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Altıncı Büyük Millet Meclisi Bugün Toplandı 
Milli Şef ismet İnönü ikinci defa Cumhurreisliğine lntihab 
Edilecek Ve Merasimle Bugün Yemin Edecek 

Meclis 
Acıldı 

' 
Türk milleti iç ve dış me
ıeleler karşısında bugün 
daha rahat ve asude bir va
ıdyete ıeçmiı bulunuyor. -Yazan: Etem İzzet BENİCE 

A ltuı~~ Büyk Millet Meclisi 
buı:uııden itibaren fiilen 
Türk milletinin mukadde -

ratına hikim bul unuyqr. 
. Memleketin yegane hakimi ve 
ıdaresinin mes'ulü olan Meclisin 
açılıuası ve işe başlaması hiç şüp
hesiz iç ve dl§ meseleler karşı· 
&ında milli bu··tu··nı·· •·· ·· h ugumuz, uzur 
\'e asudeliğiıniz için büyük bir 
mesned teşkil etmektedir. 

İlk birkaç gününü intihablarla 
ve mulıtelif seremonilerle geçire

:k ~l~~ altıncı Büyük Millet 
eclisuu belki de ilk günden baş

lıyarak hummalı mesaiye davet 
eden geniş ölçüde ağır ve mes'u
liyetli işler vardır. Bu işlerin Mec
li•in dört senesine şamil olanları 
ile ilk yılına ve fevkalade sayı
lacak bu toplantısına aid olatıla· 
nıu tahmin ediyoruz ki bir arada 
bugün Cuınhurreisimizin Meclis
de irad buyUTacaklım açılış nut
kıında bulacağız. VeH bu nutkun 
ayni zamanda Türk milletinin 
bahtında Atatürk'ün büyük kay· 
hından sonra açılmış bulunan i· 
kinci devrin, İkinci Milli Şef İnö· 
nli devrinin Meclisle beraber mil
leti vazifelendirecıek d~ktifleri 
ihtiva edecek olan bir nutuk ola
cağı şüphesizdir. 

Mazide kendileri için büyük ve 
fevkalade mahiyette tarihi hiz • 
metler kaydeden meclisler kadar 
memlekete ve vatana hizmet ifa 
edeeeğinden ve Milli Şefin di • 
rektlOerini 1'.tarmak yolunda 
Velud ve müsmir mesaide buluna
e&tından emin bulunduğumuz a). 

tın•ı Meelisin talihinde çok isteriz 
lıi d .. 
• " unyanın karmakarl§ık oldu • 
gu bu devir içinde ve fevlıal8de 
nazik ve ıriirprizlerle dolu tartlar 
kartıamda yahuz aulh, stikiiıı ve 
'l'lirk ınilletlnin mütezayid refalu 
hilıiın olsun. 

Fevkalide hayati ve mücbir ..,_ 
bebler dışında daima: 

- Yurdda sulh, cihanda aulh.,, 
Prensipi üzerinde duracak olan 

'l'lirk iktidar mevkii için önümüze 
deki dllrt yd herl")'den llace MilU 
Şef'ln Pet buyurdulıları 8ibl 
memleketin ıdral, lktısadl "" lılll
ttıreı IUipfn'l huuhyacak, çlft
Pnln Ye U:rlllıalln refahını ıetı
recek olan dllrt yıl olacaktır. 

Sulh 
Birliği 

• 
Lorıdra 3 (A.A.)- Beynehnlleı 

au1h için toplanma birliğinin ln • 
giliz komitesi emniyet siyasetine 
avdet edilmesi lehinde geniş ınik· 
Yasta harekete geçmeğe karar ver
miştir. 

Dün Yapılan içtirnaa birkaç yüz 
murahhas işitrak etmiştir. Komi
te 16 nisanda H"d P k"" b.. ·· k 
b. ı e ar "" uyu 
ır n· 

t 
ıunay1ş tertm ederek İngil

ere, Fransa 8 . . . 
p 1 • ovyetler Bırlığı, 

Meclis Reisliğinde 
Değişiklik Olmuyor 
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Bugün ikinci defa Cumhurreislllğine seçilecek olan Müll ~et 
İsmet İnönü 

/A 
nkara 3 (Hususi Muhabirimziden)- Altıncı Büyük Millet Mec· 
!isinin birinci fevkalade toplantısı bugün saat 14 de yapılmak
tadır. Jiliizakerat radyo ile neşrediltJıektedir. Bunun için lazım 

gelen tedbirler alınmıştır. 
Ankara birkaç gündür çok kalabalıktır. Bütün yeni meb'uslar şeh

rimize gelmişlerdir. Büyük Millet Meclisine ilk defa meb'us seçilen· 
lerde bariz bir heyecan görülüyor. Meclis müzakerelerini takib etmek 
üzere s&miin locaları için kart alatılar çoktur. Ankara, tarihi günlerini 
yaşıyor. istanbuldan gazeteciler de geldi. Oteller tıklım tıklım doludur. 

Meclis salonunda, 24 yeni ve fazla meb'us için yerler hazırlanmış· 
tır. Toplatıyı usulen, en yaşlı meb'us açacaktır. Bn yaşlı meb'usun 
General Dr. Besim Ömer olması ihtimali vardır. Bundan sonra, yeni 

(Devamı 6 ıncı ~ahifede) 

GeneralF rankoBugün 
Büyük Bir Mer~simle 

Madrid' e Girdi 

istanbulda 
Bir Hastane 

1 

Yaptırılıyor 
Hastane lh~iyacı 

Şehrimizde Çok Fazla 1 
Bu seneki İstanbul şehir bütçe- 1 

sinde sıhhiye işlerine fazla ehem- J 

miyet verilıniştir. Şehre aid has
tanelerin hemen hepsi Üniversi • 
teye devredilmiş ve .bu itibarla 
bunlar Tıb fakültesinin birer kli
niği haline gelmiştir. Bunun için 
şehrimizde mevcuda ilaveten ye· 
ni bir hastahane tesisine makam 
tarafından karar verilmiştir. Vi
layet bütçesinden ayrılacak tah • 
sisat ile yeni bir hastahanenin in
şasına bu sene başlanacaktır. Bu 
hastanenin bir senede ikmali müm
kün olmadığından, inşaatın ik • 
mali ve hastanenin tesisile idame 
masrafı için 940 ve 941 bütçele -
rinden de kafi miktarda tahsisat 
ayrılacaktır. Yapılacak hastane, 
sari olmıyan hastalar için olacak
tır. Ancak hastan~n'n kaç yatağı 
ihtiva edeceği ve şehrin hangi 
semtinde tesis edileceği şimdiden 
belli değildir. 

Bir Ayı 
Bir Ka,dını 
Kaçırdı 

Ayı Kaçırdığı Kadınla 
Dört Gün Beraber Yaşadı 

Çanakkaleden yazıldığına göre 
Bayranıiçin Yahşıeli köyünde bir 
kadın tarlasında çalışırken erkek 
bir ayının kendisine yaklaştığını 
görmüş ve büyük bir korkuya 
düşmüştür. Ayı kadına karşı has
mane vaziyet almamış ve korku -
dan ne yapacağını şaşıran kadına 
yaklaşarak eteğinden çekmeğe 

başlamıştır. Kadın parçalanmak 
korkusu ile ayı ile birlikte yola 
düzülmüştür. Kadının eteğini bı

rakmıyan ayı yakaladığı avı ini
ne götürmüştür. 

Köylülerin anlattığına göre, ayı 

Bugün Londraya varan ve temas· 
lara b11şlıyan Polonya Hariciye 

Nazırı miralay Bek 

Vaziyetin Hülasası 
1 - Polonya Hariciye Na

zın Bek bugün Londraya var
dı. Yapılacak müzakerelerden 
sonra bir mütekabil müdafaa 
pakı imzalanacaktır. 

2 - İngiltere Polenyanm 
ınilli müdafaası için ZO mil
yon İngiliz lirası kredi açtnl§· 
tır. Polonya bu para ile İngil
tereden ihtiyacı olan harlı 

malzemesini tedarik edecek· 
tir. 

3 - Almanya hududlarda 
tahşidat yapmakla beraber, 
vaziyetin inkişafına intizar 
etmektedir. 

4 - Dançig diyet meclisi 
intihabı yenilenmiyecektir. 
Meclisdeki Alman ekseriyeti 
Hitler'in alacağı son kararı 

beklemektedir. 

Polonyaya lngilterenin kat'i 
surette· yardım edeceğini 
söyliyen İngiliz Başvekili 

Polonya Almanyaya 
Mukavemet Edecek 
Almanyanın Polonyaya Saldırması 

Bir Umumi Harb Çıkarabilir 
ondra 3 (Hususi)- Polon· 
ya Hariciye Nazırı miralay 
Bek ve maiyeti bugün bu

raya geleceklerdir. Bek ile İııgi
liz Hariç iye Nazırı Lord Halifaks 
arasında cereyan edecek olan mü
zakerelere son derece ehemmiyet 
verilmektedir. 

Bek'in burada yapacağı mü -
zakerelerde İngiltere ile Polonya 
arasında bir •mütekabil müdafaa 
paktı) imza edileceği zannedil -
mektedir. 

İngiltere, Polonyanın milli mü
dafaasına sarfedilmek üzere Po
lonyaya 20 milyon İngiliz lirası 
ikraz edecektir. Polonyanın Dan
çiğ ve koridor meselesinde nasıl 
bir hattı hareket ihtiyar etmesi 
icab ettiği de müzakereler esnasın
da görüşülecektir. 

Almanya ile uyuşulabileceği fikri 
henüz kuvvetini muhafaza etmek· 
tedir. Zaten Dançiğ Polonyanm 
hakimiyeti altında değildir. Dan
çiğ Prusyaya ilhak edilrse, bu, 
Almanya ile Milletler Cemiyeti 
arasındaki bir meseledir. Fakat 
Koridor Polonya hakimiyeti al • 

tında bulunduğuna ve Polonya -
nın denize açılan yolu olduğuna 
göre, bu noktada Almanya ile 
menfaatler tesadüın etmektedir. 
Şimdiye kadar Berlin ile Var~ovı 
arasınad cereyan eden diplomasi 
müzakerelerden henüz kat' bir na 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mektebler Arasındaki 
Müsabakalar Başladı 
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lspanva' da Harbin Bittiği Bir ~;ı:ü:a;:, a::c~:er~ÜX~er~~ 
oT (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Sandey Tayms gazetesi, Alınan 
tecavüzlerine karşı koymak için 
İngiltere, Fransa. Sovyet Rusya, 
Polonya, Türkiye, Yugoslavya ve 
Yunanistan devletlerinin iştira -
kile müttehid bir cephe teşkilinin 
mevzuu bahsolduğunu da yaz -

Tebliğ İle İlan Edildi K d. . . 
ondra 3 (Hususi) - General en ısını 

maktadır. 

POLONYA MUKAVEMETE 
HAZIR 

l<'ranko bugün halkın büyük 

tezahürleri içinde Medride Su'" nnet Edon 
girecektir. Şehir baştan başa do· ._ 

Varşova 3 (Hususi) - Londrada 
Hariciye Nazın Bek ile yapılacak 
müzakereler burada dikkat ve he· 
yecanla takib edilmektedir. Umu· 
mi kanaat, Alınanyanın herhangi 
bir tecavüzü takdirinde Polonya-

nanınıştır. General Franko doğru
ca hükumet dairesine gidecek ve 
bütün İspanyollara hitaben rad -

yoda bir nutuk söyliyecektir. Her 
yerde muharebeler durmuştur. 

Bir Ermeni 
- mn silahla mukabele edeceği mer-

f akt, Ameliyatı İyi kezindedir. Gazeteler P-0lonyalı· 
Beceremediğinden 1arın vatan hislerini tahrik edici 

H t T h I' k d neşriyatta bulunmaktadırlar. E· 
aya 1 e I e e • · ğer Hariciye Nazırı miralay Bek 

Dün Kumkapıda garib bir ha- İngiltereden umulan tam teminatı 
dise olmuş, müslüma•. olmak isti· alır ve bu yolda bir muahede iın
yen bir Ermeni genci. sünnet me- zalarsa, V arşova hükumeti Alınan· 
selesini bizzat halletmek isterken yaya karşı hattı hareketini kat'i ~·----~--

Cumhuriyet ordusundan teslim 

olan askerlerin kısım kısım tah -
liyelerine başlanmıştır. Büyük şe
hirlerde geniş mikyasta. tetkikler 
yapılmaktadır. Madridde muha • 
kemelere başlamak üzere bir di
vanıharb kurulmuştur. Tevkif e
dilenlerin miktarı iki binden faz
ladır. 

icabeden ameliyatı bi~irememiş surette tesbit etmiş olacaktır. Tıılubn 

ve çok tehlikeli bir vaziyette kal- Bununla beraber ı4yasi mehafil musabakalarma başlandı. Yukarıdaki resımler, müsabakalan 0 onya, Roınanya ve sair arzu 

.;......ı. __ _,_' .... d ... en_m~.;_em~lek::,:e~t,::l~;!!in~.!g!!;ir:!e~b:=il~ec:e~ğ~i~~Cunıh~~~ur~iy~e=tçi Madridi i.kı sen& 
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HARB GEMİLERi TSLİM 
EDİLİYOR 

Bur os 3 - Artık bundan sonra 

D ~. ıtadyomunda, tefıriınizdeki ~seler ar~mda spor 

mıştır. Hadisenin tafsilatı şudur: Almanya ile iyi münasebetler ida· iştirak eden kız talebemizi ıösteriyor . 
Kumkapıda oturan 25 yaşların- mesinin Polonyanın menfaatleıi Dün milli klbne maçlarına da devam edildi. Biltlln dünkü spor 

da Kirkor oğlu Diran adında bir icabından olduğu kanaatindedir. Çarplflllalıınnm tafıllitını ..ıtuaa ııalıifemizde spor sütunlıırunudP 
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1 HADiSELER KARŞISINDAI 
------Son Telgraf-. ...._ 

Sinemalar 
Ve Ucuz 

Tarife 

POL • 
1 s Serseri 

k6peklerle 
MOcadele ROMANCI HÜSEYİN 

RAHl\Iİ', TİN HASTALIÖI 

farketmeden el kaldırırlar, ckabuh 
derlerdi.. Sizlerden ricamız çalış
manız, belde işlerine alfıka ve sa
mimiyet göstermenizdir. Filvaki, 
bizleri temsil ettiğiniz. birçok hiz
metlerimizi gördüğünuz için, siz
lere takdim ettiğimiz tahsisat bel
ki de azdır. Üstüste, nyda 50 lira 
bile tutmuyor galiba!. Fakat, ne 
yapalım?. Biliyorsunu7. ki, biı İs-. 
tanbullular fakir insanlarız. Daha 
fazla ~·ermek gönlümüz isterse de 
takatimiz yok .. Az veren candan, 
çok veren maldan .. Şııyed içiniz -
de. bu parayı azımsayanlar varsa, 
kendisi bilir .. Vazife~nden afiini 
istiyebilir. Hiç hahrımız kalmaz. 

Ve .. Mahkemeler 

U
u stad romancı Hüseyin Rah

mi, bir müddettenberi ra -
hatsızdır. Heybeliadadaki e-

v~nde yatıyor. Yaşı yetmişi aş~ 
bulunan Hüseyin Rahmi, eski İs- j 
tanbul hayatını; içtimoJ bünyesini, 1 
tiplerini, an'ane ve ah:akını en iyi 
görmüş ve eserlerinde yaşatmış 

bir muharrirdir. Hüseyin Rahmi 
kadar, kendi branşında muvaffak 
olmuş, pek az san'atkhnmız vardır. 

Dün, bir gazetede, üstadın bir 
mülakatını okudum. Hasta döşe • 
ğinde, aklına gelen bıızı ıztırab • 
larını hatırlamış, söylüyor. Bir 
muharrir, beş sene ködar evvel 
IOn on yıllık edebiyatımızdan bah
sederken, Hüseyin Rahminin bir 
san'atklr değil. bir yazı tüccarı 

olduğunu söylemiş .. Ve bundan on 
beş yıl evv~llne kadar bizde ede
b iyat olmadığını ifade etmiş .. 

Hüseyin Rahmi, bu inkara, çok 
müteessirdir. Güneşi inkar ka • 
dar, zavallıca bir fikir.. Üstadın 
fÖhreti ve kıymeti bütün memle
ket okur yazalran tarafından tas
dik ve kabul edilmiştır. Yalnız. 

meyhane köşelerinde münakaşa, 

kavga yapan sözde münevverler 
ve edebiyatçı geçinenler tarafın

dan değil .. 
Üstadın Türk edebiyatına yap· 

tığı hizmeti inkAr etmek, onu san
at tarihimizden haric bırakmak, 

akıl doktorlarının müdaha}esint 
tcabettiren bir hareket olur. 

BELEDİYE AZASINA 

AÇIK MEKTUB 

Aziz ve sayın şehir meclisi azası! 
Bilirsiniz ki, sizler, bızleri temsil 
edersiniz. Yani şehir meclisinin 
sıcak kalöriferli salonunda otu -
rurken, 700 bi:n İstanbullu hem • 
§ehrinin mümessili olduğunuzu da
lma hatırlayınız. Eski şehir mec· 
lisi azaları nedense, ekseriya sü -
kutu tercih ederlerdi.. Hiçbir şe
ye karışmazlar, makamın bütün 
arzu ve tekliflerine kavuk sallar
lardı. Çoğu, cruznamei müzake -
rah dakı meselelerı bile bllmezdl 
Reye konan bir mesele oldu mu, 
hatta, neyin reye konduğunu bile 

Yalnız, unutmayınız ki, cehle • 
r inizde, bir deste hal'nde, bütün 
vesaiti nakliyenin pasoları da var. 
Sonra, dalına gözönündesiniz. İs
miniz, resminiz, birer vesile ile 
gazetelere geçer.. Mec1 iste birkaç 
parlak cümle söyliyerek İstan -
bulluların hoşuna gider, kendinize 
reklam yapabilirsiniz.. Belediyede 
azasınız, diye, hemşehriler, otur
duğunuz, kalktığınız yerlerde size 
selam ve saygıda kusur etmezler .. 

İşte, biz İstanbulluların, elimiz
den bu kadarı geliyor... Daha ne 
yapalım? .. Hepinize hayırlı çalış
malar dilerim. Bu sözlerim kula -
ğınızda küpe olsun. Unutmayın! 
Hoşca kalın! 

BİR l\IUIIASİB ARAN IYOR 

PİYESİ ÇOK TUTTU 

İstanbul şehir tiyat, osu yaz ta
tiline giriyor. Artık kapılarım ka
pıyor. Fransız tiyatrosundaki ko
medi kısmında son oynanan cbir 
muhaslb aranıyor. !simli piyes 
çok tuttu. Haftalarca oynandı ve 
her akşam salon hıncehınç kala -
balıktı. Bu. hakikaten güzel bir 
komedi idi. İnsan iki iiç saat, hiç 
durmadan gülüyor. Halk, güzel 
piyes olunca, pekala anlıyor ve 
seyretmeğe gidiyor. Bir muhasib 
aranıyor isimli piyesin çok fazla 
rağbet gördüğünü ifade etmek için, 
bir arkadaş şöyle dcd!: 

- Bu piyes o kadar çok tuttu k~ 
şehir tiyatrosu hakikaten yeni ve 
iJ.avetcn bir muhasib arayıp ha
sılatın hesabını yapabilir. 

AHMED RAUF 

15 Nisanda Tatbik 
Edilecek 

Her sene olduğu gibi bu yaz 
mevsimınde de smenı?lar ucuz 
tarifeler yapacaktır. Bu sene, sine
malar umumiyet itibarile Nisanın 
15 inden itibaıen t(>nzilatlı yaz 
matineleri ihdas edeceklerdir. ö-

Kızım 
Emineyi 

Kacırdılar 
nümüzdcki sinema mt'vsiminde si- t ----nemalar arasında daha kuvvetli Pencereye Bakınca Ne 
bir rekabet başlıyrıcağt, buna se- .. . • . 
beb oıarak da yeniden bir iki kuv- Goreyım, Herıfın Elinde 
vetli sermayeli sinema salonları Bıçak .. , 
açılmak üzere olduğu ileri sürül
mektedir. Fılim şirketleri sahib • 
leri, yeni mevsimdeki rekabeti 
kuvvetle karşılayabilmek için bir 
vizyon filimlerle repertuarlarını 

takviyeye karar vermışlcrdir. Ta
nınmış filimcilerimi.zden bazıları 

Avrupanın filim sanayii yapan 
merkezlerine gideceklerdir. 

Kuyuya 
Düşen Gebe 

Kadın 

Kaza mı, Cinayet mi? 
Tahkik Ediliyor 

On beş gün kadar evvel Kadı
köyünde bir bostan kuyusunda 
genç ve gebe bir kadının cesedi 
bulunmuştu. Cesedin o c lvarda 
bakkallık eden Ahmedin karısı 20 
yaşında emine olduğu anlaşılmış

tı. 

Evvelki gün Üsküdar müddei
umumiliğine bir ihbar yapılmış, 
kadının kuyuya kazaen düşmedi

ği. bilakis öldürüldükten sonra a
tıldığı iddia edilmişti'". Bunun ü
zerine müddeiumumilık cesedi me
zardan çıkartarak morga kaldırt
mış ve ihbarın doğru olup olmadı
ğını tahkike başlamıştır. 

--<r--

Adapazar•nda Büyük 
Bir Yangın 

H 
afi:.-;e kadın anlatıyor: 
c- Abdullah, bir gün kızım 
Emineyi çeşme başında gör

müş, onu pek beyenmiş. Oğlan, 

Emine ile evlenmeğe karar ver -
miş .. 

Birkaç gün sonra Abdullahın 

annesi bana geldi ve Allahın em
rile Eminemi oğlu içir. istedi. Ben 
de kadma: 

- Akşam babası gE>'"in. onunla 
konuşayım, sonra kızıma da danı
şayım, birkaç gün sonra size ce
vab veririm, dedim. 

Akşam, bizimki ile yalnız ka -
lınca ona Abdullahın kızımla ev
lenmek istediğini söyliyerek, bu 
izdivaca muvafakat edip etmiye
ceğini sordum. Kocam: 

- Kızımı Abdullahtan iyisine 
mi verecek değilim ya! .. dedi. 

Ertesi günü mesele)· Emineye 
açtım, kız: - Ben ölürüm de, o· 
nunla evlenme, onu btemiyorum, 
yazık olur bana anne; beni ateşe 
yakmayın! .. Diyerek ağlamağa ve 
yalvarmağa başladı. Emineye: 

- Ben senin annenim, tabii her 
zaman mes'ud olmam, rahat et -
meni arzu ederim. Madem ki, onu 
istemiyorsun, ben de ı ed cevabı 

vereceğim, dedim. 

Geçen sene, bir yv. günü idi. 
Emineyi bir komşuya bulama yap
mıya göndermiştim. Akşam oğ -
lum Sabri mektebden dönünce, 
çocuğa: 

- Haydi, evladını; git, kom • 
şudan ablanı getir, dedim. 1 
Sabri gitti. Fakat biraz sonra yal
nız olarak geldi ve aglıyarak an
lattı: 

Ucuz 
Satılan 
Tarla 

Bir Şahidin İstinabe 
Sureti le ifadesi Alınd ı 

E 
ir kaç ay evvel Giresunun 
Alucara köyünd" bi dolan
dırıcılık hadisesi olmuş ve 

ayni köyün ihtiyar heyctı azcılu -
rından İbrahim; Şaban isminde ih
tiyar bir adamın bir miktar para
sını dolandırmıştır. 

Dün asliye ikinci ceza mahke
mesinde hiıdise şahidlerinden Hü
seyin oğlu Hasan sorguya çekildi:! 

c- Karımın bir tarlası vardı. 

Ben İstanbulda bulmıduğum bir 
sırada, bu tarlayı karım pek u -

cuz bir fiatla Şabana satmış. Kö
ye gittiğim zaman · Şabanla gö -

rüştüm ve kendisine; t~rlanm hiç 
pahasına satıldığını, bu sebeble o
nu geri alacağımı söyledim. Şa -
ban: - Tarlayı bender• alma, da-

ha bir miktar para ile gönlünü ya-
ı 

parım. dedi. Teklifini kabul ettim.' 

Birkaç gün sonra tekrar Şabanı 
görerek, para istedim: 

- Ben tarlanı almaktan vaz 
geçtim, git kendin sür, dedi. 

Bir gün, tarlayı sürerken Şa -
banla İbrahim geldiler. Şaban İb
rahime hitaben: 

- Hani sen tarlayı sürdürmiye
cektin ve Hasanı tarlaya sokmıya
caktın! dedL 

İbrahim şu mukabelede oulun
du: 

- Ben ne karışırım bireder, ma
lı değil mi? Elbette sürer. 

Sonradan öğrendim ki; aza İb -
rahim Şabana: 

- Sakın onlara p:ıra verme, ben 
tarlayı sürmelerine engel olaca -
ğım, bu tarla senin olacak. demiş 
ve bu işi yapması için ondan bir 
miktar para alınış. 

İstinabe evrakının wahalline 

Beledive Yeni 
Şekil Arıyor 

Bir 

. Bilhassa geceleri sokaklarda ser
seri köpeklerin sürüler halinde 
dolaştığı görülmektedir. Belediye, 
zaman zaman bu köpekled itliıf 

cihetine gitmektedir. Son zaman
larda köpeklerin toplanarak Ha
yırsızadaya bırakılmaları fikrin-
den \•azgeçilmiş. lakin köpeklerin 
zehirlenerek leşlerinin sokak or -
tasında kokutulmaları da muva • 
fık görülmemiştir. Belediye her 
iki fikri telif edecek bir kombine
zon bulduğu vakit serseri köpek· 
lerle de mücadeleye geçecektir. 

---o--

Dinamitle 
Balık 

Avlı yanlar 
Dinamitle balık avlama yasa • 

ğına rağmen el'an lim~nımızda ba
zı balıkçıların bu şekilde hareket 
ettikleri görülmüştür. 
Şehrimiz deniz ticaret müdür

lüğü bu hususta limar.. zabıtasına 
sıkı emir vermiş ve bazı balıkçı
lar yakalanmıştır. 

Bunlar muhakeme ve tecziye e
dilmek üzere dün asliye birinci ce
za mahkemesine verilmişlerdir. 

Ölüme Seheb Olan 
Şoför 

Bundan bir müddet evvel Şişlide 
Denizbank istatistik dairesi me -
murlarından Mahmud Celal şoför 
Habibin otomobili altmda kalmış 
ve hastanede ölmüştü Fenni tah
kikat 11eticesinde şoför Habibin 
kabahati görülmediğinden affe -
dflmişti. 

Karar Mahmud Ct>lalin ailesi 
tarafından temyiz edilerek On bin 
lira maddi ve manevi tazminat is· 
terunişti. Karar nakzedildiğinden 
yeniden keşü ve muhakeme ya -
pılmış, şoför Habibin suçlu olduğu 
görülerek 8 ay müddr·tle hapsine 
ve 500 lira manevi zarar ödeme • 
sine karar verilmiştir. 

Ynaa: A luned Şükrü 

İngiltere'nin dış poliü 
tikçe tavazzuh etmekted 
koslovakya darbesınden s 
manya Romnnya'yı tazyi 
bir ticaret mukavelesı ı 

tır. Bundan sonra da 
Po1onya'daki ekalliyetler 
gul olmıya başladı. Böyl 

ziyette İngiltere şarki A 
yeni bir emrivaki karşısı 
rnamak için harekete g 
On gündenberi İngiliz h 
Fransa, Sovyet Rusya ve 
ile sıkı temas halindedit'. 
rek bir deklarasyondan 
dildi. Sov~l'~Ue.r, vaztyet 
etmek için bir .konferans 
maını teklü ettiler. Hen" 
bet bir neticeye varılmış 
dir. Fakat herşeyden evv 
tere'nin Avrupa kıt'ası 

taıldb edeceği siyasetin, d 
rusu şarkta statükonun 
zası için giriştiği taah 
mahiyeti bilinmeliydi. B 
tavazzuh etmedikçe, hiç 
let, bilhassa Polonya, A 
ya karşı husumet ifade 
cek harekette bulunmak 
de değildir. 

Yakın zamanlara ka<l 
did isolation, yani siyasi 
lık siyaseti takib eden İ 
Almanya kuvvetlendikç 
pa işlerile yakından ala 
mıya başlamıştır. İngi 
gittikçe genişliyen ve şü 
bu alakası merhale mer 
kip edilebilir: İngiliz'ler · 

nız Belçika'nın müdafaa 
kadardılar. Sonra Frans 
manya'ya karşı korumay 
ettiler. Eski İngiliz Başv 

vin cİngiltere'nin hudud 
nehri üzerindedir• veciz 

alakanın yeni bir merha 
diğini anlattı. Geçen se 
nuna doğru İngiltere, A 
Fransa'yı İtalya'ya karşı 
dafaa etmeği taahhüd et 
şarka doğru genişliyere 

deniz'c çıkınıya t~ebbiıs 

manya karşısında şimdı 
taahhüdlerini Polonya'ya 
mil etmiye karar vermı 
Avrupa'nın tarıhinde eh 

IE:üçüK HABERLE~I 

ıj:vvelki gün Adapazarında Ba • 
kırcılar caddesinde büyük bir 
yangın çıkmış, on dört dükkan 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 
Noterlik dairesi de kIBmen yan -
mışhr. 

- Sokakta· ablamla gelirken • gönderilmesine karar verildi. 
Abdullah ağam karşıma çıktı, ab-

1 
_ ____________ _ 

KISA POLiS 
HABERLERi 

bır dönüm noktası rr. 
başvckilı Çemberlayn, g 
avam kamarasında bey 
lunarhl\. demış ir kı: 

* Gülhane hastan~i için yeni 
ve modern bir bına in edil cek
tir. Milli Müdafaa Vekaleti bunun 

!Çfn bütçesine bir milyon lira tah
sisat koymuştu. Ha tanenin inşa 

edileceği yer henüz tesbit edil -
memıştir. * Ticaret mektebı eski mual
limlerinden Kırkar Kömurciyan 
vucude getirdiği bankalar tak\rim! 
namındaki eseri için vilAyetten 
ihtira beratı istemiştır. 

* Eski Kastamonu meb'usu Şük
rü Şenuzan Sıhhat ve İçtimai Mu-1 
avenet Vekaleti sıhhi enstitüler 
laboratuarı şefliğine, eski Burdur 
rneb'usu Halid Onaran kömür şir
keti meclici idare azalığına tayin 
edilmişlerdir. 

* BaŞ\ ekalet Ankarada bir 
Devl t matbaası bına ı inşasına 

karar vermiştır. 

* Geçen ay vilayetımiz dahi • 
!inde altmış ekiz yaban domuzu 
öldürülmüştür. 

* Halicin şimdiden temızlcn • 
medıği takdirde, on bej sene sonra 
vapurlar isliyemiyecek bir halde 
dolacağı anlaşılmıştır. * 1 nisanıia Beyoğlu itfaiyesine 
çirkin bir şaka yapılmıştır. Saat 
on bir buçukla itfaiyeye tel<'fon 
edilerek Kasımpaşada tiçler soka

ğında yangın olduğu bildirilmiş, 

itfaiye yangın mahall•ne geldiği 

zaman yangın görmemıştir. İhban 
yapan kadın hakkınd!l tahkıkata 

1 başlanmıştır. 

Ha lif enin Sarayında 1 
ı_e_i_r _is_P __ a_n __ yo_ı_G_ll_· z_e_ı i_. 

rı arih i Roman: No. 40 
Fatma omuzverdi: 
- Haydi çık üstüme: 
Selım, Fatmanın omuzuna at

lndı ve taşlara tutunarak, küçük 
pen reye oyle bir goz attı. 

S hm daha pencen den bakar 
b kmaz ırk lmış ve flremeğe baş

lamı tı 

- Bu mtislümanlara sen acı, 
Ali ahım! 
D 'şlerinı sıkarak. kcndlsinı güç 

tutt J. Baktı. 

Zındandaki işkence biıtün deh· 
:.>et ve şiddetıle devam cdıyordu. 

Kame• darbeleri altında can ve
ren Arab muharibinin cesedini il-

Yazan: CELAL CENGİZ 

rükliyerek bir kenara çekmiş -
!erdi. 

Şimdı, Fernandenın zindanında 

yatan bütün müslüman esirleri iş
kence görüyor ve inliyorlardı. 

Otuza yakın esirin hepsinin sırt
larıaçılmış ve uzun sakallılar bir 
araya getirilerek sakallarından bir 
birine bağlanml§tı. 

Bir tarafta kaynaşmış sıcak su
lardan saplı kepçelerle alınıp esir
lerin yüzlerine vesırtlanna dökü
lüyordu. 

Selim. Fatmanın omzunda duru
ken dizler inin bağı çözülmliftü. Bu 

~ 

Gümrük Umum 
Müdürü Dönüyor 

Beynelmilel hava turızmi kon
gresine iştirak etmek üzere ge • 
çen ay içinde Lon<lraya gitmiş o· 
lan gümrükler umum müdürü 
Mahmud Nedim bu hafta iç'nde 
şehrimize dönecektir. Londrada 
toplanan bu kongrede milletler a
rası yapılacak hava nakliyatmda 
gümrük işlerine aid mühim ka -
rarlar alınmıştır. 

* Yunanistana sevkedilccek 
hayvanlar ~ş gün karantineye 
tabi tutulacaklardır. * Denizbankın Beybeliadada 
yaptırmakta olduğu iskele binası 
bitidlmiştir. 

vicdan ve merhamet sahibi süku
netle seyredebilirdi? 

Fatma: 
- Artık dönelim ... 
Diye mırıldandı. 
Selim: 

- Evet, de~i, dindaşları~ızm 

çektiği ıztırabı gözümiizle gör -
dük. Dönelim .. Fakat, düşmanın 

askerini öğremedik. 
- Bunu burada öğrenmeğe im

kan yoktur . . 
İşbiliye civarına kadar gitme -

liyiz. 

- Vaktimiz yok. Bu gece dön
meğe mecburuz. Kale civarına ka
dar gidemeyiz. Yol uzundur. 

- O halde tekrar suya atlıya -
lım. 

Selim bir aralık şatoya girme
yi ve rahibin yatak odasını ara
mayı düşündü. Fakat bu tehlikeli 
b ir iş olacaktı. Esasen bütün oda
ların pencerelerinde demir ve ka-

lamııı kolundan tutarak sürükle
ye sürükleye götürdü. 

Derhal Abdullahlann evine git
tim, kapının önünde annesine te
s duf ettim. Ve ona: 

- Abdullah bizim Emineyi ka
çırmıs, nereye götürdliğünü bili
yor musun? diye sordum. 
Kadın hayretle yüzüme baktı: 
- Sahih mi söyliiyorsun? Val

lahi haberim yok kardeş! 
O sırada, oturdukları odanın 

penceresinden içeri~ E> bakınca, 

Abdullah ile Emineyi i~ride gör
düm. Her ikisi de ayakda idiler. 
Abdullah bir elile evladımın be
linden kavramış ve diğer elindeki 
bı,,akla onu tehdid ediyordu. 

Bu manzarayı görünce, bağır -
mağa başladım: 

- Evladımı öldürüyor, yetişin, 

esrarengiz şatoda bundan ba§ka 
ne yapabilirdi? 

Selim yavaşça taşın üstüne atla
dı. 

Esirlerin sesleri gittikçe artıyor, 
işkence altında kıvranan müs -
lümanların iniltisi gece karnnlı
ğında göle kadar aksediyordu. 

Fatma: 

- Düşmandan bu facıanın he
sabını sormadan dönmiyelim, Sa
lım!. 

Diye söylendi. 
Yavaşça suya daldılar .. 
Yüzerek döndüler. 

İyi ki suya vaktin<le atlamışlar· 
dı. Vakit o kadar gecikmiştı ki... 
Gölün ortasına geldiklerı zaman 
orta~k aydınlanmağa başlamıştı. 

• • ARAP ORDUSU •İŞBİLİYE• 
ÖNÜNDE 

VU1SlAl3' U!}IP.8 IJW ll?.!1 a[,W!(a$ 

yaklaştıkları zaman, :Jwkta do-

* Bostanbaşında D<ılgıç soka -
ğında 9 numaralı evde oturan Ab
dullah oğlu Hayri sarhoşlukla e· 
vin camlarını kırarken kırlıan cam l 
parçalarile sağ eli bileğinden ya
ralanmıştır. 

kızımı kurtarın! 

Feryadımı duyanlnr kapının ö
nüne geldi, Abdullah derhal kaç
tı. Emine dısarıy·a çıktı, beraber 
eve döndük.> 

Bu kız kaçırma had·sesi geçen 
sene Tekirdağ köylerinden birin .. 
de olmuştur. 

Hafizenin ifadesi, diin asliye i
kinci ceza mahkemesinde alındı 

ve istinabe evrakının mahalHne 
gönderilmesine karar verildi. 

M. HİCRET 

şırdılar ve oklarına sarıldılar: 

- Bu gelenler casm. olmasın 
sakın .. 

Elharis bu iki feı:faiyı nöbetçi
lerden önce görmüştü. Selim ss
hile yaklaşırken, kumandan da nö
betçilerin yanına sokularak: 

- 'Gelenler yabancı değıJ. Bi
zim adamlarımızdır. 

Diye bağırmıştı. 
Askerler Selim'i ve onun arka

sından Fatma'yı görünce şaşır -
dılar: 

- Bunlar ne zaman gittiler ... ? 
Biz görmedik ... 

Diye söylenirken, Selim sudan 
çıktı. Yüzü gülmüyordu Çok yor
gun ve çok muztaribdi. İhtiya:- bır 
nişancı, sahile çıkan Fatmamn sır
tına kalın bir örtü vermişti. Fat
manın çehresi de süzgündü. On
ların şatoda neler gördüğünii kim
se bilmiyordu. 

Fatma giyinir ve ailini.rken, Se-

* Sabıkalı yankesicilerden Rı
za oglu Muammer İstanbul Ba -
lıkpazarından geçmekte olan İlyas 
adında birinin paltosu cebinden 
eldivenleri çalarak savuşuı kcn ya
kalanmıştır. * Sabıkalı Ahmed oğlu Şevki 
Eminönünden geçmekte olan Hey,
beliadada oturan Rasim adında bi
rinin cebinden saatini çalarken suç 
üstünde yakalanmışhr. * Sofularda oturan Receb oğlll 
Osman adında biri kendini bilmi
yecck derecede sarhoş bir halde 
elinde büyük bir bıçakla sokakta 
dolaşırken yakalanmıştır. 

* Şüphe üzerine zabıta memur
ları tarafından çevrileıı Küçükpa
zarda Otlukçu sokağında oturan 
Hasan oğlu Hamdinin üzerinde 20 
gram esrar bulunmuştur. 

- Rahibin şatosu bir insan mez
bahasıdıı·, dedi. Müslümaı: esir
lere her gece işkence yapıyorlar. 
Onları gidip kurtarmalıyız. 

Ve şatoda gördüğünü birer bi· 
rer anlattı. 

Elharis, Selim'in sözlerine ınan
mıştı. Bu faciayı dinleyince tüy
leri ürperdi. 

- Hazırlanalım... iş biliye ö -
nüne kadar gidelim. Bu kaleyi 
zaptetmeden, burada duruşuruu
zun bir manası yoktur. 

Diye haykırdı. Elharis, Arab 
ordusu içinde cesaret ve atılgan
lığı ile tanınmış bu kumandandL 
Abdülmelik'in ona çok itimadı 

vardı. Hatta Şamdan ayrılırken 

kendisine: 
c- İspanyada yalnız muzaffer 

olmanı değil, ehli islimın işken • 
ceden kurtamıanı istiyorum, ya 
Hftris!• 
Dem.işti 

- Avam kamarası, bu 
mandan i -ri d er huk 
bazı müzakerelerle m g 
ğumuzdan haberdardır. 

ker lerın ne u lenmes.n 
ce Ingiliz hükumetının h 

tasrih ıçin şu cihelı av 
rasına bıldırmıye m cb 
zamana kadar, cger açı 
Polonya'nın ıst k alını 

den ve Polonya hükum 
tün milli kuvvetler 1 
met edecek derecede 1 
hadise vukua gelırsc, İn 
kumeti, kendisının elınde 

kuvvetlerile derhal Po 
yardım etmek mecburıy 
sedecektir. İngiliz huku 
lonya hükum tine bu y 
teminat vermiştir. 

İngil.ere hükumetmı 
Avrupa siyasetini ta\Z 

vaziyetin göründüğünde 
vahim olduğuna delalet 
hakika önce Avusturya'n 

da Çekoslovakya'nın akıb 
giltere'yi teyakkuza sev 
manya, komşu memleke 
tilası için yeni bir tekni 
miştir. Bu komşu meml 

yaşıyan Alman'lar hakk 
tü muamele edildğfhden 

etmekle başlar. Radyoları 
yete geçer. Alman ekalli) 
yaklanırlar. Motörlü kıt' 

dutlara sevkcdilir ve 
her gözüne kestirdiği m 
mukadderatını idare ede 
adamlarından birini Ber 

ğırır. Hiçbir taraftan yar• 
miyeceğini gören devlet a 
memleketini Almanya'ya 
eder. 

Herhalde avam kamı 

Çemberlayn tarafından .s 
nutuktan sonra Avrupa'nı 



' ' 
Günün Meselesi: 

Profesyonel Dilenci 
ile Uğraşmak Zor! 

Bunlar Bazan Çocuklarını da 
Dilenciliğe Teşvik Ediyorlar 

Ş 
ebirde yine dilenciler ço
lalınağa başladı. Anla
tılıyor ki belediyenin di 

lencilerle mücadeletii müessir 
def:ildir, kifayet etmiyor. 

Dilenciler niçin çoialıyor? 
Onlarla neden mücadele ede· 
nılyoruz? 

Bir kere bu mevzuu ele al • 
dıktan sonra üzerinde durula
cak iki tip dilenci görüyoruz. 
1- Hakikaten fakir olanlar, 
ı.-. Madrabaz, bazirgiin di

lenciler. 
Hakikaten fakir ve alil olan

lar arasında bazıları vardır ki 
bir lokma ekmeğe muhtaçtır, 
o gün şunun bunun verdiği sa
daka olmasa, aç kalacaktır. Bu 
zümre dilenciler bilhassa çalı· 
famıyacak halde olanlardır. 

Bu dilenciler, hakikaten ce
nıiy~tio merhametine, şefkat 
ve hımaye•ine muhtaçtırlar. E· 
sasen bu zümredeki dilencile • 
rin dilenirken bile utanıp sıkıl· 
dıkları görülmektedir. Beledi· 
ye bunlarla gayet kolay mü _ 
cadcle etmekte ve bunlan dü • 
künlerevine ve yahud aid ol· 
duklan müesseselere gönder • 
mektedri, Bu ıribiler arasında 
ömrünün son senelerini darü
IAcezcde geçirip ölenler ~oktur. 

A'11 başa çıkılamıyanlar ikin
ci tip dilcncilerdir. Bunlar di
lenciliği san'at cdinmislcrdir. 
İçlerinde profc.,tvoncl dilenci
ler vardır. Bu gibilcrin yev • 

Lambalar 
Bir Misli Artacak 

Umumi Tenvirat 
Bedellerinin 

Azaltılmasına Çalışılıyor 
Belediye, şehirdeki umumi ten

virat bedellerinin azaltılması için 

Nafıa Vek8leti nezdinıle teşebbüs· 
!erde bulunmuştur. Tenvirat be • 
delleri azaltıldığı takdirde sehirde 

fenersiz hiçbir yer bırakılmıya -
caktır. Şimdi mevcud olan 4688 
limbanın bir misli daha arttırıl • 

mas iımkAnlan hasıl olacaktır. Ve
kalet Belediyenin bu müracaatini 

lYi karşılamı~ ve tetkiklere baş -
lamıştır. 

Hafriyat Yapılacak 
Saha 

Yeni imar planında Ahırkapı
dan Çatalcaya kadar olan saha ar

keolojik saha addedilmıştir. Bu sa. 
hada hafrikat yapılac•k, bostan
lar ve derme çatma kulübeler kal

dırılacaktır Nafıa Vek8leti sahil
deki kısımda büyük bir fidanlık 
vücude getirecektir. 

miyesi (!) ekseriya iki lirayı 
tutmaktadır. Gazetelerde ölen 
filiin veya falan dilencinin §U 

kadar bin lira, §U kadar eınlik 
bu kadar miras bıraktığı yazıl· 
dığı vakit hayret etmemek li· 
zınıdır. 

En fenası fudur: 

Bu tip dilenciler arasında 
• maalesef • t-10 yaş arasında 
küçük çocukların da ticarete(!) 
ıevkedildikleri vakidir. Bu ço
cuklar, ellerinde bir, yahud 

iki tane nane şekeri külahı, 
birkaç tane karamela taşırlar. 
Yolda giderken, yabud tram
vay beklerken yanınıza yakla
ıırlar, ezberledikleri cümleyi 
tekrar ederler: 

- Beyefendi, ( yahud hanım
efendi) ne olursunuz, bhı ka
remela alsanıza. Scvabdır! 

Maksad malftm: Dostlar alış
verişde görsün!. 

Karemcla satmak suretilc di· 
!enen küçük çocukların şüphe

siz günahları yoktur. Kendile
rini muhakkt ~' bir teşvik eden 
vardır. Lakin kim? Anası mı, 
baban mı?. 

Bu mücadeleye içtimai Mu· 
avenet Vekaleti, Kızılay, ço -
cukları himaye teşekkülleri de 
resmen iştirak etmelidirler. 
Aksi takdirde, İstanbul, bu iç
tima! yilzkarası ile dnha uzun 
miiddet ıı~rraşmak mecburiye
tinde kalacuktır. 

İki Feci 
Tren Kazası 

Ankarada Bir Çocuk 
Aydında Bir Müvezzi 
Tekerlek Altında Kaldı 

Evvelki gün biri Aydında, biri 
Ankarada iki feci tren kazası ol· 
muştur. Kayseri - Ankara mar -
§andiz katarı Cebeci istasyonuna 
gelirken Demirlibahçede işletme 

memurlarından birinin 7 yaşların
daki oğlu Turgud Açarı altına a
larak öldürmüştür. 
Aydında da seyyar gazete mü

vezzilerinden Süleyman Tezgider 
Selçuk istasyonundan hareket ha
linde bulunan trene atlarken te
kerleklerin altına düşrr üş ve ayni 
trenle Aydına getirilmişse de has
tanede ölmüştür. 

-o--

Şehir Meclisi Bugün 
Toplandı 

İstanbul şehir meclisi, bugün 
saat 14 de Belediyede toplanmıştır. 

Toplantıda 1939 belediye bütçe
sinin miiz'!keresine başlanmıştır. 

Bu sene şehir bütçesi 13 milyon 
liradır. Bütçe geçen sene 11 mil
yon lira idi. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

No. 119 

Daha ilerı giden bir yeniçeri de: 1 
- Pa lşahı ali Osman Türk oğlu ı 

Türktür ... Bizler de Türk oğlu 1 

Turküz ... Türk ruhunu ve sal -
tanatını muhafaza ve sıyanet için 
hep birden devleti istila eden Ar· 
navud ve Boşnakların üzerine hü· 
cum etmeliyiz. 

Hul5sa; Yaşav yavaş yeruçeri 
ortalarınd . k a, ulluklarda cesaret 
alan yenı . 

Çerı sergerdeleri kulak
tan kulag· 

a manalı manasız fısıl
daşıyor ve b · b' 1 · . . ır ır erını isyana teş-
vık ediyorlardı. 

s·· -
utun bu dedikodu ve Rumeli 

zorbalarının altın, gümş, inci iş-

Yazan: M. Sami KARAVEL 

!emeli elbise ve tüfekleri, yalnız 
İstanbulda yaşıyordu. 

Anadoluda, Rumelide zaten hü
k.ümet yoktu, türiyen zorbal~r e
ı:nde imparatorluk Tavaifi mü
luke ayrılmıştı. Alemdar Mustafa 
Paşa da; Veziriazam sıfatile bü
tün bu Tavaifi mülükü tstanbula j 
davet ederek mevcud.yetlerini tas-1 
dik etmiş, ve şahsiyetlerinı, mev
cudıyetlerini, beyliklerini bir se
nedi ittifakile tasdik ve kabul ey
lemişti. Kendisi de bu zorbaların 
başzorbası olarak mevki almıştı. 

Hal böyle iken, Ruslar Tuna ü
zerinden Balkanlara inmi~ bir Ya-

Aydınlık Güzeldir 

D 
üokü gazetelerde, İktısad 
Vekaletinin bir resmi teb· 
liği çıktı. Bu tebliğde, bir 

müddettenberi tahkikatı yapılan 

Denizbankın vapur siparişleri 

meselesi hakkında aydınlanmış 

neticeler var. 

Şimdi lljDnU anlıyorus: Etrüsk 

vapurunun mühim ve bellibaşlı 
birçok noktaları var. Gemiyi ya· 

pan müteabhid bu nokaoları ta • 
mamlıyacaktır. 

Ayrıca, bu gemiyi, böyle nok • 
san alan tesellüm heyeti hakkın

da takibat yapılacak. Diğer gemi· 
)erde bir noksanlık görillmemiş • 

tir. 
Yalnız, bizce, en mühim nok.ta 

resmi tebliğde de kaydedildiği gi

bi, bu gemilerin işçiliği iyi değil· 
dir. Ismarlanan ı.u vapurlar bir 

ısmarlama mal olmamış. Kavaf işi 

olmuş. Bunda, tesellüm heyetinin 

dikkatsizliği kadar, gemiyi yapan 

müessesenin de gayridürüstlüfil 

var. 
Bu gayridürüstlük ve yuttur -

maca iş, bu müessese için en bu· 
yük ayıp teıkil eder. 

İktısad Vekaletini bu resmi telı· 

!iği neşrettiği için, tebrik ederiz. 

Bnnun gibi, efkarı umumiyeyi u

zun müddet işgal eden her ne\'İ 
tahkik hadiselerine dair resmi 

tebliğ neşredilmesi çok faydalıdır. 

Bugün geınilerin vaziyetini mtis· 

bet bir şekilde öğrenmiş bııhmu· 

yorıu. Herhangi bir dedikoduya 

rivayete, üplıeye mahal kalnu -

yor. Aydınlık, güzel birşeydir. 

BURHAN CEVAD 

Aylık - . 
Ictıma ar 

Vekalet Milayetlerde 
Daire Müdürlerinin Aylık 
Toplantısına Ehemmiyet 

Veriyor 
Bütün vilayetlerde. tekmil da

ire müdür ve reisler;ııin ayda bir 
kere valilerin reisliğinde topla • 

nıp umumi bir içtima yapmaları 
ve her ay bu husust.ı Vekalete 
birer rapor yollamaları, evvelce 
Dahiliye Vekaleti tarafındna vi -

!ayetlere tebliğ olunmuştu. Fakat 
bu toplantıların bazı yerlerde ya
pılmadığı görülmüştür 

Bu münasebetle Dahiliye Ve -
kaleti dün vilayetimize ve tekinil 
vilayetlere bir tamim göndermiş
tir. 

Tamimde bundan sonra; memle
ket işlerinin vaktinde başarılması 
için bu meseleye büyük bir ehem

miyet verilmesi ve içLmaların mu
hakkak her ay yapılarak bu top
lantılarda mahalli idareler, em • 

niyet, nüfus jandarma ve sefer -
berlik umum müdürlükleri gibi 
daireleri al:frndar eden kararlar 
verilince bunların ayrı ayrı kiığıd-

ziyette, hatta Bulgaristanın bir 
ktSmını işgal ile bir Ş('kilde du
ruyorlardı 

Yani; okuyucularımın anlıya -
cağına göre hali harbde idik Rus
larla. 

İlk defa olarak Ruslar Bulga
ristanı istila etmişlerdi. Yine ilk 
defa olarak İs tan bul kapıları ü
zerinde bulunuyorlardı. 

Halbuki; Alemdar Mustafa pa
şa ve yar!inı maiyeti zorbaları al
tın, gümüş, inci, elmaslı elbise, si
lah ve şobaralarla at oynatıp ca
ka satıyorlardı. 

Hulfısa; Alemdara karşı fesad 
kahvehanelerde, ocaklarda, ha 
mamlarda dedikodularla lıaıır • 
lanmağa başladı. 

- Dedikodular tuhaftı. Fakat 
ibret gözıle gôriilebl!rcek derec~
de enteresandı. Mesela: 

Yeniçeril~r şöyle dedikodu edi
yorlardı 

. - Ba~ımıza, Arnavud şotıarosı 

_ _,,,,- ~. 
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Şeker istihlakimiz Kampları 

Gittikçe Artıyor Beyoğlun~a Bir Lokal 
Açılacak 

Senelik Şeker İstihsalô:tımız Yüz 
Bin Tonu Aşmaktadır 

Dokuz yüz otuz sekzi senesi / 
içinde bütün yurddak! ,eker 
istihlAki 97,465 tondur. Türk 

şekeri için ilk hedef y'jz bin tondu. 

939 mali senesi içindeki satışın da 
bugünkü rakamlara göre yüz beş 

bin tonu aşacağı anlaşılmaktadır. 

İSTİHLAK1N ARTIŞ 
NİSBETLERİ 

Şeker fiatlarının indirildiği ha
ziran 935 tarihinden itibaren baş

lıyan. artış, son dört s~ne içinde şu 
seyri takib etmiştir: 915 de 61.549; 

936 de 72.215; 937 de 90.312; 938 de 

97.465 ton ... Yüz bin tun hesabile 1 

Hava 
eferleri 
Başladı 
Mayısda Yolcu 

Nakliyatına Başlznacak 
İstanbul ile Ankara. Ankara ile 

İzmir ve Ankara - Adana hava se
ferlerine bugünden itibaren baş

lanmıştır. Bu seferler şimdilik 

tecrübe mahiyetinded'r ve yalnız 

posta nakliyatı yapılm~ktadır Yol-
' cu nakliyatına da mayısda başla-

nacaktır. Tayyareler pazardan ma

ada Ankaradan hergün sabah sa

at sekizde hareket edeceklerdir. 

her nüfus başına senelik vasati is
tihlak 6 kiloyu bulmuştur. 

Gübre pancar zer'iyatında mü
him bir mevki tutmaktadır. Geçen 
sene sarfedilen sun'i g;ıbre mik - l 
darı 550 ton iken 938 de 1, 740 tona 
çıkmıştır. 

Pancar fiatlannm 939 senesi 
için 40 paraya çıkarılmış olırası, 

köylünün büyük bir rağbet ve a
Hikasını temin etmiştir 

938 senesi mahsulü için köylü 
yapılan anlaşmalarda pancar lıatı 

30 para olarak tesbit erlilmişken, 
bilahare hükumetçe yapılan 5 pa
ra zam ile 35 para üzerinden öden
miştir. 

Avcıl r 
Dün 

Toplandı 
Bir Atiş Poligonu 

İnşasına Çalışılacak 
İstan bu~ avcılar cemıyetınin se

nelik kongresini dün sabah Alay 

koşkiındekı merkezinde yapmış -
(ardı• Kongreyi avcıların en yaşlı 
üyesi bu • .ınt.n Cemil açmış ve e
bed yele kavuş.ın Büvük Atamız 

ile aralarından ayrılan üç arka • 
daşlan için üç dakika ayakda du
rulmasını teklif ctmı~ ve üç daki
ka ayakda durulmuştur 

Türkkuşu umum müdürü Os

man Baykalın bugünlerde şehri • 
mize gelmesi beklenmektedir. 

Osman Baykal busene açılacak 
olan Türkkuşu kamplPn ve bun
lara iştirak edecek ta'ebelerin va

ziyeti ile Beyoğlunda yapılacak o
lan büyük lokal işi ile me gul o
lacaktır. 

Bu lokal için, Avrupadald sivil 
havacılık kulübleri merJ<ezlerinin 
plan nümuneleri celbolunmuştur. 

Burası ayni zamanda havacı 

gençlerin bütün okuma ve eğlence 
ihtiyaçlarını tatmin ~den bir ku· 
lüb de olacaktır. 

Tiirkkuşu umum müdürü, bu· 

radan .Cumaovası. n:ı gidecektir. 

Yeni açılacak kamplara alıryaeak 

talebelerin muayenelerine 10 gü

ne kadar başlanacakt!r. 
Mektebletinde sınıflarından dö

nen veya 2 dersten .sözlü. ye ka

lan talebelerin cTürkkuşu. kamp

larına iştirak ettirilmfmesi de ka
rarlaştırılmıştır. 

Cevizici • 
Ve Fındık 
Fiatları 

Son günlerde ce\•izıçı ve lın -
dık fiat:.ırıııda goru.0 r. yük.<ıelme 

devam etmektedir. B.lhassa ce -
viziçi fiat:arı 80 kuru<a kadar çık· 
mıştır. 

• Buna sebeb, hem mahsulün az
lığı ve hem de haricd~n fazla ta
leb olmasıdır. 

Fındık mahsulünden de elde pek 
az stok kaldığı anlaşılmakta ve 
pivasa dolgunluğu muhafaza et • 
mektedir. 

Temizlik Ve Sıhhat 
Bir Lüküs müdür? 

B ir arkadaşım anlattı: -Geçen gün bir lokantada 
yemek yedim. Midem bo -

zuldu. Gaz yaptı ... Ertesi gün o 
lokantaya gittim. Müessese sa • 
hibine hadiseyi öyledim. Gülüm· 
sedi: 

- Nasıl olur, beyim, dedi. bi
zim yemeklerimiz nefistir. En 
iyi malzeme kullanırız. 

Bu lokantada, bir ~·emek ıçın 

55 kuruş vermişim. Orta halli bir 
lokanta idi. Ben, hakikaten ra -

hatsız olduğıımu ısrarla söyledin; 
Ve ona, lıer zaman ~·emek y~di • 

iim lokantanın ismini söledim. 

Ve böyle bir rahatsızlık his.et -
mediğimi de ilave ettim. Lokanta 
sahibi yine güldü: 

- Bayım, dedi. Bizim yemek • 
}erimiz İyidir. Fakat, tabii o siiy· 
lediğiniz lokanta gibi olmaz. O -
rası lükstür. 

Arkada ım hayret içinde anla
tıyordu. Bana şunları söyledi: 

- Sıhhi ve temiz yemeğin lük, 
olduğıınu ilk defa duyuyorum. D 

mek ki, temiz bir ~·emek bir lük.•
tür. Lüks yapmamak için mnt • 

laka mide mi bozmak lazımdır?, 
Adamuğızın hakkı var. Çünkil, 

doyasıya ve t~miz bir yemek i· 
çin İstanbulda bir, bir hııçuk lira· 

yı gözden çıkarmalıdır. Belki de, 

hu adame<i:ızın lüks demekten 
maksadı, parasının bu kadar fohiı 
olma•ından galattır. 

Bizde lüksün man:ı. ı maalesef 
bir türlü •nla ılııınmı ·fır. Tem z, 

sıhhi lıcrşeye iıdeta liiks nazarile 
bakıyoruz. Ve böyle bir lük (!) 

meta, bittabi lüks tcl&kkı edildii:I 

için, müthi~ bir fiat muknl:ilin· 

de <atın alınabiliyor. 

Allah, bizi, bir facia halinde o

lan bu lüks telakkisinden kurtar
sın! 

REŞAD FEYZi 
Tapu 
İşleri 

Kongre divanına iki kAtibin se
çilmesini istenmiştir. Kongre eli -

vanı katibliklerine Şakir ile Beşir 1 
intihab edilmiş ve bu seçimden 1 
sonra cemiyetin umumi katibi 
Remzi Kanadlı bır senelik çalışma 
raporunu okumuştur. 

En mühim fındık merkezlerimizi- -

Tapu müfettişleri, kadastro mm-: 
' 

taka müdürlüklerinde mutad tef- ı 
tişlerine başlamışlardır. 

Tapu ve kadastro müfettişi Cev

det, Beyoğlu kadastro müdürlü • 

ğündeki teftişlerini. diı:er kadas -

tro müdürlüklerinin muamelatını 

teftiş edecektir. -·Belediye Vergileri 
Belediye vergileril'de müruru 

zaman müddetinin nekadar oldu

ğunda bazı yerlerde tCTeddüd o -

lunduğu görülmüştilr. 

Dahiliye Vekaleti, Belediye ver

gilerinin de; hazine vngileri gibi 

müruru zamana tabi olduğunu ve 

bu müddetin 5 sene olduğunu bil

dirmiştir. 

!ara yazılıp altlarının da vilayetin 

resmi mühür ve imzasile tasdik 

edilerek Vekalete gönderilmesi e

hemmiyetle tebliğ olunmaktadır. 1 

giydireceklermiş... Bôze bu ibiş

vari serpuş gerekmez . Biz Tür
küz... Arnavud değWz... Bektaş 

Veli Hazretlerinin, O~han Gazi 
babamızın serpuşundan vazg• s; • 
meyiz ... 

- Ocağımız lağvo:ur-up. kazır. 

nuruz devri\ecek, ateşımiz sön
dürülecekmiş ... Halbukı; babamız 
Orhan Gazinin Ahi ;üe~iııi, ocağı
mızın Anadolu yaylarında yaşı· 

yan ruhani varlığını muzaiferı • 
yeti ve kılıcımızla içi•nize karışan 
İstanbul ahvali o derece karışık 
idi ki: Hemen herkes, her dakô.ka 
bir ihtilal çıkacağından korku • 
yordu. 

Yeniçeriler; ortalarda gizli gızli 
içtimalar yapıyorlardı. Ağalar pa· 
!alarmı biliyorlar... Silahlarını 

yağlıyorlardı. 

Sultan Mahmud, kopacak ihti· 
lalin, çalımında vaki olması için 
elaltından tertibat alıyordu. 
İstanbulda dedikodular kolak· 

Kongreye bir poligon inşası. av
malzemesinin ucuzlat:lması için 

hükumet nezdinde t~~ebbüs, av 
tezkerelerinin cemiye' kanalından 
geçirilmesi için teklifler yapılmış
tır. 

Hesablar tetkik ve tasdik edil
dikten sonra intihaba geçilmiş, 

tasnif neticesinde yenı idare he
yetine doktor Atıf, Remzi Kanadlı, 
Kerim, Necib, Hüsameddin, Beşir, 
Fethi asıl idare heyetine intihab 
edilmişlerdir. 

Yedek azahklara da Raşid Ak
soy, İbrahim Ataç, Satm Sokullu 
intihab edilmişler ve kongre mü
nasebetile' büyüklerimize te}graf 
Çekilmesine karar verilmiştir. 

-*
Memleketimizdeki 

Çiftlikler 
Memleketimizin muhtelif yerle

rindeki hususi çiftliklerin mikdar 
ve vaziyetleri tesbit olunmakta • 
dır. Ziraat Vekaleti, bu hususta 
vilayetimizden de malumat iste
miştir. 

tan kulağa dolaşırken Alemdar 
Mustafa Paşa, Ramiz Paşa saray· 
!arına kapanmışlar, gözdelerle 
zevku sefa ile meşgul bulunuyor
lardı. 

Hatta; Alemdar'a yakıplarından 
kethüdayi sadrifili Refik Efendi 
bir gün şunları söylemişti: 

-Paşam; vaziyeti iyi görmü • 
yorum... Ortalıkta dedi kodu ço
ğaldı. Yeniçeri güruhu k.aynat
mağa başladılar... Müteyakkız 

davranmak iktiza eder. 
Alemdar, gazubane bir suret

te Refik Efendiye şöyle mukabele 
etmişti: 

- Ne hadlerine?. Hepsinin kel
lesini uçururum ... Bu söyledikle
rin hep liiftan ibarettir. Kim kı
pırdıyabilir. Zaten ortada kıpırdı· 
yacak kabadayı kaldı mı?. 

Refik Efendi; vaziyet! idare e
derek: 
Paşam; buyurduğunuz doğrudur. 

Ne hadlerine?. Hiç ZD1ı devletle-

olan Gir~sun ve Trabzon şehirle
rinde mevcud stokun bu ay so -
nunda bıteceğı ve o tıırihden sonra 

fındık fiatlarının daha fazlalaşa

cağı muhakkak görülmektedir. 

---<>--

Şehir Tiyatrosu Trupu 
Hatay'a Gidiyor 

Şehir tiyatrosu Ana,•olunun 
muhtelif şehirlerinde temsiller 
vermek üzere yıırın 17 kişilik bir 
grup halinde turneye çıkacaktır. 

Trop memleket tornesinden 
sonra Ha1aya da giderek orada 
da temsiller verecektir, 

--O--

Belediyedenfşfstiyenler 
İstanbul BelediyesL-ıe iş taleb 

etmek üzere yapılan müracaatler 
son zamanlarda çok fnlalaşmıştır. 
Belediyenin bütün kadrosu hiç bir 
memur ve müstahde.,1 alamıya -
cak kadar dolu olduğundan bu 
müracaatlere red cevabı veril -
mektedir. İş taleb edenlerin ço -
ğunu iş bulmak üzere taşradan ge
lenler teşkil etmektedir. 

rine karşı harekete geçebilirler 
mi?. Kulunuzun arzetmck istedi
diğim bir ihtiyat tedbirmden iba
rettir. 

- Bu heriflere tedbir ne gerek?. 
Kim var ki, ihtiyat eyliyelim!. 

- İstanbulda maiyeti devleUe
rinden ancak üç bin kişi kadar 
vardır ... Bunları takviye etmek 
mümkün ise iyi olur demek isti
yorum. 

- Üç bin Rumeli >:orbası onla
ra kilidir. B~ka kuvvete hacet 
yok .... Selimiyede Kadı Paşa ma
iyetinde sekbanı cedid askeri de 
var ... Ramiz Paşanın kalyoncula· 
rı da mevcud .. , 

- Evet; bu kuvvetler mcvcud
dur. Fakat; asıl kendi malımız ve 
maiyetimiz olanların bulunması 
fena olmaz. 

- Boşnak Ağa ile gönderdiği
miz kuvvetten mi buraya adam 
celbedellm diyorsunuz?. 

(Devamı var) 

Riyaseticum~ur. Or~estrası 
İstan~ula Galiyor 

Riyaseticumhur filarmonik or

kestrasının Ankarada olduğu gibi 

diğer yerlerde de halkımız tara • 

fından dinlenmesini temin için 1' 

orkestra takımı bir seyahate çı -

kacak ve bazı Halkevlerinde kon

serler verecektir. 72 an'atkarda 

mürekkeb olan Riyrsetıcumhur 

orkestra takımı ayın 20 sınc doğ

ru şehrimize de gelecPktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Susuz!uk Derdi 
f'utlhde, Malt.ada cSUrrttmlnl 

~okatmda oturan emekli binba•• 
Mdımed flk\lmcn'den fU meli -
tubu aldık. 

cFatlhdt", Edimtkarı btılva ... 
nnda, Sürreemlni soJ ~ !ıuda yt"
nlden bet.on olara.k laµ edUm 
il ev va.rdır. Bunlardan biri tu•. 

nlmdlr. Hahalleml't.ln lk• mli.hlm 

derdi va.r: 
1) Çamur. 
%) Slmllıuır. 

Ge('en rnt bu on bir " na
mına Sular İdart~nt bir "'1:ida 

He bafvurduın. ~u ttvUa wrdl
Jer: 

•Caddeden ook&i;a 75 metrelik 
bir ana boru tetrl-ı:l Ji.aundrr. Be
her metTr lC'fn 20 ~e-r Ura veril -
m•lldlr.> 

Ana boru l~ln 1500 lira t.aı•·bl, 
heplml1l çaresiz bıraktı. 

Nt:vse, bir aahtbl ha.1ır eıkta, be
nıtn evime su tfllsa.tı yaptırdı. J~
ktn diirr on ev Ktrhrl.\ rlbldlr. 
Bu civardaki bir kırk~ u
yu, mlkroblodur dl f' •apatalın"a 

bü~bütün susua kaldı•. Bu on f'V 
i('ln ·ytııe 50 mrtrr.Jık ana borıı:ı·a 

lhtiya(' vardır .. 1000 Ura tııtrntyof'. 
Bu parayı ktm Vf"rrtek'J' F.vler 
kimll•n lpo~kll. Salar Lbrtd bu 
elli metrelik borv7u kendl.J ap .. 
tıru da 10 abonr da kaunsa 
ohna7. mı? Bu bal , belki ,ehrln 
dtk<r bau 7trl•rlnde de boyl•dlr. 
BrJrdfyentn nazan dikkatini rtl

bf:tm.enlıi rica ederlm.ı 



~SON TELGRAF- S NiSAN' lt3t· 

1 İki Tarih: 1919 - 19391 \!Meraklı Şeyleri 

20 Sene Evvel ki. Veı ÇOCuıa.ıutAMAllSUSOTOBtlS 
OU'ls beledb'esl. sabahları Ye alt• 

ı- ıamJarı el arabalarUe eocukt&-

B u g ii n k ii Almanya 
nnı civar ormanlara ıötürilp hava aı .. 
dıraıı annelere. dadılara mahsus blr 
otobüs ıervisl tesisine karar verm~ılr. Kürkçü Dükkanı 

Çocuklar, arabalarUe beraber oto ... 
blise konulmaktadır. Otobüsde rad-

)·o da vardır. Çocuklan alik&dar ede .. 

Almanya Nekadar Büyürse Okadar 
Zaif Düşecektir 

decek, eğ .. endlrecek tarkdar, masal • 
lu sö7lenmettedlr. Gerek anneler, l'C· 

rek çocuklar bu otobü.slcrden çok 
memnun kalmttlar. Belediye reisini 
ziyaret ederek teşekkÜI" etmıtler, blr 
de baket vermişlerdir. 

GARİB BİR KEŞİF 

Eski Avusturya Bir Misaldir 
Amerikanın Amazon nehri t11ıtarm

da yaphtı uzun blr tetkik seyahatin· 
den donen Gordon isplnval, bu hava· 
lide 7anmıyaıı bir ata.o ~ördütu..n.ü 

söylemlşllr. 

Gordon. bu sözünü lsbat için, bera
berinde l'ellrdlil bırkaç vali, birçok 
ilimlerin buz.uru.uda ateşin üzerine 
koymUf. 

Dallar yanmamı,!. Şimdi bu afao 
tetkik ve tahlil olunacak. 

rAPA NASIL YEMEK YERf. 

Papalar: katoltk kl1isesl an'anelertne 
rlayeten yemeklerlnl yalnız Jerler. 
Sorralarında erkek ve kadm bulun -
maı. 

Yalnıı bir defa, Papa dokuzuncu Pi, 
bu ellkete aykırı olarak sorrasma bir 
kadını kabul etmı, ve müleaddld ke
reler beraber yemek yemlşUr. 

Bu kadın. l\tekslkalılar tarafından 

kurşuna diıilen imparator 1\laksimll
Jen'ln karısı Prenses Şarlot'tur. 

Bu haritada Bitler iş başına ı clmeden evvelki Almanya ile bu günkil Almanyanm hududlan 
ıörülm ektedir. 

Kederinden akıl muvazenesi bozaJ .. 
mu,tu. Zehlrllyeceklertol söylüyor, ve· 
rUen yemekleri yemiyordu. 

E 
ütün politika filemi Alman· 

' yanın bundan sonra ne ya
pacağını düşünmekle, bir 

takım tahminlerde bulunmakla 
meşgul İstikbal için türlü türlü 
şeyler keşfederek ortalığı heye • 
cana düşürenler de az değildir. 

Hey.ecanlı zamanlarda onalığın 

telaşını bir kat daha arttırmak me
rak,nda olanlar her memlekette 
bol bol vardır. Fakat bu tahmin· 
leri hır tarafa bırakarak yeni ge· 
len Avrupa gazatelerinde Al • 

kadar dinlenecekmiş. Dançig me- 1 
selesi teferrüattan sayılıyor!. 

Biraz maziye bakılınca ne gö
rülüyor?. Tam yirmi sene evvel 
bu vakitler, 919 da İngiltere, Fran
sa ve Amerika Versay muahede
sini Almanyaya kabul ettirmek i· 
çin hazırlanıyorlardı. Tam iste • 
dikleri gibi hazırladıkları Ver • 
say muahedesini!. 

sevkeden bir sebeb olmak lazım 
gelir, dıyorlar. Bunun için de Al
manyanın herşeyden evvel buğ
daya muhtaç olduğu anlaşılıyor. 

Buğday denince hatıra gelen iki 

Pa_pa; Prensesin bu halinden eok 
müteessir oldu. VaUkan sarayına da· 
veı etil, solrasma aldı, kendi ıedotl 

J'tmekelrden ikram ettJ. 

İŞSİZLERE !ltOJDEI 

koırt u vardır: M~caristan ve Bir Frans .. cazele•lnden: «Bir it 
Romanya. bulmak. para kazanmak istiyor mu· 

ıunuz! Hl9 durmaYllllZ, köpek ctbl 
Bundan 20 sene evvel, 919 da havlamasını ötrenlnlı. Sonra bir lstıda 

Umumi Harb galibleri Almanyayı ııe Parls belediyesine müracaat edin!>. 
zayıf bir hale koydukları gibi Al- İki c\in sonra bir davellye alacaksı • 
manyanın müttefiki olan Avustur- nız. ııavla.nuya muvarfak olduiunuzu 

ya imparatorluğunu da parçala • lsbat etıınıı mi, işiniz iş?. 
Yüksek bir maaşla belediye lahkllı. 

mışlar, onun enkazından Çekos • memuru olacaksıntz. Varile?. Zahmet-

lovakyayı vücude getirdikleri gi· sis ve kolay.,. Geceleri sokakları do • 
l;i birçok parçalarını da konu • !aşacak, apartunanların önünde du -

Eline düştüğilm kabile reisinin büyük çadıra benziyen 
başı vardL. 

yelpazeli 

'"\ 
B

üyük Harpte tanımıştım o· 
nu. 

Ayrıldım. 

• •• 
Geçen gün yolum dilştil .. O ta· 

raftan geçiyordum. Camekanı es
kimiş ayni dükkanın kapısında 

beyaz sakallı bir adam duruyor· 
du. 

• 

' 

Yazan; 
lsKENDER F. SERTELLİ --

madım. Amerikada deri ve kürk 
işinden milyoner olanları görün· 
ce,ben de: cBizim san'at burada 
geçiyor!• diyerek büyük işlere gi· 
rişmiştim. Üç ay sonra bir şirket
le mukavele yaptım. Beni Afrl
kaya deri toplamağa göndermiş
lerdi. İşte Nevyorkta ancak üç 
buçuk ay kaldım. Afrikaya varın
ca yerlilerden deri toplamağa ve 
muhtelif kasabalarda tetkikat yap
mağa başlamıştım. Garip bir ma
cera beni tamam on dokuz yıl bir 
ormanda vahşiler arasında esir 
bıraktı. Ormana beş arkadaş ava 
gitmiştik. Yarı vahşi bir kabile
nin eline düştük. Arkadaşlarıın 

paralanıp öldüler. Beıı mukave • 
met etmedim .. Esir olc!um. cZimo• 
adını taşıyan bu kabilenin reisi· 
ne on dokuz yıl - beyar. köle - un· 
vanile kölelik ettim. Hayatım bir 
romandır beyim. Fazla tafsilat 
vermeğe vaktim yok. O kadar yor· 
gunum .. O kadar peri{anım kL. 

- Yakında mı geldın İstanbu· 
la? 

- On beş gün kadar oluyor. 
- Çok enteresan bir macera 

doğrusu bu. Hemen hatıratını yaz! 
- Ben de bunu düşünüyorum. 

Para için değil, fakat, başımdan 
geçenler bütün insanları alakadar 
eder sanıyorum. Bu düşünce ile 
beşeriyete yardım etmek ve bir 
gazetede hatıralarımı neşretmek 

fikrindeyim. 

- Çok iyi yaparsın, Ruşen am· 
ca! Paristen çıkan pi~'angodan al· 
dığın paraları ne yaptın? 

- Hepsi mahvoldu. 
manyaya dair esaslı t~tkikata gö
re yazılmış olan yazılara göz at· 
mak daha iyi olacak. 
Söylendiğine göre 20 nisana 

kadar ortalık sakin olacakmış. Ar· 
tık Çeko-Slovakya me~elesi bit • 
miş, Memelin bahsi de kapanmış 
demektir. Olanlar oldu. Eğer ye
niden olması istenen birş• v varsa 
o da 20 nisandan evvel oımıya • 
cakmış. Çünkü Hit!er o zamana 

O zaman onlar galibdi. Şimdı 
de yirmi sene sonra Almanya ga· 
lib bir mevkide bulunuyor. Çünkü 
Versay muahedesinin çizmiş ol
duğu hududlar altüst oldu. Ren 
havzası gitti, Prag gittı. Çeklerin 
fabrikaları, silahları da Alman • 
lara geçti. Artık Avrupanın şark 
yolu Almanyaya açılmış oldu. 

komşuya dagıtmışlardı ... Artık 0 n.cak, köpek ctbi havhyacaksınıs. Ta .. 
bli lçerlde köpek varsa ap:ı.rhmanm 

eski tarihi Habsburg saltanatı • 

tstanbulun maruf bir sem
tinde küçük bir kürkçü dükka
nı vardı. O zaman yeni yetişen 

çocuğunu da bu san'dl\ alıştır -
mış, orta tahsilin! bitirdikten son
ra dükkcinına almıştL 

Aradan uzun yıllar geçti .. 
Onu bir daha göremedim. 

Birdenbire gözlerimt inanama· 
dım.. (Devamı 6 ıncı •ahifede) 

numarasuu bir deftere kaydedecek, 

Almanyanın bundan sonra ne
relere kadar yayılmak istiyeceği 
ve nereleri almak niyetinde ol • 
duğu zamanla anlaşılacaktır. Fa
kat onu böyle gitgide büyümeğe 

nın yerinde yeller esiyordu. İşte ertesi cünü Yer&"I memuruna verrcek· 
şimdiki Almanya bu eski Avus- siniz. Bu memur, apartımana gide • 
turya imparatorluğunu yeniden cek, lı:öpefln, belediyeye kaydetllrillp 
vücude getirmek istiyor. etllrllmedi.Clnl soracak. Şayed ellirll-

On yıl önce .. Birgün ayni dük· 
kanın önünden geçiyordum.. Oğ· 
lunu gördüm.. Babası dükkanda 
yoktu. 

Durdum .. İhtiyarın yüzüne dik· 1 

k~tle baktım: ?·: Tıikendisi. Y~- l .~,-lfl""I~ 
mı yıldanberı ızı bulunmıyan bı· • ! & 
zirn kürkçü Ruşen arr.ca. L...Ja.:..:.L,l!l .. ~...;;,.-ı;&-1•ıı.o;Oo1• 

memlş l.se ceza 7azacak. Güo bir iş de· 
Hitler Avusturyalı olduğu için ill, detıı mi!. 

- Bizim Ruşen amca nereler· 
de? 

o da beni ilk görüşte tanımıştı. A n kara R a d y 0 s u 
Babamı görmüş gibi sevindim Btıot!M bu emeli beslemekte, o eski im-

MASKELERİ İCAD EDEN Kİlllt. 
paratorluğun yeniden vücude gel- ı------------
mesini istemektedir. Diye sordum. 

doğrusu .. Zaten o eski bir baba 
dottuydu. Derhal boynuna sarıl· 

Vindsör Dükü Kralı 
Sinemada Seyretti 

Fakat bu imparatorluk kendisi· 
ne yabancı olan birçok milliyet • 
leri, unsurları idaresi altına al • 
mış, onları idare etmek için u
zun zamanlar mücadeleye mec
bur kalmış, yine her tarafı birden 

memnun ~dememişti. Ne kadar 
unsur varsa hepsinin ayrı ayrı 

milliyet davası vardı. İtiraf et • 
meli ki milliyet duygusu ile u
yanmış bu kadar çok anasırı ida· 
re etmek kolay olamazdı. Çekle
rin miktarı 7,500,000 kişidir. A • 

vusturya imparalorluğu bunları 

Alman yapamadı. Yirmi seneden
beri ise istiklal ile yaşamış olan 
Çekler şimdi Almanyanın orta • 

sında kalmış oluyorlar. Bundan 
sonra Çeklerin Alman olabilmesi 

mümkün müdür? İşte istikbal için 

Maskenin icadı çok eskidir. Mısır • 
hlar, cenaze merasiminde mum1ala -
rın suratlarını maske ile örterlerdi. 

İlk maskeler balmu.mundan, cam -
dan ve tahtadan J&pıhr, sonra brona 
ve altın renıtne boyanırdı. 

·YunanWar, facia oynarlarken, mas
ke taşımata başladılar. 

Yaşı otuza yaklaşan oğlu, başı· 
nı sallıyarak, yaslı bir insan gibi 
inledi: 

- Babamdan haber yok. 
- İstanbulda değil mi? 
- Hayır .. 

dım. 

- Sen nereden çıktın, Ruşen 

amca? 
- Sorma yavrum başıma ge

lenleri, dedi, yirmi yıl sonra • öl· 
meden - çok şükür yıne vatanı
ma, evladlarıma kavuştum. 

Bu Suretle Hem Ailesini 
H ~m Londrayı Hem de 
Vatandaşlarını Gördü 

ski İngiliz Kralı Dük dö 
Vindsör Fransız Cumhurre· 
sınin İngiliz Kralını ziyareti 

münasebetile çekilen ve Fransada 
gösterilen filımlerden hiç birini 
kaçırmam!ilır. Dük bu suretle hem 
aılesinl, hem Londrayı, hem de 
vatanda larını görmek fırsatım 

elde etmiştir. 
Dük ve Düşes Vindsor Fas şe· 

hirler!ııi ziyaret etmek üzere bir 
ay için Fransadan aynlmışlardır. -

Doktor hiç bir şey söylemeden dınliyor: 
- Ne yapayım elimde değil 
Der gibi öniine bakıyordu. Güney yine söyle

dı, fakat, bu kere sesi yumuşaktı, tatlıydı, ruha 
akan, gönülleri biribirine ilmekliyen. kulakları tı· 
lısımlıyan. damarları kaynatan ve her vakitki se
ıiydı: 

- Kocacığım, ck:m, beni kıskanmanın 

gerçekten anlamı yok. Benim gözüme •enden baş· 
ka bir erkeğin görünmesıne imkan yok Sen has • 
ta, ihtiyar ne olsan benim için yeryüzOııde senden 
daha güzel, daha üstün bir erkek hiçbir vakit ol· 
mıyacaktır. Bu sözüme güven .• 

Fazıl bunları dinledi, dinledi ve bir saniye dil· 
şünerek içinden karısına hak verdi: 

- Biitün bu söylediklerin doğru Güney! 
Araba Büyük Parmakkapıya gelmışti. Güney, 

·oföre: 
- Mehıned kenarda dur. 
Dedı. Şoför sordu; 
- Geçenk! terzide mi? 
- Evet. 
Ve Fnzıl'a· 

Haygi terzıye çıkacaksan beraber inelim, 
dedı 

e11. ~ruın 

bir sual 

(Devamı 6 ıncı salıifede) 

Galo .. Romenler, son Unun yor
tularında maske tqırlardı. Orta çat· 
da kullanılan maskeler çok kaba ve 
blçl.ınsl> idi. O derecede ki Tnnt Kon• 
sili bunları menetmek mecburi.yetin -
de kaldı. 

AVİNYONDA İKAMET 

EDEN PAPALAR 

A vlnyonda (Fransa) da ikamet eden 
Papalar yedidir. Bunlar tarlhde (1''rao .. 
ıız Papalar) diye anılır. 1309 dan 1377 
,-e kadar Avinyonda oturmuşlardır: 

5 inci Kl•man, 22 inci Jan, iZ inci Be
nua, 6 mcı Kleman, 6 ıncı İnnosan, 
5 lncl tJrben, 11 inci Grerovar. 

Bu sonuncusu, Papaların mukaddes 
beldede, yani Komada lkamP(lerl ıa .. 
ı:1m ı-eldlğ"I kan:ıatlle ora7a l"itmlf Ye 
ertesi sene ölmıiştür. 

Dükkandan içeri girdim. 
- Seyahate mi çıktı? 
- Mütarekeden sonra bir deri 

iş! için Avrupaya gitmişti. Ora • 
da aldığı bir tahvilden kendisine 
yüz elli bin frank isabet etmiş. 

- Aman ne güzel şans bu, de· 
dim, işi büyütmüştür öyleyse .. 

Hazin hazin yüzüme baktı: 
- Keşke o para çıkmasaydı be· 

yim! Babam Paristen paraları a
lınca Amerikaya gitmiş. Bir ke
re kendisinden Nevyorka muva
salatına dair mektup aldım. On
dan sonra yıllar geçti. Bir haber 
yok .. 

Üzüldüm .. 

- Ayol biz seni tam manasi!e 
kaybolmuş sanıyorduk. Dağ dağa 

kavuşmaz; insan insana kavuşur 
derler. Ne doğru söz. Yeni mi gel· 
din Amerikadan? 
Ruşen amca şaşkın bir tavırla 

yüzüme baktı; 
- Hangi Amerikadan? 
- Ne bileyim ben?' On yıl ön· 

ce oğlun böyle söylemişti de. 
Ruşen amca başından geçenle

ri kısaca anlatmağa başladı'. 
- Evet. Oğlum yalan söyleme

miş. Pariste piyangô vurmuştu 
bana. Paraları alınca Amerika • 
ya gittim. Fakat orada fazla kal· 

YOS A 
BEKLİYENLER FİLMİ 

Son yedi gi•nün bir çok beklemelerini bir ara
ya getirince kendi kendisine çevrilen bir film ~e
ridi ortaya çıkahilirdL Ve bunun en iyi adı: 

No. 119 ---·,-Yazan: 11·tEM İZZET BENİCE - Bekliyenler! 

Fazıl, değiŞ!Vcrmlşti: 

- Hayır çıkmıyacağım. Burada bekliyeyirn, 
karıcığım. Sen tuvaletini al, in .. beraber gidelim. 

Diye cevap verdi. Güney birden bu karşılığa şa· 
şırdı. Bir saniye düşündü: 

- Acaba arkamdan mı gelecek?. 
Bir gizli düşüncesi mi var?. 
Beni deneyor mu?. 

Ve yine içinden kararını verdi' 
- Faka ba<.mıyacaksın Güney! 
Sonra. birden doktora döndü: 

- Öyleyse haydi hep beraber eve gidelim. A· 
cele bir ~ey değil Ne vakit olsa gelir alının. 

Dedi. Doktor, zorluyordu: 
- Yoo .. Vallahi olmaz. Çık al. 

- İstemem .. 
Bana gücendin, onun içın çıkmıyorsun?. 

- Hayır, hayır. Gücenmedim, tersine, sevin
dim. 

- Neden?. 
- Brn seni denemek için terziye yalnız git -

meği istemiştim. Burada peki.. dedikten sonra me
sele kalmadı. Güvenine teşekkür eder;m. 

- Çıkıver karıcığım .. 

Güney, do!:torla lafı uzatmaktansa. şoföre: 
- Haydi çek eve .. 
DedL DGktor bu buyuruktan sonra boynunı 

büktü: 

- Peki gidelim. Fakat, benim suçum olmasın 
Ben, seni terziye gönderdim!. 

Genç kadırı: • 
- Ehemmiyetsiz bir şey ... 
Diyor, fakat, içinden: 
- Enayi mı sandın sen beni doktor?. 

Olurdu. Posbıyık dudaklarından sarkan kılla
rı kemire kemire Hanife kadını sıkıştırıyordu: 

- Hala görünmedi kaltak kız! 
Ferid, kalbini zorlıyan sızı ve baskının bunal· 

tısı içinde her adımını atışta: 
- Nesrin, Nesr'in. 

Diye haykırıyor, gözlerini onun hayaline kap-
tırmış, bekliyordu: 

- Nı; kendısi geldi, ne mektup gönderdll 
Suat bekliyordu: 
- Selma söz verdi, gelmedi! 
Tufan kendi kendisini yiyordu: 
- Sevim bir buçuk aydır görünmedi! 
Bafralı: 

- Dün gece gelecekti, gelmedi! 
Diyordu. Madam Anna' 
- Ne oldu bizim Bediz!. 

18,35 Milzllc (CHband • Pi), 
19 Konutma (Doklorun aaall) , 
19,15 Türk müzıtl (Balk lürkiilul • 

Sadi Yaver Ataman), 
19,30 Türk müziği (Ul'14ık PfOI' • 

ram), 

Hakin Derman, Etr..I Kadri. -
Gür, Hamdi Tokay, Basri üııer. 

%0 Aja115, meteoroloJI baberlerL d • 
raat borsası (rlal), 

!0,15 Türk müzlil (Twıa edebiyatı 
sccesl), 

OrUlnal Tıma ve BumeU lliddlleıi. 
A- Mukaddeme. 
B- Şiir. 

C- Müzik. 
Takdim ve idare eden: Mes'ut Ce-

mlL 
Ankara Rad1osu küme he1ell (Koro) 
21 l\ltmleket saat a7arı. 
21 Konuşma. 
21,15 Esham, labvllit, kambiyo 

nukut borsa.'1 (flal). 

21,25 Neş'ell plaklar • R. 
21,30 Folklor - Halil Bedi Tonetcen. 
21.45 Muzik (Oda müzli(), 
22 Müzllı. (Küçıik erkestra • 6elt 

Necip Aşkın). 
23 Müzik (Cazband • Pi.) 
23,45 - 2t Son aJaııs haberleri ve 

rarınkl prorranı. 

YARIN 
12.35 Türk müzltı • Pi. 
13 I\.lemleket saat a7arı, ajans YI 

meteoro1oJI baberlerL 
13.15 Müzllc (Opereı n not'ell ,... 

vertürler - Pi). 
13,45 • 14 Konuşma (uclın aaatı • 

Ev hayatına sil), 

1357 Hicri 

1 
1355Rumi1 

Sefer Mart 
13 21 ---1939, Ay 4, Gün 93, Kasım 147 

3 Nisan PAZARTESİ -- 1 1 
Vakitler Vantl Ezani 

•a. da. •• tf. ---
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1 Çocuklara Dikkat Etmiyoru7)· J l._ş_A_K_A_I Parisliler Arab Kızlarını 
Bir Çocuk Boş Zamanını 1 -A~;;;:;~:.:~:.: Çok Beğeniyor la r 

Nasıl Geçirmelidir? ,., .. :::~:~:.=.~~~ Paris Barları Cezairden, Fasdan Gelen 
bulun~~ı~~1~~;:::ıb:ç:a~!:~.~ 1'1üslüman Kadınlarla· Dolu imiş 1 . 

ir Çok Aileler Var ki Çocuğu Evde 
Gürültü Etmesin Diye Sokağa 

Salıverirler. Fakat . .. 
Yazan: MEHMED HİCRET 

Dün akşam, Bayazid kıraat
hanelerinden birinde, bir 
muallim arkadaşımla şu-

BİR HODBİN 

Haydarpaşa istasyonundayız. 

Akşam ekspresinin kalkmasına 

beş dakika var. Bir yolcu koşa 

koşa geliyor. Kompartımanlar • 
dan birinde boş bir yer buluyor, 
oturuyor. Kocaman çantasını da 
karşısında yaşlı bir kadının ba· 
şının üstündeki fileye koyuyor. 
Kadın: 

- Aman Bay, diyor. Dikkat e· 
diniz, düşecek ... 

- Oh! Merak etmeyiniz, Ba· 
yan ... İçerisinde kırılacak bir şey 
yok!. .. 

MİSAFİRSEVERLİK 

radan buradan konuşnyorduk. Bir 
ra söz Maarif Vekil:nin talebe

nin boş vakitlerini ne yolda ge· 
çirme>l hakkında göıırlerdiği son 
tamime intikal etti. Muallim ar • 
kadaşım düşüncelerim şöyle an
latıyor: 

Cevdet; çok cömerd, misafir se
ver bir adamdır. İkide bir dostla· 
rını yemeğe davet eder. P 

Jris gazete le
leri Cezayir· 
li ve Faslı ka· 

dınların Parıs bar

·- . . .. - ------ı :;,,··----·--- Lepik. - Evet 
§U kadın.. (Ma.r, 
nun yerinde otu· 
ran Ayşeyi gös · 
terlr). 

- Maarif Vekilinin de işaret 
ettiği gibi. mektebin en mühim 
vazifelerinden biri de talebeye boş 
saatlerini en iyi bir yolda kul • 
!anma itiyadını vern:esidir. Bu 
hakikaten çok mühim bir mese· 
ledir: Çocuklarımız, mektebden 
çıkhktan sonra veya mektebe gel-
med ·· en once, boş saatlerini nasıl 
1;eçirirler, ne yolda geçirmeleri i· 
cap eder? Derslerine nasıl çalı • 
şıyorlar ve vazifelerim nasıl ha· 
zırlıyorlar? Nerelerde ve hangi 
oyunları oynayorlar? Uykuya ve 
istirahate ne kadar zaman ayırt • 
Yorlar? Hangi filimleri görüyorlar? 

.. Bazı hocalar tanırım: Bayram 
gunlerinde, resmi tat\l günlerin· 
de talebelerine· yapmaları için bol 
bol vazifeler verirler. Bayram gün
leri~de, çocuğun gezmesi, eğlen
mesı, tatlı ve hoş vakit Jeçirme· 
si tabü haklarındandır. Onu bu 
haktan mahrum etmek, böyle gü
zel günlerde, diğer arkadaşları, 
Çağdaşları · gülüp eğlenirlerken, 

onun odasına kapanarak, vaktını 
ders çalışmakla, vazife yapmak· 
la geçirmesine sebep olmak, çocu
ğu üzmek kat'iyyen doğru değil
dir. 
Çocuğun tabii ihti~•açlarından 

biri de Jyundur. Bu S>'beple, mek· 
tep haricindeki boş zamanların • 
dan bir kısmını da oyuna ayırma
sı lazımdır. Öğretmenle, çocuğun 
ailesine düşen va.zife; onun sıh -
haline zararlı ve vücudünün tabii 
gelişmesine engel olacak oyunları 
oynatmamak, ve bir de ahlakı ho· 
zuk,bir takım tokak çrıcukları ile 
oyun oynamasına mani olmaktır. 

Bir çok kadınlar vardır: çocuk· 
lan mektepten döndüğü zaman, 

. " {. 
""~f : •. - ~ "lr..;ı.. : • .....,....,. -~ 

Fakat. karısı o nisbette hasis ve 
cimridir. Sahanlara mümkün ol· 
duğu kadar az yemek koyar, ek· 
mek dilimlerini de gayet ince ke· 

ser. 
Bir gece, yemeğin sonuna doğ· 

ru Cevdet, misafirler:ne sorar: 
- Bir daha yemeğe ne zaman 

geleceksiniz? ... 

Karnı doymıyan misafirlerden 
biri hemen cevap verir: 

- Arzu ederseniz şimdi ..• 

BAYIN ARZUSU 

evcıe yaramazıııı: yapmamaları, 

kendilerini rahatsız etmemeleri 
için, çantalarını kapıdan alarak, 
onları oynamaları için dışarda hı· 

rakırlar. Tabii çocuk tt.ı. sokakta 
biraz evvel kendilerinden bahset
tiğim ahlakları şüpheli· çocuklar· 
la temasta bulunur, onlarla ar • ı---------

Bayan pencerenin önünde se· 
kadaş olur, beraber oynamağa maya bakıyor. Sonra içini çeke • 
başlarlar. Ve aradan çok zaman rek: 
geçmeden bu kadınlar çocukları· 

Ah! diyor, bir yı!tiız olma· 
nın ahlaklarının bozulduğunun, 

sını ne kadar isterdim. 
bir takım fena itiyaı.llar kazan • - Ben de ... 
dkılarının farkına varırlar ve eşe - Peki ama buna sebep? ... 
dosta, yana yakıla anlatırlar: _ Çünkü yıldızların en yakını 

- Ah kardeş, hizinı yumurcak bizden tamam 11,760,000 kilomet· 

(Devamı 7 inci sayfada) re uzaktadır. 

,larını istila ettik· 
lerindrn ve Fran· 
sızların da bu ka· 
dınlara çok fazla 
yüz verdiklerin • 
den şikaıoet et • 
mektedirler. Bir 
gazete şu misali 
yazıyor: 

cMösyö Lepik: 
çok zayıf bir tak· 
si şoförü ... 

İşsiz zamanla· 
rını • ki kriz der 
layısile pek çok • 
eğlenceye, zevke 
hasretmeyi sevi· 
yor. 

Kesesinin kah • 
yası değilsiniz ya!. 
Herkes parasını, 

isteı:liq: gibi sarf· 
etmekte serbest-
! tir. 

===========================================! Diyorsunuz. Hak-

[) 
Da v B a a kınız var. Fakat n n B=\\ la"\ c::::> n n 6 n n r,:::::\'\ mesele. bildiğiniz 
~ U U \9' LJ . ~ ~ ~ U U !ii~'. ~:;~· b:üz;!c~y::v!~~ı g;;;~.: 

\.. 

- 12 temmuz geceıı! sabaha 
karşı saat 2 de, Sivastopol cad • 

Reis. - Sonrı 

ne oldu? ... 
Lep!k. - Öte · 

ki kadın d• gitti 
Reis. - Bun · 

dan bir şey anla 
madınız mı? ... 

Lep\k. - Ha 
yır ... Çokca içml~ 
tim. Hemen uy 
kuya dalmışım 

Ertesi gün ayı · 
hnca 
cebine 

ceketimiı 

baktım 

Cüzdanımın ye 
rinde yeller esti 
ğini gördüm. 

Reh. - Cüzda 
nınızda ne kadaı 
para vardı? ... 

Lepik. - Biı 

beş yüz frank!.. 
Reis. - Hırsız 

lardan yalnız bl 
rl tutuldu, şu 

maznun mevklin 
de oturan Ayşe... Kendiaini tanı 
yor mısınız?.. 

(Dflıamı 6 uıcı sahifede) 

Eski Muharebeleri de Hatırlıyalım 
pahalıya oturmaj'. Cüzdanında 

metelik kalmamış. Şoför ertesi 
gün ayılıp sevgiliisnl yanında, 

cüzdanını cebinde görmeyince ak· 
lı başına gelmiş, soluğu karakol· 
da almış ..• 

Hakiin sorguya başlıyor: ı· 

desinde değil mi!... ~------------

• 
Avakta Bir İki 

Kadeh 
Biz htanbulda •şöyle ayakta 

bir iki kadeh içelim. deriz. Hal • 
b~~i Amerikada böyle şey yoktur. 
~ızını tabiTimizle ayakta içki ve
''.len yerlere ınutlaka nıilşterile • 
rın oturması için yilksek sandal
yeler konmuştur. 

Hayatta 
Değişiklik 

1836 da doğduğuna göre 102 ya
tında olduğu anlaşılan Vilyam 
liarri isminde bir Amerikalı ge
çeniercir hükfunetine müracaat e
~~rek başka bir tabiiyete geçece
gıri bildlrmiştir. Artık bu kadar 

t~ş!anmış b.r ihtiyarın böyle ta-
'._ırct değiştirmeğe neden lüzum 

gordüğü sorulunca şu cevabı ver

Bir Fransız Askeri Muharriri Mongolların 
Harb Bakiyesini Anlatıyor 

ir Fransız askeri muharri· ı 
rl müstakbel harplerin na
sıl olacağını anlatırken, bir 

de gözlerini geriye çevirerek es

ki zamanın tabiye usullerini an· 
)atıyor. 

Muharrire göre Mongol ordusu, 

prensip itibarile üç kola ayrılmış

tı. Cenup cephesi: Sol cenah, sağ 

cenah... Merkez ordusu, Cengiz 

Hanın ·evlad gibi büyüttüğü, ye-

tiştirdiği Çagan kumandası altın
da bulunuyordu. 

Cengiz Han vefat ettiği zaman 
ordunun mevcudu 120.000 kadar
dı. Sol cenahta 62.000, sağ cenah
ta 38.000 asker vard .. Mütebaki· 
si. ihtiyatlarla beraber merkezde 
bl!lunuyordu 

Mongol askerleri çok cesurdu. 
Başlarına kalpak, ayaklarına yün· 
lü çorap ve deri çizme, arkaları
na da içi kürklü ve dizlerin aşa· 

ğısına kadar inen bir kocuk gi· 
yerlerdi. Muharebede, başlarına, 

kulakları ve enseyi muhafaza e· 
den kalın deri bir miğfer geçirir· 
!erdi. Mantolarının altında da in· 
ce bir zırh bulunurdu. Silahları, 

iki yay, iki ok kuburu. bir kılıç. 
bir balta, bir de topuzdan ibaret
ti. Süvarilerin, ucu sivri birer mız· 
rakları vardı. 

Mongollar kısa boylu, kalın ke· 
mikli, gövaeli ve son derece kuv
vetlıdirler. Atları da böyle, ufak, 
gösterişsiz, kısa boyur:lu ve ha· 
caklı, biraz vücudlu, kalın tüylü, 
fakat son derece kuvvetlidir. Gün
lerce, yemeden ve içmeden, dur
madan ve dinlenmeden yürürler, 
yük taşırlar. Cengiz Han ve Atti
la ordularının zaferlerinin amli • 
!erinden biri de Moııgol hayvan
larıdır. 

İkinci Frederik'in, Mongol sev
külceyş usulünü taklid etliğini 
söyliyenler çoktur 

Eski bi;· eserde: cCengiz Han 
düşmanlarını gündüz bir kurt, ge· 
celeri bir karga gözü ile tarassut 
eder. Muharebede bir şahin gibi 
üzerler ine atılırdı.... deniliyor. 

Cengiz Han. ilk evvel keşif kol· 
l•rile düşmaoıııın vazıyetini tayin 
eder, iki cepheden taarruz eder 
gibi görünür, sonra birdenbire 
merkezden üzerine yüklenirdi. 

mış: 

.. _____ ....,._.._~------~-L~Es=ki:;':d:c~n..:2:00:_:~b:in~kişilik bir ordu Asya'dan kalkıp Avnıpa'nm gö-
• J,,_,fq ıısıtalarııu d . üniln. 

Mongol süvarileri ç0k güzel ok 
atarlardı.200 • 400 metreden düş-' 
manlarını vururlardır. Havada u· 
çan kuşları nasıl vurup düşürür
lerse di4man süvarilerini de öy· 

Ayşe yakalanmı3, mahkemeye 
verilmiş. Bunun gibi dört beş sa· 
bıkası var. 

Fakat çok güzel, şirin ve sevim· 
li bir Cezayirli kız .. İri siyah göz
leri kaplan gözleri gibi parlıyor. 

Lepik - (Doğrularak) Hayır; 

Bay reis ... İkiyi otuz beş geçiyor· 
du. (Gülme leı:). 

Reis. - Pekli! •.. İki kadına te
sadüf ettiniz değil mi? .•• 

Le pik. - Evet, iki Fa tmaya. •• 
Reis. - O~le gi\tır.ız. soyun • 

dunuz. Kadınlar da soyundu. 
Sonra kadınlardan blrısi, bir ba
hane ile gitti. 

Kıskançlık 
Kocasını Korkutmak 

İsterken Kazaen 
•• 

O/düren Kadın 

ondra gazetelerinde okun
duğuna göre İren Vray is· 

.. 

bir ka<11n .kocasını vurmuş, oldilr
miiş ve mahkemeye verilmiştir. 

Radyum 
Zehirliyor · 
Çekoslovakya' da ki 

Raliyum Madenlerinde 
Bir Senede 19 Kişi 

Ölmüş 

!A
lmanlar Çeko..Slovakyadan 
artık tarihe karışan Çeko
Slovakya cumhuriyetinden 

geçen sene Südet Almanların o· 
turduğu yerleri aldıktanberi dün
yanın ikinci derecede zengin rad· 
yum maden sahasına malik ol • 
muşlardır. Radyum kanserin te

da visinde kulLınıldığından bu 
madenin bulunduğu yerin hangi 
,nemlekete ait olduğuna tababet 
al,emi tabiJ likayd kalamaz. Onun 
içn .SfüieUerin Almanyaya geç-

Devıımı 7 inci ııı11fa4tıJ 
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Altıncı B. M. Meclisi 

Bugün Açıldı 
(1 inci sahifeden devam) 

~ilet vekillerinin tahlili yapılacaktır. Müteakiben riyaset divanı seçi
mı yapılacaktır. Bundan sonra, Cumhurreisi intihab olunacaktır. 

, Reisicumhurnn yemin merasimi saat 17 ile 18 arasında yapıla-
~aktır. 

Dün toplanan Parti grupunda, ;ıfeclis riyaset divanı, Parti grupu 
reis vekilleri ve idare heyeti azası namzedleri tesbit edilmiştir. Bu
günkü toplantıda bu namzedlerin ittifakla seçilecekleri muhakkak 
addedilmektedir. 

RİYASET DİVANI 

Dün parti grupund:ı namzed -
likleri tesbit edilen zev&t şun • 
larclır: 

Büyük Millet Meclisi reisliğine 
GenbaŞkurca namzed gösterilen 
~anlun meb'usu Mustafa Albdül
halik Renda, riyaset divanı reis 
vekillikleri için Ayclın meb'usu Dr. 
Mazhar Germen, Bursa meb'usu 
Refet Canıtez ve Sıvas meb'usu 
Şemsettin Günaltayın, grup reis 
vekilliklerine de Trabzon· meb'usu 
Hasan Saka ve Seyhan meb'usu 
Hilmi Uranın. 

İdare !mirleri: 
Dr. Saim Uzel (Manisa), Halit 

.Baycak (Ağn), İrfan Ferit Alpa
ya (Mardin). 

Riyaset divanı kAtibJeri: 

Vedit Uzgören (Kütahya), Zi • 

ya Gevher Etili (Çan3kkale), Ca
vit Oral (Niğde), Dr. Sadi Konuk 
(Bursa), Kemal Ünal (İsparta), 
Bekir Kaleli (Gaziantep). 

Grup idare heyeti üyeleri: 
,Aziz Akyürek (Erzurum). Gl. 

İhsan Sökmne (Giresun), Rasih 
Kaplan (Antalya), Abdülhak Fı • 
rat (Erzincan), Damar Arıkoğlu 
(Seyhan), Emin İnaııkur (İçel), 

Şevket Erdoğan (Gümüşhane), 

Şükrü Koçak (Erzurum), Rıd 
van Nafiz Edgüer (Manisa). 

YENİ KABİNE 
Yeni meclis teşekkül ettiği için, 

Refik Saydam kabinesi de usulen 
istüa edecektir. Kabinenin teşki
line Reisicumhur -tarafından tek
rar Refik Saydamın memur edi
leceği anlaşılmaktadır. Kabine. a
zasının yine bugünküler olması 

büyük bir ihtimal dahilind~dir. 

Polonya Almanyaya 
Mukavemet Edecek 

(1 inci sahifeden devam) 1 
tice elde edilememiştir. 

Polonyadalııi A.knan ekallıiyet~ 

!erine karşı fena muameleler ya
pılclığı hakkında Alınan kaynak
larının neşrettiği haberler burada 

dir. Vocced' İtalya gazetesi Alınan
yanın çember içme alınmasına 

İtalyanın her zaman mani olmağa 
çalrışacağını kaydetmektedir. 

Bitler Heligoland 
İstihkiimlarında 

sadece bir tahrik mahiyetinde ad- Berlin 3 ( A.A.)- •Robert Ley. 
dedilme.ktedir. Biliı'kis Almanlar gemisi Jie seyahat etmekte olan 
bAdiseler çıkarmaktadırlar. Bitler, Şimal deniziQCfe seyaha-
LONDRA NE · DÜŞüNtl'YOR? tini temdide knrar vermiştir. Mu-

Londra 3 (Hususi) - Gazeteler maileyh, salı günü .Hamburga dö

iHitle.r'in son nutku hakkında tef- necektir. 
sirlerde bulunmakta ve Musolini- •Rohert Ley• e iki muhrib re-

fakat etmektedir. 
nln son nutukları ile de mukayese 
yapmaktadırlar. Dön öğleden sonra Bitler, Hel-

golanda çıkarak adanın tesisatını 
Küçük devletlere karşı şimdiye gezmiştir. 

kadar Almanyanın takib ettiği u- ı--------------1 
ıulün, çember içine a!ıntnJş olma
sına rağmen, Polonyaya karşı da 
tatl;ıik edilme.sinin bir harbe yol 
açabileceğini saklamamaktadır -
!ar. Polonya Almanya ile dostane 
bir şekilde anlaşmak niyetindedir, 
Fakat Hitler'in taleblerini itidal 
dairesine indirmesini de arzu et
mektedir. Hitler'in nutkunda orta 
Avrupa hakkında kull.anclığı cha
yati saha> tabiri buranın muthıka 
Alman hakimiyetine g~mesi ma
nasına ahnmaktadır. İngiltere Al
manyaya meydan okumamakta -
dır. Bununla beraber iki devlet a
rasında muhalefet bariz bir şe • 
kilde artmıştır. 

AMERİKA NE DÜŞÜNÜYOR? 

Vaşington 3 (Hususi) - Hit -
Jer'in nutku, Amerikan siyasi me
hafilinde İngilterey<' karşı bir 
meydan okuma mahiyetinde te -
lakki edilmektedir. Almanların 

1935 deniz muahedesini feshetmek 
hususundaki ar'lıları l<imseyi hay
rete düşürmemiştir. Çünkü Al -
manların deniz inşaat•nda serbest 
kalmak istedikleri ötedenberi ma
lum olan bir şeydi. 

İTALYANLAR NE DİYOR? 

Roma 3 (Hususi) - Hitler'in 
nutkundan bahseden g;ı.zeteler, 

Bedin - Roma mihverinin her za
mandan daho ·· '·uvvetlen
miş olduğunu tebarüz ettiriyorlar 

Gazetelere göre, İngiltere jk 
yüzlü bir politika tak.o etmekte-

Franko Bugün 
Madride Girdi 

(1 inci sahifeden devam) 

harb tebliğleri neşredilmiyecek -
tir. Franko kıt'aları sol' askeri he
deflere de varmışlardır. 

Fransız lima~rında bulunan 
Cumhuriyetçilere aid 67 parça 
harb gemisinin Frankc hükume -
tine teslimine başlanmıştır. Bu ge
milerden bir kısmı Bizerta, bir 
kısmı da Bordo limanında bulun
maktadır. Bizertadaki harb ge -
mileri bugün İspanyaya mütevec
cihen hareket etmişti:. 

Amerika hükumeti Burgos hü
kıimetini tanımış ve sHah ambar
gosunu kaldırmıştır. 

FRANKO BUNDAN SONRA 
NE YAPACAK 

Londra 3 - Bütün İspanyayı ar· 
tık eline geçirmiş olan General 
Franko'nun bundan sonra ne ya
pacağı siyasi mehafilde dikkatle 
takib edilmektedir. İtalyaıı Jejiyo
nerlerinin memleketlerine iadesi 
henüz mevzuubahs değildir. Baş
tanbaşa harabeye dön•n memle
ketin imarı, iaşe teşkilatının dü • 
zeltilmesi, eski idared~n kalan pü
rüzlerin temilzlenmesi, ordunun 
tensiki şimdi Burgos hükumetini 
meşgul eden en mühim meseleler
dir. 

ile SABAH ÖGLt: ve AKŞAM 
IIer yemekten sonra günde 3 defa muntazaman rli· · 'ııizi 

fırı:alayımz. 

HiKAYE: -
KürKçü Dükanı 

( 4 üncü sayfadan devam) 
- Şimdi ne yapacıtksın. 
Ruşen amca uzun yasemin ağız

hğına bir sigara takarak gülüm
sedi: 

- Şimdi ne mi yapacağım?! 
Yirmi yıl önce ne yapıyorsam, yi· 
ne onu yapacağım. Tilkinin dö -
nüp dolaşacağı yer, kürkcü dük
kanıdır. Biz de dükkanımıza dön
dük .. 

20 Sene Evvelki 
Ve Bugünkü 

Almanya· 
(4 üncü sayfadan devam) 

Eğer Alınanya daha ilerliye • 
rek Avrupanın şarkına doğru in
dikçe orada Slavları bulacak, Slav
ları almış olacaktır. Acaba Slav
ların Alınan olabilmesi mümkün 
müdür?. 

Son zamanlarda Almanyanın ta
kib ettiği yol budur. Avrupadaki 
diplomatlara karşı bu politikanın 
muvaffak olduğu meydandadır. 

Avrupa diplomatları Alman yanın 
emravakilerini kabul etmekle, 
bunları kaydederek geçmekle ik
tüa ediyorlar. Fakat tabiidir ki 
Almanya bundan sonrası için dü
şüneceğini düşünmektedir. 

Zira ne tarafa doğru ilerlemek. 
isterse karşısında cerrİıanlığa şid
detle yabancı mühim unsurlar 
bulacaktır. Bunları kendi içeri.si
ne almakla istikbal için dahili is
yanlara, ihtilal1ere tohum serp
miş olacaktır. Çünkü milliyet ve 
istikliı.1 fikri ile beslenmiş unsur
ları zaptetmenin kolay olmadı -
ğını, iınkiinsızlığını eski Avustur
ya imparatorluğu acı bir surette 
görmüş, geçirmiştir. 

---<>--

Parisliler Arab 
Kızlarını Çok 
Beğeniyorlar 

(5 inci sayfadan devam) 

Lepik. - Evet, tanıyorum, ya
nağındaki siyah benden ... 

Buna rağmen Ayşe, masumiye
tini iddia ediyor: 
Ayşe. - (Lepik'i işaretle) Ta

nımıyorum bu adam! ... 

Galatasaray 
Ankarada 

Yenildi 
Ankara 2 (Hususi Muhabiri • 

mizden)- Milli küme maçlarına 

bugün de devam olundu. 15 bini 

mütecaviz bir seyirci kütlesi kar

şısında Ankara şampiyonu ile i

kinci karşılaşmasını yapan Gala

tasaray takımı, oyuna baştan ni

hayete kadar hakim bulunmasına 

rağmen gene 2-0 mağ!Ub oldu. 

Her iki devrede de oyunun mer

kezi sikletini Demirspor sahasına 

intikal ettiren Galatasaray Jı oyun

cular, bütün gayretlere rağmen 

bir semere elde edemiyorlardı. 

Hücumlardan birinde Orhanın 

kale önlerindeki topu harikulade 

bir çevirişle ağlara takması ve 

.kısa bir fasıladan sonra da Zeki

nin kalecinin vakitsiz çıkışından 

stifade ederek topu tekrar Gala

tasaray kalesine sokuşu, Demir • 

spora hiç beklenmiye.n zir zaman

da arka arkaya iki sayı kazandır

mişti. 

Bu arada, Galatasarayın lehine 

verilen bir penaltıyı Necdet ya

vaş ve plase b ir şütle kalecinin 

kolları arasına atarak muhakkak 

olan bir sayının daha kaçmasına 

sebebiyet verdL 

Bu tarzda cereyan eden oyun, 

bütün gayretlere rağmen neticeyi 

değişti1ecek yeni bir gol yapılma

dığı için 2-0· Ankara şampiyonu 

Demirsporun galibiyetile bitti. 

DİGER MAÇLAR 

Bundan evvel Milli küme h&ri

cinde kalan kulübler arasında ter

tib olunan kupa maçlarına da baş

lanmıştır. 

Ankara Galata:sarayı ile Genç

Jerbirliği arasında yapılan bu 

maç da ha.kim bir oyundan sonra 

4-0 Gençlerbirliğinin galibiyetile 

neticelenmi~tir. 

m-________ , ______________________________ __ 

Afeşspor 
Dün Fenere 

Yenildi 

Milli Kümede Puvan Vaziyeti 
M ,ıç Attığı Yediği Gulib Berabere Maj!'lilb Puvan 

Fenerhahçe 3 7 1 
Ankaragücü • 10 8 

Beşikl'IŞ 3 10 3 
Ateşspor • • 7 
Demirspor 2 • 2 
Vefa 3 5 5 
Doğan spor 2 2 7 
Galatasaray 2 1 6 
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. Bir gün evvel Vefaya 3 • l rrıa 

lılb olan İzmirin Ateş.'!pOr takı!JI 
dün ikinci maçını Fenerbahçe 11 
kımile Kadıkby stadında yaptı. 

Mektebler Arasındaki 
Müsabakalar Başladı 

Takımlar sahaya şu şekilde çı~· 
tılar: 

Fenerbahçe: Hüsameddin - ys· 
şar, Lebib - Ali Rıza, Angelidi} 
Reşad - Naci, Esad, Yı..şar, Şab•~ 
Basri. 
Ateşspor: İbrahim - Cemal, St' 

zai - Avni, Ömer, Salih • İzzel 
Mahmud, Ali Ferid, Reşad. 

A 

Taksim Cumhuriyet Abidesinde 
Bu Münasebetle Merasim Yapıldı 

Hekam: Tarık. 
Oyuna Fenerbahçenin hücuilli'. 

başlandı. İzmir takımı müteaJtıl 
Maarü V eka.Ietinin mektebler a

rasında spor yurdları kurulması 
hakkında verdiği emir üzerine 
liseler teşkilatı kurulmuş, dün bü
yük bir merasimle harekete ge
çilmiştir. 

İstanıbulda mevcud resmi ve hu
susi kız ve erkek 16 lisenin işti

rak ettiği bu merasim için dün 
bütün liseler Galatasaray lisesin
de saat birden itibaren toplanmış
lardır. Hazırlanan program üze
rine merasime şu şekilde başlan
mıştır: 

Kız muallim, Boğaziçi, Cumhu
riyet, Çamlıca, Erenköy, İnönü, İs
tanbul, İstiklal, Kandilli, Selçuk, 
Şişli Terakki, Üsküdar. 

Erkek Jisel~ri: Erkek muallim, 
Boğaziçi, Darüşşafaka, Galatasa
ray, Haydarpaşa, Hayriye, İstan
bul, İstiklal, !§ık, Kabataş, Per
tevniyal, San'at okulu, Şişli Te
rahlci, Ticaret, Vefa, Yüce Ülkü 
liseleri. 

İzciler, Türk bayrağı, mekteb
Jer namına hazırlanan çiçek, fla_
malar, bando, laz mektebleri, er
kek mektebleri sıra ile Taksim a
bidesine gittiler. 

Kızlar beyaz gömlek, siyah şort, 
beyaz çorab, J§stik pabuç elbise
leri kollarında, Qrkekler futbol ve 
atletizm kıyafetlerile yerlerini al
dılar. 

Kızları Bayan Mübeccel, erkek
leri Vahi idare ediyordu. 

Her me.kteb bu merası"me 44 ta- bir hücumla mukabele etti. 
!ebe ile iştirak ettiğinden yürü -

Ateşspor, bu maçta cidden gül 
yüşte 1232 kız ve erkek talebe bu- oynuyor ve oldukça tehlikeli hil' 
Junmuştur. Merasime, Erkek mu- cumlar Y/ parak Fencı 'ıahçe müdf 
alliın mektebi beden terbiyesi J:ıo-
cası Serhadın hazırol kumanda- faasın hdid ediyordu. 

Devre sıfır sıfıra bitb. 
sile başlandı. Türk bayrağını Kız 

ilim kt b. d M . İzmir takımı bu devrede ôıne-mua me e ın en eliıhat 

taşıyor Yanında iki. kız t 1 b ri hücum hattına alarak oyunı , a e e 
yürüyordu. Taksim cumhuriyet başladı. Fcnerbahçenin düzgüP 
abidesine konacak çiçeği dokuz başlaclığı oyuna mukabil, izınil 
izci taşıyor ve bunların yanların- takımında başlıyan durgunluk ııı 
da dört kız bulunuyordu. Büyük zarı dikkati derhal cclbetti. Fe • 
ve güzel yapılmış çiçeğin özetin- nerbahçe bu vaziyetten istifade e 
de (İstanbul Mektebliler Spor Bir- derek hakimiyeti ele aldı. 
liği ve 2/4/1939) tarihi yazılı idi. Devrenin ortalarında Ali Rııı 

Mekteblerin flilmalarını taşı • ile Naci de yer değişt i rdi. BunB 
yanlar Taksim abidesinin etra • mukabil İzmi rtakımı da Ömeri 
fında bir daire şeklinde dizildi- tekrar geri alclı. 
Jer. Verilen bir kum an< \ ile be- Fcnerbahçenin gittikçe artan 
raber abideye merasimle çiçek tazyiki İzmir takımın: müdafaa)' 
k · ı µldu. Bütün talebenin iştiraki- doğru çekti. Fenerin devamlı hii· 
le İstikl.iıl marşı söylenildi. cumları esnasında Basri 4 ıncı dS 

Bu merasimden sonra ayni sı- kikada Fenerin ilk sayısını yaptı· 
rayı takib ederek Taksim stadı- Basri, 44 üncü dakikada gene 
nın yan kapısından içeri girildi. rahat bir vaziyette yakaladığı to· 
Pistin sağ tarafından geçilerek, pu ikinci defa İzmir kalesine sok· 
flamalar düz bir hat üzerinde tri- mağa muvaffak oldu. Uzun mü·;· 
bün ve balkona karşı hazırlanan det beraber cereyan eden mac 
sıraya göre yerlerini aldılar. Mek- nihayet Fenerin 2-0 galib lrtile 
tebler ,ayni sırada yerlerini ala- bitti. 
Tak stadda yapılacak merasime -.K~-------- - -
hazırlandılar. endi Kendini 

Stadda oldukça kalabalık var • s •• E f 
dı. Vali ve Belediye Reisi Lutfi Ullltet tmiş • 
Kırdar, İstanbul Maarü Müdürü (1 inci sahifı.4en devam) 

R<!is. - Fakat o, polis müdüri
yetinde gösterilen yü?lerce fo. 1----------------- ------------1 

toğraf arasında sizi derhal tanı- r 1
••·------------------·----·,. 

Tevfik, mekteb müdürleri balkon- Ermeni genci, birkaç gün evvel 
da davetliler arasında idiler. Bu Nuruosmaniye camii civarında dır 
merasimin büyük bir kısmında !aşmakta iken, camide namaz kıl· 
bulunmıyan Şehir bandosu 2,55 te 

mış... (Mübaşire) Otel garsonu
nu çağırınız. 

Gars_on gelir. Reis sorar: 
- Siz otel garsonusunuz, değil 
"? mı .... 
Gc· 1 n - Evet ... 
Reis. - (Lepik'le Ayşeyi gös -

tererek) Bunları tanıyor mısınız?. 
Garson. - Evet, bir gece ote

le gelmişlerdi. Bir oda aldılar. Bi
raz sonra kadınlar çıkıp gittiler. 
Bildiğim bukadar ... 

Jüri, Ayşeyi altı ay hapse ve 
1500 frangın iadesine mahkum et
miş ... 

Yakacık'taki 
Heyelan 

Yakacıkta Şeker suyu civarında
ki heyelan hakkındaki rapor vila
yete verilmiştir. Heyelanı karşı

lamak için kayan tqprağın arka 
kı=nda geniş bir kanal açılması, 
yağmur sularının bu kanala sevki 
lüzumlu görülmüştür. 

Bir Ayı Bir 
Kadını Kaçı~dı 

(1 inci sahifeden devam) 

yatar ve kadını dışarıdan getirdi
ği un ve balla beslermiş. Bu su
retle kadın ayı ile üç gün üç ge
ce beraber yaşamıştır. 
Kadın bugünler zarfında hiç 

uyuyamatnJş, ayı da gözünü kırp· 
mamıştır. Dönrdüncü gün indeki 
kadının feryadını duyanlar, taşı 

kaldırarak kaclını kurtarmışlar ve 
köye getirmişlerdir. 

Vapurların haftallk hareket tarifesi 
3 Nisandan 10 Nisana kadar 

Muhtelit ha1:1ara kalkacak vapurların isimleri, 
kalk•• gUn ve saatler! ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz h•ttına 

Bertın hattın• 

izmlt hattına 

Mudanya hattın• 

Bandırma hattına 

ICarablga lıattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hatuna 

l2mır SOrat hattına 

- Sah 12 de (Aksu), Perşembe 12 de 
(Güneysu), Pazar 16 da (Karadeniz). 
Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Bursa). Sirkeci rılıtımından. 

- Sah, Perşembe, Pazar 9.30 da (Uğur). 
Tophane rılıtunından. 

- Her gün saat 9 da (Trak) sistemi va
purlardan bfri, aynca Cumartesi 13.30 
da (Sus). Tophane rılıtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus), aynca Çarşamba saat 20 de 
(Bursa), Cumartesi saat 20 de (Antal
ya). Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane 
rılıtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rılıtı • 
mından. 

- Çarşamba 15 de (Saadet), Cumarte
si 15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Ankara). Galata rılıtı -
mından. 

- Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Ça
nakkale). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hak.kında her türlü malılmat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

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

Möd. Binası altında 
Sirkeci Acen !eliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 

42362 

40133 
'2740 

makta olan cemaati görmüş bir 
stadyoma gelerek balkonun ö • 

.. d t h · d'I k'd müddet seyretmiş, v.e dinini de • 
nun e a sıs e ı en !T'ev ı e yer-
lerini alclı. ğiştirip müslüman olmağa karar 

VALİNİN NUTKU vermiştir. Diran bu fikrini birka~ 

Mektebler ar d 1 
arkadaşına açtnJş, Arkadaşları da 

. asın a yapı acak 
h k 

Diranın düşi.incesini tasvib etmiŞ" 
spor are etlerini, şehir namına 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır- !erdir. Yalnız, müslüT.an olmak 
dar bir nutuk söyliyerek açtı. için, evvela sünnet olmak lazım 

ı t b 1 
gidiğini ilave etmişlerdir. Bunun 

s an u lisesimuallimi Vahi 
mektebler namına Valiye teşek : üzerine Diranı bir düşüncedir al· 
kür etti. mıştır. Birkaç defa, o ciı.ıar.ıa bir 

EBEDİ ŞEFİN HATIRASI sünnetçinin evinin kapısına kada 
TAZİZ EDİLİYOR gittiği halde, içeri girip arzusunu 

Valinin nutkundan sonra beden bir türlü söyliyememi~tir. Nihaye 
terbiyesi muallimi Ferhad, Ebedi Diran, bu işi bizzat kendisi yap-

şef Atatu"rku''n d ·· d k'k mağa karar vermiştir. Bir ustura • aın~uç aıa 

ihtiram için kumanda verdi. Bü- tedarik etmiş, dün akşam üzeri <'· 

t
.. dasına kapanmış ve kendisine a· 
un talebe ve seyirciler. üç dakika 

sükut ettiler. meliyat yapmıya hazırlanmışt:r. 
Merasime iştirak eden bütün Bir hayli tereddüdden rnnra ustu

talebe hep birden İsfiklal marşını rasını eline alarak ise başlıyar. 
söyledi. Bu arada İstanbul Erkek Diran ameliyatı yanlı§ yapmış v 
Muallim mektebinden bir izci fazlaca kesmiştir. Meseleden ha· 

Tü'rk b • d' • kt' berdar olan ev halkı hadiseden 
ayragını ırege çe ı. 

Mektebler, stadyoma girdikleri .derhal polisi haberdar etmişlerdi 
sıra ile geçid resmine başladılar. Di~an baygın bir halde Cerrah 
Bu merasim g dakika devam etti. paşa hastanesine kaldırılarak te 
Mektebler, stada girdikleri yan davi altına alınmıştır. Delikanlı 
kapıdan dolaşarak stadı terketti- 1 _n_ı_n,...h_a...;y_a_t_, _t_eh_l_ik_e_d_e_d_i_r·---~ 
!er.. Düzgüıı bir şekilde cereyan ede 

VEFA LİSESİ 3 • SAN'AT maç 3-1 Vefanın galibiyetile bıt 
OKULU: 1 miştir. 

İki lise takımı arasında yapılan ERKEK MUALLİM: l 
maç ümidin fevkinde sür'atli baş- PERTEVNİYAL. 1 
!adı. İlk devre rüzgar altına dü- Oyuna Pertevniyal başlac'!ı. Hr 
şen Vefa takımı daha teknik bir kim bir oyun oynamasına mu 
oyunla devreyi 1-0 galib bitirdi. kabil 7 inci dakikada bif gol yedi 
İkinci devre rüzgarla beraber o- Fakat yirmi dördünci; dakikad 
oynıyan Vefa takımı daha hesablı beraberlik sayısını yaptı. 
9ynaclığından mükafatın ıgörmüş İlk devre böyle bitti. İkinci de 
ve üstüste i.ki sayi birden yap • re yapılan bütün gayı-etlere rağ 
mıştır. men oyunun neticesi değişmed 

San'at okulu ancak bir golle mu- Oyun yirmi dakika uzatıldığı h 
kabele etmiş ve bir de penaltı ka- ot gene berabere bittiğinden ha 
çırıruştır. trya bu maç tekrar edilecektir. 
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Fi L.. O ._F_s~L_vGo_ij_~_ıı 11 SEViMLi GÖRÜNM EK iSTEMEZ MiSi NiZ? 

H;;k~-;i~· Gözü Derhaly.,Q;;· y:lci P!f !fm~k 
Başkuman~an Vekiline Çevril Usulü 

Aynaları çizmeden temizlemelı: 

Esad Paşa, Tekrar, Gene Nazırın Kulağına 
Silkti 

• 
Bir şeyler Söyledi. Paşa Onıuz 

1 
Islak bir teftiş günii geçırdik -

ten sonra akşam geç valı:it Har
biye Nezaretine gelen Enver Pa
f& ile maiyeti erkanı Nezaretin 
cümle kapısından girerlerken Ya
ver Mümtaz Bey Enver Paşanın 
yanına sokuldu .. 
Kısa boylu, merd asker tavırlı. 

genç yaverin yüzünde bir tebe11-
süın dolaşıyor, çok :teyifli oldu
ğu her halinden belli oluyordu. 
Başkumandan vekili kendi•lni 

askerce selamlıyan Yavere iıti

fat etti: 
- Ne haber Mümtaz; yeni bir 

ıeyler var mı? 
Yaver güler yüzle cevap verdi : 
- Sağ ol Paşam ... İç açıcı h a

berler var .. 
- Nereden? 
- Karadenizden Paşamı 

- Donanma kumandanlığı mı 

veriyor? 
- Hayır Paşam. . Yepyeni bir 

teşekkül.. Emir ve müsaadenizle 
teşekkül eden, Bir numaralı Halk 
Filosunun bir raporu .. 

- Peki yukarda bakarız! 
Paşa ile 10 uncu Kolordu ku -

mandanı Nezaretin geniş makam 
salonuna girdiler, karşılıklı birer 
koltuğa oturdular, Em•er Paşa sö
zü açtı: 

- Teftiş neticesi hiç hoşa gide
cek gibi değil! 

Esad Paşa başını salladı, tas -
dik etti: 

- Maalesef öyle Paşa hazret
leri. Fakat, bu yaştaki eski muha
r iplerden daha fazla birşey bekle
mek de abes olur. 

CDevauu nr) 

Bir Çocuk Boş Zamanını 
Nasıl Geçirmelidir? 

- Olsun... Yumurta, peynir, 
biraz yenilecek bir şeyler uydur! 

- Başilstüne Paşam! 
· S..ınl dışarı fırl:ıdı, bir iki ne

! ere talimat verdL 15 dakika son-
ra dumanı üstünde bır karavana
• ı aksakallı emirber Hüseyin ça
'"UŞ zc::-ıınl >tc getlrdL Paşalar su
t ayın karyolasile sandıkların ü-

'ne hır halk çevirdi.er, ve ka-
1 avanayı ortalarına aldılar. Baş -

umand ., vekili, Babi-ıye Nazırı, 
lrdu kumandanı ve.. sırada ge

Alm ~ G ner llcrir.Jl l.ştlra-
ile • k rc 0 ö le vcmeği ye -

n"' ı. 

Samin lta•ırla•t.l!ı yemek. 

(5 inci sayfadan devam) 

bu aünlerde pek terbiyesizleşt!ı! 

Bilmiyorum neden? 
Zavallı kadın düşünemez ki ; 

çocuğunun ahlakını bozan sokak
tır, sokak çocuklarıdır ve bunun 
mes'ulil de kendisidir. 

Çocuk her gece asgari 9 - 10 sa
at uyumalıdır. İstirahat zaman - 1 
lorında da okuması !çir. gerek öğ
retmen ve gerekse ai!esi ona fa
ideli kitaplar,mecmualar, gazete
ler tavsiye etmeli ve bunları o
kutmağa teşvik etmelidir. 

z~ tlny 'la kırılmış, yumur -
tal rdan m.ır kkep ağırca bir ye- 1 

ı:ıcktı. 

Çocukların en çok sevdiği şey
lerden biri de sinemadır. Sinema
nın, çocukların fikren nkişaf et
mesinde biiyiik rolü olduğu ma
lOmdur Yalnız onların muzır 

filmlere gitmelerinin ön!lne geç
mek lSzımdır. Bilhassa Amerikan 
Kovboy filmlerinin çocuklara 

gösteril: sini suretı kat'iyede ya
sak etmelidir. Çiinkü bu f"1 mler, 
onların ruhlarında çok büyük te
sir: r yapmakta r. Bu u, ır .i eri en nazlı vemek

l•re alışık bu erkan b · viik btr .:ş
t 

1 
ve ' zzetle yediler. Ilıışku -

'Ti dan vek lın n şakalarla gülü
şc gü ::ıe tamamladığı öğle yeme
ğinden s ra yağmur dindl Tef
tiş heyeti z minl kten ayrıldı. Bir 
kenard1 neferlerin ıhlimamile i
çerısı kur.ılanan ot~mobillcrine 

at 3dı ar, İst•. bula, llarbıye Ne
zarellne dondüler. 

• .. 

Nu 9 6 

Sobanın şekJll kapağın kızıl 
gC. JP5ı ha'ılar uzerınde .. Du\•arda 
kerdisinın, kenJısind n büyük 
gölgesi .. 

Gözürüzü guzleriııe çev;rın•. 

Nem! Ağl~m:ş olacak!. 
DLişunüyor . u?. 
Hatıralar \'adısinde artezıyen 

kuyu..ır açmakla mı meşgul? 
lkis, de .. 
( •... ) den k ıçalı taw bir sene 

oldu• 

Güzin Hanımla konuştuğunun 
akşamı, kimseye haber vermeden, 
kara'llıkta ianeti yanına alarak 
( ..... ) den uzaklaştı. 

_Çünkü, daha fazla ka l amazdı. 
Guzln Hanımın itiraf et tıği s ır, 
Meral'e söylenemezdi. 

Bundan bir kaç ay (Vvel, he -
nüz 14 - 15 yaşlarındş Jozef is -
mi ırle bir çocuk, çok sc\•diği bir 
arkadaşını öldürdü. Bu cinayet 
davasının muhakemesine a~ır ce
zada el'an devam olunuyor. 

Jozef ile Bariko bır giin öğle
den sonra, Kamçılı süvari. is
mindekı Amerikan Kovboy fil
mini görmek üzere bır sinemaya 
gidiyorlar. Bu filmi çocuklar pek, 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Yine kendini feda etti. 
- Zıyanı yok, .Meral beni ken

dis.nden. evlenmekten kaçıyor 

bil.~n, bu daha az ızlıı-ab verir! 
D•ye düşundü. 
f'ukat kafasını tırmıklıyan bir 

meseı~ vardı Acaba Güzin Ha. ım 
doğru mu soylemişti? 

Bir insan, bahusus bir kadın 
bu derece büyük bir yalan söyli
yebilır miydi? Babaşile, Güzin 
Hanıma aid bazı laflıır işitmem~ 
değildi. Fakat hır kadın .. 

Hayır, aklı alamıyordu boyle 
bır ahlaksızlığı.. 

Bir kadın .. Evlendikten. hemen 
birkaç giin sonra tekrar eski a
şıkile buluşur mu?. l3ulusacaktı, 

ı niye evlendi?. 

beğeniyorlar. Çocuk aklı bu ya! •. 
Kamçılı süvari filmim bir defa da 
kendileri oynamağa karar veri • 
yarlar Jozefin evine geliyorlar. 
Bir kamçı ile bir tabanca temin 
ederek oyuna başlıyorlar. Barik.o 
kamçılı süvari rolünde J ozeti 

kamçılarken, J ozef de kendisini 
müdafaa için tabanca..rını hasmı -
na doğrultuyor ve tetiği çekiyor. 
Namlı içinde bulunan kurşun Ba

rikonun alnına isabet ediyor ve 
zavallı çocuk kanlar içinde yere 
yuvarlanarak, biraz sorıra ölü -
yor .. 

Öğretmen, talebeye terbiyevi 
ve hıssi değeri olan filmlerle, mev
zuları tarihlerden alınmış filmle
ri tavsiye etmeli ve böyle filmle
re gitmeleri için onu teşvik et -
melidir. 

Eğer öğ etmen ve talebe ailesi 
çocuğun boş zarranta~daki faali
yetleti ile yakından elhkadar o-
1ur. ona en fa dPli yolları göste -
rir ve bu hususlarda icap eden 
te lır'~ri 1 rbr,a çocul:un ha
yatta muvaffak olacaklarına şim
diden emin olun.ıbilir 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 1 

Tıb Fnkiiltt•şj Kulak Hoi'rnz ., ' 
Burun Doçenti 

Tak im Cumhuriyet caddea:l 11 
l\olu:ıyrn• Pa7.ardao maada c-ünler S-6 

Telefon: 4%4!'6 

Ve .. bir zc\•ce, hakiki koca:;ı du
rurken, ilk günlerde, me~ru ol
ması 15zım gelen çocuğunu baş -
kasından peydalar mı? 

Bunun böyle olmasını bilılti -
zan ister mi?. 

Onun te:-.:z ve saf kafası bunu 
bır türlü ıçıne sığdıramıyordu. 

İsta,bula doııc. .. kten sonra koş· 
ke kapanmıştı. 

Birçok zamanlar, sırf içıııdcki 

ıüpheyi, tereddüdü öldürmek i
çin bunu babasına sormağa nı

yetle'lmişti. 

Lakin bır tiirlıl cesarel edeme
mi~tı. Fakat isıanbula gelişinin al· 
tıncı ayını..a Güzin Hanımdan ge· 
len bir mektub asıl hakıkati mey· 
dfna koymuştu. Gıizin Hanım, 

mektubunda, Merali zengin bir 
adamla evknd,rdiğini yazdıktan 

sonra: •Oğlum sana bir yalan söy
ledim. Çok safmışsın. Hemen kan
dın, Meral senin kardeşin değ;!- 1 
dır, buna • nasıl imkan tasav,·ur e
dilebilir?• diyor ve ilave ediyordu: 

için alkol veya ispirto kullanma -
lıdır. Bir pamuk veya yumuşak 
bir fanile parçıısı alınız, alkole 
veya ispirtoya batırıp •iliniz, son
ra güderi le parlatınız. 

• 
SİYAH ÇUHALAR NASIL 

TEMİZLENlR? 

Patates kabuklarını güıelce yı
kadıktan sonra kJlynatınız. Bir 
tülbeııdden geçiriniz ve soğutu • 
nuz. Sonra yumuşak tüylü bir 
fırçayı bu suya batmp çuhaları 
siliniz. Hem temizlenir, hem de 
parlar. 

StiRAHiLERİ NASIL 
TEMİZLE~ELl? 

Lekeli, ciliısı kaybolmll§ süra -
hileri temizlemek mi istıyorsu -
nuz?. Kocaman bir patates alınız, 
ufak parçalara ayırınız, ve bir kıs
mını sürahinin içerisine koyu -
nuz, biraz da su ilave ediniz. Bir 
müddet çalkalayınız. Sonra bo -
şaltınız. Geri kalan patnteslerle, 
ayni surette çalkalayınız. Süra
hinin ayna gibi parladığını görür
siiniiz. 

• • 
·Y ün Blüz · 
Örneği 

Yukarıdaki resimde genç bir 
bayanın üstündeki yün blüzu gö
rüyorsunuz. Gayet zarif bir şekil
de örülmü ·tiir. Kadını çok nefis 
ve uzun boylu gö !ermektedir. 
Siz de böyle bir tane örilnilz. ilk
baharda serin hanlarda giyersiniz. 

, Scnı ondan ayırmak için baş
vurduğum bu hileden dolayı beni 
affet.. Siz asla bırbirinizi mes'ud 
edemezsin.z.. Meral\len bu ka

dar büyük bir fedakiırlık bekle -
meğe hakkın yoktu.• 

Mektubda Meral'e aid şu cümle
ler vardı· 

.Meral senı çok zaman unuta
madı. Ona senin bırakıp kaçtığını, 
istemediğini, söylılyor, bunu bir 
gı..rur meselesi yapmasına çalışı
yordum. Butün telkinlerime rnğ
men seni unutmuyor, Sermed Le
ni bırakmazdı, bunda bır ış var! 
diyordu. Şimdı senı tamamen u -
nuttu. Mes'uddur .• 
Serm~d buna ınanmaınıştı. 
Meral n kohy kolay unutacağını 

zannetmiyordu. Ayni zama.ıda 

genç kadının kendisini itham et
mesi karşısında sinirlenmiş, ü -
zülmüştii. Bir mektubla meseleyi 
o!cluğu gibi anlatmayı düşünmüş, 

sonradan bunu doğru bulmamış tı. 

(Drvanu nr) 

Bu ıı:en.ç kızın fena bir &deti 
var: Konuşurken kaşlarını (at -
mak.. İhtimal siz de, bazan söz 
söylerken böyle yapıyorsunuz ... 

Evet mi? .. Şu halde bu fena '
deli terketmek için alna, yukarı
iti r "8imde ıı:ördütfuıtlz ıı:fbl ilç 
köşe bir muşamba parçası Y•Plf
hrınız. 

1 Ahçının Tavsiyele~ 

Kolay Ve Lezzetli 
Yemek Yapabilirsiniz 
Aşağıdaki Tarifleri İhmal 

Etmemeniz Lazımdır 

A 
ltı yumurtayı katıca pişı · 
riniz. Küçük bir kutu ton 
balığı alınız. Bir kaşık da 

krem_ 
Yumurtaları uzunluğuna ikiye 

kesiniz. Sarılarını, beyazlarından 

ayırınız. Sarıları tonla beraber 
karıştırınız, sonra beyazların içe
risine koyunuz. Tabağa yerıeşli· 
riniz. Üzerini maynnezle süsl~ -
yiniz. Soğuk soğuk ve afiyetle yi-
yiniz. 

ÇİKOLATALI GATO 

Üç kişi için... İki yumurtayı 
tartınız; .ayni ağırlıkta çlkollta, 
tereyağı ve şeker. 

Çikolatayı küçük parçalara a
yırınız. Az su içerisinde eritiniz. 
Yağı hafifçe ısıtınız. Sonra çik'>
lata ile beraber bir kaba koyup 
karıştırınız. Yumurtaların sarısı

nı da liive ediniz, yine karıştın-
ruz. 

1 Üz : ıne iki kaşık ıın koyunuz. 
, Yumurtaların akını köpürtüp ila

ve edinız, şekeri de döğiinüz, iyi
ce karıştırınız. Fırına veriniz. 

LİMO:"/ ŞURUBU 
450 gram limon suyunu 800 gram 

toz şekerle karıştırınız. Eridikten 
sonra tülbendden geçirinız, serin 
biı· yerde muhafaza ediniz. 

BADEM KURABİYESİ 
150 gram tereyağını eritiniz. 600 

gram un, 365 gram toz şeker, lit
ren.ıı sekizde l:.irı nısbetinde süt, 
yarım kahYe ka, ığı tarçın, bir kah

ı ve bş1gı karbon:ıt karıştırınız. İ· 
yce yuğurunuz. Hamur yapınız. 
Sonra kurabiye şeklındc parça -
la a ayırınız:. Ortasına yarım bir 
bactcm koyunuz A.tı yağlanmış 

bır tepsi ıle fırı~• veriniz. 

İNCİRLİ PUDİNG TATLISI 
125 gram tereyağı, 250 gram 

hru incir, 250 gram ekmek içi, 
BALLI GEVREK bir limon. Blınl rı kıyma kıyar 

500 gram un, 250 gr.ım süzme g.bı kıy. ız, ııs grnı t z şeker, •• 1 
bal ile bir hamur yapınız. Dört ki yum.ırta. kC.çuk bir bardak süt, 
yumurta, çiçeksuyu iliıve ediniz. bıraz tarçın, bir tutam tuz ilave 
Tekrar yuğurunuz. Sorıra 250 gram ed,niz, iyice karıştırın.z. Sonra 
badem ilave ediniz. Ufak parçala- bir bez parçasına koyunuz, s.kıca 
ra ayırınız, Üzerlerine az yumur- ba ~Jay • .,ız, kaynar sutla dört saat 
ta sarısı surunüz. Fırınn v riniz. kadar pışırinız. 

••• •• 
D U DAKlARINIZ iCİN 

Dudaklarınızın makyaj manzarasını vcrmeden gı.zcl ve parlak 
olmasını isterseniz - sabit ve ız bırakmıyan - GUITAR~; RUJU'nu 
kullanınız. Ye'1ilemek ihtıyacını göstr=eyen ve kat'i yen iz bı· 

r:ıkmıyan ve bütun gun sabıt duran modern hır mustahzardır. He
men bugün tecrübe ediniz. Artık başka bır Ruj kat'iyyen kullan
mıyacaksınız. GUITARE RUJU'nun 16 cazip \'C şeffaf rengı vardır. 

Bır aylık tC'criibc tübii 35, büyük t~bü 100 ve Jiıks tiibii 200 kuruş

tm. Başlıca parfömerilcrde satılır. GUJT ARE, en birinci Fransız 
markası olup bir çok ecnebi pi> asalarda daima birinci mevkii mu
h~faza eden, modern bir miistahzardır. 

R adyum Zehirliyor 
(5 inci sayfadan deıoam) pan Almanlar ancak beş gram 

mesi radyum dolayısile hekimleri kadar radyum çıkarılmış olması-
de alakadar etmiştir. Südetlerin na karşı on dokuz kişinin ölme-
bulunduğu yerde Yoakimstal is - sini nisbet kabul etmez birşey e-
minde bir şehlr vardır ki bunun larak karşılanuşlardır. 
civarında bir radyum madeni iş- Bundan şu netice çıkıyor ki 
!emektedir. Dünyanın ikinci de- radyum zehirlidir. Bilhassa te -
recede zengin madeni. Almanlar neffüs cihazı vasıtasile \"Ücud ze-
burayı aldıktan sonra tetkikata hirlenmektcdir. Bundan sonra iş-
girişmişler, Alman ht>kimleri o· çilerin beş seneden fazla orada 
rada çalışan ameleye dikkat eder- çalışmasına müsaade edilıniye -
ken bunların sıhhi yaziyetleri gö- cektir. Bir Alman da bu madende 
ze çarpmıştır. Radyum çıkarmak kanlı katil mahkUmların getırile-
için çalışan ameleler arasında kırk rek ölünciye kadar çalıştırılma -
yaşını geçecek kadar yaşıyanlar srnı teklif etmiş. 
pek azmış. Ölenlerin miktarına i-------;... _____ _ 

, , r- • , " ,. ·. 

Bidayette, lh ııllylerken ın • 
lerl.nizl, ağzınızı açar. Fakat H 

seııra alıwu lııunqurmakaa ns
ceçenlnls. 

Güzellik 

Kirpikleriniz 
Bozuluyorsa 
Dikkat Edin 

UCUZ BİR DİŞ TOZU 

Müsavi miktarda kömur, tebe
şir ve kınakına tozu karı..,ıtırınız. 

Arasıra dişlerinızi fırçalayınız. 

* Bozulan kirpiklerinizi dü -
zeltmek, sıklaştırmak mı istiyor
sunuz? İşte güzel bir tertıb: 

İki kısım Hındyağına bir kısım 
Rom karıştırınız. Her akşam yat
mazdan evvel küçük bir fırça ile 
kirpiklerinizin dibine sürünüz. Ta
bii aşağıdan yukarıya doğru ... 

MAKYAJDAN SONRA 

Alqamları, yüzünüzdeki mak
yajı silmeden yatmayıruz ve sil -
dikten sonra da iyi bir kremle ma
saj yapınız. "Sonra yumuşalı: bir 
havlı ile yüzünüzü siliniz. 

KISKANÇLIK 
(5 inci sayfadan devam) 

Ahali tara'rından intihab edilerek 
bu davada vicdani kanaatini söy
lemek mevkilnde olmilk iizere ge-

len on kişil,k jüri heyetinin üç 
azası da kadındı. Kocasını oldür

mekle maznun olan kadın onu ol
dürmektc hiçbır kaseli olmadığım 

ileri sürmüş, kocasının kendini 
kıskandıran hareketlerındcn ara
lan açı..chğı cihetle onu korkut -
m.ık ıizere tabanca ile tehd'd e-
derken sUiihın kaza net!ce.."i ateş 

aldığını söylcmiştiı. Genç ks.dının 

kocasını çok severe:.. kıskanuığı 

anlaşılm4tır 

Maznunun hakikaten müenm 
olup olmadığına dair jiiri tarafın

dan evet veya hayır şeklinae bir 
kanaatini bildirmek sırası gel -

mıştı. Fakat hikım son celsede 
kadına demiştir ki: 

- Eğer sizi müı~sır etmezse 
bunu bize anlatınız. Elinize şu ta

bancayı alınız, vak'anın nasıl ol· 
duğunu tarif ed;nlz. 

Bunun üzerine cürüm aleti olan 
tabanca lıdına verilmiş, o da t a

bancayı iki elile tutarak anlat -
mağa başlamıştır. Bunun üzerine 
hakim= 

- Siz evvelce verdiğiniz ifade
de tabancayı sağ elinize aldı~ım· 

zı ve yalnız sağ elinizle JwUan -

dığınızı söylemiştiniz. Sol elın' :rl 
çekiniz!. İhtarında bulunmuştur. 
Kadın demiştir ki: 

- Ben tabancayı elime aldığım 
zaman emniyetine dikkaı etmiş· 

tim. Emniyet yerinde idi. Patia -
mıyacaktı. Kocam da yalnız elim

de tabancayı görmekle koı:kacak
tı. Bence bu kafi 'dı. Fakat kıza 

bakılarak yalnız geç~n sene zar
fında maden sahasında ·19 işçinin 
ölmüş olması pek ziyade nazarı 

dikkati celbetmiştir. Orada üç 
yüz kadar amele çalışıyormuş. Bir 
senede üç yüz ameleden on do
kuzunun ölmesi pek tetkik edile- j 
cek bir mes

0

eledir. Bu tetkikatı ya-

,.,. . --. U,rnlılf:- .. ~ Oı1•:J:1liir·_ ~ 

Dr. ÖSMAN-S-ÖNER ı olarak patladı. 

lıfrer Yolları: Bel aol)uklul)u 
Hastallkları Mutehass••• ·'· 

SiTlıeei tft•"8Y 4ure'ı No. 8 
Ta• fototnfhoaeoiae ı,;ti•ik 
S..t 10 dan '20 ye lcadar \ 

Fakat kadın elınde taba""ıe .ıe 

vak'a 63hnesını tarif cderker b: r
denbire düşüp bayılmıştır 

Kadın ayı dık.tan sonra J ırl 
heyeti kad,nın s1.1çu olmadığ Ka

rarını verır4tı r . 



GRiP- NEZLE- KIRIKLIK- SOGUK ALGINLIGI - ROMATİZMA- NEVRALJİ- BAŞ- DIŞ 
'fC bütün ağrıları derhal keser. Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. G. iPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle redd'!d'.niz. 

Türk Hava K.urumu 
Büyük Piyangosu 

6ıncı Keşide 11Nisan939dadır 
Büyuk ikram iye 200.000 liraiır. 

Bundan başka: 40.000, 25.000 
20.000 15.000 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000 ve 
50.000) Liralık iki adet 

Mükafat vardır .. 
Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü 
akşamına kadar biletlerini değiştirmiş 
Bulunmalıdır • --

Devlet Demiryollan ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları ... ~~~ ..... --~~~~~~~~~·~~~~~~~-~ 

Muhammen bedeli 245.50 lira olan 28 adet Grühidrolik 11/5/1939 
perşembe lfÜnÜ saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 184 0,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır • 

Şartnameler parasız olarak A nkadara malzeme dairesinden, Hay 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağ.ı.tılacaktır. (2019) 

OSMAN Ş 
Kadm ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 • 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik yı<tıkları ııu .ısıtma kapları, çay
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocakları, ban
yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler. aviseler 

HON ve BltAUN Jtııd olan İstanbul Umumi acentuı 

GALATA: Bankalar Cad. No. t7 BEYAZIT: tlnt•enlle Cad. No. H 
Vo:n'od• han zemin lıal. KADIKÖY: hı.ele Cad. U/Z. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
I - İdaremizin Cibali fabrikası garajı önündeki rıhtım tahkimatı 

başkaca mübayaa edilm; ş olan 48 adet Dekovil arabası ve tekerleği 

farkı fiatın tahsilini teminen müteahhit hesabına ve pazarlıkla satı

lacaktır. 

~ . ' ı - -· - . . . ... . ~ . . ..... il. • ~ .. \.. ' ' -..... __ , _____________________ , 
İNKIBAZ! defeder. MİDE ve 
BARSAKLARI kolaylıkla 

ve mülayim bır şekilde boşaltarak rabatlık ve fera!ılık verir. 

Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sarılık, 
safra, karaciğer, mide ekşilik ve yanmala
rında ve bütün mide ve barsak bozuklukla
rında kullanınız . 

o Meyvatuzu 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutmayan mümasil müs-ı 
tahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. \ 

11111111111 

.. .; 

·r~.;:.~~··.·. 

l ~· ;· .. ::.~:-: ; .. " :: ... :_-. ' 

11111
1 

tııı 

1 

50 Yaşında 
Olmama Rağmen 

SOLMUŞ 
BİR CiLTTEN 

Nasıl 

kurtuldum? 

Karaciğer, böbrek, ta§ <tC 

kllITllarından mütevellid aaır 

cılarınız, damar sertlikle 

vç şişmanlık fikayetlerini 

URİNAL ile geçiriniz. 

UR iNAL 
Vücude toplanan asid üt 

ve oksalt gibi maddeleri eri' 

tir. Karu temizler, lezze 

hoş, alınması kolaydır. Ye 
'lleklerden sonra yarım 

;lak su !çerisinde almll'. 

lngillz KanzuK 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbu 

Sert Rüzgarlar 
? 

Kış Güneş!eri 
Cildi pek fena bir vaziyete sokar. 

Bu mevsimlerde: 

E PERTE 

cBütün dostlanm; bu derece genç 
görünmek için neler yaptığımı so
ruyorlar. Takriben üç ay evvel. 50 
inci senei devriyem! tebrik için mi

safir !er gelmişti. Tenim esmer ve 
sert idi. Gelenlerden bir çoll: kadın
ların , cildin unsuru olan 'İVkalon 
kreminin istimali ile memnun!yet

bahş semereler elde ettiklerini öğ
rendim. Benim mütereddit olmama 
rağmen tecrübe etmeğe karar ver

dim. Her akşam muntazaman yat
madan evvel pembe renkteki Toka
lon kremini ve sabahları da pudra

II- Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 liradır. ========================oo=-======Ö====0=ıt=-==-= !anmadan evvel beyaz renkteki toka-

TII- Pazarlık 13/4/939 tarihinde saat 14 de Kabataşta Levazım ve l İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İ.anları G Z BEK· lon kremini kullanmağa başladım. 

ıstiınalini ihmal etmeyiniz 

• miıbayaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacı.ktır. Dr. Murad Rami Aydın Bir kaç gün sonra, cildimin yumu-l!"'""'!'-~-,~--... ----
IV - Mallar ber gün yukarıda sözü geçen şubede görülebilir. is- Kıvmetı Pey Parası Taksim _ Talimhane, Tarlabap şayıp tazeleştiğini ve bir hafta ni- Yalnız Dönüyorum 

teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para- ı i·a Kr. L'ra Kr. caddesi No. 10 Urfa aprt. hayetinde daha genç göründüğümü 
1 -'-"- k · lmel · 2067 Şük!lfe Nihal'in derin bir e-arile meL.A.u omısyona ge en. • • 1'el: tl5!i3 hissettim. Bugün üç ay oluyor, o 

10351 oo 776 32 tüd mahsulii olan bı.: büyük iç· 

1~ İdaremizin Cibali fab!as; garajı önündeki rıhtım tahkimatı Sirkecide Hocapaşa mahallesinde Vezir Çıkmazı ıdkağında ber - DEVREDBİERALECTEIK İHTİRA ::::e :~~: e~:~a~aı:u:;~st~~~ tlınai, milli ve edebi romanı 
mucibi çap 470,50 metre murabbaın daki eski 8 No. lı arsa satılmak üzere milli edebiyatımız;.n en güzel 

işi şartname ve planı mucibince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 15 gün mü_ddetle kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. cKarbon ihtiva eden maddeler- nm anc~k 38 yaşında olduğumu ve muvaffak bir eseridir. Otuz 
II- Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 liradır. İhalesi 6/4/939 Perşembe günü saat 14 de icra edileceğinden talip- den tebdil edilınİf unsurlar lstih- ıöylüyor ar.• yıllık içtimai inkılilbızunın en 
III- Pazarlık 6/IV /939 perşembe günü saat 14 de Kabataşda Le- !erin eltsiltme ve arttırma kanunu ahkamı dairesinde % 7,5 pey akçele- sal ve istimali usulü. hakkında- Clld unsuru olan pembe renkte- realist bir kalemle çi .zilmiş canlıl 

vazım ve mübayaat şubesi müdlriyetindeki alım komisyonunda yapı· rile teklif mektuplannı havi zarfları muayyen saatten evvel komisyo- ki ihtira için alınmış olan 11.4.935 ki Tokalon kreminde Viyana tl'ni- ve heyecanlı tablolarile dolu 0 • 

lacaktır. na vermeleri ve başkaca izahat almak için de her gün öğleden sonra tarih ve 1999 numaralı ihtira be- versitesi profesörlerinden Doktor lan bu romanı bütün okuyucu· 
IV- Şartname ve planlar her gün 25 kuruş bedel mukabilinde Çemberli.taşta Vakıflar Başmüdürl~ğü Mahlfilat kalemine müracaat- ratının ihtiva ettiği hukuk bu Stejskal idaresinde genç hayvanla- ıarımıza tavsiye ederız. 

yukarıda sözü geçen şubeden alınabilir. ları. (1898) kerre başkasına d<ıvir veyahut i- rın ciltlerinden istihsal ve cBiocel. -----·----·----
v i t kl·1 . k 'lt i . t . ec1·1 .nı tt a< 7 5 1 

------------------------- cadın mevkii fille konması için tabir edile~ ve tıpkı insan cildinin- •============""' - s e ı erın e sı me çın ayın ı en ,.~n ve saa e ıv , •-
güvenme paralarile mezkllr komisyona gelmeleri. (3002) · H lk . Dr. Hafız Cemal icara dahi verilebileceği teklif kilerine müşabih genç ve sıhhatli, her iki kremi kullanınız . Açık, yu· 

a epereta h l h la ,.--ıı. , (LOKMAN BEKiıll) edilmekte olmakla bu hususda zengin ve kıymetli cev er er u - muşak duz·· gun·· bir cilt temin etmiş 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCB 

811ıldıi" yer: SON TELGRAF Matbauı 

Bu akşam 9 da DAHİLİYE MtlTEHAssısı fazla malfunat edinmek isteyen - sası vardır. Beyaz renkteki (Yağ- ' 
Zozo Dalmas Dlvaııyolu JM !erin Galatada Arslan han 5 hci aız) Tokalon kreminde ise taze kre- olacaksıau. Faideli semeresi ga· 

Macar baleti (Çarda§ M_uayene ııaaUert: Paııar ~ her ı· kat ı - 3 numaralara müracaat ey- ma ve aaf Zeytinyağı ve sair besle- rantidir. Aksi halde paranız iade "' 
ırun 2,5 • &, Salı, Cumarlesi il · 1.6 

Müzik Kalman ııı.ara7L Tel: 22391 lemeleri il&n olunur. yicl unsurlar vardır. Muntazaman lunacaktır. 


