaA> fÜp -
h">ıı:dir. Diğer taraftan piyasada 

caktıa. 

2 - Mlllet mıeldelbi (B) kursu 
lm.tlıl:ı&a13'1'111a hazırlık drrsleri.ne 
~ 3 ın.ayw 939 çu;mıba ~:mu; 
saat 20.15 de başlanacak ve paızar
tesi, ~amba akşam.an ayıU saat-

Şehrimızdekı kü~Jk sanayı e -
serleri müşterek b!r pavyonda. 

teşhir olunarak satl'Ş' yap.ılııcak ve 

ayrıca İstanbul tic.:.nt odası da 

şetıirmhdn sınai vz iktısadi wır • 

lığmı bel.irleıı muhtqem. bir pav-

meceye k.oyuyor ve Jna 9,5 lirasını I Nutkun radyora,-h düııyamn 

iade ediyor. Fakat anlamı ne mal KJSA PQL S her tarata yayılma~ Dkabhıdc ~- [~;::::===::-=.:::::====: 
olduğunu bilmediği için ç,.ekmece.. 1 HABERLERi veDti gün borsala•da bezı ~ 

REŞAD FF.U:i 

~ poıtate*r de '1.5 dan 12 ku

~111 çıltımşbr. ~ od-, bu 
ıısasta tetkikat yaptırarak neti

~Yi ~ VeltA!<'tu:ıe bildire -
~. 

-o--

1ki Rum Kadını Daha 
ihtida Etti 

ler.le cıı... edilecektiı-. ' y-. wcude- getin~eltfu. 
Hu lı1&1 kursa lt.ı'l"ltlıarı yaptır

mııt olaııılarm yı:kanda giiBt.ftillmı 

gün ve saat.lfl-dıe Jllı;imiun Cı.ğı1 -
loğlu lıi:aaruıdalti tleııshanesinde ' 
hanr lıWımıınalan rica olumıır. 

Eğitmenlerin Faaliyeti 

Bıı paV'Y'Jnda satış yapı!mıyıı -
caklrtır. 

Egede Eski Eserler 
Aranacak 

İslam dinim llııl- ftDıek ü- Zina Veliletr it mİ!\ " ve ~ 

Asarı atika tetkikatı yapmak ü
ztn :lweçtıen bıt heyet m«mlele
timıze gelmiştir. 

~ ıııüracaat!ann çoğaıdığmı yaz-

ltı14tık.. E\'\'elk.i (ün de B~lım
da iki Rum kadıru İzmi:rdp ıım
raıı Iloza isminde bir Muttn kızı 
llıtisJiinıan .,,. 111Ur.oca.at 

RO AN: 5 

lr•o,>ı~~ _yanlm ış.kn diMktörüı 
~ad Manisa. eğibnınlerin faa • , 
liy>et w- çııfı;ınal'ıır.z, tt.'tk etmeli. 

li2et!' !lge> mınraA:.. oa ~· 
çıkmı~tu. 

Mumaileyh; bilfıhar~ ~ize 

de gelPCf'k ve Tra~ gidl-ttktill. 

Bu heyet, Opeal'a lmJ\>enıtwsıı 

tarihi kadi'll pır •öm°iı M. Pa -
son'un reisliğinde !l arlleleğdaa 

nılirelıllıeb~ !il eyvt azal:ıı:11 Eg'eıılıt' 

bir müddet kalchlbtaA. !Onra A.tina 

'R ~ gidftflltl rdiıı. 

:ııı. açık lur:ılııy;oıı, ômes, ltasabla ve tal'ıvihlt ltıym~i !le bazı ti-

et fiatları hakkınd~ konuşınağa * Kad~yde Rua~aad bz r. arı mevad' fratlar. yübelın~ .. 
başbyoı.-. Saım cı.. ~eeecıfen on, melttebi ft.ad'eınelerinden Mui'ı _ Bu meyanda Tlirlr bonu tahvtll6ı 
lirayı :Jlyor. Fakat çırak TOnıa sine> d\'.Jlabcta bulunan mektebe aid· de yübel'mıştir 

1 bunu görüyor. Ustı:smq keyfiyeti 25 l'irayı çaldığından yaltalamı • -Jf--
' bildilıi'1(o•. Abmed. :ie dolmdırı - ralt adlıyeye verihni~tır Ancılık inkişaf Ediyor 

cılar:ı bellçi Mehmed! t !im. edi- * Üsküdarda oturan Yorgı a -
dında 1riri ltend'ini bitmiy~l de- Tıakya umumi m'ifetti§liğiJ>iıı yoı. 

MehmHı onları· hl:akola tü-
yÜrken yolda Saim, iskarpinln.lll 
ipim bağlamak balıanesile duru • 
yur w bekçı ile- a:-kadıı.şı Ömo 
Mııdlsinden biraz uzaklaşma, ta- · 
banlar• yağlıyarak ka~mağa bııt
lıyor.,, bekçi rle onu kovalıyor ve 

rec~ sarhoş bir halde sokakta verdiği ebe i'yet s.oyesiııGe bir 
kaç sentden.l:ıeri büyiilt bir inklgell!ne geçene sarklr.tıl:ılt edt',,.ll:en 
şai devresi~ gıxmiş olan ancı -

tutuhırak mahkerr.e:;e verıl'ınıştir. * J,tinyede Cebbur1 soltağlnda lı~ınuz güncfengüıo 1.uakkl et -
melttedır. Peştede bitk<ç sene ev

Dımıtrinin evinden yangın çıkın:ış 
vel zrıcthk &m:u-ıaa ~ eise de sirayetine !n<')'dan veril -
dip mt'ınleUte dönen elemanla 

meden sönd'iirülmüştiir fenni ar1obk .,.uflzrm b.er taraf-
biraz sonra. yakalıyor. Fakat buse- ı--------------1' 

' fer de diğeri kaçıyor. Üç beş gün 
. omll! p<>lish>r onu da ele geçı• -
m4ğe munıı:ıfia.5 o _ orl». 

Sw;ll.ılarm muhakemesine' diliı 
asl.ly. 'birir>ci cı=d:ı hakıldt. DUn-j 

ita dırnışma be~ Mehmftl ile 
kasab Ahmealllı ı:ır.ığl· Tomıı. ~n-

kmd!!er. 
M'ııhaln-me başlt?. 

ralkı.lll!n 

ta taonim etmeğe- ~ı~hınbr. 
H aJ ilha =ı!aki. Jı:mı:m ınikta.rı bD 
ka<; ,_ evveline ıuı=aıı iki üç 
misline yak bit lktRrda aıt • .... ~. 

BirtmtzinDerdr 
Hepimizin Derdi 
Hamam51z Bir 

Semt ... 
Mirnekapıda oturan l'tlr 01' usu

eamu Ja&ıyor: 
... leclbuln ..... eki ..... ka

- fU1r lıalkmın lclDl:ıllll hu -
am:unda. twa da.vrandıfına tUP
b edfte.mes.. P.lk.'\'. bit EcH"'n<"kapa 
ve clnnndt. etil' .. 1ana ~<lcdl

JeJDh.de:D bir rtcah:ll2 var. I.~v~le• 
banda. yapıbruf otan bir hamam. 
8DD zam ' nla (•! dtnse 1 1-

....... Bir """""' ..,.f!'wk bl.1ık
tlll IW'a tP'M'h=tM:~• cewılın -
Ur. Halbuki Sf'mtte ha$ka bh ha

- ,-.... At..rı.. kl..ıl. " hl• 

..... ..- bala-• "" ........... , 
Dıya. die ve l:d:b11t.kapthlan mf'~ 
D.Qll J:m:a.k.aa. mı mli ıig elma& mı1 

' 
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1 Alman ve lngiliz Donanmaları 1 /!Meraklı Şeyleri 1 

Ortalı ta Tehll.keye' AlllERİKADA8İDAMMAHKUMU VE 
~ merlb pzetelerinln 7azd.ıima 

~ röre Nevyork haplsbaneslnde.n 

enzer Bl·r Şey Yok ı ===~==-~d~,~:~=~";'ö~e~-dürmekle maznun 6 kişinin muhake A 

1 ::~E:E=:~~~~E~ 
Alman Harb Gemilerinin ispanya ~:;::::r~~.::~~~~:;~~: 

Bir Kuşun Meza.rı 
- . Japon Edebiyatından -

Sularına Gelişi ... 

Pek Ehemmiyetli Değilmiş! 
Ş 

u son günlerde çok bai;se -
dıld: Alman donanmı.sının 
bir kısmı İspanya sularına 

geliyor, oradan Cebelüttarık bo -
ğazını geçerek Akdenize gelacdt. 
İtaiya donanmasına yardımc' va
ziyetine geÇecek, şöyle o!.ıcak, 
böyle olacak... Ve saire. Avrupa 
gazetelerınde bi= taraftan bcı ka
bil haberlere yer verildiğı gürü
lüyorsa da diğer taraftan sııl&hi
yet sahibi oıÜt(·hasJı>:arın fikir -
leri de ayrıca sütunlara ge~.ri 1 e -
rek vaziyetin aydınlanmasma ça
lışılıyor. Onun içın yeni gele.ı Av
rupa gazetelerine bakarak bura
rla biraz birşeyler yazmak kabil 
vıacak: 

Ingiliz Amiralleri, Cebelüttarık 
ve yahud Maltaya icabında ana
vatan filosundan bir kısım kuvvet 
göndereceklerdir. Alman donan
masından bir kısmının İspanyol 
sularına gelmesi diğer taraftan 
Fransız amirallerinin de ihmal et
tiği bir keyfiyet değildir. Fakat 
Bahrımuhitiatlasideki Fransız do
nanmasının bır kısmı daha ica -
bında Akdenize getirilecektir. 

Onun için Avrupalı mütehas -
sıslarca meselıl Alman donanma

sından bir kısmının öyle Alman
yadan uzaklaşarak Akdenize ka -
dar geçirilmek istenmesi ve sa
ire gibi haberler ilk günlerde he
yeeanlı göriılmüş ise de vaziyetin 

ilı üzerine ortalıkta tehlikeye 
b .. zer bir hal görülmemektedir. 

Fakat meraklı şayialar bir tara
fa bırakılırsa bugünlerde Avru
palı askeri mütehassısların birbi
r'ni takib eden yazılarından anla
ş an bir netice vardır ki o da şu
Jur: Zaman ile İngiliz deniz kuv
vetleri daha artmaktadır. Öyle ki 
939 senesi İngiliz denizcilik tari

hinde şimdiye kadar görülmemiş 
bir tarıh olacaktır. Bu sene için 
İngiltere kendi milli müdafaası -
'la 3d8,000,000 İngiliz lirası ayır-
ıış oldu. Bahryi<: bütçesine ko -

i1e.tN/,;(' 

İngiliz ve Fransız müşterek filoları ile Alman ve 
filolan arasındaki nisbcti gösterir 

italymı 
şema 

müşterek 

nan para 150,000,000 İngiliz lira
sıdır. 

İngilterenln 935 senesindeki de
niz kuvvetleri 139,300 tonuu. 938 

de bu miktar 546,000 ton olmuş
tur. 

1939 senesine gelınce; bu sene
nin yeni programında yapılacak 
birçok gemiler vardır. 

2 saffı harb gemisi, 1 tayyare 
gemisi, 4 kruvazör, 2 destroyer fi
lotillası, 4 tahtelbahir, 20 tane seri 
yardımcı gemi ve daha birçok 
mayin gemıleri ve ~aıre vardır. 

Bundan başka Kralın bınmesi
ne mahsus olan yat da eskidiği ı

çin bunun yerine daha mükem -
meli yapılacaktır. Yalnız Kralın 
arzusuna göre bu yeni yat ı!e{'ide 

bir harb olursa icab ettiği zaman 
kolayca hastahane gemisi haline 
konacak tarzda yapılacaktır. 
Yukarıda 2 tane sallı harb ge

misinden bahsedildi. Bu gemile -
rin her biri 4,000 ton olacaktır. İn
giliz amiralleri bir taraftan kü -
çük gemiler yaptırınağa devam e
drrken eski an'aneyi de unutmu
yorlar: Daima büyük, daha bü -
yük zırhlılar yaptırıyorlar. Büyült 
zırhlılar deniz kuvvetinin nümu
nesi, timsali olarak sayılıyor. 

Yeni yapılacak harb gemilerin
de İngiliz amiralleri şu üç şartın 
birden yerine gelmesini düşünü
yorlar. Büyük gemiler, sür'atli ge
miler, mümkün oldu'!u kadar kuv
vetli ge;niler 925 de denize indiril
miş olan iki meşhur zırhlıdan her 
biri 33,950 tondur. Bu zırhlıların 
adları Rodney ve Nelson'dur. 

- Artık cllmeie hazırım!. dlJ'erek 
oturmuştur. 

Dlfer biri de ,öyle demlşllr: 

- Artık yaşamak ıııun C"eliyor?. 
Vçüncüstı de sandaba7a oturacalı 

sa.ma.n: 

- Ben artık ahrete ctdl7orum. de
mlfllr. 

Dördüncü mahküm da idam edlllr-
keıı: 

- Klmse7e karşı kalbimde kin bes
lemiyorum. Herkesi seviyorum.. 

BqlncbJ: - Allaha ısmarladık.!. 

Altıncısı da: - Uazırım artık!. dl-
7erek son sözlerlnl söylemişlerdir. 

SÜRtJNCEJ\lEDE KALMIŞ 

İŞLERDEN 

Avrupanın mualli.k işleri arasında 

bir İnglliıı razelesl ,uniarı ela halırla
tuor: 
İspanyanm Fransada altınJan var

dır. Fransa hüklimell bu altmlan 

Franko hukiimetlne benüs iade etme
miştir. İsp:ınya donanması Fransa ta
rafınd:ıu muvakkat olarak alınm.q. 

mubafau ediliyordu. Bu gemiler Fran
ko bükiimellne iade ed1lmı,ıır. Çekos

lovakya dtvlefuıln incllterede para -
ları vardı. Artlk Çekoslovakya malUm 
olan ikıbete ufradık.tan sonra bu pa

ralan Almanya almak bllyor. Fa.kat 
in.-ntere vermemiştir. 

MİLYONERLERİN PARASINI 

HESAB EDENLER 

İnı"iıterede birçok mD1oner var. Ge
çenlerde bunların sayısını bir inrt -
lb cazetesl 500 den fazlaya çıkar1.7or
du. Fakat servetin derecesi mllyonu 

aştıktan sonra daha çok zengin, daha 
az zengin olanlar arasında da fark var 
demektir. Bu da zeng-lnlerln sırrı olsa 

&'erek. Londralı bir aazetenln yaz.dıtı
na l'Öre Lond.rada kazanç verrl daire

sinde çalışan ve her biri 19 yaşlarında. 
olan 20 kız memur varmış ki bunlar 
İn&lllı mllyonerlerlnln esrarını iyi bl
tlyorlarrnış. J\lilyonelerin kazançlarını 

ve vergilerlnl hcsab etmekle mcş.-ul o-• lan bu kızların sentllk maaşlan ise an-
cak 200 ııe 420 İnrUI• lirası arasında 
imiş. 

YERİNDE BİR l\ıiJKAFAT 

San Franslsko belediyesi, bir sene 
içinde bir milyon kilometro yol giden 
ve biç bir kaza yapmıyan yedi ,ofö
re birer altın saat mükii.fat ve..rmlştlr. 

BANKNOTLARIN İCADI 

Çok eskidir. İlk bankool İ!a'nm do
tuşundan 801 sene sonra Çlnde 7a ... 
pılmış ve 870 seneslnde umumule.şmlt

tır. 

1609 da tesis olunan Amsterdam ban
k.ası, kendi namına banknotlar çlka.r
d.ı. Bu.nu, diğer bankalar taklld ettL 

Türkçeye çeviren: 
İSKENDER F. SERTELLİ 

O 
nunla evlenmeden önce, bir
birimizi tartnı~ğa, deneme
ğc karar vermiştik. 

O, bznim cesaretimi, sevgimi, 
vefa mı ölçüyordu. 

Ben de, onun sadRkatini, kalbi
ni ve insanlık temayüllerini yok
luyordum. 

Bir gün bana: 
- Kıra gidelim .. Ağaçlar. çi 

çekler orasında gezelim, dedi. 
- Peki.. dedim. 

• O, benden intikam almak için Jap onynnm en çirkin ve ihtiyar b~ 
adamile evlendi. .. 

O, ince bir fistan giydi. 
Ben de beyaz bir ceket giydim; 

sevgilimin koluna girdim .. Şehir
den uzaklaştık. 

* Epeyce yol yürüm;;ş ve yorul -
muştuk 

Yüksek bir kayanın üstünde diz 
dize oturuyorduk. 

Sarı :navt çiçeklerle bezenmiş 

uzun yollardan, dal;arı bir.birine 
girmiş ağaçların altından geçerek 
- bu taşın üstüne gelinciye kadar -
istikbale aid hayli şeyler konuş -
muştuk. 

O. benim fazla maddi bir adam 
olduğumdan şikayet etti: 

- Benim, parada, servette gö
zfun yok. 

Dedi. 
Ben, onun fazla hassas ve mü

tevazı olduğunu ileri 6Ürerek: 
- Bu asırda, hes3bsız ve ölçü

süz yapılan işlerin sonu yoktur. 
Dedim. 
Onu da kPnd;me uydurmağa ça

lıştım. 

Onun da benim fikrimi kolay -
!ıkla hazmedeceğini zannediyor -
dum. 

Karşımızdaki ağaçlardan birinin 
üstüne küçücük bir kuş konmuş
tu. 
Kırmızı kanadlı ve sevimli bir 

kuşcağızdı bu. 
Yere!" eğildim .. 
Elime ucu sivri bir ta~ aldım .. 
Sevgilim sordu: 
- Ne yapacaksın bu tqı? 
- Şimdi göriirsün! .. 
Diyerek hafifçe kolumu salla -

dım .. 
Ve elimd~ki taşı. karşımızda a

ğacın tepesinde cıvıl cıvıl öten kır
mızı knnadlı kuşa fırlattım. 

- Ah ... Yazık değil mi? \ Oturduğumuz, gezdiğimiz. ıı:oı' 
•• O ne?! tuğumuz yerleri baştan başa at 

Ben de amma nişancı imişim dım. 

ha!.. Ne bir mendil vardı .. Ne de 0 ' 

Attığım taş, bu küçücük kuşça- nun hatıra :iPfterL. 
1 ğızın göğsünü yaralamış.. Bu sırada gözüm, bir ağacııı d 

Sevgilim: bine ilişti. 

- Ne yaptın? - dedi - böyle se- Beniın kahramanlığımı ı;ıöstef 
vimli bir mahluku öldürmek sana ağaçtı bu. 
yaraşır mı? Yürüdüm .. 

Ve şiddetle yanımdar fırlıya - O ne?! 
rak ağacın dibıne koştu .. Biraz Bir küçük mezar! ... 
sonra seslendi: Ve üstünde, şarklıların ıneı•1 

- Gel.. Bak! .. Can çekişiyor vur- taşına benziyen bir kitabe .. 
duğun kuşcağız... İşte olruyorum: 
Koştum .. Sevgilim!n yanına git- cZavallı kuşcağızun! Seni bU 

tim: raya gömerken, toprağını göz Y 
- Ben zaten elimdeki taşı onu Iarımla suladım. Taş yürekli ill5 

vurmak ve yere dü~ürmek için at- oğlu, bana cesaretini gösterıııe~ 
mıştım. Nasıl.. Bu nlşancılığundan için, sana kıydı ... Fakat, ben dl 
memnun olmadın mı? 

Sevgilim ıslak gözlerini yere in
dirdi. 

Ben, devam ettim. 
- ElimdP. bir silah olsaydı, şüp

hesiz ki. daha büyük bir hayvan 
vurabilirdim. Umarım ki, bugün, 
cesaret ve nişaı:cılığımdan dolayı 
beni eskisinden daha çok sevecek
sin! 

Cevah vermedi. 
Ağacın dibinden ayrıdlık .. 
Şehre kadar ko!luşmadan 

rüdük. 
yü-

O gün, bu gezintiden bir zevk 
duymadan dönmüş \'e ayrılmış -
tık· 

* Üç gün sonra. sevgilimden şöyle 
'llfr mektub aldım: 

cGeçen gün birlikte oturduğu
muz yüksek kayaya kadar gitmeni 
rica ederim.• 

Garib bir mektubdu bu. 
Okur okumaz yola çıktım. 
Kolkola yiirüdüğür.-.üz yollar -

.. ,,, 
ondan intikam alıyorum .. Bugtl. 
onun düşmanı olan ihtiyar ve ç 
kin bir erkekle evleniyorum!• 

An kara Radyosu 
•uotlx 

17 ,30 Prornm. 
17 ,35 Muzik (Pazar ça:rı) PL 
18,15 l{ouuşma (Çocuk aaall). 
18,45 Müzik (Şen oda milıltl -

rahim Özcür ve ateş böcekleri). 
19,15 Turk müzltl (Fasıl he7ell)· ,4 
Çalanlar: Hakkı Dernıau, t:fref 1' .A 

rl, Hasan Gür, H~cU Tokay, BV
tJner. 

Okuyan: Celil Tok.ses. 
20 Memleket saal a:rarı, ajald fi 

meteoroloji haberlerL 
ıo,15 Tü.rk müzıtı. 
Calanlar: Vecihe, Ruşen Kam. Cef# 

det Kozan. 
Okuyanlar: Muzaffer İJl<ar, 11ıeıeJ 

Toqin. 
1- Tanburl Cemil - Şet.raban petrC 

Z- Sadullah aianın - Şetreban tttf" 
!esi - Nedemki o!rül ruhum. 

(Bu ~~!!a .. :.2.,! :,~.""S!~,~ !.sın da 
V İ V İ A N E R O M A C E 'in 

JEAN MURAT ve JULES BER 

İlk banknotlann üzerinde bankanın 
hmt. kaymett. müdürün imzası vardı. 
Ayrıca şu cümle yazılı ldl: cSarfet, fa

aat israfla defil!» Bir çığlık ... 

Fırsatı Kaçırmayınız ! 
Beyoğlu İstiklal Caddesinde 329 Sakarya sineması. karşısında 

Harbden sonra yapılmış olan 
zırhlılar İngiliz donanmasmda 
yalnız bunlardan ibarettir. 925 de 1 
denize indirilmiş olan bu iki zırhlı 
çok kuvvetlidir. 

Bunlar taarruz kabiliyeti itiba- ı MOTOLA G" l k T• th • 
rile dünyanın en birinci zırhlıları om e ıcare anesı 

dan, dalları biı1hirine dolanmış a -
ğaçların altından geçtim. 

Yüksek knyaya vardım. 
Sevgilim acaba beni buraya ni

çin gönderiyordu? 
Bunun sebebi ancak şu olsa ge

rektir, diyordum O gün, belki ka
ya dibinde mendilini yahud mini
cik hatıra defterini unutmuştur. 

3- Şemsellln Ziya - Şetreban .,.,, 

lu - Oldu şeb mahmuru •evklm. . -t 
4- Ruşen Kam - Kemençe taksW-
5- Şelreban prkı - Ey bahçı•"' 

senin bahçen. 
6- İ!balun - Şelreban yiiriik .. ' 

maisi - Pir olmada &'•rçi nice röoiil-
7- Tanbıul Cemil - Şelrebaıı °" 

semalsL 
6- Falzenln - Acem qlran prl<l • 

Kime halin dJ:reylm. 
ile beraber fevkalade bir tarzda yarat~ıklan 

Vazife Uğrunda ... 
Fı!mi kadar müessir, Cazip ve ihtiraslı bir film görülmemiştir. 

EKLER JURNAL da: En hakkii ve mütenevvi son Siyasi hadiseler .. 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler, 

~ ........... --...................... .... 

sayılmaktadır. Fakat sür'atleri ar-
tık kafi görülmemektedir. 

İngiliz donanmasır.da sür'at iti
barile ehemmiyeti: olan büyük 
harb gemileri 3 kruvazördür: Hod, 
Repuls, Renovn. Bunlar da art:k 

(Devamı 7 inci sayfada) 

os 

Şimdiki dükkAnının terki münasebetile 

ve Ticaret Odasının müsadesile 
Yalnız Birkaç Gün ıçın 

Biitün stoklarını elden çıkaracaktır. % 25 ili 45 haldld tem:ilit. 

Kayaııın dtbine vardığım zaman, 
güneş dağın arkasına devrilmiş

tl 

Sat~ Başladı. İstifade Ediniz. 

A 

Aradım .. 
Çok c.radım. 

Hiç üzerine düşmeğe gelmiyor! 
Ve dişlerini sıka sıka kararlaştırıyordu: 
- Elime geçer geçmez, bırakmıyacağım onu. 
Ankaraya götüreceğim. 
Metres yapaçağım kendime! 
Bırakmıyarağım bir yere s&.vuşsun! 

- Muhak1<ak ki sen beni, benim seni sevdi -
ğim kadar sevmcyor~n. SeVS<'n, bensiz ohnağa da
yanığın o''llasa r.e olursa olsun der, evinden ay
rılır, benimle ltalırsın. Bu gece gitmek istemenin, 
benden uzak durmanın, kendini kolla:ınun arası

na vem1emenin tek sebebi, hep güvenı;izliğindedir. 
Bana güvenmyiorsun, ileriye güvenıyo1 sun, be -
nim aşkıma, s1na olan bağlılığıma inanmıyorsun. 
Bütün bu inanrıamazlıklar seni çeKingen yapıyor. 
Seı;en, br,nim gibi seven, sevgiyi delilik sınırından 
ileriye g5türen için bütün bu çekinge1•liklerin an
lamı yoktur. Nereden bilebilirim ki. yarın seni 
benden ~k gü•el, paralı, genç, yüksek okumasını 
bitirmiş bir adam istemiyecek ve sen de onu be
ğenip bana üstün tutmıyacaksın? .. 

- ........... No. 146 ----Yazan: ETEl\I İZZET BENİCE---··--· Ba.balık yine her vakitki g;bi küplere bini -
yordu: 

Ferit. bu ~on sözünü söyler söylemez Nesrin 
sanki damarla~.ndaki bütün kan yanaklarına top
lanıyormuş gibı yüzü kıpkırmızı oldu. Boğuk bir 
sesle: 

- Buna imkan mı var?. Böyle şeyi nasıl ak
lına getirebiliyorsun Ferit?. 

Diye. se·~giıısinin kolları arasın:ı kendisini attı: 

- Benim bütün bekleyişim annemi. babamı 

yumuşatmak, ~nların büyük servetl~rinden fay -
dalanm•ktır. Paska türlü bir şey obbileceğini ak
lım k~'t'ğı dak•kada bir saniye onlcrın yanııııln 

kalır mıyım? Nüfus kağıdımı kapınca sana geli -
rim. Na>ıl bunun tersi bir şeyi aklına getirebilir -
si.o.? Görmedin mi o ba:bamın ille beııi vermek is
tediği hiılı tecimenini nasıl atlattıffı:nı? 

Buııun başka türlüsünü düşünmene bir saniye 
bile dayanamam. Hayatta hiçbir şeye güvenme, 
fakat yalnız ban1 inan! 

Ve Nesrin bunu söyler söylemez: 

- Ferit s<>ni seviyorum .. 
Sen benim ilk ve son aşkımsın! 
Ben seninim .. 
Gün bekliyorum .. 

Diye mmlıiana mırıldana başını Feridin diz -
!erine koydu, •eten gelen bir ağlama ile gözlerin
den pın•r gibi yaş seli akıtmağa bn~iadı. Ferit de 
dizleri üzerine düşen bu gözleri ya:;Iı lıa~a yana -
ğını yasladı, tıpkı o da onun gibi hüngür hüngür 
ağlama ~a başlJrlı 

BEKLİYEN BEKLİYENE 

Bu ağlayışfarla gerçek lıir aşkın bütünlüğü ve 
yaş olu.p gözlerden fışkırışı vardı! 

Madem Ar.na bekliyordu: 
- Bı.. işimi ancak Bediz'e gördiirebilirim .. 
Diye. 
Bafralı bekliyordu: 
- Söz verdi, gelmedi: 
Diye. 
Tufan Tokatliyanın penceresi öniine oturmuş, 

sokaktan gelip geçen kadınları gözlüyor: 
- O değil, o değil.. 
Diye sızlanıyor ve parmak hesa'n yapıyordu! 
·- Bir, on, on beş, yirmi, yirmi iki! 
Ve içerliyordu: 
- Yirmi iki gündür bana gözükmedi. 
Ne biçim kadın bu?. 
Gönlü ne isterse onu yapıyor! 

- Hanife, Hanife sen yaptın bu km böyle. 
Parasında pulunda değilim artık Gelsin, karşıma 
çıkı,ın diyorum. 

Öldüreceğim kahpeyi! 
Bütün bunların kon~lduğu, düşünüldüğü, 

kararlaştırıldığı gece ve gündüzde Yosma da Per
lin'le beraber Suat ve Çevik Beyoğlunda adına: 

- Modern Gençler Hamam!. · 
Dedikleri bir banyo evinde, yazın çıplak ka

dınlara sergilik eden plajların hasretini dindiren 
çılgın, bir keyif $Ürüyorlar; yiyor, içiyor, yüzüyor, 
erkekleşiyor ve dişileşiyorlardıl 

LİRA: 600 

Doktor Harbiye caddesinde sıkıştırıl}lllştı. Ak
şa.ın karanlığı ıdL O nekadar, atlatmağa çalışıyor
sa ötekiler sıkıştırıyorlardı. 

(Devamı var) 

t-- Nobarm - Eviç .,,.ıu - Sev..W
bıı ai<fam. 

10- Halk tilrl<lisö - Sinemde bit 
tututmut yanmıt. 

Zl Netell plii.klaı' - iL 
U,10 Milzilr (Riyasell C1llllhur ~· 

dosu - Şef: İlısao Kilncer). 
ZZ Anaclolıı ajansı (•Por servbll· 
ız.ıo Milıik (Cazband - Pi). 
ZZ,45 - Z3 Son alanıı baherlerl .,. 

J'annl<I proırram. 

YAS.Dl 

ııı,so Procram-
IZ,35 Türk mözlll - Pi. 
13 Memleket saat &J'Nt, &Ja111 .,. 

meteoroloJI haberlerL 
13,15 - H Müzik (Net'•ll plaklar). 
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1 İstanbulun Acınacak T araFJ 

efneli Suyunun 
Bin bir Şif ası 

Evkaf idaresi Kazanılması Mümkün 
Olan ilyonun Farkında mıdır ? . 

~an: REŞAD FEYZi 1 

G eçen gün, bir arkadaşımız, 
bir hostasını muayene et • 

ler, tirmek için, şehır hastane -
•itı-~den birine gitm ışti. Üniver -
'':ıı~ l>l'Ofesör olan mütehassıs bir 
diy l doktor hastayı muayene e
des~r. B:asb o zamana kadar, mi
diy nden muztaribdi•. Mütema -
idi~ kanserden. ül;:erden şüphe 
her ektedir. Muayene için gittiği 
l!ıu. do~tor, bir başka teşhis koy
~...,. hır başka teda·ıi tarzı tav -
~etmiştir. 

ı.l'ı llııı~ınış ecnebi profesör, has
tor :r.ce muayenedE;n sonra di-

de~ Sizde kanser filan yok .. Ml
ııı,k d.e gaz var. Şimdi size bir ye
dav· lıstesi vereceğim ve bir te
(kı~ t~rzı hvslye edeceğim . Söyle
hın rııni aynen tutunuz. Iztua -
Ilı ız geçec~ktir. Bir şeyiniz kal -
ı;~':laı:aktır. Evkaf id•resinin şeh
latı bı•·kaç yerinde memba suyu 
neı·ş Yerleri vardır. Buradan def
Ve 

1 
suyu alacaksınız. Sabah, öğle 

ak- 1 dak· ~~ın YPmeklerindfn on beşer 
b; ıka evvel bu Defneli suyundan•! 
eı;er bardak iç~ceksıniz. Sizin ila
Ce~'.z hudur. Başka ilaç vermiye-

·ııı. Reçete yazmıyacağım . 

18~asta, uzun zaman midesinden 
.atsız old,lğu ve çeık ıztırab çek-
1 için, ec!lebi profesör ün bu söz
. kar§ısında evveıa hoşnud kal
·~r ve mutlaka bır ilaç almak 

ık n ısrar ediyor Profesör, hastayı 
~e:a tdiyor ve Defneli suyunun 
a •dar mühim bir su olduğunu 
n lıyor. 

n 11asıa, boynunu bükı:rek hasta
d~en çıkıyor. Şimdı. bu hasta, 
b, torun tavsiyesi gi!ıi, her gün 
"~!neli suY" içmektedir. Ve gün
•eıı .. 
h<ı ııunc hazım cihıuında bir ra· 
t tlık hissetmektedi··. Artık, has
a b· 

ft'ı.' ır gün, mirle 1z""1rabının ta -
lu aınen zail olahilecef•ınc kani bu-

nu Yor. 

ne~u vaJ.:'adan sonra, bilhassa Def· 
tı 1 su >u ha1<kında tahkıkat yap
q Ilı ö rcpd;m ki. Dl'fneU suyu-

<n f· · • ı ı b·-~ g ve:ıcı l3S<\a 3r1nı ıLAıen 

1;"Yri, bütü" düny~ insanları bi -

1::r· Bu suyun şihi hassasını bı-
ınıı, Defneli su;·u d:ye, bir su-

~~n f ,tanb•ıl civarında çıktığıru 
'!' e Ç0ğvmm. bilmivoruz. Bu su, 
d a~dolcn suyu civarınd& ve Alem· 
!J gında çıkıyor. ŞPhird~ satılıyor.1 

e ~len evkafın elind•dir. Fakat, 
vKaf idarcs ıin işi ve meşguli-

~ lı ~ok fazb ol,;cak ki, bu su ü
r'"rlc fazla durmuyor. 

h 13
•J 'th yer yüzünün en müt

v. s '.ah ve vacıtası oıan bir şey •• ·ı s· 1 kl a:"l ve propag&nda .. Bak-
lc:ı~a t·loğ'.u p: opaganda ile mem-
1,; c ler zaptctmeğ~ kalkışıyor. 

v<at 'd · k la ' aresı, Defneli suyunu re -

1 Ilı c tı1elid : r. Bütün sıhhi vasıf-
arını ·r .. h ı b .. 

• :-;1 a verırı ac:'sa arını u -t" " -
cun llıcrıılekete ilan etIJ'elidir. Biz-
e CVk ! 'd . . 'd 

b · ı o:ıresı yenı varı at mem-a . 
zcıı ara;na!?'alıdır. Elinde, en gti-
su va,1dat memb~: v~•: Defneli 

llıeınbaı.. Bıı su rnvmbaını bir 
gClır . 
~ 

1 
llıemhaı h.ılin~ soKmak çok 

Q av , b -b,,1 · •e asittir. Şı• ~ar k., evvela 
s ca ;arfetmel•dir Raklam için 
arfed 1 
neı· ı en parava ac:mayınız. Def-

ı su"u b. c • k t. 
Şahs , r ı;1;3usı . ır e ın veva 

ın elinde olsaydı sahibini mil-

;,oıı. r Yapardı Evk;;f idaresi mil
.,oı1cı· l 

' 

Avukatın su sattığı yerlerden biri 

Defneli suyu, aynı zamanda, 
kuvvetsiz, zayıf, kan~er ve iştiha
sız olanl9ra en kuvvrtlı şurıiblar
dan daha ziyade iştiha temin et
mektedir. Yemek yiyememekten 
şikayet edenler. derhal Defneli su
yu içmğe başlamalıdır. 
İstanbulda bu k.;dar güzel ve 

sıhhi sular vardır. Çoğumuz Ter
kos suyu içeriz. İnkara mahal yok 
ki Terkosun içinde mevaddı uz -
viye fazladlr. Defneli suyu ve di
ğer. memba fü!arını gözünüzün 
önünde sıralayınız. Bütün İstan -
bul civarı, böyle dün~ııııın en gü-

r • 

Kiralı 
Bar 

Kızları 

zel memba sularile doludur. Ve 
biz hala, bu şehirde içecek su bu
lamayız. Şehir halkının mühim 
bir kısmı da Terkos suyu içer .. 
İnsarun bu hal karşısında hay

retten ağzı nçık kalı:10r. 
Evkafın Defneli suyuna beda -

vadan bol bol reklam yaptım. Ev
kaf idaresinden teşeJ,.kür beklemi
yorum. Yalnız, korkarım, üstelik, 
Defneliyi iyi istısmar etmedikle -
rini yazdım riiye, bar.3 kızmasın
lar ... 

Bu, bizim meslek cılvelerin -
dendir. 

Kiralık Bar Kızları 
Avnıpada Çok 

T aarn rnürn Ediyor· 
muş .. Çünkü ucuza 
Mal Oluvorrnuş 

P 
ari.> b.ırlarında birçok kız- ı 
!ar vardır Yamnda kadın 

buiunmıyan erkekler gişe-

1 
den bır bilet alırlar, ıçeri girer -

ler, Bu kızlardan hang;si hoşlarına! 
giderse yanlarına çaı_7ırırlar, biletı 1 verirler. 

Kız. nıuayyen bir saat yanların

da oturur, beraber danstder. Son
ra yıne yer•ne Az soıın bir baş -
kası tarelınd•n davet olunur . 

larını açıyordum. Yaz geldi, tiyat
ro kapandl. Ben de açıkda kaklım. 
Bir levanta mağazasıııa seyyar sa

tıcı oldum. Elimde küçük bir çan
ta kapı kapı dolaşıycr, levanta, sa

bun, diş ma~unu, pııdra gibi şey • 
:er satıyordum. Sonra bır sigorta 

şirketine simsarlık yaptım. Niılıa

yet, ckiralık bar kızı. oldum. 

s. r, tnnmak i<ı,·in ısrar ediyor· 
a. n . 

<( bu· d:yeı;\'"(tımız yoktur. 
<;· 1 "ı, . . D f 1· 1 \- ~K .. f' ınr gnrt e ne ı su-

~ 111 
tı • «rıı~k i~ı r., Amenkadan. Av-

Parısli mos'ekdaşluımızdan bi
ti, bu kızlarrfar bırile gorüşmüş. 

Ha} atını an!P.tıyor· 

Erkekler tıpkı takr.: kiralar gibi 
bizi kiralar. Bazılarile bir, iki 

saat beraber bulunuruz, konuşu -
ruz, dans ederiz. Bn1larile bar ka
panıncıya kadaı. .. 

tn.ı •lııu lıı çok ha•l:•iar gelmek
k·ı Bı.: su, bllha"~·- K~rac er. 

'Jtı 
"<ıı · • • ş 'l1 • 0 ııc lı t ' klarına 

.. c ) el 

,\ııı• = öldiığü zam&n yirmi iki 

Yaşında idi"!. B:r parasız ve yal-
ııı ~ ılnıı;tıM. Bir tı:.1 atroya gir

!>t ı,r t'1l atıyo'\ loca kapı-d in 

Ne mi kazanıyoruz?... Saatte 
yirmi frank. Bahşis de aldığımız 

olur. Vasati kazancımız gecede 100 

franktır ... • 

.~-~-.. :-KİMD-~ _A_.I i ı On S e n e S e v g ilisin i 
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ayın biri, bir lokantaya gi
rer; güzelce ka~nını doyu
rur, bir lira verir, gider. İki 

gün sonra gelir, yine ayni yemek
leri yer. Fakat bir buçuk liraya ... 
Bir gün sonra yine gelir, yine ayni 
yemekleri yer. Garson hesab pıı&
lasını getirir: İki lira... Patronu 
çağıru. sebebini sorar. 

Bek/iyen Genç Kız 
Birbirlerini Unutmamışlardı. Büyük 
ikramiye Çıkınca Evlendiler 

Patron puslayı tetkik ettikten 
sonra büyük bir nezaketle: 

- Hakkınız var, der. Kaıbahat 
kasadaki memurda. l'uslayı yan
lış yazmış. Fakat, doğrusu bu ... Şu 
halde bir buçuk li-.ı borçlusunuz, 
bayun! .. 

DOKTORUN MARİFETİ 

- Kızınızı rahatsız diye işittim .. 
- Evet, b!ra7. rahatsız idi... Üç 

gün içinde uçtu, gittı. 
- Vah! Vah! .. Zavallı yavru! .. 

Hayat dediğin bir şey değil... Üç 
günde uçup gitmek ... Ehemmi -
yetsiz bir hastalık yüzünden ... 

- Ne hastalığı?... 

- Kızınız, tutulduğu hastalık-

tan ölüp gitmedi mi? .. 
- Yok ca!'ım! .. Doktor kaçırdı .. 

ÇOCUC.UN KURNAZLIC.I 

Ferid, bahçede oynarken davu
lunun değnP.klerinden birini ku -
yuya dÜ§Üriiyor. Alarlanmak kor
kusile ses çıkaramıyor. Büyük gü
müş bir kaşığı, ibriğı ve şekerliği 
alıyor, kuyuya atıyor. 

Bunun farkına v•ran annesi hiz-

·---------

--------
metçilere çatıyor. Qnlar; almadık-
larını, görmedi!derin' söylüyor -
!ar. Ş e ks pir' in 

Eserlerini 
Kim Yazdı? 

Hazin Bir Aşk Macerası 
Ertesi gü'1ü Ferid, koşa koşa an

nesinin yanına gel:ycr: 
- Anne, diyr.r. Kuyuda parlak 

bir şeyler gördüm. 
Bi~ kuyucu çağırıyorlar. Kuyuc 

ya indiriyorlar. Ka"ık, ibrik ve şe
kerlik bulunuyor. Kuyuru çıkmı
ya hazırlanınca Ferid bağırıyor: 

- Kuyucubaşı, ikı gün evvel 
düşürdüğürn değneği de çıkar! 

- Ne değneği? .. 
- Davulumun değneği!.. 

Mısırda Bir Afet 
................. ""'!!"" ... 

15 Milyon İnsan 
Bir Böcekle 
Uğraşıyor 

Mısırda Adeta Geniş Bir 
Seferberlik ilan Edildi 
Pamukların ince, yeşıl fidan -

!arına sarıları küçük. miniminicik 
pembe renkli, güzel bir böceğe 
karşı bütün Mısır halkı ayaklandı, 
adeta umum! seferberlik ilan etti. 

Her Yıldönümünde 
Olduğu Gibi, Bu 
Münakaşa Tekrar 

Tazelendi 

1 
ngiliz gazetelerı her sene oldu
ğu gibi bu sene de 22 nisanda 
Stralforddakı köyünde meş • 

hur şair Şekspiı 'h yıldönü -
mü münasebetile yapılan mera
simden bahsediyorlar. Şekspir'in 

köyünde şairin hatırasını tazele
mek için vesileler eksik olmadı
ğı giıbi İngilizler bunu yapmağı 

da unutmazlar. Bu seneki mera -
simde birçok da ecnclıi bulunmuş
tur. Dahiliye Nazırı Samoel Con 
Şekspir'in batırasmı anarak kısa 
bir nutuk söylemiştir. Şekspir'in 
faciaları olsun, komedileri olsun 
İngilterede her mevsimde, vt her 

(Devomı 7 inci sayfada) 

Z 
ehra; köyün kenarındak" 

çeşmeye kadar sevgilisini 
teşyi etmiş ve eyrıluken o-

na: 
- Merak etme, dem,ştl. Ölün • 

ciye kadar sen i bekHy•ceğim!. 
Bekir, İstanbula gidiyordu. Bir 

iş bulacak, çalışacak para kaza· 
nacak ve köyüne dönerek sevgi -
!isi Zehra ile evlenecekti. 
Kızın babası: 

Kızın babası: 

- ~ekir, işte yaramaz serseri· 
nin biri... Ona kız verilir mi? ... 
Evvelfı para sahibi olsun da sonra 
evlenmeğe kalk!Jn .. . 
Cevabını vermişti. Bekirin köy

den ayrıldığını işitince geni§ bir 
nefes aldı: 

- Oh! dedi. HelP şu serseri de
foldu, gitti... 

Zebra, başını önli:ıe eğdi. Baba· 
sına karşı birşey diyemezdi. Onun 
Q<Jk asa!ıi ve hiddetli olduğunu bi
liyordu. Fakat. yü•e[!iı:de: cGöre
ceksin, diyordu. Bekır lıir iki sene 
sonra paralı gelecek, çıft çulbuk 
sahibi olacak ... • 

Zehra, bu ümidle sevgilisini bek
liyordu. Günler, haftalaı, aylar 1 

geçiyordu. Bekir, ilk mektı."bunda 
uzun uzun yolculu~unu anlatıyor
du. Fakat, sevgiden hiç bahset • 
miyordu. İş bulup bulmadığını da 
yazmıyordu. 

Bir sene geçti. Zebraya birkaç 
talih çıktı. Kız, hepsini reddecil -
yordu. Babası: 

- Biraz daha sabrediniz, diyor
du. Bek:X gideli heniiz bir sene ol
du. Hala mektub gönderiyor. Bir 
gün göndermez ol~cik. Zehra da 
ümidini kesecek .. 

Köyde, Zehranın sevglşinl duy
mayan kalmamıştı Kadın ve e,
kek or.dan batı.ediyorlar: 

- Budala kız, diyorlardı. Be
kirin para kazanıp geleceğini ümiJ 
ediyor ... 

Zehra bunlara fU cevabı veri -
yordu: 

- Göreceksiniz, nekadar çok 
paralı gelecek ... 

Genç kızın büyük bir safiyetle 
söylediği bu IJÖZ!er köylüleri gül
dürüyordu. 

Bekir, her ay bir mektub gön • 
deriyor, Zebranın ümidlerinl kuv 
vetlendiriyordu. 

(Devamı 6 ıncı sahifeth) Senelerdenberı Nıl vadisindekı 

tarl,;larda pamuk yetyiştirenler, = 

gül rengi kanadlı küçük kelebek- F·ı· lerı· 
Jerin tiÇUŞtuklarmı görüyorlar al- 1 ı m 
dırmıyorlar, ehemmıyet vermi - ı 

Gölgede Bırakan Müthiş 
yorlard:. Bı· r 

Halbtikl bu minim;ni kelebek- Haydut öldürüldü 
ler. fidanl2rın yapraklarına tohum- -------------- ı 

!arını bırakıyorlardı. Mısır köylü- A "k / / ''S • ı• LJ J. 
!eri için kelebek. zararsız bir mah- eı·r Dakı'ka I merı a ı ar evım ı nayaut,: 
Jıiktur. tns•nlara kanı bir fena - 'Ll B A J JIA 
lığı dokunmaz. Fakat pamuk fi- --<>--- DediR eri u aama ırıuhteşen 
danlarına?... D • • B • JIA V l 

Ziraa: mütehassıslarının en bü- 1 Y 1 p fr lYleZar l apfl QT 
yük düşmanı budur. Kelebeklerin Geçmemelı" f. 
tohumlarını bıraktıkları fidan -
ları hemen yaktırırlo.r. 

Bu iş için de çocukları çalıştı

rırlar. 

Tarla !arda binlerce çocuk gö -
rülür. Bunlar, kont,·ol altında, fi
danlara birer birer bakarlar, to
humlu fidan!arı koparular. Her 
gün Ziraat nı-wretinin kamyon -
larile tarlalara gelirler. Geç vakte 
kadar çalışırlar. İyi de gündelik 
alırlar. Akşamları güıe güle ev -
!erine giderler. 

Şimdilik bu güzel. fakat muzır 
böceklen imha için bulunan ipti
dai çare bu ... 

KIRK BİN LİRA.MtlKAFAT 
ML~ırın geçen senekı pamuk 

maiı<;ulünün üçte birı bu böcek -
!er yüzünden bozuldu. Milli ser
vet tehlikede. Kongre, bu afete 
karşı deva bulacak miıtehassısa 

kırk bııı Türk liralık bir mükafat 
verilmesini kar<., !aştırdı ... • 

* Futınalar gökyüzünde bir 
dakikada bir bilyon kilovat e
lektrik hasıl ediyorlsr. * Amerikada cinai takibat 
için bir dakiKada yüz on bin 
frank sarfediliyor. 
* Muharebe korkusundan. 

yeryüzündeki yedi büyük dev
letin bir dakikalık masrafı bir 
milyon franktan fazladır. * Morina balığı dakikada iki 
yumurta çıkarıyor. Eğer avlan
masalar. beş senede ı\tl8ntik de
nizini doldıırı;rlar. * İnsan karu bir dakika için
de damarlard~ yüz doksan met
re mesafe kateder 
* Bu <etıı·ları okuyup bitir

diğiniz zarnan yarım bılyon toz 
molekölü yutmuş bulunuyor -
unuz. 
ŞİMDİ BİR DAKiKA DA 
GEÇMİŞ BULUNUYOR -

/A 
merıka gazeteleri zabıta fi
limlerine duman attuan bir 
haydudun maccrıı.Iarıru an

latıyorlar. 

Jesse James, ismindeki bu hay-

dudu Aınerikalılar çok seviyor 
!arınış. Hatta 1903 de, macerala 
rından biri filme alınmış. Bunuı 
için 200 dolar masraf eden şirke 

(Devamı 7 inci sayfada) 
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iON TELGaAr - 30 Nil.AN .. 

ılonya Dançigi ve ! Hazin Bir Aşk 
Koridoru Veremez Macerası 

(1 inci sahifedett d~am) 
telif devletlerm sinırlerinin yıp - · 
ratına teşebbuslıne devam edile -
ceği kanaatindedir. 
Zberojna, şöyle y~zryor: 

Ordunun organı olan Pols1ı:a 

.Polonya, prensip 1\lbal'ile, Al
man • Leh münasebetlerinin mus· 
lihane bu şekild etanzımi için mü
zalı:ereleze deııam etmeğe hazır -
dır. Yalnı.z bu mllıakerelerb:ı mü
n:ıslib bir hava içinde, tazyik ve 
telıdidden uzalı: olank başlaması, 
Ilı:! tarafın menfaatlerinin nazan 
itibara alınması lhmıcbr.> 

Bu gazete, Hitler'1n nutlı:uı:ıda, 

buı yanlış nokW"r bulunduğu -
nu da yamıaktadır. 
Varşova 30 (Hususl)- Hitlerln 

nutku bütün Polonya gazeteleri
ni son derece meşgul etmelı:te<lir. 
Bu nutukta Dançıg ve koridor 
meselesinin açıkça ortaya kon -
ması, efkArı mnumiyeyi son dere
ce meşgul etmelı:tedır. 

Gazeteler bu nutuk hakkında 

fU mütaleada bulunmaktadırlar: 
•Polonya ademi tecavüıı paktı

nın feshedildiğini öğrenıruştır ve 

Alınan . Leh münasebetlerinin 
yeniden tanzımi için müzakereye 
gınpneğe hazırdır. Yalnız noktaJ 
nazarının de;ğişmiyeceğin:i lı:p'şı 

tarafa ihtar eder. Bununla bera -
ber Polonya ile Almanya arasın
da emniyetin sarsılmasını intaç e 
den halihazırdaki vaziyetin !ki 
memleket arasında yapılacak mü
zakereler lçm müsaid bir hava 
tep.il ettiğinden §iiphe etmekte
yiz. Orta ıeviyedeki vatandaş yir
mi beş sene hülı:mü olacak olan 
bir ademi tecavüz ntlsakı akd1 hak

kında bir teklif yapıldığını öğren
diği zaman bu müddetin ne gibi 
bir lı:ıymeti haiz olduğunu ve 10 
ıenelik bir müddete riayet edil -
memlş mi olduğunu sormaktan 

kendini alamıyacaktır. Akldlerin 
birinin !§ine yaradığı miıddetçe. 
mutMıe~ olan ve bir yulı: t kil et
tiklerine hükmedildiği zaman bir 

denbire feshedilen paktların ne 
kıymeti olabilir? Çetin meselele
nn halline teşebbüs etrneğe hazı

rız .Fakat Polonyanın tecavüz et
miyec.,ği hadler ve ter ldii!.siiz 

reddettiği metodlar vardır • 

Nevyork Sergisi Açıldı 
(l inci aahifeden devam) 1 

Sergide üç cepheli ve 212 metre 
yülı:ı;ekliğinde bir <liklll taş yapıl
mıştır. Tepesinde radyo tesisatı 

var<lır. Bunun yanındaki kürenin 

kutru 6~ metredir. İçerisinde bir 
anfiteatr bulumna.kWır. Orta yer
de büyük bir göl, gayet cesim bir 

bahçe, bahçede de birçok eğlence 
yer lerl vardır. 

Nevyorlı: Beledlyetl, sergıye aa-

atte 16,000 kişi naklEdEcek vesait 
temin etmiştir. Sergiyi, adi gün
lerde vasati 250,000, pazar ve yor
tu günleri 800,000 olm~k üzere 50 
milyon kişinin ziyaret edeceği tah
min edilmektedir. 

Sergideki Türk pavyonu bil -
hassa nazarı clilı:katı ce:tbetmek -
tedir. Gözleri •gratsiyeJ. !ere alı
ıan Amerikalılar, Tı.irk üslilbu -
tıun güzelliğini takdirle karşıla

maktadırlar. 

Tramvay Şirketinin l Kaymakamlar Arasında 
Satınalınma Mukavelesi Değişiklikler 

Ankara 30 (Hususi)- İstanbul 
tünel ve tramvay şirketinin satın 
alrnma mulı:avelenamesinin Bi> 
yük Millet Meclısi encümenınde 
müzakeresine başlanmı.ştır. 

Dıılı.liye Vekfiletinin kayma -
kamlar o.rasında yeniden değişik
likler yapacağı haber alınm1ştır. 

Bu hususta hazırlanan kararname 
yakın<la Başvekalete vcrılecektir. 

ava 
27 inci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

8 üyü~ nr am iye 40.000 liraJır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

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

'ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 146 

- Vay Jaeratalar .•. Sonra: 
- Ahali hep bunL.rla bf>raber 

olmu.ştur. Ulema Ağ•kapwna top
Janmı;Jaı yenıçeri yardakçılıl!ı 

yapmaktaw.rlar. 
- Ah, başı kdenl! her.tin ... 

trıor..ra, 

- Yeruçtriler ulem;,yı önlerınc 
k!Jıaraı. Atmeydanına geldiler. 
Sultanahmed c&mİlnı merk~z it
t h:u ettiler. 

Aygır lmam başda olmak ü-
2 re saraya bir heyet gönderdl
ıu_ 

- Nt' İSllJIOrb?? 
- Ne letlyecekler, birçek kiti-

nın ~mını istıyorldr 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

- lılerelA? 

- ~ efendiıruzin kellf'sinl 
taleb etmektedirler. 

- Ah, halno "lu haınlu ... Son-
ra? • 

-Seınra paşam; Padışah, bun
ları k.abul etmemı.ş .. Saraya gir -
mek için ça~ınışlar ... Fakat; bal
tacılar, Silahtarlar kale kapılarını 
kapadıkları ıçın içeri glrememi\1-
ler ... 

- Pa<liph ne haber yollamlf 
bunlara .•• 

- Vezınazama gidiniz cllye 11-

u yollAA'IJ1 paşam.. 
- Peki sonra: 
- SGrıra, pa,am! Ulema ve ye-

(Ş inci ıa!lfadan devam) 
Bi:r srne daha geçt'. Babası, mut

laka kendisini kocaya vermek is
tiyur, 1.>rar ediyordu. Köyün e:ı 
zeDginlerindcn bir tıUib çıkmşıtı. 

- Eğer bunu da reddedersen, 
artık lı:ızım değıls!n.. Git, başının 
çaresine bak ... 

Zehra, babasının bu kat'i sözü 
zerine bohçasını hazırladı; evini, 
köyünü terketti. İzmlrc gitti Ki
bar ve zengin bir ailenin ya:nına 
hizmetçi girdi. 

Arad:.n b"§ sene geçtı. Zehra 
}l('r ay aldığı on beş liranın bir 
kuruşunu sarletmiyor. bankaya 
yatmyOYdu. Bin liraya yaltııı pa
raaı birikmişti. Tayyare piyan • 
gosunun son çekilişindıı büyük ilı:

rantlyeyi kazandı. 20.000 lira az 
para değil!.- İşini terlı:etti, köyüne, 
babamnın yanma ~itm~k imedi. 

Evine yaklaştığı zaman kapı -
nm önünde büyük bir kalabalık 
gördü, bab:ısınm ôldüğüni' anladı. 

Göz yaşlan dOkerek cenazeyi ı 
takib ;,tti. DönÜ§te ~kirle ay -
rıldığı çeşmenin kenannd otur
du. Ağlıyor; hayat nı, sevgısinl dü
§iinıiyordu. Uzaktan bir karaltı 

peyda oldu. Birisi gcUyordu. Dilı.

katle balunca bunr.>ı Belı:ır, teV -

gilisl BekJr olduğur.u anladı. Ne
kadar zayıflamış, değişmiş, taru
lamıyacak hale gelmışti. Saçı ve 
sakalı uzamıştı, ü...tiı ve başı pe
rişan i<li. 

Bekir, çeşme'1in iınüne geli~e 
durdu, dikkatle gen~ kıza bakmı
ya bafladı: 

- Bekir! ... Bu ne hali.. 
- Sorma Zehra, ba~ıma gelen-

ler! ... 
Sözünü bitiremedi. Çef111enln 

yanına oturdu. Neden sonra: 
- Zehra, dedi. Bılsen nekadar 

uğraştım, çalışhm •. Fakat. bir tür
lü para kazana'1!adım. Talih yar
dım etmedikter. sonra ... 

Zehra, •evgilis!nin el1erınl tuttu: 
- Mütees:ıir olın::t, Bektr, dedi. 

Bende p~ra çok. İkimlz,, de yeti -
şir. Fakat, seni bu lıalGe glırrne -
lerınJ ıstemem. Çıin1"ü 7engın olup 
geleceğini söylediğh.ı zaman her
kes bcn.mle alay en:yor, eğleni -
yordu Haydi lzmire gidelim, ü,.. 
tünü, başını düzfl'lırrı, köyt"" döne

lım 

Bir h<1fta sonra ko; e döndukleri 
zaman Zehra .. flvgi hnni t!Österi· 
var· 

- N.ı~ıl Bekır zen!(in olacak, 
gelecek diyurdum. H<ıklı mı imiş!,. 

Zehıa ile Bekrin düğünü pek 
parlak olmuş. Glıvev, köylülere 
bırçok hed\yder daf?ıtmıştır 

Hataya Mal Sevkede
cek Tüccar 

Hatay hiikumet mal ith;ıl et
mek istıyen tuccc.rlar içın mil .. 
him ve yeni bır kayıd koymuş· 

tur. 
Bu kayda göre badema mal ge

tirtecek olan bütiln tüccarlar sl
parişlerinı vermeden evvel Mali
ye Vek5ktine müracaat Nlerek 
bir ıstıda ile keyfiyeti malıye mü
teha.<."sı Ferit Melene bıldirrne

ğe mt'Cbur tutulmuşlardır 
Ferit Melen müsaade verme • 

nıçerller Padı~ahın bu haberine 
fena halde ıçerlemişler ve gale -
yana gelerek sultan Mahmudu is

temeyiz diye bağırmağa ba~ladı
lar ... HPp bir ağızdan bize böyle 
Padişah gerekmez diye bağın · 
yorlaıdL 

- Bu hale karp saraydan bir 
hareket yok mu? 

- Hiçbir hareket yok .•. Kale 
ve ~aray kapılarını kapamifl:ar .. 
O kadar ... 

- Şehir ne iılerncie? 
- Vü:lera ve vükelA koııalı: ve 

saray lannı durmadan yağına e· 
diyorlar ... 1stanbul rclkı hep bun
larla beraber olmuştur. 

- Miktarları ne kadar• 
- Bütün İstadbul ırgad ve ııme-

leai yeniçerilerle beraber ayakta 
başta da ulema küruha vn ... On 
binlerce ki§i.. 

- Demek bütür. İ&t•nbııl ~..,. 
çerilere uymuş.. ' 

- Ne yapsınlar, ukma gi:ırnhu 
din elden giii diye ciel!Al bağır· 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar icra Memurluğundan : 
Fatma Laman tarafından Vakıf Paral31' idaresinden 2306G ikraz 

nwııarasile borç alınan par.ıya mukabil birinci derecede ipotek gl5ate
rilmif olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamaınına yeminli üç ehlivuku.f tarafından 5500 lira kıymet takdir 
edilmiş olan Erenköyünde Göztepe mahallesinin Mehmet Ef. aokağında 
eski 4, 5 yeni 123, 123 kapı No. lı ıağı Kamil veresesi kötJı:. ve bahçesi, 
sol tarafı Nebil vereseııinin köşk ve bağı arkası ve cephesi tariltiAm 
ilB mabdud bahçeli kargri köşkün evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

İşbu gayrimenkul bahçe içinde olup etrafı demir parmaklıklı 14 a
yak mermer merdivenle mermer ıahanlıjı havi ahşap kapıdan birinci 
kata girilir. 

Birinci kat: Zemini muşamba döşeli bir mıtre üzerinde iki oda ve 
bu antreden kapı ile geçil~n salonda ayrıca ki oda alaturka bir be11 
vardır. 

Çab katı: Birinci kattan ahşap merdwenle çilı:.ılır bir sofa üzerinde 
dört çatı odası ve camekanla tahdid edilıru. aq,fa üzerimde iki oda bir 
alafranga heladan ibarettir. 

Zemin kat: Birincı kattan ahşap merdivenle zemin kata in!fu. Ze
mmi çimento döşe! ve camekanla ikiye bölünmüş taşlık ve zemini lı:are
aiman döşeli bir mutlak (bahçeye lı:apuıı vardır) duvarları fayans ze
mini karcsiman döşeli hamam yerı, iki yemek odası, bır beliı. ve bu kıs
mın birinci kat merdiveni altında bir kuyusu vardır. Binada elektrik 
ve su tesisatı mevcuttur. 

Bahçe: Bahçede binanın arka tarafında zemmı k.ırmızı çıru doşeli 
etrafı kitrgir üstü ahşap bir mutfak vardu. Yine bahçede etrafı Ir.argir 
üslü ahsap bir ahır mevcuttur. Bahçenin arka tarafında sokağa açılır 
ayrıca b:r dcmır kapı ve bırinci kat merdiveninin yanında anifiaiyel 
bir havuz ve cınme basma tulumbalı bir kuyu ve beş çam ağacı ve sair 
mcyvalı ve meyvasız ağaçlar vardır. Bahçenın etrafı duvarla muhat 
ve matruhtur. Binanın bedm d· varları kargır dahıli bôl.meleri ve üst 
kat kamilen alışaptır. Çalı alafranga kiremitle ortülu olup .saçaklar muh
tacı tamirdir. Zentin ve birinci kat pencereleri kısmen demir parmak
lıklı ve panjorludur. 

Mesahası: Kaydına göre iki dönüm miktarındadır. 110 metre mu
rabbaı üzerine köşk ve 5.65 metre =abbaı iızerine de çamaşırlık ınşa 
edilnıiştir. 

Yukarıda hudud, evsaf, ve mesahası yazılı gaynmenkulün tamamı 
açık arttırmaya konm~ olup 7/6/939 tarihine raslıyan Çarşamba gü

nü saat 10 dan 12 ye kadar tl'sküdarda İhsaruyedeki dairemizde ~ık 
arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedelı muhammen kıymetin % 75 inJ 
bulduğu takdirde gayrimenkul en çok artmanın üzerine ihale edilecek, 

alı:..si takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on bcı; ı;un müddetle temdid edilerek '12./6/939 tarihıne raslıyan Per

§t!mbe günü saat 10 dan 12 ye kadar yine dairemizde ikinci açılı:. art
tırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıra
nın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taiblerin arttırmaya girmezden e-tvel muhaınınen 
kıymetin % 7.5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lbımdır. 

Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden 

evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle 
arttırmaya çı.karılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale atası'ldaki 

fark ve geçen günler içtn % 5 den hesab olunacak faiz ve diğer zarar-
1.ır ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurnyetimizce alıc•dan tahsil 
olur.ur. 

Birikmiş vergılerle belecliyeye ait tenvirıye, tanzıt.yt ve dellaliye 
r<sıınleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik tav'.z 
~edeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanuı:ıuaun 126 ıncı madd·:?S•nin 4 llncü 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer aıa

"adaranıu ve irtiıak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 

ve masrafa dair olan iddialarını, bu i!Anın neşri tarihinde>:ı itibaren 20 

fiin içinde evrakı müsbıtelerile bildinneleri icııb eder. Aks: balde lıak

ları tapu ııicillile sabit olmadıkça sa~ bedelinin paylaşma.sından bariç 

kalacakları ve daha fazla malOmat almak jştjyenlerin 8/5/939 tarihinden 

itıbaren berkesın görebilmen için açık bulundurulacak olan arttırma 

şartnamesile 939/999 numarah dosyasına mıiraeaatlan lliın olunur. 
(2980) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden 
İsmail Hakk.ıya aıt olup, Cerrahpaşa caddesinde yflllden i~a etti

rilen İstanbul 45 el ılk okul yanında açılacaJı: çocui bahçesi iç;n istim

lfil< edılecek olan Aksarayda Hacıbayraın sokağında 3 numaralı eve 
Belediye Daimi Encümeninden seçilen lı:.omişyonca bıdayeten takdir 
olunan bin be~ yüz lira bedele mal sahibi tarafından yapılan itiraz üze

rine keyfiyet Vilayet Şehir Meclisince incelenmi~ ve 250 lira ilavesile 
bedt'lin 1750 liraya çıkarılmış olduğu 12% tarihli lı:.ararnamenJn 13 eü 
maddesine tevfikan ilan olunur. (2994) 

den ithaliit yapılmıyacaktır. 
Mumaıleyh haftanın pazartesi, 

salı günlen İskenderunda, cuma, 

tmca zavallı hallı da inanarak bu 
heriflertn peşine düşmüt. 

- Peki; Ram12 Faş~ ve Kadı 
Paşadan haberin var mı' 

- Evet; bütün bunları tahkik 
ve tetkik ettikten sonra; Emlnö -
nüne ındim. Bir sandala bınerek 
karşıya geçtim. Bin m~tıa 
Ramiz Paşanın ağalarına kendi -
nıı tanıtarak huzuruna çıkabildim. 
Paşa beı>i görünce tanıdı. 

Deyince; Alemdar Mustafa pa
şanın yüzü gülmüştü. Demek Cü· 
ee Ramiz Paşa ile karşılaşmıştı. 
Öyle ise kurtulmaları yalı:mdı. 
Cücede hayırlı haberler vardı. 

Hal!illın !Mını keserek ıstıcal ile: 
- Oh!. Çok güz.el alenn sana 

Hasaı;. Hiç §Üphe ) <'iı lı:i hayırlı 

haberler getirdin.. dedı. 
Fakat; Pa~nın bu sci~leri üze

rin€ Cuce llasanın suratı çatıldı. 

Ve soz1Prıne devama başladı: 
- ilahi. Paşam; Hıç de vazıyet 

düşündüğünüz gibi değildir, Üste 
de h•psoldum .. ded~ 

cumartesi günleri de Antakyada 
bulunarak bu müracaatları ka -
bul edecektir. 

- Ne, hapa mi oldun?. 

-Evet! Pıifanın lıuzuruna çı -
lı:.mca vaziyeti anlattım. Ortalığın 
gördüğüm halini arzettirr ... Vazi

yetimizin çok kötü olduğunu bil
<lirdım. Bir an evvel imdad belı:le
cliğımizi yana yakıla anlattım. 

- E... Ne ceTab "Per1ii 

- Verdığı eevab ~aibdır. 
- Acaib mi?. 

- Evet; fÖyle buyurdular; pa· 
dişahımı:z efend!m12 Toplı:apı ve 
Galata, Tophane cihetlerini ua

kirimle tutmamı ır~ buyurdu
lar-. Binaenaleyh ~a türlü ha
reket etmeme imkan yoktur de -
diler 

- Doğru mu ııöylüyorsun Ha -
san? 

- Emınolunuz Paşam, söyle -
diklerim doğrudur. Yalanım çı -
karsa kellem size h€all olsun .. 

-Peki söylemedin mi ki, va
ziyetimn çok fenadn? 

(D<'t'amı 1illf} 

Gayrimenkul Sabş Danı 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Mea'udun lbrahim zimmetindeki beş yüz bra ana para içı.ll ~; 

olup bu kere borcun ödenmemesinden dolaşı paraya çevrilınf5',,, 
rar verilen Eyüpte Korucu Mehmed Çelebi mahallesinin Ayva 
caddesinde eski 56 yeni 36 No. lı dükUnın borçlu uhdt<."Jdl bU 
3114 de 118 hissesi açık arttırma il sattla<-alıtıı. 

Bııftft: 
,r 

Sağ tarafı Tutl düklthı ııol tarafı vapur iskelesi caddesı 
bedestanı Hacı Hüseyin veresai ile mahl\ıl arsa e<!phesi EyiiP 
caddesi ile mabchrttıu. 

Evsaf ve vaziyeti hazırası: / 

Ayvan.ı;aray caddesinde 36 taj No. h alıfap kapıdan .z.emıııı çilt 
pplı, sol tarafı tahta ile l>Oliin:mii§ ktı.çük methalden ve abşab rıı 
venden birinci kata çıkılır. 

Birilld kat: / 

Bir sola il:erinde biri bakkal t119a;...Oı iki oda oda ile alun~ 
ldmn üst k=na tesadü1 eden mahal natamam mus-.• dıra ,.az' 
de ve halen bakkal dükkanı eşyasını depo ettiği mahaldir. 

İkind kat: 

Ahşab korlrulukauz merdivenden ~. Bir sof.o ıızerine ~ 
böbnelerle ııynlmış biri ta'Vansız üç odadan ibaret olup çatıııuı Jı;f~ 
mı açık ve sofanın zıyaıııru temin için komşu damına penceresi ' .,. 
Bu gayrimenkulün ili, kısmında Ayvans.aray caddesinde 36 taj ?IO
havi olan ve Ayvansııray vapur iskelesine de kapısı bulunan ~-,; 
camekfuılı ve kısmen ahşap kepenkli bölmeleri ahşap zemini çıw:tl 
şaplı ve ~P tavıtnlı bir diikkan ile bunırn bitişiğinde ve vaput 1' 
lesi caddnııde 2/1 taj No. sı olan önü camekanlı ve yerle üzeri fı;p 
döşel• lruzınası olan zemini çimento pplı ve kısmen bakkal U ,o. 
bir ahçı dültkArundan ıbarct olup dükkanlarda elektril; tes:.Satı .,s # 
Bu ahçi dükkaııı hissedarlardan ve alacaklı namına kayıtlı olup e> 
ce bakkal dükkanı iken halen kapalı olduJ!u ve bazı odaları his.<1'0 

ve bazılarını ayda yüz elli kuruşla kiracılıı. .şgal etmektedir. 

Umumi evsaf: 'I' 
Gayrimenlruliın iki tarafı ahşab diğer llı:i tarafında'ı:i d~P Ş 

faında lı:i:rgir ve kolunludur. Ev .kısmı bekh odaları şeklinde ~ 
nıldığı gibi elektrik havagazi au teııi.satı ve abdesthan~ı yoktur 

M.~hasc 

Tamamı elli sek:ız metre karedir. 

Takdir edilen kıymet. e6' 
Ehli vukuflarca tamamına bin yüz altmış lira kıymet takdıl 

mişlli. ıt# 
1- 4bu gayri menkulün arttırma şartnames1 8/5/939 tarı • ef 

itibaren 937/3104 No. ile İstanbul Dördüııcü İcra Diresinin ıııua.i 
numarasında herkesin görı•bilmesi için açıktır. nanda yazılı oıaııl' rl 
dan fazla ınalfunat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 937/3104 d 
No. sile memuriyetimizc müracaat etmelidir. 1: 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yazıl~ 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdı 
cektir. <Madde 124) :! 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarlann ve ırtifal< ~İ'_ 
sahiblerinın gaııri menkul üzerindeki haklarını hususlle faiz ..,e . 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün IÇ~l" 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetfmlze bildirmeleri !cabeder • .rl 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça sa~ bedelinin payfş~ 
ımdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma §aı::: 
mesıni okumuş ve lüzumlu malfunat almış ve bunları tamamen l< 
etmiş ad ve itibar olunurlar. , 

5- Gaynmeııkul 8/6/939 tarihinde Perşembe günu sa~t 10 d~,t 
ye kadar Istanbul dördüru:ü ıcra memıırluğunda üç defa bağırı1 şl 
tan ıonra en çok arttırana ihale edllir. Ancak arttırma bedeli mub • 
men kıymetin yüzde 75 inı bulmaz veya satış istiyenin alacağına ~ 
hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri me çel 
ile temin edilntiş alacalı:Jannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa erı il'' 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzeze arttırma 15 gün daha ıe~ 
edileı:ek 33/~/.939 tarihinde Cuma günü saat 10 dan 12 ye >:adar İ' ,ır 
bul dord~ncu ıcra memurluğu odasında artırma bedeli satış ıııtıyenjll ~ 
cağına rüçhanı olan dığer alacaklıların bu gayri menkul ile temırı <} 
ıniı alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıyııı' 1' 
yüzde 75 ini tutmak şartile en çok arltırana ihale edilir. Böyle tıi! .{r 
del ~lde edilmezse ihale yapılmaz ve ısa~ 2280 numm'alı l<anunA il' 
kan geri bırakılır. 

"' e - Gayri menkul kendisine ihale olunan kmıse crertıal vey• ; 
riltn mühlet içinde parayı verme2Se ihale kararı fesholunaralı ~e1' 1' 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetm.iş olduğU !! 
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemtll ~ı 
beı gün muddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edl 1ır 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yü.zee 5 den he>~!> 0 ~ 
naeak fail ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmAksızın ın ıı-ııl 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

" - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fer~ll b~ 
cını yırmı aenelik va.kıl taviz bedelini ve ihale karar pullarını verJ!ll: 
mecburdur. 

Müteralı:im vergıler tenvirat ve tan.z:ıfat ve telliıliye ~ 
den mütevellit belediye rüsumu ve müt.erakl.m vakıf ıcaresi alıcı)'~ 1 J 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri merı~,. 
yukarıda gosterılen .~ariMe İstanbul Dördüncü İcra. Memurluğu 0 J 
SJDda ışbu ı!An ve gosterılen arttırma şartnamesi daıresinde satıl~' 
ilin olunur. (937/31;>4) 

/ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Ctbali tütiin fabrikası için §artnamesi mucibince 3 adet 1°~: 

aek randımanlı sigara ma.kinesi kapalı :tarf usullle eksiltmeye )~~ 
muştur. -~ 

Jll"' IJ- Muhaır.mt'n bedeli (sif 24000 lira) m11Vaklı:at temırıatı 
hradır 

~- Elwltn:ıe 2/5/939 tarihıne raslıyan Salı günü saat 15 de ~ı' 
bataşda kam Levazım şubesindeki alım komisyomında yapılacaJı1l!· ,11 

IV- Ş31'tnameler her gün parasız olarak yukanda sözü g~' 

beden alı"3,bllir. . _ _ c4' 
V- Mübayaa olunacak. makıneltr Moliruı, Standart, Müller, 5~ 

fabrı.ka.ları mamu!Atından olacaktır. 1 
VI- Eksiltmeye i§tirak edenler fiatsız telı:Jiflerini r. '1,5 giıve~~~ 

parası maklıU2u veya banka teminat mektubunu havı kapalı :ı:arfl B~~I 
eksiltme ~in tayin edilen günde ihale saatinden bir nat rr-ı•1·, 
kadar (saat 14 de kadar) mezkfır komisyon ~kanlığına m akbtJ'I fJI 
kabilinde vermeleri lazımdır. (1713) 
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Tefrika Numarası ı 98 Yazanı Rahmi YACIZ 

Arabacıya Sorduk: ''Bu Köşk 
l<imin Köşkü, Biliyor musun ? ,, 

'- Ne Bileyim Hangi 
Az iki Defa · Gec 

Uğursuzun? Haftada En 

• Vakit Buraya Geliyoruz 
1 

durdu. Raif tekrar seslendi: 
- Affedersiniz amma, birşey 

b' - Tiryaki değil amma. Galiba 
~aı fazla bekliyeceğız, haydi bir 

e Yakalım. daha soracağım. 

tııSigara:.ardan birer nefes çek - - Buyurun! 
er Raif d" d b k h Ş l .. · d "d b rtl • on u, eve a tı, ay- - u yo un u7erın e, sa6 a e-

bı ve hususiyet ifadesi taşıyan yaz bir ev var. 
r eda ile sordu: -Ha!. Anladım! 
- Bu kil§k kimin köşkü anam? - Perdeleri her zaman inik du-
Aralıacı omuz silktı; ruyor 

il -Ne bileyim hangi uğursuzun .. ı - Evet! 

b 
aftada en az iki defa geç vakit - Kimin evi orası ... Acaba boş 
lir aya geliyoruz. mu?. Kiraya verili) ı•r mu?. 
- Atıah Allah!. Bakkal gülümsedi: 

llt~rabacı, mağrur jestı ve yük _ - Efendim, hiç bu zamanda boş 
k len konuşmasile kurealanma • ev bulunur mu? Bir ev boşaldı mı 
da lüzum görmeden anlatışına oraya asker yerleştiriliyor. O ev 
evarn etti... boş değil... İçinde adam var. Mal 

- Abdullah Bey diyorlar ... 
Genç bir kaptan ... Dönme de di
yorlar Amma ... 

- Sizden alı.ş veriş etmez mı?. 
- Ne münasebet, yüzünü gö • 

ren bile yoktuı mahallede ... 
- Teşekkür ederim! 
- Birşey değil! 

Raif bunları da defterine not 
etti. Bakkaldan çıktı. Süha Beyin 
evine uğradı. Doktor Neşetin ver
diği talimata uyarak kendini ta -
nıttı. Evin, Davust'un evini gören 
bir adasını Raife tahsis ettiler. 
Genç memur oraya yerleştL Me
lekle Davustun bulundukları be
yaz boyalı köşkü gözetlemeğe ko
yuldu ... 

0 
- Eh. Ne yaparsın• Bız uşak sahibi kendi oturuyor 

lıö!Uar .hanım sultan... Keyifleri l===M=a=J =sa=h=i=b=i =mı=·=?=K=ı=·m=ı=·n=e=v=i=o=?=.~=======,;,(;;;D,,;e,,;v;;;a;,;m;;;ı~v;;;a;;;r;,)= 
Yle ıst yor, böyle olacak... 1 

illi'; Bu kupa saray arabası değil Filmleri Go gede Bırakan Müthiş 
- Evet .• Saray arabası! 

Bir Haydut Öldürüldü - Hangi sultanm? 
S - Avşe sultan hazretlerinın ... 
tıltan Reşııdın kızı ... 

1 "':"' Sultanın olacak bu koşk ôy
e ıse?ı 

• Ar'lıbacı bılgiç bir tavırla bunu 
· eddettı: 

• - Ne münasebet! Sultanın en 
'iağı hizmetçisi b!le böyle evde 
otıırrnağa tenezzül etmez. . Ken
~ı kaç aydır Kanlıcada oturu -
l: or. Haftada iki defa baş kalfası 
t eranedll buraya geçiyor. Fer'i· 
A.e dairesindeki odasında kalıyor. 
b Gam, ezandan sonra araba ile 
~~raya geliyoruz. Bıraz sonra da 

0nüyoruz. 

d Arabacı durdu, evin kapısına 
~hu kulak kabarttı, sonra birşey 

etmiş gibi toparlandı: 
, - Iealfa geliyor galiba. Ses -
•er Var .. Hazırlanalım• 

))edi, Raif arabanın yanından 
~klaşırken evın kapısı açıldı, 
Iraz evvel arabadan indığini u
~ktan farkettiği sarayı., Terane-

! kaifa kapıdan çıktı. kupaya 
~ttadı, araba bütün bızile geldiği 
b tıkaınette uzaklaştı. Gözden kay-

Qidu. 

(5 inci sayfadan devam) 
ne kazanmış, tuluy• t Musunuz•. 
Tamatl' : 600,0IJO d.hr!. 

Trenleri durdurar1!{ posta va
gonunu, yolcuları soyan ilk hay
dud James imiş. 

NASL llAYDUD OLDU~ 
Midle Vest şimendıferleri ya · 

pıldığı sırada Jame.s on yedı ya -
şında idi. Hüküınet memurları, 

yolun üzerine tesadüf eden tarla 
sahiblerine müracaat ediyorlar, 
yerlerini istimlak edeceklerim söy
lüyorlardı. Ve çok az pare teklıf 
edyorlardL Köylüler isyana k,ı -

rar verdiler. Memurlar, Jamesuı 
çiflllğine gelince, delikanlı ke'l
dilerini silahla karşıladı, ateş el
meğe başladı. Bunlardan bir öl
dü, biri de elınden yaralandı. 

James, annesi ve kardeşini çift
Lkte bıraktı, dağa kaçtı, haydud
luğa başladı. 

Bu tamam on beş sene surdu. Za
bıta bir türlü kendisini yakalıya
mıyordu. Bir polis müdürü, hükü
mete mıiracaatla affını istedi. 

Jame.s, dağdan ındi, zabıtaya 

teslim e>l.clu. Fakat, jüri heyeti, 
verilen vaad hilafına J amesi ida
ma mahküın etti. 

1 
Kardeşi Frank, ıdam hükmü in

faz olunmazdan bir çeyrek saat 
evvel arkadaşlarile beraber ha -
pishaneyi bastı, Jamesi kurtardı. 
Hep birden dağa kaçtılar. Posta 
arabalarını, trenleri soymağa baş
ladılar. Civar köy ve kasaba aha
lisi haydudları sevinçle karşılı -
yarlar, misafir ediyorlardı. 

Amerikan zabıtası, Jamesi ya ... 
kalıyamıyac~ğını anlayınca bü -
yük bir mükafat vadile arkadaş
larından Bob Fordu elde etti. 

Bob, bir gece gt-çecek treni soy
mak teklifinde bulunmuştu. Yol 
üzerinde bir pusu kurdular. Bu 
sırada karanlıktan istifade ederek 
şefini, arkasından bir kurşunla 

vurdu, öldürdü ve kaçtı. 
İşte Amerikan zabıtası halicin 

sevgili haydudu Je5SP Jamesden 
bu suretle kurtuldu. 

Vatandaşları, Misuri ve Kan -
sasdaki dostları. yardım ettiği köy
luler mezarının bulunduğu yere 
bir türbe yaptılar. Kapısının üze
rine de şunu yazdılar: 

•Alçak bir hain tarafından öl -
dürülen Jesse Jaır.e• burada med
{undur.• 

1847 - 1882 

ti llaıf aldığı mali.mıatı not defte
.ne geçrdi. Delikanlı, arabacının 
:ılerinden çıkardığı hiıchseyi 
t Yle tesbit ediyordu: Ayşe sul· 
anın kalfalarından Teranedil, bu!----------------------------

evde oturan bir adamla ııönüı me- Ortalıkta Şekspir 'in 
Selesi çeviriyor, Sultanın Kanlı-
~llda olmasından istifade ederek Tehlikeli Bir Eserlerini Kim 

aftada iki defa buraya geliyor, 

'*vgilisi !le biraz vakit Şey yok Çaldı?. 
«CÇ!rdikten sonra gece Fer'iye sa· 
;;Yında kalıyor, ertesi günü dı (4 üncü tayfadan devam) (5 inci sayfadan. :!evam) 

ıl anlıcaya, SuHanm yanına av • eskimiş sayılıyorlar Bunlarda ta- yerde oynanıyor. Fakat şairin yıl 
et ediyordu. dilat yapılmıştır. dönümü geldiği zaman muhtelif 
lvtaamafih, tasarlayı~ını kuv - İşte yeni programda, lngilız a- piyesleri de tekrar tekrar oynan-

~etlendırmek üzere tahkikata baş- miralleri gelec~k 940 senesınde maktadır. İşte mesela bir yaz ge-
tııağa kalkışan Raif, evvela bu İngilterenin deniz kuvvetini bü- cesinin rüyası da böyle sık sık oy-

~Vin kime aıd olduğunu Öğrenmek tün dünyaya karşı mukavemet e- nananlardan biri oluyor. 
t tedi. Biraz evvel drktor Neşetin dilemez bir derec,.~e çıkarmayı Yazan Şekspir'in komdilerini 
elefonla söyl~dıği bakkalı bul - kararlaştırdıkları gıbi 942 senesin- açıkta, kırda seyretmek çok eğlen-

;ak, ondan hem Süha Beyin e - de ise İngiliz donanması artık celi ola~ak ki artık bundan sonra 
111-. hem de bu sultan kaliasının büsbütün büyümüş olacaktır. De- aylarca bu tarzda temsillere baş-

liğradığı ev sahibinin hüviyc•.ni niz tayya~eciliğı de o zamana ka- !anacaktır. 
illılarnak üzere bakkala gitti. dar kuvvetlendikçe kuvvetlene - Büyük şair 616 senesi nisanının 
k Süha Beyin evini sordu. Bak - cektir. 23 üncü günü 52 yaşında olduğu 

al, elinde bır şışe ıle gaz doldur- Bıraz da tahtelbahirden bah - halde ölmüştür. 
llıak üzere sıra bek! yen ufak bir setmek !azım geliyllr: Bu sene • Şekspir'in vakit v~l;it tazelenen 
Çocuğa seslendi: nin programında 4 tahtelbahir bir bahsi vardır: Bu büyük şair 
f - Ane be .. Haydi kızım ıu e· olduğunu yukarıda söyleniyordu. hakikaten var m'ıydı, yok muydu? 
tenct:ye Süha Beyin evini gös , İngiliz donanmasında bugün 27 ta- Bütün o eserleri o mu yazmış, baş-
~r!, ne büyük denizaltı gemisi vardır. kaları mı vücude getirmiş?. gibi 
lla,f atıldı. Bunlardan başka 24 küçük tahtel- sualleri tazeliyenler vardır. Bu 

r·f- Zahmet etme çocuğa .. Sen ta- bahir varmış. İngiliz amiralleri i- iddialar devam ededursun mu . 
' ~t ben bulurum. lerlde bir harh çıkarsa denizaltı hakkak olan Şekspir'in lngilte -

t - Nıye zahme to!•c•k ... Gös - 1 gemilennin oynıyacağı rolü dü - rede Stratford denilen yerde hiila 
nerıvPrsın' Şuradakı sokağı dö - şünerek ona göre hazırlanıyorlar. evinin, bahçesinin her sene gid:-
b un .oldan üçüncü kapı .. Mavi Öyle ki Avrupalı mütehassısların lip ziyaret edildiğidir. 
6"aı büyük ev. . anlaiığına göre İngiltere şiddetli 
- Teşekkür ederım. blr denizaltı harbine hazırlanmak-
- Birşey değil! ta.dır. 914-18 de görülmemiş bir 
Bakkal küçük kızın Ş'lşesiru dol- ıt~delte olacağı tahmin e~ilen bu 

denizaltı harbinde kullanılmak ü
zere daha birçok irili ufaklı ı,ıe -
miler olacaktıı-. 

' •ı ' ~ •' 

Güzel Çoçuk Portresi 

1 ~~B~IR __ A_Z~D_A~_G_U_ .. _L_E_L_l_M~-' 
MAHKEMEDE 

Hakim. 

- Şu adamcağızın b~şına bir taş 
atmışsın? 1 

Maznun: 
- Evet efendim. 
- Peki, taş ne kadJr vardı•. 
- Pek huyük dcğıloı 
- Ne kadar. Mesel", başım k.ı.-

dar var mıydı•. 
- Belkı o kadar va dı amma, 

!aş attığım ad~mın k fası kadar 
kalın değildi. 

KÖPE(;İN İSMİ 

Misafir. 
- Ne güzel köpeğiniz var!. İsmi 

ne? 
Ev sahibi: 

- Misafir .. 
- O nasıl isim öyle!. 
- Evet, ona bu ısmi verdik. 

Çünkü bizi her zama'l rahatsız e

İKİ Hlll.SIZ ARASINDA 

- Şu çaldığımız p1=.alan saya
lım bakalmı ne kadar? 

- Hacet yok. yar·nkı gazete -
!erden ögrenirsin! 

der. Vakitli, vakitsiz odamıza gi- il 
rer ve kalk git tavrı aldığımız hal- ~·-·-"-_~ ____ _... ______ _.~ 
de umurlamaz bile .. 

. -· ~ .. -. ... ,. 

Japon balıkçıları, Boğaziçnide

ki gibi dalyan kurarlar. Ve yük -

sek bir direğin üzerine çıkarak ba

lıkların ağa girmesini beklerler. 

AZISIZ HIKA YE: 

I 

OTOMOBİLİ KİM 

İCAD ETTİ! 

Otomobilin mucidi Silgfried 
Marküs isminde bir Viyanalıdır. 

İlk ote>mobil benzirı!ıi ışleyen ilk 
otomobil niimunesidir. 

B umodeli daha zi~·•de tekamül 
ettirerek 1875 senesinde ilk defa 
olarak Viyana civarında 15 kilo
metre dolaşmıştır. 

DÜNYADA KAÇ NEVİ 

HAYVAN VAR? 

Dünyada yaşıyan hayvanla
rın cinsi 400,000 e yakindır. Bunun! 
dörtte üçü 280,000 i böcek nev'in· 
dendir. Balıklar 12.000 cinstir. 
Yerde sürüne nhayvanlar 8,307 
nevidir. Kuşlar 1300 cınstir. 

l 

A 
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1 
FAYDALI 
BiLGiLER 

DÜNYANIN ÖLÜMÜ 

1 

Bir ta.biat aliminin yaptığı tet
kiklere nazaran elli milyon sene 
sonra, güneş sönecek, yirmi milyon 
sene sene sonra da hayat kalmı
yacaktır. 

On dokuz milyar sene sonra da 
dünya artık dönmiyeccktir. 

GÜNEŞ NE RENKTEDİR? 

Hiç düşündünüz mü, güneş ne 
renktedir?. Bu bilgi sızin aklı -
nhza bile ge!m~ı:di. 

Fakat bu sua' üzerude kafa pat
latan, tetkil<aı yapaı: birçok alim
ler vardır. Bu alimler yaptık1arı \ 
tetkiklerden sonra ikiye ayrılmış· 
!ardır. 

Bır kısmı güneşin mavi oldu -
ğunu söylüyorlar, Bir kısmı da, 
güneşin beyaz olduğunu iddia e
diyorlar. 

Birinci fikri ortayı. atan Alim
lerden bıri şöyl ediyor: 

- Gıineşın ışıklan küremizin 
hava ta.bak ası içine girmeden ev
vel mavidir. Ancak bu ışıklar ha
vayı nesimi içindedır ki beyaz gö
züküyorlar Bınaer.aleyh güneş 

ma\'İd.r 

Dc5 er taraftan başka bir alim de 
gtineşın ı,ıklarının havayı resımi 

haricinde beyaz olduğunu iddia 
ediv'lr 

Her iki alim de ayni kıymeti ha
iz ııJaınlar oldukları için hengisi
nin sözünUn dogru olduğu kesti -
rılemıyor. 

Kat'i olan bir şey varsa güneşin 
ya mavi veya beyaz olduğudur. 1 

Fakat beyaz olduğuna cm in gi
hiyız değli mi? Siz nedersiniz? 

KÖPEKLER SESi NASIL 

DUYAR? 

BiLMEDiGiMiZ 1 
ŞEYLER 

Cd e F g h • •• • •• •• • • • • • • • •• • • • .k l J m n o p • • • •• •• • •• •• • • • • • • • • • • 
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2 

Gözleri gönniyenlenn okuya -
bilmelerini temin eden alfabe. 
Noktala! kabarıktır. Körler, par
maklari!e dokunarak okurlar. Bi- • 

dayette biraz müşkül.At çekerler; 

fakat sonralan alışırlar, meleke 
lresbederler ve pek çabuk okurlar. 

Amerikada büyük bir çam or
manının ortasında kocaman bir 

kaya pa;:çası vardır. Tıpkı uyuyan 
bir Hindliye benzer. 

Bızım ses duymamız gayet mah· 
duddur Bir ses işitebılmcT'liz için 1 

o sesi husu'e gdiren ihtizazların 

en fazh eğer kalın ise saniyede 32.I Pamuk ağaçları, her mevsım 
ince ıse 40,000 olma:;ı lazımdır. şeklini değiı;brir._ Soldaki res.m, 

Bundan daha fazl!l ihtizazlı, yani bu ağaçlardan birınin son kiı un-
gayet h~fif esleri lsitt>meyiz. 1 daki, .;d[!daki de ni.:.andaki hauni 

Fakat köpcklcrın burunları gı· -
hı kLlakları da çok kuvvetlidir. 1 
Hassastır. Biz.im duymadığımız biri 
çok • lfif sesleri du~·arlar. 

Son sene!Pr zarfında köpekle - ı 
rin bu ses duyma h:ıı:s~~iyeti ü . 
zerinde Alnı ın dda biiyük tecrü· I 
beler yapı'·m~tır. 

Bilhassa polis köpek!eri üzerin
de ·apılan bu tecrübder çok .yi 
neticelt-r verm tir 

Mesela takib edile!' b'r hırsızı 
tutmak için köoeğe, vakalatmak 
istenen adamın dııvmıyacağı kadar 
hafif bir sesle emir ,·erıyorlar. 

Hırsızın duymadı~ı bu ıslık veya 
ses köpeği derhal h•rekete getiri
yormuş. 

Bundan bışk-ı köpeğin bu has
sasiyetinden avcılar do istifade e· 
derler. 
Yaklaşan avı evvela köpek ha

ber verir .. Çok uzaklan geçen bir 
kuşun veyahud çalılar arasında 

hafif bir surette dolRşan kekliği 

köpek derhal hisseder ve avcıya 
haber verir. 

Köpekler bu hafif sesleri duy- ı 
mak hassaları itibarile harbde as
kerlere çok yardım ederler. Bil -
hassa; gece keşiflerinde. 

gösterır. 

Mongol kadınlarının başlarında 
çok garib başlıklar vardır. Bun -

!arı taklid altınlar ve Mercan par-

çalarile süslerler. 3açlarını, ma -
deni bir tas içinde saklarlar. 

~-~~. 
--t 

' - - -----
Eskimolu avcııar, a\'lanırkeıı 

önlerine beyaz bir levha koyarlar 

Yerler karla örtülü olduğu için 
avlamak istedikleri hayvanlar, 
kendilerini göremez. 

Nisan Ayı Müsabakamız 

·~ 

1 - Yukarıda gördüğünüz resim- murluğumuza yollayınız. 

!eri birer birer tetkik ediniz... Bu 
hepimizin her gün kullandığı bir 
şeydir. Bunu kullanmıy•n ev yok 

gibidir. I 
2 - Bu bilmecemizi ha'ledip biri 

ka&ıda azınız. Vebilmece me -... 

İyı halledenlerden lıirmciye Bir 

kol saati, ıkincıye bir çift iskarpin, 

üçüncüıe. Bir ~37.lk, dördüncü

dtn altın~·,., kaclar mııhtelif ve 
kıymettar hediyeler .. 
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Emlnk ve Eytam Bankasından: ,., 

3ATILIK EMLAK ADEMi İKTiDAR 
EıH Yeri 

681 Burgazda Çınarlık sokak No. 11 
682 Büyükada Aydoğdu ve Lfila

hatun sokağı No. 25 
e83 Büyükada Cami Malı. Gazi 

evrenoz sokağı No. 1 taj 3. 
684 Heyheliada Lozan Zaferi ııoka· 

il No. taj 33, 33/l 

680 HeybeUada Dağ yiibek ıoka· 
Aı No. 11, 111 

686 Büyükada Yalı mah. Mehmed· 
dk sokağı E. 34, 36, Y. 48, 50. 

687 Büyü.itada Dol!anbey aolr.ak 
No. 27 

688 Büyükada Yalı mah. Kumsal 
cad. No. 23 taj 27 

691 Büyükada Nizam Haskalla 
cad. No. 7 

692 Büyükada Cami malı. Çınar 
sokak No. 98 

6Ş.3 Büyükada Nizam Tayyareci 
MazlUın sokak uld 4 yeni o, 31, 
10, 12 

695 Heyhelıada Müstecip Onbaşı 
sokağı No. 14 taj 14 

696 Heybeliada, Uluçpaşa aokak 
No. 10 taj 10 

1026 Burgazada Gönüllü cad. ve 
Gezinti sokak N o. 10 

699 Burgazada, Çarşı cad v~ Yılı 
ııokağı No. 33 taj 30, 31 

700 Burgazada, Yalaz aralığı G.!lt· 
demir sokağı No. 4 taj 4, 4 l 

701 Burgazada, Yenihahçeler so
kağı No. 11, taj 11 

702 Fatih, eski çarşı, yeni B?) azıt 
mah. eski Paşapazarı yeni Ça
dırcılar cad No. 47 taj 45, 49 

'104 Kınalıada Narliyan ve .'.fora
diye sokak N o. 60 taj 60 

700 Kınalıada Kılcı cad. Nil. 2U taJ 
28 

706 Kınalıada Kılcı sokağı No 30. 
taj 30 

708 Boyacıköy Reşıdpaşa mah. Fıs
tıklıçaın sokak eski 9 yeni ıı 
taj 9 

709 Beşiktaf esW Ortaköy yeni 
Hacımahmud malı. Gürcü km 
eski 19 yeni 23 taj 1 

710 Beşiktaş Köylçi Posta kutusu 
aokak eak.i 42-22 taj 22 

711 Beşiktaş Fındıklı Selimehatun 
malı. Vişne sokak Tavuk uç· 
mu N o. 22 taj 22 

7.U Beşiktaş Sinanpaşa mah. Şehid 
Asını cad. eski 18, 15 yeni 11, 
13 taj 11, 13 

714 Uıkiidar İcadiye mah. Münec
clmbqı ıokak No. 58 taj 58 

nıı Üsküdar SeUmi Ali Et. mah. 
eski Andonaki yeni Trablwı 
sokak eski 21 yeni 31 

716 Uskiidar Altun.izade Veysipaşa 
ıokak No. l/l, 1/3, 1/3 taj 3 

Kıymeti Nev'i Mesabası 

574.- Arsa 
53.50 Arsa 

287 M2 114,80 
107 M2 10.70 

ve bel gevşekliğine karşı 

118.50 Arsa 79 M2 23.70 HORMOBiN 452.50 Harab 161 M2 90.50 
barakayı 

IQüşteınil 

arsa 2/4 
his. 

63.20 Arsa 316 M2 12.64 

96.- Arsa 64 M2 19.20 

608.- Evin 821 M2 121.60 
164/216 
hissesi 

2000.- Evin 383.50 M2 
2/3 his. 

818.50 Arsa 637 M2 

400.-

63.70 

618.75 Arsa 415 M2 103.45 

59.50 Arsa ve 162 M2 11.90 
barakanın 

854/2880 
hissesi 

600.- Ahşap 102 M2 120.-
ev 

100.- Ahşap 40 M2 20.-
baraka 

268.20 ~sa 894 M2 53.64 

Tabletler! her eczaned e erayınız. (Posta kutuau 1255 Hormobi n) 
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Londra ve Parisin en büyük Moda müesseselerinden Celbedilen !ıelsoğukluğu ve ihtilatlarına kar 
bayanlara mahsus Hasır şapkalarının en şık ve Zengin modellerin- fi pek tesirli ve taze aşıdır. Divan 
den mürekkep Kolleksiyonunu ikmal eylediğini sayın müşterilerine .yolu Sultarunahmud türbesi 

müjdeler ve Teşhir edildiği Salonunu ziyaret etmelerini rica eyler. 1 No. 113 1 

Dr. Hafız CemaJ 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS1 
Di vanyolu 104 

l\luayene aaa.Uerl: Pazar barlc her 
l'ÜJl 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 12 - 2,5 

fıkaraya. Tel: 2%398 

Parisin En Son Model 
kadın şapkaları Beyoğlunda 

BAK ER 
Ma~azalarının yeni 

150.- Ahşap 36 M2 
dükk!n 

aittir. Arttırma fartnamesi 8/5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
80.- istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulae'aktır. 

Kadın .Şapkaları 
Dairesinde teşhir edilmek

tedir, Geliniz; intihab 
e d i n iz. 

3/8 his. 
112.50 Ahşap 58.50 M2 

evin 
6/24 hJe. 

43.24 Arsa 576.50 M2 
1/2 his. 

200.- Odalı 6 M2 
dükkanın 

1/2 his. 
6.75 Arsa f745 M2 

120.- Arsa 1200 M2 

74.- Arsa 740 M2 

1200.- Ahşap 345 M2 

Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dosyasın

da ,-ardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

2200., Bahçeli 
evin 4/10 
hls. 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fatla malı1mat al· 

_ 440.- mak is tiyenlerin 38/1391 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İsleri 

700.-

655.-

Evin 1/3 
his. 
Arsa 218.19 M2 
1/2 his. 

131.-

Servisine müra~aat etmeleri lüzumu ilan olunur 

* * DİKKAT 

1500.- Dük- 40.20 M2 
kanım~ 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster. 

mek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfmı 

tecavüz etmemek üzere ihale bedeUnin yarısına kadar borç vermek 
800.- suretile kolaylık göstermektedir. (2873) 

temil e-
vin 1/2 
hia. 

876.- Evin 75.-
1/4 h~. 

100.- Harab ev 20.-

600.- M&a - 100.-
köşk bir 
kıt'a ba -
ğın 1/4 his. 

0!:ı, E:!k~es~~~~~t B~!:~' ı 
Bunın Doçenti 

Taksim Cumhuriyet caddesi 17 
Muayene Pau.rdan maada ı-ünter 3.9 

Telefon: U496 

1 

Doktor - Operatör - j 

Orhan Toros 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
1'el: 415.~3 

717 Kadıköy Caferağa mah. Nü • 
cüm sokak (Zühal sokak) es

ki 2 yeni 16 taj 16 

2000.- KAr- 76.98 :M2 400.-

718 Kadıköy Rasimpaşa Tepe so 
kağı eski 29 yeni 77 taj 77 

719 Kadıköy Caferağa malı. eski 
Moda yeni Suyolu Leylak eski 
6 yenı 26 taj 26 

720 Kadıköy Osmanağa malı. Hay
darpaşa rıhtımı eski 7 yeni 9 
taj 9 

971 Beyoğlu Kamerhatun mah. Bos 
tan, Fesliyan sokak eski 55 ye
ni 57 taj 57 sayılı 

875 Bakırköy, Yeşilköy Ümraniye 
mah. Halkalı cad. No. 16, taj 12 

882 Taksim Hüseyinağa mah. Çay
lak sokak eski 62 yeni 58 taj 58 

772 Eminönü Rüstempaşa mah. es
k, Tahmıs yenı Kalçın sokak 
l 1 No. lı Haraççı han alt katta 
8 No. iL 

gir ev 

71.24 Ars.ı 71.24 M2 14.25 

281.- Evın 79.28 M2 56.20 
3/32 his. 

600.- Ev 

125.- Evin 1/4 
his. 

- 120.-

25.-

125.- Arsa 62,63 M2 25.-

370.- Evin 82. 76 M2 74.-
1/2 hia. 

400.- Oda 25.M2 80.- 11111111111 

SAÇ .t. KSIRI 
Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, Dökülmesiıı.l 

önler, kepekleri giderir. 

İNGiLtz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

O kadar Kolay ... ...,._..,._,.~.._..-
Her akşam bu şekilde birkaç dakika 
içindl' yapacağınız ufak bir masaj ....,_. 

size gençliğinizi kazandıracaktır. 

KREM PERTEV 
• 
ın 

Yarım asırlık şöhreti beyhude 
değildir. 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere 
Yalova hattı tenzilatlı bilet Uctetls;-i 

1 Mayıs 939 tarihi nden it.-ııaren Birinciteşrin sonuna kadar 
muteber olmak üzere Yalova hatttı yolcu vapur iicretlcri aşağıda 
yazılı miktarlara indlrilmiştirı 

Köprü ve birinci mıntake iskelelezden Yalo, &)·a ve mittekabilen 

Yalnız gidiş Gidiş - Dönüş 
kuruş kuruş 

30 
20 

Adalardan Yalo,·aya ve 
Y :ı lruz gidiş 

kuruş 

20 
12.50 

DİKKAT : 

60 
40 

Birinci ıncvki 
İkinci • 

mUtekabilen 

Gidiş · Dönliş 
Kuruş 

40 
25 

Birinci mtı •ki 
İkinci • 

Gid~ - Dönüt bile.ileri alındığı gün için muteberdir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

773 Enıınonıi Rüstel:'paşa mah. es
kı Tahmis yen Kalçın sokak 
lJ No. lı Haraççı han alt katta 
3 No. Jı. 

861 Bc,ikta.. Ortakoy Hacımah -
mud mah. eski Portakal yeni 
Şaır Necati sokak esk• 43 ye-

400.- Oda 25.M2 80.-

600.- Ev 140.24 M2 120.-

. \· . " 
. .. ,. ~ ···ı•'• .... / ( ;,,t 
, ' ' :... r·. i""· : • .,. , . • , 

. ,. ... . . , "" ··« .r 
~ : .) ~.:;, ;·:. !-·. ~··· • .'~") 

Mektebimiz pansiyon ihtiyacı için ayni eb'at ve evsafta bin ;.oel 
yatak ve yorgan çarşafı alınacaktır. Beher çarşafın muhammen h~ı1cJl 
•170> kuruş ve ilk teminatı •127,50• liradır. Eksiltmesi 6/5/939 tar,Jııııe 
raslıyan Cumartesi günü saat 10 da Gümüşsuyunda Yüksek Mühcnd'1 

Mektebi binası dahilinde toplanan" satınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

ni 47 taj 47 

Adresı ve tafsiliitı yukarıda yaz1lı gayrımenkuller peşin para ile 
ve açık arttırma usulile satılacaktır. 

İhale 12/5/939 Cuma günü saat ondadır İstekliler:n bild.rilen gün 
ve saatte depozito akçesı. nüfus tez;ceresi ve üç aded vesikalık fotoğ 
rafla SubeınU Emlak Servisine aelmeleri. (772) (2897) 

•• 

. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmiye girccdıJt" 
rin belli gün ve saatte komisyonda h_azır bulunmaları ilan olunur .• 2680' 

f;ahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrir.i 
ETEM İZZET BENİCE 

lluddıi' yer: SON TELGRAF Matbaası 


