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En Soa Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL: 3 Sahilı Ye Bapauhantri: 
ETE M İZZET BENİ CS 

Evvela Silahlarınızı Bırakınız, Sonra Kredi Veririz 
Paris 25 (Hususi)- Danzıg me

selesi Avrupa üzerinde korkunç 
bir istifham noktası şeklini alma
ğa bll§lamıştır. Geçenlerde Dan • 
zig hududunun otuz metre ileri-

sinde üni!orma11 iki nazi Polon
yalı bir gümrük memurunu öl • 
dürmüşlerdi. 

Simdi de hududda çarpışmalar 
başlamlştır. Bir Polonya müfreze

ğe mecbur olacağını açıkça söyle
mektedirler. 
Varşova gazeteleri ise 33 mil • 

yonluk Leh milletinin denizde bir 
mahrece elbette ihtiyacı olacağı 

hakkında Hit.ıcxin müteaddid de
falar söylediği nutukları hatırlat- 1 

maktadırlar. 

Paris 25 (Hususi)- Danzig şeh
ri ~tanba§a Alman askerlerile 

doludur. Yani şehir ·bilfiil Alman
lar tarafından işgal edihniş de -
mektir. Şimdi bu emrivakii ka
bul ettirmek için, iş bir formUI 
bulmağa kalmıştır. Berlinde, üg 
aydanberi senbest şehirde vukua 
gelen büyUk değişikliklere rağ • 
met\, Polonyanın Jlllenfaatlerine 
dokunulmadığı söylenmektedir. 

(Devamı 1 mcı sahifede) 

si ılıududu geçerek, Danzig arazi- ı • 
:~d::::ç~~;::t:e01~:;:;.~~- lngiltere Uzak Şarkta 
lonyalılar gerı çekılmışlerdır. Sı-

nirler son derece gerginleşmiştir. F d k A ı k y 
Berlin 26 (Hususi)- Son hadi- e a ar ) apmış 

seler, Polonyalıların Danzigde 
tahrikata giriştikleri şeklinde tef- ' ...... ' 
sir edilmektedir. Berlinde Danzi- Japon T alebleri Kabul Edilmeseydi 
gin sonbaharda Almanyaya dö -

neceği ve bunun da muharebesiz Müzakereler inkıtaa Ug" rayacaktı 
olacağı söylenmekft"<li.r. Alman . 

zimamdarları Danzig meselesinde 
Polonyanın en nıhayet baş eğme-

---- -
Moskovada 
Müzakereler 

Akim Kalırsa 
Moskova 25 (Hususi)- Dün 

de müzakerelere devam edil
mlj, fakat bır terakki elde e
dilememiştir. Bunu müteakib 
Strang ile Moslcovadaki İngi
llz ve Fransız sefirleri arasın
da bir konferans aktedilmiş 

ve netıce Lonı!ra ve Fransa;va 
bildirilmlşlir. 

Eğer müzakereler akim ka
lırsa, Moskovanın Lehistan, 
Romanya, Türkiye ve hatta 
Mısır ile iki taraflı anlaşma
lar yapılacağı zannedilmekte
diF, 

1 

Tok~·oda müzakereler devam ederken, bir taraftan da Çin 
şehirleri yanıyor 

'f-Okyo 25- Hariciye Nazın Ari- ı 
ta İngiliz - Japon müzakerelerinin 
son safhası hakkında Başvekil 

Hiranumaya malUmat vermiştir. 

Domei ajansının verdiği malu
mata göre, J apon hükumeti noktai 
nazarmda şiddetle ısrar edecek • 
tir. J aponlara göre, Tiy.ençin ha· 
len 86keri harekat mıntaka51 da- j 
b ilinde bulıınmaktadır. "Binaen • 

aleyh İngiltere Japonyanın aldığı 
siya>i, iktısadi ve askeri bütün 
tedbirlere rfoyet etmek mecburi
yetindedir· 

Siyasi meha!il, Japonyanın bu 
noktada bir adım dahi gerilemeye
ceğini ve taleblerinin tahakkuku 
için icab ederse her vas!t&ya mü
racaat edeceğini •bildirmektedir. 

(Dıvamı il ınc• Mhltıdıl 

1Küçük Alman Memurları Türk Y olc1ılara Yakında 
Karadeniz@ ineceklerini Söylüyorlarmış!? 

Almanyada son günlerde şöyle 
garib bir kanaate varıldığını sag
ıfan soldan ,gelen haberlerden an
ııyoruz. Mesela .geçenlerde Bulga
rıstanda bir Alınan mütehassısı 

bindiği otamobilın şoförüne .• Hit
ler buraya gelıdiği zaman. bu yol
ları milkemmel suretle tamır et-

• 
rının ağızlarından dökülen bu söz· Alıı.ıan Propaganda Nazm Göbels (karşıda) Bitler, Alman Hariciye 

Nazırı ve diğer zevat ile bir masada (Devamı 6 ıncı scıhifede) 

Almanlar 
Vapurlarımızı 
iyi Yapamıyor --

Hey'etimiz "Doğu,, yu 
Terlim Almadı 

Alman tezgahlarında inşa edil
ırnekte olan Karadenİ2 tipi 5.300 
tıonluk vapurl81'ın birincisi cDo· 
ğu• oradaki tesellüm heyeti tara
fından teslim alınmamı~tır. Buna 
SE'bep yeni vapurda •bazı noksanlar 
görüılmesidir. 

İki ay kadar evvel denize indi
ri1miş olan Doğu vapuru mütead
did tecrülbelerden sonra şartna
meye uygun görülmemiştir. Do -

(Devamı il ıncı sahifede) 

1 K IS AC A 1 

Makineye Verirken: 

irlAnda Tedhişçileri 
Yaman Hazırlanmış 

Londra 25 (A.A.) - Avam ka-
marasında Sir Samuel Hoare, Cuın-

. huriyetci İrlanda ordusunun faa
liyet ve planları ılıakkında tıeye -
can uyandıran bir takı mifşaatta 
bulunmuştur. 

Mumaileyh, evvela tedhişçile -
rin harekatının Ulster'den İngiliz 
askerlerinin çekilmesini tal~ e
den geçen ikincikanun üfümato -
mundan sonra başlamış olduğunu 
söylemiştir. 

Zabıta Cumhuriyetci İrlanda 

ordusunun bir vesikasını ele ge- ! 
çirmiştir. Bu vesika, bir kundak-

çılık planını mtilıtevi bulunmak· 
t~. Bu pıiın mucibince ll<incika· 
nundanberi 57 si Londrada ve e- • 
yaletlerde olmak üzere 70 su kasd 
irtikap edilmiştir. Bir kişi r lmüş 

ve 55 kişi yaralanm1ştır. Z ıbıta, 
binlerce kişiyi öldünneğe VL m 'l
yonla'!'ca liralık hasara SOO• biyel 
vermeğe kafi gelecek mıktar , fa in
filak edici maddeler meydar.1 cı
karmışlır. 

İrlanda tethişçilerinin yul ancı 
h ır devlete alet oldukları ha' un-
da da malumat gl!lmiştir. 
(Diğer telgraflar 6 ıncı•lu) 

1----------------------------~---~ııw-. Kendi Düşen Ağlamaz! -
Bulgarların bitaraHığı uzak ya- Mebuslarımızın 

kın bütün alakadarları meraka dü-
Halkla Temaslr rı 

şüren bir bitaraflık oldu. 
Bizim arkadaşla konuşu ordıık 

da: 
- Onlarıııki bitarafiık clefil, 

bir tnrailığı k tirme}e t 
Dedi. ilave etti: 

bbiis! 

- Silahın nereden pallıyaca -
ğını, nasıl patlıyacağını, Dobruca 
w Dedeağacın na"'! gürültüye · 
gitirilip harbli veya harbsiz kopa
ra1abi leceğini diişiinnıii~·orlar! . 

Sözünli kestim. 
- Korkarım ki, kendi eşlikleri 

kuyuya keıtdilt>ri düşecekler. 

, Böyle bitaraflık veya bir taraflıcı 

hesaba teşebbüs halinde kalmak 
dimyata pirince gidedrn evdeki 
bulgurdan da olmayı teshil ede • 
bilir!. 

Dedim. 
İtiraz etmccli!. 
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1 

ı 
.( 

, Jelı"uslarırnız dünden itibaren Parti ve Halkevlerinde halkla {., 
masa devam etmektedirler, Yukari daki nsim meb'us la•ımızın halldıı 
lı:onuş ları ııı ıöstC'.fiyor, (Yaı.rı 3 üncii :.ahlfede) • 
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ADA ÇA.,lLARININ 

ZAVALLI TALti 

CELAL MUHTAR 

Vt: ONUN SERVETİ 

Ucuzluk 
Yılan 

Hikayesi 
He).tıel.ada çamlarından binler

ce"'i daıha kU! oldu, gitti... O ca
n.m çamlar ıbirkaç saat içinde 

mahvoldu, gitti. Bunun mes'ulü 
kim?. Hemen, şimdiden haber ve

reyim ki, kimse değil... Rüzgar, 
tali, kısmet, ka~a, dikkats:.Zlik ve 
sare ... 

Doktor Celal Muhtar, lıaJen, Ha la Tarifelerin Tetkiki 

Ada çamları hala, beledıye ile 
evkaf arasında mülkiyet nokta -

sı:ıdan münakaşaya, dava~·a se
beb olan 'bir mevzudur. 

Gal.ba, zavallı Adanın bakım -
sız, hastalıklı çamları, mal sahi

bini bulup da, o müşfik elin ihti
mamına nail oluncıya kadar, ta
liin. kısmetin, kazanın, dikkatsiz

liğin kurbanı olup, yanacaklar, 

mahvolacaklar-. 

SICAKLARDAN ATLAR DA 

BAYILIYOR, NE YAPMALI? 

Fazla sıcaklardan bir dün, bir 

de e\'Velki gün :ki at bayılmış ... 

İnsanlarda olduğu gibi, galiba, at

larda da tansiyoo hastalığı baş -

ladı. Belediye baytar müdürlüğü 
derhal tedbir almalı. .. Belki de eli 

kulağın:dadır. Yarından itfuaren· 
hemen bir •at talimatnamesi> ÇL

kar. 

Talimatnamenin bazı maddeleri 
de şöyle olal>ilir; 

Madde: 1- Atlara sıcak hava

larda birer şemsiye taşıtmak mec
buridir. 

Madde; 2- Hayvan sahibleri, 
ellerinde yelpaze, aUarını rüzgar
landırmağa meoburdurlar. 

Madde; 3- Sıcak havalarda at
lara, serinletici maddeler, mesela 
buzlu su, ayran, şe~bet verilmesi 
lazımdır. 

Madde; 4- Her yaz üç ay için 

atların bır deniz kenarı sayfiye 

köyünde istirahatlerini temin et
mek lazımdır. 

Pariste Pastör enstitüsünde tedavi y 1 d 
edilmektedir. Gazetelerin haber apl ama I 
verdiğine göre, sayın doktor, bü
tün servetini bu enstıtüye vak -
!etmiştir. Bu hayırlı işe müdahale 
edecek değiliz. Fakat, bir doktor 
olması ve muktasidliği ile şöhret 
bulması itibarile, biz, bu vakıf ha
\'adısine ınanmadık. Bir zaman -
lar, on ıparanın hesabım yapan 
Oeliıl Mııtltarı hıfürl:ıdınız mı?. 

Ha, ışte o ... 

MiNARE GÖLGESt 

DAVUL TOZU 

Almanyada tereyağının mev -
cu<l olmadığını ve yemediklerini, 
kendi propagaııı.la nazırları söy -
!emişti. Şimdi, bakmışlar ki, tere
yağsız olmıyacak .. : Sun'i ler,,ya
ğı yapmağa karar vermişler. .. Bu
nun için de balıknefesinden ve kır
mızı turp suyundan jgtifade edi
yorlarmış .. 

Balık nefesi de nedir ki?. Balık
ların nefesini nasıl zaptcdiyorlar. 
Çünkü, bizim bildiğimiz, balık su
dan çıkınca ölür ve artık nefes 
almaz ... Kırmızı turp suyuna ge-
lince ... Kırmızı turpun suyu ol-
maz ... Bu sun'i tereyağını nasıl 

yapıyorlar, aklımız ermedi. Ga
liba, bu ;ş, minare gölgesile davul 
tozunun karıştırılmasına ·benzi -
yor. 

NUTUK SÖYLERKEN 

DtlKKANLAR KAPALI İMİŞ 

Almanyada, Hitleı: nutuk söy
lerken, bütün dükkanların kapan
ması mecburi imiş ... Peki, o hal
de, Almanyada dükkanlar daima 
kapalı duruyor ve alışveriş edil
miyor. Tevekkeli, Alman iktısa
diyatını, bir takım tedbirlerle kal
kındırmağa çalışmıyorlar. Evvela 
şu dükkanların ebediyen kapalı 
durmasının önüne geçmeli... 

AHMED JlAUI' 

- -----

Yazın bitmesine, şöyle böyle bir 
ıbuçuk ay kalmış olmasına rağmen 
kır ka!hvelerinde, gazino, plaj, 
lokanta ve sair eğlence yerlerin
de talibik edilmekte olan tarüeler 
ham Belediyece tetkik edilmemiş
tir. Bu gibi yerlerde, keyfi tarüe
leı tatbik edilmektedir. Buralarda 
maalesef Beled'ye teşkilatının 

mürak!ibcsinden de kurtulmakta
dır. Bunun içın alakadarlara bir
çok şikayetler gelmektedir. 

Bu şikcyetler üzerine Üsküdar 
kaymakamlığı Kızkulesi gazino -
sunda yapt.ıgı bir kontrol netice
sinde müessesenin insafla kabili 
ta\'Sif olmıyacak şekilde ıbir tarife 
tabbik ettiği görülmüş ve hakkın
da zabıt varakası tanzim ettir -
miştir. 

Ayni hal Küçüksu plajında da 
görülmüştür. Burada pazar gün
leri tabldot yemek için köprüde 
67 kuruşluk biletler satıldı~ hal
cı,, p\Aj gazinosunda bu biletlerle 
beraber ayrıca müşterilerden 25 er 
kuruş alındıktan sonra yemek ve
rilm~tir. 

Tarife işinin bir türlü halledi -
lemediğini gören Vali ve Belediye 
Reisi Lütfi Kırdar bizzat bu me
sele ile alakadar olmağa karar 
vermiştir. Bu maksadla kayma -
karolara gönderilen bir tamimde 
bizzat kaymakamların sık sık bu 
gibi yerleri kontrol etmeleri ve 
yüksek tarife tatıbı.k eden müesse
seleri seddetmeleri, ayrıça nere
lerin kontrol edilip kimlerin tec
ziye edildiği gösterilmek üzere 
haftada iki liste tanzim edip gön
dermeleri emredilmiştir. 

Dün Gece Bir 
Yangın Çıktı --

1 KÜÇÜK HABERLE~J 
Bomontide Bir Fabrika 

Yandı, Bir Kişi 
Yaralandı 

Dün gece saat on raddelerin 
de Bomontide Fırın sokağında 

İngiliz tebaasından Niko Ferdo
yakiye ait (Şark) yağ ve boya 
fabrikasında kazanın patlama -
sile yangın çıkmış, kısmen yan 
dığı halde sirayetine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. Bu 
sırada f&brikada bulunan kaza
nın patlamasile muhtelif yerle
rinden yaralanan fabrika usta -
başısı Ariski de hastahane kal
drrılarak tedavi altına alınmış -
tır. Zabıta tahkıkata ba§lamış -
tır. 

*,ilk kuru Uzum mahsulü dün 
Menemenden İzmir borsasına ge
litilmlştir. 

* Döıi .b aydanıberi İstinye -
de !amir edilmekte ·bulunan De -
nizyollarının Erzurum vapurunun 
dün icrübeleri yapılmıştır. Erzu
rwrida yapılan bu tamiratla va -
pur-iıdet yeni hale getirilmiştir. * Denizbaktan açıkta kalan 
memurların tayinlerine devam e
dtl .... ~~;r, Bu 11eniuruti ..!~· a .. 
zıları tazminatlarını almışlardır. 

Bunların da tayinleri için tazmi
natları iade etmeleri lıi.zun gel -
melı.tedir. 

* İzmi.re ~tm~ olan Gümrük 
ve trıtıisarlar Vekili Raii Karade-
niz, perşembe günü ı;ehrirnize dö· 
necelı.tir. 

* Ticaret odası İzmir ser.gisine 
göndt>rılmek üzere tahlo ve .gra
fıkler hazırlamıştır. 

* İktısad Vekili Hüsnü Çakır 
Anlı.aradan ebrimize gelmiştir. 

Hümü Çakır şehrimizde bazı ohu-

1 susi işlerile meşgul bulunmakta
dır. 

*Kanada Maarü Nezareti, Türk 
yüksek tahsil gençlerinden 20 genç 
kızın, Kanadadaki kültür müesse
seleri hakkında tetkiklerde bu -
lunmak üzere davet etmiştir. 

* Kıdem zammı almıya hak 
kazanıp da evraklarının eksik ol
ması dolayıslle zam göremlyen 
muallimlerin vaziyetleri ilk ted -
ı·iSat umum .müdürlüğü tarafın -
dan tetkik edilmiştir. 
*Sümer bank şubelerinin sene
lik kontrollerine başlawnıştır. 

Bugünlerde Ankaradan şehri -
mize bir heyet gelecek ve şube
lerde teftişlere b~lıyacaktır. 

Otellerde Isla hat 
Ticart Vekaleti belediyenin o

tellerde yapacağı ıslahat hakkın 
da maluma.t istern~tır. İstenen 
malumat bu husu.staki raporlar
dan alınarak gönderilecektir. 

Plaj Bülbülleri 
No.45 

Bir agacın altında oturdu .. Gar-
sona: 

- Soğuk bir bira getir .. 
Diye seslendi. 

Uzaktan Mehne bakıyordu. 
Melln;n yanındaki adam çok lı.i-

oar t.ıvırlı ·bir e.kekti. Mecdi: 
- .Melın böyle kart züppeler -

den hoşlamnaz. Şimdi neredeyse 
onu Sa\•acaktır. 
Dİ)erek bira. nı ıçmeğe b"ila

mı'jlı. 

• •• 
\1el:n sigarasının bırini sön -

dı.irtııc-ı..en ötekini yakıyor ve so
ğukkanlılıkla yanındaki erkeği 

dinlıyordu. 

Yazan; Lkender F. SERTELLİ 

Melinin konuştuğu adam kim
di? 

Bunu Melin bile bilmiyordu. 
Bir saat önce orada tanışmış -

!ardı. 

Melin bahçeden geçerken, bi.r 
erkegin kendtstııe uzaktan se1fım 
verdiğini ve biraz sonra ısı-arla 

yanındaki roasaya davet ettiğini 
gördü. 

Melin de bahçeye dinlenmek i
çin gelın4ti. 

- Bir dost daha kazanmak göz 
çıkarmaz ya .. 

Diyerek, yavaşca davet edilen 
masaya gidip .oturmuştu. Melin 
bermutad kendisinin bir paşa kı-

Tehlikeli Binalar 
Ortadan Kaldırılacak 

Şehrin tehlikeli binaların yık
tırılması kararlaşmış, bu işe ka 
zalardaki müheııdl~~er memure
dlim~ti. Kaymakamlara yapı -
lan tamimde kazalardaki tehli
keli bınalarla ehernmeiyetle 
meşgul olunması, bir an evvel 
ortadaıı kaldırılması istenmiş -
tir. 

zı olduğundan .bahsederek, na -
muslu fakat hoppa bir genç kız 
rolü oynamak istemışti. 

Uzun saçlı eı;kek; 
- Ne gari:lı tesadüf, diyordu, bu 

sene tanıştığım kızlar, hep baıba
Jarırun ölmüş birer PllfB olduğu
nu .söylüyorlar. Acaba asalet yal
nız paşalara ını münhasır~ Neden 
onlara mensubiyetle öğünüyorsu
nuz da, mesela bir çiıftçinin, bir 
tüccarııı kızı olduğunu söyle -
mekten çekiniyor.;unu:z? 

Melin gulerek ~ruyor: 

- Bugünlerde bir başka pa~ 
kızile daha mı tanı~tınız, beyefen
di?. 

- E\·et ... Bu yaz, bu şekilde ö
ğünenlerin siz üçüncüsüsünüz. Tu-
haf bir tesadüf değil mi?. 1 

- Olabilir. Bir tesadüftür. Be
nim babam Büyük harbde şehid 
olmuş paşalardan biridir. Şimdi, 
sizin tesadüfleriniz artmasın diye, 
berı b~amı ınkar mı edeyim?. 

Yunus Nadi •Balkan antantı 

canlı ve sağlamdır• adlı yazısında 
<jiyor ki; 

•Balk•n Antantmda Balkanla
rın harici taarruzlara karşı müş -
terek müdafaaı;ı henüz sarahatle 
tespı.t olunamaml§tı. Son aylar 
hadiselerinin bazı ihtimalleri Bal
kanlıları bu hususta dahi biribir
lerine daha ziyade yaklaştırmış 

ve b rle5tirmiş bulunuyor. 

Şarki Avrupa ile ıberaıber Bal -
kanlarda dahi sulhun tehlikeye 
dik;üyor gibi bir manzara göster

mesi Çeko-Slovak yıkılı~ını takiıb 
eden fevkalade vaziyetleı'den ile
ri gelmiştır. Hakikatte binnefis 

Balkanlıların Balkanlarda sulhu 
bozan hiçbir hal ve ~areketleri 

yoktur ve görülmemiştir.• 

TAN: 

Aka Gündüz •Türkiyenin haya
ti sahası• adlı yaz1Sında diyor ki; 

•Arnavutluk ve Adalar, Bal -
kanlarla Türkiyenin hayati saha
larıdır. Bu •hakikatin zaman tara

fından ispat edilmesini beklemi -
yecek kadar uzağı görenlerin, on-

Şehrin İmar 
Planı 

Tophane İle Karaköy 
Caddesinin Yeni Şekili 
İMAR planına göre Belediye, 

Tophane ile Karaköy arasında bu
lunan Topçular caddesinin izdi -
hamını hafifletmek maksadile bu 
ikı rruntaka arasında Topçular 
caddesine müvazi olmak üzere i
kinci bır cadde açacaktır. Yeni 
cadde Yü~ekkaldırımın Kara -

köydeki başlangıç noktasından ib
tidar edecek, Sen Benua erkek 
lisesile kız orta mektebinin önün
<ien geçerek Salıpazarında ca 
de ıkiye ayrılacaktır. Bunun için 
bu istikamet üzerinde sağlı, sollu 

birçok ~tımlakler yapılacaktır. 

Asfalt olarak açılacak olan .bu 
cadde şehrin belli başh ana cad
delerden biri olduğu ve Taksim

den gelecek olan nakil vasıtaları 
bu caddeden geçeceği için civarı 
da ona göre tanzim edilerek şerefi 

8I'ttırılacaktır. Bu ameliye esna
sında cadde alt tarafındaki ev ve 
dükkanları kendilerine ticaret -

hane_ haline sokan uygunsuz ka
dınlar da orad,;ın uzaklaştırıla~ak
lardır. 

Salıpaıarından sonra caddenin 
.bir kolu Tophane caddesile birle

şecek. hır kolu da yeni bir istika
metle Sıraselvileri takiben Tak
sime kadar uzanacaktır. 

Memleketimizdeki sermayeli 
fırıncılara elektrikli fırın tesisatı 

satmak lhere bir Alman fırına -
sının mümeS6ili dün şehrimize 

gelmiştir. Alman firması şimdilik 
Aksarayda Mahmed Ali isminde 
bir fırıncıdan günde 5 bin ekmek 
çıkarabilecek bir ekmek fabrikası 
siparişini almıştır. 

Beyoğlundaki ekmekçiler de a-

Gülüı;tüler.' ! 
Bira 'Şişeleri mütemadiyen oo -

şalıyor, sıcak mezelerin biri gidip 
diğeri geliyordu. 

Melin sordu; 
- Bebekte mi oturuyorsunuz? 
- Hayır. Bebekten çok uzak .. 

Denizaşırı bir yerde. 
- O kadar uzak yerden Bebe

ğe gelişınizin elbette bir mühim 
sebeali vardır? 

- Şüphesiz bir hanımln tablo
sunu yapıyordum. Bu münasebet
le bugün biraz geciktim .. Yorul -
dum. ŞuracLkla bir iki bardak bi
ra içmeden dönemedim. Tam bu 
aralık sız geçtiniz .. 

- Ressam:;ınız, demek?! 
- Evet. 
- Güzel, az kazançlı, fakat eğ-

lenceli bir meslek. 
- ~ıliıkis ben çok kazanıyorum. 

Mesleğim yüzünden hiç de eğ -
len<!~i hatırlamıyorum. 

-· Aman efndim, kadınları av· 

!arı hakiki salhiblerine vaktinde 
iade etmeleri hayati menfaatleri 
iktizasındandır .• 

VAICİT: 

Asım Us •Acaba Bulgarlar teh
likeyi anlamıyorlar mı?• adlı ya
zısında diyor ki; 

•İtalyanlar ve Almanlar Bul -
garları aldatmak ;çin cazib vaad
lerde bulunuyorlar. Kendisine 
Dobriceyi, Dedeağacı gösteriyor -
!ar. Acaba Bul.gar dostlarımız Dob
rice ve Adalar denizine mahreç 
yemliğine aldanarak bütün istik
lalini ve mevcudiyetini tehlikeye 
koyacak olan siyasi bir kapan içe
risine girecek midir?, 

Hüseyin Cahid bugün cMuka
belebilmisil lazımdır• adlı yazı -
sında diyor ki: 

·Türkiye ile İngiltere arasında 
garanti anl~ması vukua geldik
ten sonra, Almanyada, TürJciyeye 
karşı derin ıbir hiddet ve infial dal
gasının ka.'ba1'd.ığı muhakkaktır .. 
Bunu bir dereeeye kadar mazur 
görmek icat> ettiğini takdir ede -
riz.• 

Teşkilat 
Kanunu 

inhisarlar idaresi Hazır
lıkları Bitirmek Üzere 

İnhisarlar İdaresinin yeni teş -
kilat kanununa göre yapılacak 

değişiklikler için çalışmalara e -

hemmiyetle devam edilmektedir. 

Yeni kanunla inhisarlar teşkila -

tında geniş tadilat olacağı ha·ber 
alıntnJitır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz şehrimizde bulun

duğu bir hafta zarfında en çok bu 

kanunun hazırLıklarile meşgul ol
mu~ ve İzmire hareket etmeden 

önce çal!§maların kısa zamanda 
ikmalini emretmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürü Ad
nan Halet T~pınar önilmüzdeki 

per~eınbe günü İz.mirden şehri -

mize dönecek olan Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Raif Karadenize 

inhisarların yeni teşkilat kanu -

nuna göre yapılacak değişiklik -
!er için şimdiye kadar görülen 

hazırlıklar üzerinde mufassal iza

hat \'erecektir. 

Plajlarda Kadınlara 
Sarkıntılık Edenler 
Plajlarda bir kısım ahlaksız -

ların kadınlara sarkıntılık ettik
leri tcsbit <:dilmiştir. Vali ve Be 
lediye Reisı kaymakamlara yap 
tığı tamimde ahlaksızca hare -
ketlerin önüne geçilmesini iste
miştir. 

*""""" .... . . 
raların:da bir şirket kurmtl§lar ve 

şirket namına iki yerde yapılmalı: 

üzere iki fırın sipariş etmişlerdir. 

laınak için bundan daha müsaid, 
daha cazib bir meslek tasavvur e
dilir mi? 

- Yanlış bir telakki, isabetsiz 
bir görüş. 

- Kat'iyyen aldanmıyorum. 

Sözlerimi size vak'alarla i.sbat e
debilirim. Ben henüz görmedim 
amma, hemşirem anlatıyor. Onu 

da sizin gibi bir ressam avlamış .. 
Portresini yapmak bahanesile vü
cudünü çırçıplak soyup eğleni -
yormuş. 

- Her ressam bir olmaz ya. 
Bakınız, parmaklartınız birbirine 
benziyor mu?. 

- Hayır .. hayır .. Kardeşim ya
lan söylemez. San'at aşkile başlı
yan res•m yapma işi, şimdi et aş
kına dayandı. 

- Bu da ne demek??! Vallahi 
ilk defa sızden duyuyorum bunu. 

- Evet.. Yeni bir aıık. (Leyla 
ile Mecnun) devrı, çoktan geçti. 

• 

Milli Şefin 
Teşekkürleri 

Ankara, 24 (A.A.) - Ri
yascticuınhıır ııımııni katipli
ğinden: 

Giizel Halayın anayurda 

• 

iltihakı ve Lozanın yıldöoü

mü miinasebetile yurdun her 
tarafından resmi ve hususi 

zevat ve kurumlardan aldık

ları tebriklerden çok müte -
hassi~ olan Reisicumhur İs -

met İnönü, teşekkür]etinir ı' 
ve mukabil tebriklerinin ib 

!ağına Anadolu Ajansını nıe· ı ı 
mur etmişlerdir. 

• • Dahiliye Vekili ile Hatay valisi 
arasında da aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir; 
BAY ŞÜKRtl SÖKMENSÜER 

HATAY VALİSİ 
C. 23/7 /939 tele: 
Türk yurdunun ayrılmaz bir 

parçası olan aziz Halayın anava
tana her türlü arızalardan ari o
larak kavuşmuş olmasının verdiği 
saat içinde gösterdiği yüksek duy
gulardan dolayı takdir ve §ükranla 
mütehassisim. H3taya bahtiyar
lık, size de büyük başarılar dile
rim. 

Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak 

·SAYIN BAY FAİK ÖZTRAK 
DABiLİY VEKİLİ 

ANKARA 
23/7 /939 saat 11,40 dan itibaren 

bütün Hatay topraklarında yalnız 
mukaddes Türk bayrağı dalıga -
!anmakta ve bütün Hatay halkı 
coşkun tezahüratla Türkiye Cwn
J;ıuriyeti ferdi olmak bahtiyarlık 
ve saadeti içinde büyük bayramını 
yapmaktadtr. 

Türk Cumhuriyetinin ıbu yeni 
vilayeti halkının aziz duy,gularını 
ve emsalsiz se\·inçlerini sayın Ve
kilimize arzetmekle ·bahtiyarım. 

Hatay valisi 
Şükrü Sökmensüer 

LOZANGÜNÜ 
Üniversite ve Halk 

!Evlerinde Dün Yapılan 
1 Merasim 
1 Lozan günü münasebetile dün 

öğleden 15onra Üniversite konfe -
rans salonunda ve HalkevJerinde 
merasim yapılml§tır. Büyük te
zahürata vesile olan Üniversite 
konferans salonundaki toplantıda 
Rektör Cemil Bilse! bir nutuk 
söyliyerek bugünün ehemmiyetini 
tebarüz ettirmiştir. 

Rektörden sonra doçent Yavuz 
ıbir ıhitabede ·bulunmuş, .bunu ta
lebelerin söylevleri takib etmiştir. 

Halkevlerinde de merasimler 
yapılarak bu büyük günün ehem
miyetini anlatan nutuklar söylen
miştir. Söylevlerden sonra Halk
evleri müzik kolları tarafından 

dinleyicilere konser verilmiştir. 

REKTÖR ANKARAYA GTTİ 
Lozan günü münasebetile An

karadan ~ehrimize gelen Üniversi 
te Rokrorü Cemil Bilse\ Maarif 
şurası çalışmalarında bulunmak 
üzere dün tekrar Ankaryaa git -
mişti.r. 

Şimdiki insanlar (aŞk) ı da mad
dileştiımek istiyorlar. 

- Doğru söylüyornunuz. Yani 
(Et aşkı). Sizin nazariyenize, si
zin telakkinize göre bir fizik ha
d.isec;ındeıt başka bir şey değildir 
öyle mi? 

- Ne güzel tarif ettiniz ... Bra
vo! Hakikaten ince buluşlannız 

var. Tam manasile bir fizik ha
disesidir bu. 

Ressam heyecanla ordu: 
- Siz nerede tahsil gördünüz? 
- Fransız kollejinde .. 
- Fransızcayı iyi bilirsiniz o hal-

de .. ? 

- Çok iyi bilirim diye iddia et
mem. İşime yanyacak kadar ... 

- Ne garip tesadüf! Benim ta· 
nıştığım ·bir kadın da vaktile Fran
sız kollejinıde talı.sil görmüş. Fa -
kat o, sizin kadar mütevazi değil. 
Çok bilgili görünüyor. 

Melin meraka düştü: 
(l'euamı v~J 

" Beyaz ,, Harb 
Ya.zan: Ahmet! şükrü ES~ 
B.rkaç ay evvel, MussoliP• 

leıdiği bir nutukta .Beyaz h~ 
çoktan b~layıp hala devanı 
ğini bildirmişti. Mussolin;'nıO ~ 
yaz harpten kastettiği rnaoa b 
ret hatbHdi. Fakat beyaz har$ 
birinin manası geniş\emı~lf· 

~ı ~ 
!ahla yapılan ve kan ak11• 

cKızıl harp• adı verilece~.lıi 
muharebeden başka her ne''' 
nelmilel mücadeleye t>eyııl • ·n 
denilmektedır. Beyaz harb~ 
ehemmiyetli safhasını da pr 
ganda teşkil eder. Müstakb:t.

1 
.Topyekun• yani bütün 111

11 

rin iştirak ede<:eği bir rniic' 
olacağına göre, maneviyat 11~ 
derecede ehemmiy~ıli .\)il" ııı l' 
le halin i alır. Maneviyatı şa •. 

olarak haııbe iştiTak eden ~ 
mücadelenin yarısını başla .,, 

a·D,. 
dan kazanmış demektir. v• 
aleyh şimdi her devlet kar~' \q 
fın maneviyatını sarsmağa ÇS 

maMadır. 

Başlıca üç propaganda cef! 
vardır: 

1 - F~ist. 

2 - Demokrat. 
3 - Komünist. 
Faşi~t propagandasının lı f 

Almanyayı ve İtalyayı haklı ~ 
. 1,·s 

termektir. Italya ve Alın•' '.ıı 
nütusları artıyor. Binaenale)ll'·· 
nişlemek tabii haklarıdır. 
sulh y<l'lu ile yapmak isli)"'~ 
Fakat karşılarına demokrat 
!etler çıkmıştır. Bu devıetleft 
takım küçük devletleri d~ e I' 
!arına alarak iki genç ve d•ııÇ ~ 
leli çemberlemişlerdir. Böl'l~ 
siyasetin neticesi ancak )ta 

e' Harp demokrat memleketler , 
Iaket getirecektir. Eğer Alfl'; 
yanın cyaşama hakku tan•''·c 
olursa, devamlı bir sulıh tefli' 
dilecek tir. 

Alman propagandası tabii ·, 
memleketin siyasi vaziyetine~ 
re başka şekiller almaktadır: ~' 
gilterede, Almanyanın şark' 
rupaya doğru genişlemesioiP• f 
giliz ~enfaatlerine aykırı o~ 
ğına Ingiliz milletini inandı / 
çalışmaktadır. Şarkta ise, A::I 
yanın bu sahalarda gözü ol . ·n 
ğına ve şark memleke'llerın' 
gfüereye alet olduklarına IJU J 
leketler halkını , ka.-ıdırrn•Y8.,oı 
raşmaktadır. Arada AJınaM ~ 
ve İtalyanın haklı oldukları ""'. 
lı olrlukları kadar da kuv11etiı ır 
dukları telkin edilmekteo,•r~ 1, 
yük harp içinde de görüldu~ııP 
Alman propagandası, te~kil~ 6' 
mükemmelliği kadar müe.;5" 
ğildir. . 
İtalyan ve Alman milletler~ 

lup biten işlerden habersiz ve ;ı< 
di alemleri içinde yaşıyan b 11' 

insan kütlesi vaziyetind~~ 
Bunların üzerine kendi ııük11

1;r 
!eri tarafından telkin edile!l ~ 
a-şağı yukarı şudur: AlmaPY

8 r 
İtalya >düşmanları tarafınd8ıı/ 
ğuhnak isteniyor. Bin~!lş ,ıı 
her ihtimale karşı hazırlarıı" 
yız. İngiltere, Fransa ve deJl1° ~ 
cepheyi teşkil eden devıetıc_r~! 
Alman ve İtalyan tecavi1t11 ıf' 
korkarlarken, Alman ve lt~ 
milletlerinin demokratlar 1'., 

dan )la:pı\acak lbir tec3.'~jJJ 
korkmaları gülünç görıın !JI'' · 
Fakat ·bu iki milletin, beyne ' 
le! vaziyeti, ancak kendilerirıt ~· 
kumetlıeri tarafından , verile~; > 
berlerle muhakeme ettikler e!iıe 
nutmamak lazımdır, Bu seb~a 
dir ki Alman ve İtalyan lı01er 
metleri hariçtıe olup bit~~rı'ı 
kendi memleketlerinde yaY_' ,fııl' 
sın.dan korkmaktadırlar. 1-ll'~ Iı' 
tin işine elvenniyen en tı;>S·:,. ,,v· 
haberin dbjektif olarak Y8

· -~~ . . ııu 
ı;ı ·bıle Alman ve Italyan ııf 

metlerince .kaygı mevzuu 0~~" 
Bu iki cephe ar .. sındal<• 08 ı 

deleden komiinist propaga!l 3~tf 
kiHitı ffitifade etmeğe ça!tŞJ!lesi' 
dır. Kapi'lalist <ievletler ceP:0~ıJ rasındaki tesanü1 bozul JI' •" 

.. ,.jı ıı' 
sonra enternasyo•;al kornu 'au'' 
niden ümdie dfu;müşt'i•· acıe~~ 
iki ce.J..enin biı:ibırile rniiC8 

1
. -"'~ 

P"' ··rı v· ' 
girişeceğini ve arada kofl111 ~ı 
i.9tifade edeceğini >Jınıt ~ıııe 
ditl-:-t. .,) • 

( .. 
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. vE MAHKEMELERi, Niçin 

. . Yeni Vapurlarımız 
25i Buluyor 

Türk Bayrağının 
Gölgesinde '' Mirasa \ Pantalon 

Kondum!,, Hırsızı 

yükselivor 
• 

Ankarada Tetkik Yapan 
Artık, Halayda, yalnız Türk 

bayrağı dalgalamyor. İki gündcn
bcri, Hatay, bir Tiirk vilayetidir. 
Bizden, içinıizden, kanımızdan bir 
parçadrr. Hatay kışlalaruıa, Hatay 
dağlarına Türk bayrağı çekilmiş
tir. 

Komisyon Vazif eaini Bitirdi Amvcam Bir Ev 
Dolusu Eşya Bıraktı 

Receb Tayfur Bir Ay 
Hapis Yatacak d Jlvrupa tezgahlarına yeni -

1 
' 11 ıııınarlanrnuı karıırlaştırı

bao. vapurlara aid şartnameleri 
t '1ırlanıak üzere Arıkarada 
d0Pluıdığını evvelce haber ver
.1iiıniz komisyon mesaisini bi
;u-ı§. komisyonun mesaisine 
91ilıbuldan iştirak eden zatlar 
!elıı-iıniae dönmüşlerdir. 
~elliden ısmarlanacak olan 

~•ııurların adedi 11 dir ve bun-
1lrıa bir kısmı şileptir. Ti
'lllet eşyalanmızı kendi vası
'-larıınızıa nakletmek her ba
~llldan fayıkllı olacağı cihetle 
b ~ela soğukhava tesisatını 

111• vapurlar siparişi suretile 
llıiilıinı bir noksanın telafisi 
\ararlaştırılmış bulunuyor. 

ltvadeniz hattı için Alman
l'IJııı evvelce ısmarlanan üç 
~•ıııır ihtiyacı tamamen kıırşı-
l'lnlıyaeağından yeniden ıs -

lıııırlanacak olan vapurların bu 
hatta tahsisi muvafık bulun -
llıll§tur. Bu itibarla yeni vapur
laıın bir kısmı 5300 tonluk o-
1"'-lnır. Milnakasanın halta i· 
Strhinde ıı&n edilmesi kuv -
~e ınuhtemeldir. Bu miina -

Gazeteciler Dün 
Sergiyi Gezdiler 
Matbuat Müntesipleri 

Sergiyi Gezdiler 
On birinci yerli mallar sergitii 

Yarın saot 16 da merasimle açıla
ealttır, Bütün hazırlıklar ikmal 
"iilnıiŞ'tir. inşaatı henüz bitirile

~en pavyonlar d~ ıbu akşama 
•dar ılr.mal edilmış olacaktır. 

b llirçok hususiyetleri ihtiva. eden 
u Seneki yerli mallar sergısı e

taııı, çalışmalar la şimdiye kadar 

lturıııan on sergiden çok daha mu
";ıffak bir eser halini almıştır. 
. Sergi komite!!i matiıuat münte

'iblerinden bazılannı dün sergi
:Ye davet ederek son hazırlıklar ü

irillde izahat vermi.ştir. Bu arada 
elıaratörlerden miırekkeb bir 

heyetle sengi gezilmiş, gazetecile

re llıufasııal iza,hat verilmiştir. 
ll inci yerli mallar sergisı sa

nayı Sergilerinin en güzeli olmak
tadır. Birçok sanayi 'hareketleri 

~u seneki ser.gide görülecektir. 

~lıassa_ iptidai maddenin ~am~l 
e gelınciye kadar g~i.Mıgı bu

\iin safahat 11 inci yerli mallar ,,,.,. . . 
· .. ısın~e gösterilecektır. 

Otomobil Çarptı 
l'ııhsin adında birınin dare

sındeki 559 numaralı hu_u.si oto-

~il Sarıyenlen geçmekte iken, 
anzuk eczanesi çıraklarından 

Siiteynıan ile arkadaşı Hikmete 
S<rııarak ikisini de yaralamı.şıır. 

No.48 

h ._ Maşallah Mister Fışer, dedi, 
'~halde ısminiz yine Fişerdir 
~nneaerim. Harri y ahud Corc 

0 rten değil! 
:Fiıjer gülümsiyerek: 
._ lier zaman insanı güldiiTe -

~k bir söz bulursunuz, dedi, um 
-~er; 
y ın, beni ele veren şu genç ba-

llıı olacak. 

., dş~ müdür müa'llini >bir k8 -
'°ll l .. 

!ıastererf'k: 
lı ._ liayır o vermedi, siz kendi 
endinizı ele verd.ıniz. Siz yazı

nııı b 
nıe· 8§'kalarının yazısına benzet-

rı. ge "alışıyorsunuz. Fakat elle • 
nıı· 

İıı ı Yıkamayı unutuyorsunuz. 
dı san bu kıtbilden mektublar yaz
rı gı zaman, •htiyatlı bulunup elle-
nı Yıkamalı. 
t ışer anhyamadı: 

Ilı._ Ellerimi ne diye yıkayacak-
1§Hi1?. . 

._ İ'ek 1abii değil mi? Baksana, 

k<1S&ya bütün vapur inşaat rıü
esseseleri iştirak edecek ve ye
ni vapurlar en uygun teklifi 
yapan müesseseye sipariş edi
lecektir. 

Yeniden yaptırıJacak on bir 
vapurla hesabımıza inşa edi!
miş olan vapur adedi 25 i bula· 
calı.tır. Bunun 14 ü Alman tez-
g8blarına ısmarlanmış olan vu· 
purlanbr ki, henüz dokuz ta -
nesi tesellüm edilmiştir. G•ri 
kalan beş tanesi de birer, i1<i
şer ay ara ile 1940 senesi orta
larına kadar tamamen tesellüm 
edilmiş bulunacaktır. 

Günlerdenberi, Hatay bayram 
yapıyor. Bu, onun hakkıdır. Tiirk 
bayrağının gölgesi altında yaşa 
manın ne büyük bir bahtiyarlık 
ve saadet olduğunu, uzun zaman, 
bu al renkli kahramanlık timsali-
nin hasretini çekenler daha 
bilirler. 

iyi 

HataylıJar, tamam 21 yıl, bu 
bayrağın basreni çektiler. 21 yıJ .• 
Dile kolay!. 

Bugün, artık, sevininiz, gülü -
nüz, eğleniniz Hataylı kardeşler!. 
Biz siziniz, siz de bizin1 .•• 

BURHAN CEVAD 

Bundan beş ay evvel Şişlide 
JHbert isminde bir adamın evine, 
girerek, çaldıkları eşyayı, kapi ö
nünden geçen bir eskiciye satan 
Vasil ile suç arkadaşı Teodosun 
duruşmasına dün nöbetçi mahke
melerden asliye ikinci ceza mah
kemesinde başlandı. 

Suçlulardan Teodos suçunu ik
rar etti ve şunları söyledi: 

Sultanahmed üçüncü sulh ceza 
nöbetçi cürmümeşhud ma'lıkemcsi, 
dün öğleden sonra, pazar günü, 
Yürükali plajonda İsrail Avayu 
adında bir gence ai<I olan ıbir pan
talon ile bir çift ayakkabıyı çal -
maktan suçlu sabıkalı Receb Tay
furun duruşmasını yaptı. Receb 
mahkemede işlediği suçu ikrar 
et1i ve hiidiseyi şöyle anlattı: 

Bu beş vapurdan ilk önce li
nıanımıza gelecek olanı •Doğu• 
ismindeki 5300 tonluk Karade· 

••••••••••••••••••••••••••• 

- Vasil yedi sekiz senelik ar
kadaşımdır. Onu ·bir iki seneden
beri göremiyordum. Dört beş ay 
evvel bir gün ona sokakta tesadüf 
ettim. Üç b~ dakika öteden beri
den konuştuk .. Sonra Vasil: 

- Geçenlerde Bursada bulunan 
bir akrabamdan bir mektub al -
mıştım. Akraıbam görüşmek üzere 

beni Bursaya davet ediyordu. O
na gönderdiğim mektubda bu 
arzusunu yerine getireceğimi yaz
dım. Tekaüt 

Sandığı 
niz tipi vapurların birincisidir. 
Bu vapuru ayni tip vapur -
lordan diğer ikisinin teselliimü 

takib edeuktir. Bu hafta i~e

rMnde seferlere beşlıyank o
lan Marmara tipi ,·apurların 

Gümrük Komisyoncu
ları Tetkikat Yapıyor 

- Teodos, dedi, geçenlerde am
cam öldü. Bana bir ev dolusu eş
ya bıraktı. Mirasa kondınn. Bir 
kaç ay çalışmıyacağım, şöyle bi
raz dinleneceğim. Öyle zannedi
yorum ki, satacağım eşyanın pa
rası bu müddet zarfında ·beni bey 
gilbi geçindirir. 

Va sil bunları söy !edikten sonra: 

- Haydi şimdi beraber bana 
miras kalan eve gidelim, dedi. 

Kazantbğım para ıle ancak kar
nımı doyuraobilwğim için ço-ktan
beri kendime elbise ve ayakkabı 
alamıyordum. Üz.erimdeki elbise 

parça parça idi.Ayakkablarımda gi-ı 
yilerniyecek hak gelmiş!i. Tabii 1 
bu kılık ve kıyafetle misafirliğe 

gidl'mezdim. Bir arkadaşımdan on 
lira borç aldım. Bunun beş lirası
le cumanesi günü bir ceket aldım. 

kalan altı lirayı da yol parası ya
pacakitım. Yeni ceketime, eski ve 
yırtık pantalonum yakışmadığı 

için bir yerden bir pantalon da te

darik etmek liizımdı. Birkaç ah
babdan muvakkat bir zaman için 

bir pantalon istediım. Fakat hıçlııri 
de vermediler. 

ikincisi. Etrüskiin eı;i •Tırhan• 
dan sonra ayni tip vapurlardan 
·Kadeşo ve •Şalom• da yakın
da tesellüm edileceklerdir. _I 

İstanbul 
Meb'usları 

Dün Hakla Temasa 
Başladılar 

İstanbul meb'usları Ziya Kara
mürsel, Hakkı Şinasi, Ali Kiımi, 
Kazım Karaıbelr.ir, Abidin Daver, 

tbr3'ıim Alaeddin, Şükrü Ali, Fa
kihe ve Hamdi Denizınen dünden 
iti-baren ha1kla temas ederek ih
tiyaçlarını te&lı.it etmeğe başla -
mışlardır. 

Meb'uslanmız dün ilk evvel Be
şiktaş kazasına giderek Parti mer
kezinde halkla konuşmuşlardır. 

Burada halk, mektebe olan ihti -
yaçlarını meb'u.slara anlatmışlar 

ve kazanın bir Halkevine de ih
tiyacı olduğunu söylemişlerdir. 

Meb'uslar Beşiktaşta halkın !hti
yaçlarını toobit ettikten sonra Be

yoğlu kazasına giderek Beyoğlu 
Halkevinde halkla temas ederek 
onlann i:htiyaçlarını da tesıbit et
mişlerdir. 

Zahire Borsası idare 
Hey' eti 

Dun zahire boniasının yeni i -
dare heyeti intihabı yapılmıştır. 
İnti:lıapta Nurı Buzikoğlu, Şera
!ettin Alemdar, Mehmet Kına -
cı , Ali Gürçan, Nuri Orak, Na
fiz ÖZalp yeni heyete seçilmiş
lerdiı-. 

Bir azahk ıçin ittifak olma -
dan seçim yapılamamıştır. Bu 
bir tek azalık için Perşembe gü 
nü yeni bir ıntıhap yapılacaktır. 

şu kağıdın köşesine!. İki tane par- ı 
mak ıziniz. var. Emniyet müdürlü
, ·ndeki parmak izlerinizin ayni.. 

- Ha, şimdi anladım. Siz bu 
meselede benden üphe mi cdi -
yorusunuz? 
Meredıt menfi surette ıbaşını 

salladı: 

- Müsterih olunuz, dedi, başı
nıza gaile açacak değilim. Mis 
Bartolomefi kor kutmağa kalktınız 
amma, onun da zararı yok. Si:zi şan 
taj yaptığınız için tevkif etmiye
ceğim. Fakat buna muk®il Sarı 
Yanis cinayeti hakkında bütün 
bildiklerin'2i söylemenizi istiye
ceğim. 

- Bu cinayetten beni mes'ul 
tutmağa jmkan yoktur. Çünkü ben 
bütün gece mutfakta idim. 

- Evet amma, unutmayınız, bir 
çl'yrek saat kadar kayboldunuz. 

- Evet doğru, bir arkadaşı gör
meğe çıkmıştım. 

- Yani suç ortağını21 gfümeğe 
çıktığınızı söylemek istiyorsunuz. 

Gümrük komisyoncuları birliği 
komisyoncuların atisi için bir te
kaüd ve teavün sandığı hazırla -
mak üzere tetkikata başlamıştır. 
Birlik daha önce bir nizamna
me projesi hazırlryacak ve tetkik 
edilmek üzere Gümrük ve İnhi
sarlar Vekaletine arzedecekıtir. 

Gümrük komieyuncuları, kendi
lerinin daha iyi çalışmalarına yar

dım edecek olan yeni bir komis
yoncular kanunu h~zırlanırken, 

bugün istikballerini hazırlıyalıi -
lecek vaziyette olmryan birlik a
zası için bır teavün ve tckaüd san
dığı kurulması keyfiyetinin de e
hemmiyetle gözönündc bulundu
rulmasını arzu etmektedirler. 

Bu suretle tekaüd ve teavün 
sandığının kanuni müeyyidelere 
bağlanması üzerinde duran ko -
misyoncular bu husustaki tetkik
lerini kısa zamanda bitirecPkler
dir. Çünkü, Büyük Millet Mecli -
sinin önümüzdeki devre içtimaına 
yetiştirllmooine çalışılacak blan 

yeni gümriik komisyoncuları ka
nunıle beraber bu kanuna bağlı 
olması arzu edilen teavün ve te
kaüd sandığı nizamname projesi
ni de ayni zamanda hazrrlamak 
icab etmektedir. 

Bezleri Kaput 
Talimatnamesi 

Bezlere Damga 
Vurulacak 

Kaput bezi yapan fabrika ve 
imalathaneler hakkında yeni bir 
talimatname hazırlanmıştır. Bu 
talimatnameye göre bu gitbi fab
rika ve imalathaneler badema tip 
harici kaput bezi ımal edemiye
ceklerdir. Ellerinde, nizamname 
hükümlerine ay kırı kaput bezi 
bulunan fabrika ''e imalathane 

Gittik. Evin kapısı önünde Va
si! cebinden bir anahtar çıkardı, 
kapıyı açtı, içeriye girdik. Eşya
ları topladık. Bu sırada kapı önün

den bir eskici geçiyordu. Vasil 
kapıya koştu, eskiciyi e~ çağır
dı. O gü11 eşyanın bir kısmını ona 
sattık. Ertesi günü yine eve gıttik. 
Bir kısım eşya daha sırt.tık. Nilıa
yet üçncıi giınü, zabıta memurları 
tarafından evden çıkarken yaka
landık. 

Vasil ise şu ifadeyi verdı: 

- Koço ısminde bir arkada~ım 
Şi~lideki Jilberte ai<I olan evin 
birkaç sene<leıııberi boş oldugunu 

söyledi. Arkadaşrm Teodos ıle 

mezkur evin bulunduğu . okağa 
gittik. Orada, çeşmenin yanında 

bir anahtar bulrluk. Teodos bu 
ana:htar ıle kapıyı açıtı. Evin için
de bir hayli hurda eşya vardı. O 

gün mutfak eşyasını bir eskiciye 
sattık. Ertesi günü de bir iki ya
takla, birka\' yastık sııttık. Niha
yet üçüncü günü yakayı ele ver
dik. 

Hakim henüz on sekiz, on do
kuz ya§larında bulunan suçluya 
bu işi niye yaptıklannı sordu. 

Delikanlı uzun uzun içini çelfü 

ve: 
- Çünkü, dedi. Her ikimiz de 

eroin i_çiyoruz. O gün eroin ala
cak kadar paramız yoktu. Bunun 
için bu hırsızlığı yaptık. 

Muhakeme şa•hidlerin de celbi 
için başka bir güne tehir edildi. 

saıhHıleri de üç ay zarfmd• ma.lıalli , 

ticaret odalarına, ticaret odaları 

olmıyan yerlerde belediyelere mü
racaat ederek bu bezleri damga
lattıracaklardır. Kaput bezleri ü
zerine (tapi harici) damgası vuru
lacaktır. Ancak bu damgayı havi 
olan kaput bel!!leri satılabilecektir. 1 

Faz.ar günü Büyükadaya gittim. 
Orada Yürükali plajında dolaşır
ken bir yerde ceketime uygun bir 
pantalon ııördüm. Yanında da bir 
çiit podiısücd ayakka.bı vardı. Pan
talonla, ayakkabları aldım. Bir 

kenara çekilerek, onları giydim. 

Eski patalonumla, yırtık ayak
kablarımı da orada bıraktrm, plaj
dan çıktım. İstanbııla geçmek içın 
iskeleye geldiğim zaman orada 

iskele polisi vaziyetimden şüıiJe
lendi. Beni çevirdi. Karakola git.

tik ve orada da burada anlattığım 
gibi suçumu itiraf ettim. 

M8'ıkeme Receb Tayfurun açrk 
ikrarı ve şahidlerin sözlerile suçu 
sabit gördü ve Recebi 3 ay hapıs 

cezasına mahküm etti; fakat çal
dığı eşyanın loymeti nazarı iti -

·bare alarak bu c~zayı bir aya 
indirdi, tevk>if elti. 

Motosiklet Devrildi 
Çemberıitaşta bir mensucat 

fahrıkasında çalı§an ilıısan oğlu 
Emin adında bir genç yanma ay

ni fabrıkada çalışan Hüseyin kızı 
Leman adımla bir genç kızı ala
rak moto.iklet ile Bebeğe gıtmek
te iken Kuruç~mede motosiklet 

devrilmiş, her ikisi de yere duş -
müş!erdir. D~mc neticesinde 
mootelif yerlerinden yaralanan -
lar Beyoğlu ha6tanesine kaldırı -
larak tedavi altına alınmıştır. 

: ÖL ÜM::1ÇEN·BER'i 
~ . . . . . . . . ',,. .. 
. . . . . ı .• ·· · , ZABITA . ROMA·NJ 
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Çeviren: MUAMMER AI.ATUB 

- Evet, fakat size yemin ede - ı 
rim ki, bu sefer öyle büyük bir 
darbe hazrlamış değildik. 

- Söyleyin bakalım, dinliyorum. 
Fişer alelade bir •hırsız gi.bi an

latmağa· başladı. Bilvasıta Sarı 

Yanisin evinde büyük miktarda 
para muhafaza etmek itiyadında 
olduğunu öğrenmiş ve bu para -
!arı çalmağa karar vermiştik. Fi
şer cinayet gecesi hadiselerini an
latmağa başladıgı zaman, Meredit 
daha dikkatle dinlemeğe başladı. 
Fışer dedi ki: 

- Ziyaretçi geldi, onu odaya çı
kardım. Birkaç dakika wnra oda-

dan çıktığını ve açılı. kapıdan Sa
rı Yanisle son sözlerini konuştu
ğunu ~ittim. 

- Ayni zamanda Sarı Yanisin 
de sesini işittiniz mi?. 

- Galiba işittim. Fakat ~imdi , 
pek iyi hatırhyamıyorum . 

·- Bunları zaten bana 6Öylemiş
tiniz. Fakat bu gel.en ziyaretcinin 
ahvalinde .Jıiç bir şey nazarı dik
katinizi celbetmedi mi? 

- Evet, bir kolunun sun'i oldu
ğuna dikkat ettim. 

- Sağ kolu mu, sol kolu mu? 
- Sol kulu. 

- Buna emin misiniz? 

- Evet, yMJin edebilirim. 
- Pekala, devam, devam ... An-

lat bakalmı. 

- Bu ziyarete; San Yanisin o

dasından çıktıktan sonra holü in
di. Çıktı, gitti. Ondan sonra bir 
daha .kendi.sini görmedim. Siz gel
diniz ''e cinayet meydana çıktı

ğı za.man, ooğrııısu ben korktum, 
çünkü cinayet halı.kında araştır

malar yaparken, benim aleyhim
de de deliller tıulunrunuz, diye 
düşündüm. Ben de hole indiğim za
man, masanın üzerinde bana hi -

----
Kanun için Yapılan 
Tedkikler Bitiriliyor 

Pazarlıkııız satış kanununun tat
bıkatından istenildjği kadar iyi 

neticeler alınmaması üzerine bu 
kanunu tadil eden bir kanun la

yihası hazırlamak için ıetkiklere 

ehemmiyetle devaqı edilmekte ol
duğu duyuhnuştur. 

Pazar1ıkııız satış kanunu fi,.t -
ların yükselmesine sebebiyet ver
diğinden yapılacak tadilatı bil -

hassa bu hususta tesbit edilecek 
hükümler ihtiva edecektir. Böyle
ce pazarlık yine yasak Edilecek, 

fakat esnafın etiket üzerine dıle
diği rakamı koyma6ına mooaade 
edilmiyecektir. 

Fakat bu c;hetin tesbit ve kont

rolü işlerile ne belewye ve ne de 

İktısad ve Ticaret Vekfiletlerinin 

İstanbuldlaki teşk.iıaıtı uğraşacak 

vaziyette olmadığından ayrı bir 
te§kilat meydana getirilmesi dü

şünülmektedir. Muaddel kanun 
İstanbulda mevcud hayat pahalı

lığını da önliyecek hükümleri muh
tevi olacağı cihetle ılıöyle bir te~ 

kilat kurulmasına lıizum görül -
mektedir. 

Bütün bu hususlarda yapılmak
ta olan tetkiklerin kısa zamanda 

in tacına çalışılmak! adır. 

KISA POLiS 1 
1
_H_A_B_E_R_L_E_R_l _ 
* Marpuççularda Barnatan ha

nımn ikinci katında 17 numaralı 
Yakonun hırdavat ardi_ycsinden 
yangın çıkmış, yanındaki Pakenin 
dükkanına da sirayet etmiştir. Her 
iki dükkan kısmen yandığı halde 
söndürülmüştür. 

* Dün Karacaahmcd mezarlı
ğında meçhul bir adam tarafın -
dan atılan sigaradan yaDgJn çık
mıştır. Yangın 65 selvi ağacı ve 
6 dönüm kadar kuru OIJ! yakmış, 
yangın müşkülatla sıindürülmüş

tür. 

* Telefun idaresi amelesinden 
İsmrul ve Raşid dün Osmaııbeyde 
telefon kablolarını tamir etmekte 
!erken kaçak havagazinden zehir
lemnişler, hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına almımşlardır. 

* Galatada otwan Ahmed oğlu 
Ragıb adında ·biri Küçük.su plajın
da yüzmek bilmeruğinden boğul
mak üzere iken baygın bir halde 
lı.urtaruarak tedavi altına alın -
mıştır. 

* Şeh:remin.inde oturan Hay
r>yenin 10 yaşındaki lıızı Nigar 
Floryada denlıe girmiş, yüzmek 
bilmediğinden boğulmak üzere i
ken kurtarılarak tedavi altına a
lınmıştır. 

* Şoför Alinin idaresındekl o
tomobil Tarabyada Binnaz adında 
bir kıza çarparak yaralamıştır. 

* Samatyalı Kirkor adında bi
rine aid kotra Moda açıklarında 

devrilmiş, JGrlror ve arkadaşı Jan 
kurtarılmışlardır. 

taben ya21lmış bil' mektub bul -

dum. 
F.işer biraz durakladı: 

- Canım, ne tereddüt edıyor
sun? Söyle, söyle .. 

- Bu mektubun nasıl oraya ko
nulduğunu anhyamadım. Fakat 
ben uzun müddet mutfakta kaldı
ğım için, mektubun siz gelmeden 
eV'llel masanın üzerine bırakılmış 
olduğunu dii§ündüm. Mektumu aç
tım. İçinde bir kaç kelime var
dı. Açı.k söylemek 13'zımgelir~e, 

bu bir kaç kelime beni terletti. 
Meredit sabırsızlanıyordu: 
- Ne yazıyordu mektupta? 
- Haıiıyen size telm,.. edebili-

rim. Çünkü öyle külay kolay u
nutulacak şey değil. Mektup A. C. 
barflerile başlıyordu. Arkasından 
da 274 rak&mı geliyordu. 

- Bu ne demek oluyor? 

- Bu harflerle numara benim 
Dartmur tıapi91ıanesindelıi göm
lek numaramdır. ı 

~ 1'1Lzoru 
Tun~ Yapılı Adam 
Dün, memleketin lıcr tarafında, 

Lozan sulh konferansının yıldö · 
nümü kutlandı. Lozanın ne kadar 
mühim olduğunu adlamak i-:in, • 
Sevri düşünnıl'k lazımdır. Sene 
göre, müstakil bir Türkiye, hür 
bir Türk milleti yoktu. Sevr, tari
hin en eski devlet kurucusu olan 
Türkü, yeryüziinden kaldırmayı 

düşünecek lı.ad11r bir gaflet, reza
let ve iskanda) eseri idi. Bilmiyor
lardı ki - eski tabirle . haritai a
lemden silmek istedikleri Türk is-

mi, nasıl ezcldenberi vardıy~. 
ebede kadar da öylece de,·am e
ılecektir. 

Anla ılıyordu ki, Türk milleti
nin yum.ruklarını slkması, asabı
nın gerilm~i ve, umumi harbden 

yorulmuş çıkan bu arslanın, ken
disini z.intire vurmak istiycnlere 
beş on pen~e darbesi indirmesi la
zımdı. 

Çünkü, Türk kudreti, öyle bir 
tılsım ve mucizedir ki, bu l'Şsiz 

ku~vetin aradabir, yeryüziinde 
bütün satvetile görünmesi icab 
ediyor. 

Nitekim öyle oldu. Umumi harı,; 
den sonra, şirazesi bozulan dünya, 
ancak Türk süngüsünün yeni ha
rikalarile kendisine gelebilirdi. 
Bu de öyle yaptık. Yurdumuzu, 
şerefimizi, henlij!;imizi kendi ba
zunıuzna kuvvetile kurtardık. 

Lozan, yıllarca yaptığımız ar-
lan gibi dovü melerin imza edil
miş vesikasıdır. Harbi bitirip Lo
zana koşan İnönü" orada, nasıl 

harb yaptığımızı, haklarımızın 

neler olduğunu diinyaya bildirdi. 
Lozanda şerefli bir sulh muahe

desi imıaladık. Çünkii; İnönii Lo
ıanda gür, kuvvetli ve sert konu
şuyordu. Çünkü, İnönü muzaffer 

lıir ordunun, kuvvetli bir mille
tin tunç yapılı mümessili idi. 

REŞAD FEYZi 

••••••••••••••••••••••••• •• 

birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Hayat Pahalılığı 
Çamheadan bir okuyucu 

muz yauyor: 

•Hepimiz yetiştik. On beş 

kilohık bir gn tenekesini 11 
knnışa alırdık. Eski okkası 40 
pal'&ya gelirdi. Şimdi gazin 
tilo•u 15 kuruştur. Yaıııi yir
mi misli fazla! İlı.inci~i kahve 
vak1ile sekiz kunışa satılırd ı, 

Şimdi 150, evvelce 60 paraya 
alınan pirinç bugün 40 kurUf. 
Yağlara gelince, 9 kuru~a al
dığımız Trabzon yağı bugün, 
100 - 110 kuruşadır. Dürt sene 
evvel 30 kuruşa alman Veje
talin evvelce 6 kuru~ idi. 
Şimdi 60 lrunışa ... Odunun çe
kisi 12 kuruştu, bugün 300 
dür. Etten, elbiseden bahset
miyorum. 

İman şu mııka~ ese ·i ~ apı
yor da, hayat pahalılığı ile 
hem de n11<1ıl kırk ikilikleri<' 
mücadele etmek lazım l:"ldi
ğini daha iyi anlıyor .• 

- Mektupta neler yazıvor<lu? 
- . Buradan kaçınız \'E hem at 

ça·bUık • diyordu. Acaba ben ı tanı· 
yan kim diye düşünüyordum. İş 
te bütün hikaye bundan lbaretlır 
Bir gün Mis Holandaya, daha doğ 
rusu Mis Bartoloınef'e tesaduf e 
tim. Kendisini Pcrtman m d& 
nına kadar tak;p ettim. 

Bu kelinıe üzerine Merl'<lit b ı 

kızarır ~i obdu. 
- Bütün bana söylhecei;inız b 

kadar mı? dedi. 
- Evet, bu kadar ... 

• •• 
Erteı;i gün genç kız Metedıt'l 

Grin parkında konuşuyordu. 
- Sizden bir şey sormak i6tı 

yorll'm, dedi. 
- Hemalde adreı;inm öğren 

meğe çalışıp çal.ı.şnıadığırnı sora 
caksınız. Fakat şmıdiden . öylive 
yiın ki, böyle bir suale cevap Vt'I 

miyeceğ,iım. 

ıı>n- llflr) 
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Baltık Memlek-;~ 1 Lehistan ve 
....................................... 

Sahil Yolu Hiç Bi~ 
Zaman Kapatılamıyacak 
Lehistan Ne Pahasına Olursa 
Olsun Buna Mani Olacaktır -- -

Lrhistan günür en çok bahse- ı 
d kr. rr.evzu .. ~ur. Avrupada harb 
ç'kacak diye endişe edenlerin göz
ler: hep D~nzig tarafındadır. Harb
çıkacak, çılmııyacak endişele -
ri bir tarafa bıra'<ılarak Lehis -
tandan uzun uzadıya bahsedile -
bilir. Çünkü Lehistan dün yine bu 
sütunlarda Avrupa matbuatından 
alınarak çıkarılan bir hulasadan 

da anlaşıldığı üzere kendisinden 
pek etraflı ~ahsedilroesi lazım 

gelen bir memlekettir: Coğrafi, 

askeri ve siyasi birçok noktalar
dan ... 

Lehıstan vaktile Ruslar, Al -
manlar ve Avusturyalılar tara • 
fından taksim edilmeden evvel 
750,000 kilometro murabbaı bir -memleket iken parçalanmış, son-
ra da bugünkü hududunu umumi 
harbden sonra 919 da elde etmiştir. 

Bugünkü Lehistan 388,000 ki1c>
metnı murabbaı imiş. Arada bü
yük bır fark var. Fakat eski ve 

Rigadan bir görünüş 

yeni Lelıi6tan arasında arazi iti
barile fark bulunmakla beraber 
bugünkü Lehistanın lehine ola -
rak da şunu görmemek kabil de
ğildir: 

Nüfusu arttıkça artıyor. Lehis
tan sonuncu olarak 177' de pay
laşıldığı zaman nlıfu>u 11,400,000 
kişi olduğu halde • .ıgünkü hu
dudu dahilinde 34,200,000 kişiye 

maliktir. Nüfus gitgide artıyor. 

Şu rakam 937 de yapılan nüfus 
tahririnden anlaşılan miktarı gös
teriyor. Nüfusun nasıl bir hızla 

arttığını göstermek için bunu 931 
sayımındaki miktarile ölçmeli: 

931 de Lehistanın nüfusu 32,100 
bin kişi imiş. 5 sene zarfında az 
kişi artmamış. İşte bu artış de
vam ettikçe birkaç sene sonra da 
Lehistanın nüfusu Fransanınki 

ve İtalyanınki kadar olacak de -
mektri. 

Eski Lehistan ile şimdiki ara -
sındaki büyük farklar ne kadar 

sayılsa değer. Zaman çok değişti. 
İki asır evvelki zamanla bugünü 
bir tutmak olmıyacağı besbelli -
dir. İşte mii'him bir fıı<rk daha: 

Eskiden Lehliler denizciliğe h~ 
ehemmiyet vermezlermiş. Lehis
tan asılzadeleri karada harbede -
rek döğüşmeyi denizde ticaret e
d<!rek para kazanmağa daima ter
cih edegelmişler. 

Filistinin istiklali 

Baltık denizi sahillerine hakim 
olmakla bera.ber Lehistan vaktile 
buralardan ziyade Karadenize in
mek için çalışmayı daha muvafık 
görmüştür. Fakat bugün öyle de
ğil. Karadenizle arasında başka
ları var. Bilhassa bugünkü Lehis
tan Baltık denizine ehemmiyet ve
riyor. Lehistan için Danzigin e
hemmiyeti de hep buradan, Dan
zig meselesinin Almanya ile Le
histan arasında böyle gerginliğe 
kadar varması ve bugün Avrupa
nın bununla meşgul olması da bu 
ehemmiyetten ileri geliyor Leh
lilerin tarihten aldıkları iki ders 
var: Baltık sahilini muhafaza et
mek, denizciliğe ehemmiyet ver
mek. 

İşte Lehistanın harici politikası 
da bu iki noktayı gö-zönünden a
yırmamaktadır. Kudüste Yahudi Muhaceretinin 

Kesilmesi Meseleyi Halletmedi 
Lehistanın tabii olarak büyük 

bir sel.'Veti vardır: Kömür. Öyle 
k i bu memleketin yeraltındaki 

kömürü, diyorlar, tükenmek için 
3,000 sene lazımmış!. 

' 

Hem de eğer senede 50,000,000 
ton çıkarılırsa!. 

İngiltere Filistin meselesini hal
letmek irin aldığı tedbirlerle asıl 
meseleyi henüz bitıremedi. Ku -
düste yine bombalar patlıyor, A
rab, çeteler;yle İngiliz kuvvetleri 
arasında çarpısmalar oluyor. Ya
hudi muhaceretinin kesilmesi, faz-

la asker tahşidi meseieyi hallede 1 

Lehistan başta Almanya olduğu 
halde her tarafa kömür yollamak
ta, para kazanmaktadır. Lehista -
nın harici ticareti iki yerden, 
Danzig ile onun yanındaki Gidin
yadan oluyor. Danzigin Lehistan 
için olan ehemmiyeti hep coğrafi 
vaziyetinin icabıdır. Gidinyaya 
gelince; Lehistan buraya tama -
mile sahibdir. Gidinya 924 !enberi 
yapılmıştır. 929 da buradan artık 
tamamile isti!ade edilebilmi,.,tior. 
933 de Gidinyanın 6,000,000 ton
luk ticareti varken geçen sene bu 
miktar 9,173,000 ton olmuştur. Fa
kat buranın ehemmiyeti yalnız 

bundan ibaret kalmıyor. Lehliler 
Gidinyada deniz tezgahları yapı
yorlar. Gidinyanın her hususta e
hemmiyetini arttırmak için Leh-

memiştir. 

İngiltere son çarpışmalardan 
sonra vaziyeti değiştirmek için 
Kud üse yeniden asker göndermiş
tir. Resim Filistindeki İngilizler
den bir kısmını göstermektedir. (Devamı 6 mcı sahifede) 

- Bakınız hala sinirlisiniz?. 
Hayır, sinırlı değihm. Beni bırakınız. Bu ko-

;rıedy<> bu kadar kalsın .. Diyorum!. 
- Nasıl olur Hjnımefendi?. 
- Basbayağı!. 

- Fakat, siz benim zevcemsiniz. 
- Hayır .. 
- Ş.mdi nikô:hınıız kıyıldı!. 

-- Sahte nikahtı.. 
- Ne münasebet? .. 
- M!inasebetsiz olduğu için .. 

- Haydi sizi dairenize götüreyim ... Biraz din· 
Jenince siniriniz ~eçecektir .. 

- İstemiyorum. 

- B~ni bırakınız .. Diyorum!. 
O, yine yanıma sokuldu. Koluma girdi. 
- Geliniz benimle beraber .. 

Dedi. Hatta, bir adım attı. Beni de kendisile !be
raber götürmek istedi. BHmiyorı.ım. Bu anda nası! 
oldu? .. Birdenbire oda baş•ma döndü, ev başıma 
yıkılır gibi oldu. 

- BıraK, beni be adam! .. 
Ded,m. kolumu kurtardım ve... Bilmeyen, 

görmeyen. duymayan tam bir şuursuzlukla salonun 

denız üzerine açık büyük penceresine dogru koş
ma,·a başladım. 

O, benim böyle çılgın gibı, deli gibi pence
reye doğru koştuğumu görünce, arkamdan kendisi 
de koş•u. 

- Harika. 
-- Barika. 
- Fatma!. 

Diye avazı çıktığı kadar hizmetçilerine bağır
ın.~y~ başladı. Gözlerimin önü simsiyah. kara bir bu
lutla kapanm~. dünya bakışlarımdan silinmiş gi:bi 
i<l'. Hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey bilmiyor
dum. Beni koşturan, harekete getiren, elektriklcş
tırPn te!< bir fikir kafamın içini sarmıştı' Kurtvl
mak. Bu kurtuluşun şekli, iyiliğı, kötülüğü yoktu. 
.Buradan, bu evden, bu adamın yüzünü görmekter 
kurtulmak liizıındı!. BunJ gidiyordum. buna kosu· 

DÜNYADA NE KADAR TELE • 

FON MAKİNESİ VAR? 

Avrupada 40 kişiye 1 telefon 
makinesi isabet etmektedir. 
Başta İsveç gelmektedir : 8 ki

şiye 1 makıne; Danimarkada 9 

kişiye 1; Fransada 24 kişiye 1 ma
kine. 

Amer;kada ise 7 kişiye bir ma
kine isabet ediyor. 

BİR KAHRAMAN 

İki bacağını bir gülleye kaptır
dığı halde bir kepek fıçısına gire
rek harbin sonuna kadar kuman

dan me,·kiinden ayrılmıyan bir 
kumandanın mevcudiyetini tasav

vur eder misiniz'? ... Bu, Dupet , -
Tuar'dır. Abukir deniz muharebe

sinde, kanının son damlası akın

cıya kadar yerinden ayrılmamış· 
tır. 

BOVE ZIRHLISI NASIL BATTI? 

1915 de Çanakkaleye hücum e
den, Boğazı geçmek istiyen Fran

sız zırhlıları arasında Be>ve de 
vardı. Bir torpile çarparak battı. 

Öteki gemiler de az çok hasara 
uğradılar. 

PALADRU GÖLÜ 

Fransadadır. 5 buçuk kilometro 
boyu, 600 metro eni vardır. De -

rinliği 35 metrodur. Etrafı ağaç
lık ve manzarası çok güzeldir. 

HİPOKRATIN HAKKI VAR! 

Amerika doktorlarının senelik 
kongresinde doktor Ari! V. Bock 

dikkate değer bir rapor vermiş. 

Sayın doktor, bu raporunda A
merikalıların, senede vasati ola

rak iki defa, nezleye tutuldukla

rını söylüyor. Amele ve memur
lardan yü:ıxie ellisinin nezle do

layısile vazifelerine gelemedik -
!erini ilave ediyor ve raporuna şu 
sözlerle nihayet veriyor: 

cGa~garaların, damlaların, po
madların, tütsülerin nezleye bir 
faydası yoktur. Nezleyi tedavi i
çin biricik çare, iki bin sene ev
vel Hipokratın şu tavsiyesidir: 

Yatağa yatmalı, iyice örtünmeli, 

vücudü sıcak tutmalı. Hiçbir ilôç 

almamalı, yalnız istirahat etmel.L 

Nezlenin ilacı budur.• Doktor 

Bock, 1,667 hasta üzerinde bu u

sulü tatbik etmiş ve iyi neticeler 
almıştır. 

Doktorun Öğütleri: 

Sivrisinek Isırması 
Sivrisineklerin ısırdığı yer

leri hemen maydanoz yaprağı 
ile oğuşturunuz. kaşıntının ö
nünü derhal alır. 

YARIM BAŞ ACRISI 

Eğer başınız ağrıyorsa, bir 
limonu ikiye bölünüz, yavaş 
yavaş şakaklarınıza sürünüz. 
Ağrıyı teskin eder 

BOOAZ ACRISI 

Boğazınızdan muztarib ise
niz, ipekli çorabınızı boynu -
nuza sarınız, sabaha kadar bı
rakınız. Ağrı geçer. 

Yedi Belanın Külahları 
1 Yaza.-ı: Osman Cemal 

Ayni semtte, ayni mahallede, 
hatta ayni cadde üzerinde iki si
nema vardı. Bunların biri yeni a
çılmış oldugu için eskisini bir 
hayli sarsıyor, çünkü bir çok kim
seler artık yeni sinemaya koşuyor-
du. " 

Arao ı b.ı.şııyan •·ek bet ve k, ·
kançlık. gıtgıde, öyle bir hal aldı 
ki şimdi ikı taraf da bi~bırini at
latmak iç>n boyuna masrafa giri
yor; h<!r akşam programlarına ye
ni yeni şeyler, müzikler, şarkılar, 
doetolar. sololar, monoloğlar ila
ve ediyor; o civarın bütün duvaı·· 
!arını. tahtapeııdelerini, kB!palı 

dükkan kepenklerini renk renk, 
çeşid çeşid afişlerle donatıyor; ma· ı 

halle aralarında her gün sabahtan 
akşama kadar çıngıraklı ve hazan 
zurnalı, dümbelekli ilanlar gezdi
riyordu. Fakat bütün bu gayret
ler yeni sinemaya yaradığı halde 
eski sinema için hemen hemen hiç 
bir faydası olmuyordu. Çüıı.kü 

müşteri bir kere ikiye ayrılmış 

ve bu ayrılanların daha çok kısmı 
da yeni sinemaya dadanmıştı. 

Bir cumaertesi, öğleden sonra, 
eski sinemanın sahibi, yeni sü -
pürtmüş. sulatmış olduğu salaş si
nemasının önünde oturup derin 
derin düşünürken yanına, o sem
tin antika tiplerinden Yedibela 
Şevket sokuldu: 

- Ne düşünüyorsun böyle be 
arpacı kumrusu gibi Saim ağa.bey? 

Sinema sahibi Bay Saim istek-
siz cevap verdi: 

- Bu günelroe işler biraz 
nasız gidiyor da ... 

Öteki ensesini kaşıyarak: 

ay-

- Yeni sinema bozdu sizin iş

leri değil mi? 
- Tabii değil mi ya! 
Yedfüela Şevket, Saimin yanın· 

daki biş bir sandalyeye çöktü, bir 
sigara yakıp e> da tıpkı öteki gibi 
pis pis düşünmeğe başladı. 

Biraz sonda sinemacı ona sordu: 
;- Ya sen ne düşünüyorsun şim

di böyle? 

- Ben de şu senin işi düşünü
ymum, ne yapsak da şu işi düzelt
~k diye ... 

- Sakın ha. sakın ha! Öyle şey
tana filan uyup da bir gece yeni 
sinemada çıngar filan çıkarmaya 
kalkayım deme. sonra başımıza iş 
açarız. 

- Allah etmeye, hiç öyle şey o
lur mu be ağabey? Senin anlıya
cağın benim düşündüğüm şey, pek 
başka ... 

- Ne gibi başka? 
- Ne gibi olacak, aklıma şöyle 

komikce şeyler geliyor amma ... 
- Nedir o aklına gelen komik

ce şey bakayım? 
- Yok, onu şimdi sana söyllye

mem ... Yalnız, sen söyle bana ki, 
ben pek fazla sızıltıya, gürültüye 
meydan vermeden bu yeni sine-

manın işini l;t:ızaı-, oraya kaçmış gayet yav~ fısıldadı. Sonra da 
o~ 

olan senin müşterileri tekrar bu- !ara sıkıca tenbitı etti: ısıl 
raya çekersem bana ne verirsin? - Ban~ getireceğiniz bu şe~ t· 

- Sana ne mi veririm? Eğer kimsecikler duyıruyacak ha! 
1

, 

bunu yapa.bilirsen, seni bir akşam ta bunu annelerinize, kardetlerı 
istediğin yerde adamakıllı zum nize bile söylemiyeceksinlz. ) 
ederim! (Devamı 7 inci ıayfa~ 

- Üstelik •bana beş de papel tos- ~ 

lar m~:~~! Ii]~:.~!l:~~~ip!~ 
- Söz ... Söz amma, işin alt ta· ANKARA RADYOSV 

rafı çapanoğlu çıkıp da bır de GV ./1 
poliste, mahkemede uğraşmıyalım! r: DALGA UZUNLU 01'"1 

K t ,. 1 S .. b a b T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 2 .r·'j _ a ıyyen. en ışı an ı - 2o .,• 
k 

.. ks. k. b . . t T.A.P. 31,79ın. 9465 Kes. ,,~ 
ra • gorece ın ı en ~şı gaye 1639 m. 138 Kes. 120 '" J 
tatlılıkla altmışaltıya baglıyaca - ~ 
ğım!. 

- Haydi göreyim seni, ne vakit 
olacak bu iş? 

- Allah izin verirse bu akşam! 

- Pek çabuk değil mi? Aman 
dikkat et, acele işe şeytan karışır! 

- Sen merak cbme. şeytan beni 
görünce bir yıllık yola kaçar. 

- Sen şu yapacağın işi bana bi
raz çıtlatsan olmaz mı? 

- Olmaz. Nene gerek senin, 
sen işi bana bırak, ·ben bu gece o
rada bir numara yapayım, onun Ü· 

zerine yarın akşam bütün müşte
riler, cümbür cemaat sendedir! 

- Peki, haydi bakalım, yap şu 
işi de görelim!. ... 

iBiraz sonra, Yedibelii Şevket, 

oralardan bulmu~ olduğu beş, al
tı tane yalınayak, başıkabak ma
halle çocuğunu bir köşeye çekip: 

- Akşa.m dedi, sizi bedavadan 
sinemaya sokacağım, gelir misi
niz? 

- Elbette geliriz, hiç gelmez o
lur muyuz? 

- Öyle ise sinema başlıyacağı
na yakın bana, evlerinizden iki -
şer,, üçer külah dolusu şey geti
receksiniz. 

Çocuklar sordular: 
- Ne getireceğiz? 

Yedibelô. çocuklardan ikişer ü
çer külah de>lusu olarak istediği 

bu şeyin adını onlara aşikar ola
rak söylemedi, hepsinin de kulak
larına eğilerek bu (şey) in adını 

BUGtlH 

Saat 19.00: Program. . , 
Saat 19.05: Müzik (Oha!iaP1 

nein bir plakı). 
Saat 19.15: Tlirk müziği (f8 

sıl heyeti). 
Saat 20.00: Memleket saat 8 

yarı, ajans ve meteoroloji bS 
ıheıleri. 

Saat 20.15: Konuşma, ti' 
Saat 20.30: Türk müziği ($ ~ 

sik program) . Ankara r.OYol 
küme ses ve saz heyeti. 
Saaı 21.10: Konuşma. )!
Saat 21.25: N~eli plaklar· • 
Saat 21.30: Orkestra prog18

11, 

ınının takdimi - Nicolai, WJZ
8dJ 

Menclr,ısshon H. (Cevat ııı:erıı 
tarafından). , 

Saat 21.45: Müzik (radyo 0~. 
kestrası - Şef: Hasan Ferit "·ı 

G ·c\'"' nar), 1 - Mozart - Don ı ~ı 
ni uvertürü, 2 - Mende!ssD 

YARIN 

Saat 12.30: Program. l'l· 
Saat 12.35: Türk müziği • , 

'O·'ıı3 
Saat 13.15 - 14: Müzik (»'.· Jl'" 

seticümhur bandosu - şef· / 
san Kıinçer) 1 - Fungeut t ı 
Marş, 2 - Pares - Fiarrıe • 
(Mazurka), 3 - Vole - .M~,, 
mis (Marş). 4 Sdhube~t -
samunde süiti No. 1-2-3. 

P C J fstasyonvıı11~ 
Bu ak,amki TUrl< 

konseri e' 

B··t·· d.. d atorl u un unya ra yo am . ,., 

Diye seslendiği bir sürü follahı da başıma ü
>,uşlürdü. Ben, kendimi .bu çemberin içinden sıyı· 
rıp pencereden aşağı fırlatmak istiyordum. Onlar 
aa !boyuna geriye geriye çekiyorlardı. Aramızda 

müthi~ bir mücadele, mücadele değil, boğuşma baş
lamıştı. 

ri tarafından neşriyatı sevgı. ,jl" 
alaka ile takip edilen Ho!la0 !' 
da bulunan Philips'in pCJ iS~ 
yonu bu akşam memleketirtl , 
tanınmış musiki üstadı ve )(O~,~ 
servatuar profesörü Seyfı: ,. 

p.t1J' 

Assal konserini verecektir. 
1
.e 

ser bizim saatimizle 21,30 d9 ~, 
31 - 28 metre üzerinden olnC8 

tır. 
- Bırakın beni. 
- Ölımek istiyorum:. 

Y·)J·duın, bunda ferahlık duyuyordum. O: 
- Ölümdü ... 

- Kurtulmak istiyorum!. 
-·Cahil. 

1357 Hicri ' 1355 R~ 
Cemaz

8
iyelahir Temmuz 

12_.( 
Dalgaların arasında bir an çırpınmak, 
- Cahil. 
-- Cahil. 
Diye haykırmak, sonra onu gö-z kapaklarımın 

içine: alarak bak~larımı söndürmek ve sonuna ka
dar böyle kalımaktı! 

Dilimin ucunda yalnız onun ismi, gözlerimin 
önunde yalnız bu hayal sahnesi vardı. Fakat pen
cereni nönüne varır vaııınaz paşa da arl<a.mdan ye
liı!ti: 

- Ne yapıyorsun Belkis. Çıldırdın mı? .. 
Diye bütün gücile belimi kavradı. Ve: 
-- Harika. 
-- Barika .. 
- Fatma .. 

- Cahit. 
- Ca.hit. 
Diye avazım çıktığı kadar haykmyor, didini

ye>r, boğuşuyordum. O kadar kuvvetli idim ki, bel
ki yalnız paşa olsaydı. kendimi kurtarıp pencere
:ıcn bıra.kırbilecektim. Fakat, onlar daha güçlü çık
ııi~r ve .. Beni sürüye sürüye paşanın, 

- Haydi sizi dairenize götüreyim. 

Dediği daireye kadar götürdüler. Sanki, ellerin
dm kurtulmak benim söylememle olacııkınış gibi 
yme ben böyle kargatulumba sürüklenirken kah 
hıdd•tli, hırçın, klilh yalvararak boyuna söyleniyor
dım: 

- Niçin beni •bırak mıyol'Sunuz?. 
<Oevamı ucar 1 

J.939,A; 7, Giln 206, Hııtt 81 
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Kavun, arpuz 
abuğundan Tifo 

. . 

' •• 
lr Doktor, Onümüzdeki Aylarda 
lınması Lazım Tedbirler Sayıyor 

1 

1 
1 REŞAD FEYZİ --------

~- . 
!~Ye lnüdürü Bay Al, Riza

"an ,enlerde gazetelerde çıkan 
, 'lldan anlıyoruz ki, Sıhhi-

' "'l;i bu d · h ih 'ıı ' yaz a vıne er -
~!<.arşı t fo için• tedbirler al

" t Şehirde yer yer faali -
·~ 1 lllunaıı hekimler. bir çok 
• ~ .~laı-a aşılar tatbik ediyor-

Q•·a k 
, arşı en iyi çarenin a-

~·-eq~ tnuhakkaktır. 
ır. 1 gün, Kadıköyünde, is

-~ b~danında, bir kaç vatan -
aı.ı lrbirlerine karpuz ka'bu

. .:•k .şa_kalaştıklarını gördüm. 
ı, butun temizlik propagan-
• ra· 
~ k gınen, caddeye, sokağa 

'ıı abuğu fırlatıp atacak ka
·~ aaıesef icimizde iz'ansız C>-

\' ~ar -a . 
· Ptırd 
"•Gkto a getırken. rastladığım 
'IJ.,

1 
r arkadaşa, karpuz ka -

~~ın 'hikayesini anlattım. 
ll>ıı 'tn, bu bahiste zaten dol

h Ş. ... , .. 
ııu enteresan şeyler söyledi. 

'ııı 0,.,~ anlattıklarını aşağıya 
'"tn· 

·~;lal)~ulun asıl pisliği kavun 
•tıı,; nı1;vsimile başlar. Kavun 

· •rt k . i 1 bollanmıştır. Binaen-
ııı,,;,rstanbulu da bir pislik kap- 1 

~..,; denilebilir. Maalesef va
~ı"rı ar Yedıkleri kavun kar
!a lı~ı kabuklarını rastgele so -
~t n at~rlar.. Bu mevsımde, 
Vıın it Çlipleri de artar. Çünkü, 

~ı.ı.,n arpuz kabukları, çöp ku

~tıı~ rrıuhteviyatırun mühim 

11 tnı teşkil eder. Kavun ve 
•n >. lt~bukları fazla sinek tıop-

. ltıac1 · 1~e b delerdir. Sinekler şe -
lir IVanıu rrı1;vsimde çoğalır. Bu 

I,;\: k.. ar, tnuhtelif yerlerden ge

~~•ııa"un karpuz kabukları ü
a~ d gıdalarını almak isterler. 

ltı 1 ı ' ola t k . 
: <rop b ş ı !arı yerlerC:e de, pıs 
!~le ırakırlar. Tifonun nakili 

lt,L t<jİr s· . 
\ < !tııı,. ·. ıneklerı tamamen 

l'\.·nı .. nın imkanı yoktur. Bu 

Kavun karpuzun daıha ziyade 
bolardığı günlere gelince, sokak
larda, arabalar içinde mal satan 
seyyar sergiler görürnünüz. Bu ser
gilerden alış veriş eden vatandaş
lar asıl sokakları kirletenlerdir. Bir 
karpuz alır, cebinden çakısını çı

karır. Hem soyar, hem yürür, di
lim dilim yer, ka:buklarını da so
kağa fırlatır, atar. Temizliği temin 
için, bu seyyar karpuzcuları iyi 
takip ediniz, göreceksiniz ki so -

kakların kirlenmesinde, 'bunlar 
büyük amil oluyorlar .. Bu vatan
daşların ticaretıne mani olunsun, 
demiyorum, fakat seyyar sergile
rin fazla bulunduğu kalabalık 

semtlerde, bunları gözetliyen be
lediye memurları bulunsa, zanne
derim ki, günde, bir kaç yüz va
tandaşa ceza ke~mek icabedecek .. 
Çünkü, bir çok kimseler, karpuz 
kabuğu ile sokağı kirletirken cür
mü meşhud halinde görülüp tu
tulacaktır.• 

Doktor, bunları anlattıktan son
ra, bilhassa şu nokta üzerinde de 
durdu: 

- Büyük caddelere konan çöıı. 

kutuları çok iyi netice vermiştir. 

Fakat, bu kutulara, küçüık çöple!' 
atılabilir, tramvay bileti, 6igara 
paketi gibi.. Bence, şehrin kalaıba
lık yerlerinde, billıassa çarşı pa
zar yerlerinde, daha büyükçe çöp 
kutuları, yani çöp sandıkları bu
lundurmalıdır. Zannederim ki bu, 
iyi netice verir. Bu sandıklara a
tılacak çöplerin, mese liı karpuz 
kahuklarının, koku neşretmemesi, 
sinek toplamaması ıçın, gayet 
muhkem kapakları olmalıdır. Yay
lı kapak terthbatı vücude getirilir
se, açık kalmaması temin edilir, 
daima kapalı durur. Sonra, bu san
dıldar, sık sık boşaltılmalııdır. 

Devrilanemesi için de, toprağa iyi 
raptedilmiş olması lazımdır. Su 
sızdıran maddelerin akış yapma
mamaısı için de, zemini çinko kap-
lı olmalıdır.• 

Doktor arkadaşımın yukarıya 

yazdığım fikirlerine nazaran, İs
tanbul, önümüzdeki aylarda da
ha ziyade pis olmak tehlikesin
dedir. Bilhassa tifoya karşı tedbir
ler alırken, yukarıki noktaların e
hemmiyetle göz önünde tutulma· 
sı herhalde faideden hali değil -
dir. 

Memleketimizde Dağ 
Var, Dağcı Yok! 

. "'~a •tı azaltmak için, hiç ol-

;~~~ :urrıkün olduğu k_adar, , Avrupanın Dağlık Her Memleketinde Alpinizm 
. ı:ı·ı rtadan kalkması lazım- w G .. s· s d 
;·Itır er;:ınizde yazın, fazla çöp En Ragbet oren ır por ur 
Lı Ve1 ltıeınelıyiz. Derha.J çöpçü
'< ıtıeı · · Vıın it 1Ytz. Pazar yerlerinde, 
:a ı~~ arp uz sergisi civarların
~lc ç~ ~0Pler birikir. Bunları ça
h·hıı-.ıe Uk kaldırmak lazımdır. 
ltıl>ıa v0 Uınurni teomizlik için, her 

h·' lııt,,7ueıısesenin önünün de te
l ~ Vaziı:ası. o bina sahllbine ait 
»lliı _a.. . olmalıdır. Bizde, kapı 
''< •Plır .. J 
ıı., t•. b u ınesi adeti yoktur. 

1 ~lla u gatib görülür. Halbuki, 
. r I' 
~>.ıın ve medeni bir ha-

~ q 
ta Kazanan 

·~ Bir Saat 11 ar.8 
. 1<aıiıı .'asa devi nın meşhur ses
'lt.., ın rrıas f t·ro· - · 
11 "'•ta . ra ı ve ge ı ıgı 

~llıtıış ılaır garib bir istatistik 
Q" . 

'~~it Saat. 
~ıı 'Stiy' telefonla saati öğren-
~ü~n ista~·nıe:e cevab verir. Ya
llı ~~eıı, ıstıge göre bu saat hü
' ' 1~on •!senede vasati olarak 12 
''1>. rallk . . 

ıı'.''uş. varıdat temin edı -
lq ır ~r 

n b ansız .. 
~e u ~Ul .ınühendisin icadı o
ı. ller b.

1
• bır çok yabancı mem-' v • 1 h 

lıııq e tı., 1 assa İngiltere, İsviç-
ı,~."n daonya .hükumetleri tara-
~ "l't g(i 

1~.tbık edilmiş ve çok 
't •ati .. '.1'1uştür. 
~ı. ogren 

~i " isti rnek, saatini ayar 
t., '. 'nde'-Yen bir kimse cRasad-
·•ıo " 1 hu • lh ıı .... susı bir nuımaraya 
·1~ " 'Yor d h . 

, 
1 er al cevab verı-

Paristeki Dağcı tık mektebin de mümarese yapan bir talebe 

Bizim memleketimizde de lbir f 
çok yüksek dağlar var. Fakat Al- ,. 
pinizm yok. Halbukı Avrupanın 
dağlık her memleketinde Alpinizm 
en rağbet gören bir spordur. Hem 
beden terbiyesi yaparak vücudü 

çevikleştirmek, hem temiz hava 
alarak ciğerleri •beslemek, üstelik 
de hazan neş'eli, hazan heyecanlı 

saatler geçirmek bakımından dağ 
sporları Avrupada son derece re
vaçtadır. 

Dağcılık. kulüblerinin mensub
lan çoktur. 

Geçenlerde Paris civarında Fon
tenblo ormanında bir dağçılık 

mektebi açıldı. Buraya devam e
den talebe, dağ sporlarında bilin
mesi lazım gelen herşeyi öğren-

mektedirler. M~k~ebin talebesi 
gittikçe çoğalmaktadır. Mektebin 

asıl maksadı talebeyi vücud ve 

ve nefes mukavemetine alıştır -
maktır. 

Talebe sadece yağlarını değil, 

etlerini de eritmek için mümare
se yapmaktadırlar. Çünkü kaide, 

bir Alpinistin hafif ve sinirli ol-

masını icab ettirmektedir. 

Devvar bir tünele benziyen yu
karıki resim talebeyi, sukut hal-

!erinde vücuddaki incinmelere 
mukavemete ha'zırlamaktadır. 

Mektebde daha bunun gibi birçok 
aletler vardır. Bir talebe kursları 

ikmal ettikten oonra tığ gibi mek
tebden çıkmaktadır. 

( .Y'llllc]H:'" ll~~U111lll"[h. 
JMUlD. IC:. ... iL .. ~Jllf..ııL.lr 

HAYIRLI KOCA: 

- Birader! Evli misin, yoksa 
bekar mı?. 

- Bir müddet evvel evliydım!. 
- Demek şimdi bekarsın? .. 

- Evet, öyleyim!. 

- ?evceniz, evli iken sizi en 
çok hangi gün memnun etti?. 

- Öldüğü gün! . 

BU DA HAYIRLI DAMAD!. 

Adamın biri N•lenir. Düğünün 
haftasında kaynanası vefat eder. 
Adam o kadar ağlar ki gözlerin -
den kan gelir. Karısı merakla se>
rar: 

- Annemi o kadar sedyor ınu}
dunuz ki böyle aglıyorsunuz?. 

- Ne söylüyorsunuz ... E1ltiği 

iyıliği kıyamete kadar unutamı
yacağım ... 

- Acaib! Size ne ıyilık etti?. 

- Evlendiğimin haftasında ve-
fat etti. Bundan büyük iyilik mi 
olur?. 

İKİ AHBAB ARASINDA: 

- Birader, bana yüz lira ödünç 
veriı misin?. 

_:__Peki, fakat ne yapacaksın?. 
- Vereceğin yüz lira ile üç gün 

içinde on lira kazanacağını. Dör
düncü günü de borcumu ödiye -
ceğim. 

- Öyle ise al şu on lirayı! 
- On lirayı ne yapayım? 

- On lirayı sen kazanmış ol, 
doksan lirayı da ben!. 

DİLENCİ İLE HASİS: 

Dilenci.- Bir sadaka verir mi
siniz? . 

Hasis.- Veririm. Lakin bir 
şartla ... 

Dilenci.- Ne gibi?. 
Hasis.- Bir daha para isteme

mek şartile ... 

MAHKEl\IEDE: 

Adamın biri, terzi dükkanından 
bir patalon çalmak cürmile mah
kemeye getirilir. Şahid bulun -
madığı için beraat eder. Hiıkim, 
adamın çıkıp gitmekte tereddüd 
ettiğini görünce: 

- Serbestsin ... Artık gidebi -
lirsin . 

- Biliyorum, bayım! .. 

- Biliyorsun da niçin gitmi -
yıorsun?. 

- Biraz sabrediniz, bayım ... 
Belki terzi ayağımdaki pantalonu 
Affediniz... Mazur görünüz ... 
tanıyıverir ... 

ÇOCUK MANTIKi 

İki çocuk birbirlerinin yuzunu 
yırtıyorlar, saçlarını yoluyorlar . 
Komşulardan biri görüyor, soru
yor: 

- Niçin kavga ediyorsunuz? A
yıb değil mi? .. 

- Biz kavga etmiyoruz ki ... 
- Kavga etmiyorsunuz da ne 

diye biribirinizin yüzünü ve gö -
zünü tırmalıyor, saçlarını yolu -
yorsun uz? .. 

- Karı koca oyunu oynuyoruz, 
anlamadınız mı? ... 

GEÇEN HAFTADAN KALMA 

Müşteri - Garson! Bugünkü 
midye dolması geçen hafta yedi

ğim gibi iyi değil. Bu ne ·kuru ve 
yavan şey böyle! ... 

Garnon - Affedersiniz bayım! 
Bu da geçen hafta yediğiniz dol
madan kalmadır. 

1 Fayda lı Bilgiler : 

Kaynatmadan Reçel 
Yapmak ister misiniz 

Sirke ve şekerle soğuk 'bir 
şurup yapınız. Fakat sirke 
fazla olmasın. Muhafaza et -
mek istediğiniz meyvaları gü
zelce ayıkladıktan ve yıka -

dıktan sonra bu şurubun içe
risine koyunuz. Kaysı, şeftali 
ve kiraz gibi meyvaların ka
bukları çıkarılmaz. Kavanoz

da, 11e sıcak ,ne de soğuk bir 
yerde saklanır. Bu suretle 
saklanıı.n mey\·ala~ altı yedi 
ay kokularını, lezzetlerini kay
betmezler. Kışın afiyetle ye
nilir ... 
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Artistler Böyledir 
Bütün Almanyanın Önünde· Boyun Eğdiği Hitlere 

Müzik Hol Artistleri Aldırış Bile Etmiyorlar 

!fitler •Şen dul> cıperetini çok 
sevmektedir. Geçenlerde San Re 
moda temsil vermekte olan bir 
Amerikalı artisti telgrafla Müni
be çağırtmıştı. Fakat artist çalış
tığı müzikhol ile angajmanı ol -
dıığunu söyliyerek bu davete ica
bet etmedi. Hitler gibi bir dediği 
iki olmıyan bir adama karşı veıi
len bu cevab herkesi ·şaşırttı ve 
birçok Avrupa gazetelerinde yer 
buldu. 

Marion Danyel.s damederken ve sokakta 

Hltlerin Marion Danyels ismin
de diğer bir artistle de böyle bir 
macerası vardır. Marion Londra, 
Berlinde, Münihte birçok temsil
ler verdikten sonra, geçen şubat
ta Fransada Kan şehrine gitm~ti. 

Berberlik, Heyke!tr aşlık 1 

Berberlik Gitgide Heykeltraşlık 
Kadar Güç Bir Meslek Oluyor 
Bu şehirin beroerlik san'ati, 

heykeltraşlık kadar güç bir hal 
almıştır. 

Onun için, işleri güçleşen ber
berler, her zamandan zıyade bu 
sene ellerinin altında ipek gi•bi 
yumuşak ve güzel saçlar bulduk 

ları zaman biThassa memnun ola
caklar ve daha büyük bir istekle, 
da'.lıa geniş bir arzu ile çalışacak

lardır. 

Çünkü, zavallıların yapacal< -
!arı iş bir değil, birkaç tane: Buk
leler, kıvrımlar ve saire, ve saire .. 

Saç güzelilği neye bağlıdır, diye 
hatırınıza bir sual gelebilir. Ben 
de bu suale gayet basit bir cevab 
vereceğim: 

Saç güzelliği herşeyden önce 
saçların sıhhatte olmasına ba~lı-

dır. Bu sahhati temin etmek me
selesine gelince, saçlarmıza her 

gün göstereceğiniz itinalardan 
ayrı olarak, icab ettikçe, bir mü
tehassısın ve tercihan bir dokto
run da fikrini almalısınız. 

Saçları fırçalamanın, bunların 

sıhhati üzerinde çok iyi bir tesir 
· hasıl ettiğini bu sütunlarda birkaç 

defa izah etmiştik. Fırçalama işi
nin haricinde olarak, saçları bir

birlerıne yakın birçok cyollara•, 
ayırıp, aralarına kökleri besleyici 
- ve yine bir mütehassıs tarafın

dan tavsiye edilecek - bir pomad 
veya bir losyon sürerseniz iyi 
olur. 

Her insanın kendine mahsus bir 
huyu olduğu gibi, her saçın da 
kendine m~hsus bir hali vardır. 
Ben teferrüata girişmeden size 

bildiğimiz Hindyağını, evet, şu 

müshil olarak kullanılan Hindya
ğını tavsiye edeceğim. Saçlarınızı 
yıkamadan önce biraz Hindyağile 

bunları yağlarsınız, yıkanma ne
ticesindeki sertliği de izale etmiş 
olursunuz. 

Saçları sık veya seyrek yıka -
mak da başlıbaşına bir mesele -
dir: Bazıları sık, bazıları da sey· 1 

rek yıkamanın, saçlar için fay -
dalı olduğunu söylerler. Bana si
rarsanız - ki doktor !arın da söy

liyecekleri a§ağı yukarı Jıulıur • 
saçları sık sık yıkamak zararlıdır. 
Çünkü yıkama netic~inde saç
lar, büyümelerine lüzumlu olan 

.<D1114mı e ıl'ICI ıahl/eıle). 

Oı'.ada Münihtek.i direkt:öründer. 
bir telgraf aldı. Direktör bir tek 
gece temsil vermek üzere Münihe 
gelmesini istiyordu. B u acele da
vetin sebebi zikredilmiyordu. Ha· 

(Devamı S ıl'ICı ıah.ifede) 

Prensese 
Nişan 

İngiliz Kralının küçük kızı Prer 
ses Margaret Roz, iyi bir yüzücü 
dür. Veliahd olan ablası da öyle_ 

Geçenlerde yatılan bir yüzme yr 
rışında muvaffak olduğu için k ü 
çük Prensese bir nişan verilmiş 
tir. Yukarıki resim niıan ~ötıün< 

takıldıktan sonra &lUlDllftır. 
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Meslek Se mek Alman Başkumandarıı'Eğer Biz de o~ 
• Ç (1 inci sahifeden devam) 1 maktadır. Bu plana göre, Alman- ı G• b• K 8 Istiyen Gençlere Binaenalcyıh Danzigin Almanyaya ya. .İngiltereden kredi istemekte- 1 1 onuş 

ilhakı Polonya için bir zarar teş- dir • .Bu kredi verildiği takdiroc 

ISTANBUL 
VE B 

(Çocuk babaları \"e nlileri 
ile kendilerine bir meslek 
intihab etm8 istiyen gnıç· 
lere bir kolaylık olmak ü
ztte şemimWleki mekteb
lerin kayıd ve kabul şart -
Jarını sıra ile derce devam 

kil etmez. Alananya geniş nefes alacak, ia • o 
1 

d k 
Alman orduları ıbaşkumandanı lebl~rinde fazla ısrar göstermiye- say 1 il 

General Braubiş Polonya hududu cektır. 
civarında Tanenbeng şehrine ge- Finansal Taymios diyor ki: 

No.49 Yazan: M. SAMİ KABAYEL 
lerek, askeri mekteb talobesine •Almanya bu kredi mukabilin-
hita:ben bir nutuk söylıyerek !bil- de silahlannı azaltmağa muvafa-

Binlerce Kadının Gözü Şehza-
hassa demiştir ki: kat edecektir. Fakat ingiltere hü-

ediyoruz.) - Bu topraklar Alman t-Oprak- kumctinin bu teşebbüse verdiği 

İpekböceği Mektebleri larıdır ve Alman toprakları ya - cevat> sarihtir. Evvela silfıhlarınız1 
bancı :hak_imi-yet tanunaz. bırakınız. Kredi arkadan gelecek-•• 

nin Uzerinde Toplanmıştı Meleketimizin baz.ı mıntakalan 
ipekböceği istihsaline ve ipek sa
nayiinin inkişafına çok elverişli
dir. Jfom bu sanayie iptidai mad
de, hem de ıbir ihracat maddesi o
lan ipekböceği ve ham ipek ye
tiştirmek maksadile Antalya, De
nizli, Diyanbakır, Edirne ve Bursa 
vilayetlerinde ipekıböceği mek -
1~bleri açılmıştır. 

Danzig 25 (Hususi)- Buradaki tir.~ 
Polonya ataşemiliteri Sobocinski Bazı gazeteler, Almanyanın bu 
karısı ile birlikte denizde bir te- teşobbüsunü şeytani •bir plan ola-
nezı.üh yaparken, Danzig polisi rak tavsif etmektedirler. 

lyşınriş Sadaaı Eğlence, 
Kadın, 

Semaya Yükseliyor, 
tarafınd:m tevkif edilerek hüvi- Londra 25 (Hususi)- Fransız 

Erkek Herkes Haykırıyordu 
yet cüzdanı muayene edilmiş ve .bombardıman tayyareleri bu ha!
kendisi karakolda yedi saat mev- ta içinde müsaid bir havada gece
kuf tutulmuştur. Poılonyanın Dan- leyin İngiltere üzerine doğru uça-
zig komiseri bu ihareketi protu;to caklar ve yirmi senedenıberi gö -

Mlfıtab aleminde bulunan bin
lerce kadının gözü şehzadenin ü
zerinde toplanmıştı. Her Bızans 
kadını kulaktan kulağa fısılıdaşı -
yor- ve gözünün uC.ıle eritek güzeli 
olan şeihzadeyi gösteriyordu. 

Oman Annanın sandalına yak
laşır yaklaşmaz iki el birbirine te
mas etmişti. Dilber kızın yumuk 
elleri çok geçmeden arslan pen
çesine geçmişti. İki taraf da sıt
ma nöbetleri geçinneğe başladı
lar. 

- Evet .. etmiştir. rülmemiş nazari bir ha·va taarru-
- Teklülerimi kabul etmiş bu- Bu mektd:>ler kurs mahiyetin -

dedirler. Tahsil müddetleri dör-
Londra 25 (Hususi)- Üç haıita- zunda bulunacaklardır. 

lunuyor musunuz? danberi devam eden Balina kon - ıBerlin 25 (Hususi)- Bütün Al 
- ........ . der aydır. Buralara ilk mcAteb 

mezunları kabul edilir. Bu mües
seselere girmek için Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
hastalıksız olduğuna dair bir ra
por ve ayrıca çiçek aşısı raporu 
ibraz etmek ka:fi<iir. 

feransında Almanyayı doktor Vol- ııoan denzaltı .gemilerinin i.ştiraki-
- Sükutunuzu neye hamlet -

miş bulunayım? 

ta temsil etmektedir. Fakat dok- kile Baltık deniz.inde .bir menvra 
tor Volta Balinalardan ziyade da- yapılmıştır. Manevradan maksad 

Şehzade Omanın Bizans saray
larmda oynadığı kadın oyunu 
hadden aşırı idi. İmparator Kos -
:tantin ibile Orhanı kıskanıyordu. 
Hemen her ka<lm ve kız bu Türk 
erkeği~ meftun idi. 

İki genç hem konuşuyor ve 
hem de binbirlerine daha ziyade 
yaklaşıyorlardı. Nihayet Orhanın 
son S'ÖZleri üzıerine iki hararetli 
dudak birbirini buldu ve sandal-
lan ayıran ayrılık yekıvücud ola
rak birleşmişti. 

ha bnşka meselelerle meşgul ol - bir harb ıhalinde Baltık denizinde 
Oman beş on dakrkalık el oyu

nundan sonra, bütün harar-etini 
kızın kalibine zerk etmiş:ti. Buzlu 
şarabını doldurdu. Litros köyü
nün iri elmalarından bir tane bil
lur tabaktan aldı. Ve .. Annaya hi
taben: 

maktadır. Bifhassa eski Alman dev- seyrüsefer ed~ek Alman gemile-
let bankası müdürü doktor Şaht rinin emniyetlerinin nası! temin 
ın 'bir planını teklif etmiş bulun- edileceği meselesidir. 

Anna; nasılsa bir fırsat bulup 
Oıtıanı görmüştü. Mehtabın ve 
şa-raıbın verdiği ncş'e ile bu dılber 
kız mUhaklkak .bu ge<:e Or.hana ka
çacaktı. 

Oıfıan sandah yaklaştırdıkça 

yaklaştırdı. Nihayet; birbirine gi
ren lbu aŞk alcmı içinde Annanın 
'balunduğu sandalla elele verdi. 

Artık, iki gonül biJ1birine çok 
yakınlaşmıştı. Türk şehzadesınin 
Annanın lsandalına yaklaşması ve 
halta rampa etmesi 'hır an içinde 
cemiyeti heyecana getirmeğe ka
f ı geldi. Bütun kadınlar Annayı 
kı:;karunışlardı. 

Demek, Tünk. şetw .. adooi bınleree 
di~r içinde ancak Notarasın ev
lidlığı olan Annayı seçmişti. 

Çok geçmedi. Herkes yine ale
mine daldı. Etrafı bağlarla ve 
saraylarla ôrulü Haliç koyu biır 
cc fışıkı sin~ine çekmiş, haya
tın en tatlı demlerini yaşıyordu. 

Küçüle, küçüle kaleler içme sı
ğınıp kalan Bi7.an6ın lafzı mura<l 
imparatorluğunun muztar-ib halkı 
sanki bunlar değildi. 
Eğlence, deb:lel:>e, aşk, l§ünUş 

aleminin sedası semaya yükse1i -
yor .. Her dit.berin ve her erkeğin 
a~ından: 

-Aşk, aşk!. 

Diye feryadlar if1ti1iyordu. Bu 
derece kendini Juıybetmi§ olan bir 
cemiyetin içinde bir an ıçin şehza
de O.rtıanla, Annaya dikilen şüp
heli ve haris g('iler çok geçmeden 
yme kendi kendilerini bulmuştu. 

- Lutui ıbuyurulur mu? 
Diye uzattı. Anna tereddüd et

meden şa!abı ve elmayı aldı ve 
bir dikişte koca kupayı içti. 

Şehzade güzel rumca ve :Kıtince 
biHyordu. Bir iki şarabdan sonra; 
iki genç anlaşmıya başladılar. 

Orhan sordu: 
- Sizj gördüğüm ~ündenberi 

aramımı kaybettim .. 
- ........ . 
- Notaras neden si:z.i benden 

sakınıyor?. 

- Mektubumu aldınız mı? 

Oman Annanın sandalına geç
mişti. Şarab v-e elma iki aştkın 
hararetini o derece tezyid etti ki; 
biribir1erini tatmın ve teskin et
mekten başka çare yoktu. Zaten 
bu 6ukut etmiş cemiyetin mehtab 
alemi nıhayet; gece yansından son
ra, sabaha karşı lıep böyle devam 
edip geçerdi. 
Artık, ıki genç birbirine o derece 

ısınmışlardı ki; yabancılıkları kal
mamıştı. Halicin şarab ve aşk a
leminde birbirini bulan ve cinsi 
ihtir86larını dinli?ndiı'en bu iki 
çift istedikleri gıbi konuşabiliyor
lardı. - Devamı t.,ar -

Hitler Rejimi Alman 
Milletini Aldatıyor 

Sahil Yolu Hic • 
Bir Zaman 

Kapatılmıyacak 

İngiltere ve 
Uzak Şark 

(J inci sahifeden -levam) 
İngiltere bu esaslı talebi kabul 

etmediği takdirde, müzakereler 

(4 üncü sayfadan aevam) inkıtaa uğrıyaeaktır. 
lilerin ga;>ret \•e faaliyetten geri ÇEMBERLAYN FmAKARLIK 
kalmadıklarını söylemeğe hacet YAPMIŞ 
olmasa gerek. Vaşmglon 25 (A.A.)- İnıgiliz -

Maddeten ne kadar kt.içiık olur- Japon itiJa:fları hakkında müta~e-
sa olsun Lehistanın donanması da alar serdeden salahiyettar m~a-
vardır. Bu donanmayı vücude ge- bitler, büyük Britanyanın Japon-
tirmek için gösterılen gayret ise yaya baz.ı .f e<1akarlıklarda lbulun-
Lehliler in Yatanseverlikleriıni bir masının içtinabı gayrikabil oldu
.kere da!ıa isbat ettiği cihetle pe« [,runu beyan etmektedirler. 
kıymetlidir. Lehistanın 5 tahtel- Müşaıhidler, eliyorlar ki: 
bahiri vardır. Gidinyadaki teı;gft- ·Tiyençin işinin bidayetinden -
hın 500 tonluk yüzen bir havuzu beri Amerika hükumetinin Büyük 
vardır. Denizciliğe verılen ehem- Britanya ile Uzak Şarkta bir teş-
miy t gıtgide artmaktadır. Leh .. riki mesai siyaseti takib etmek 
lerın bu faaliyeti de Baltık: sahil- taahhüdüne ıgirişmek ıstemcmiş-
lerıni elde tuı.m.ık için hiç bir tir. Halbuki Çemberlayn, ancak 
fedaki'ırJıktan geri kalnuyacak _ ~y}e bir taahhüd sayesinde Ja-
larını isbat ediyor. ponyaya .karşı Iedakftrlıklaııda ıbu-

(1 inci Hhifeden devam) matıbuatın ne kadar serbest oldu- ıunmaktıın imtina edebilirdi. 
ler, Alman ıhükfmıetinin, yakın- ğunu bilmesine imkan yoktur. -<>-- Hariciye nezareti, ayan mc<: -
da Almanyanın Balkanlara ve Tür- Çünkü ibu millet Nasyonal Sosya- B b ı ·k }isinin infiradcı bir hattı hareket 
kjyeye ineceği hakkında Alman lmnin teessüsündenberi, !boyun - er er l ' takib etmekte olması sabdbilc fa-
mmetini ikna etmiş olduğunu gô6- duruklu matbuatın yazdıklarını l.J k l f k al bir teşriki mesai :siyasetine gi-
termesi itibarile dikkate değer. bir hakikat olarak kabul e'l~ğe ney e traş ı rişmeyi ihiç de aklından geçirme-

Alrnan ve İtalyan ordularının :ılışmı§ıtır. Biz, bunu da bildiği - mektedir. Bu sebebden dolayı 
(5 inci sayjadan devam) 

büytik manevralara hazırlandık- miz içın aldırış etmiyoruz ve aldırış Çemhe:rla:ynin avam kafl$lrasın-tabii bir takım jfrazatı kaybeder-
lan, İtalyanlann en iki adada tah- etmemek de nezaketimiz icabıdır. daki dünkü beyanatı, Japonyaya 

Alm ler. 
kimat ve ta'hşidat yaptıktan za - an propaganda6lnın bilhassa Yaptığımız tavsi:yelcre göre fır- karşı azimkarane bir siyaset ta-
manlara tes~..lüf n•1en bu söz1·:>r Türkıy" eye taalluk eden cihetlerde kı'bine •nraftar olan meıhafilde ha-

cw ~ n;: • çalanan ve itina gören saçlar ipek w 

Türk matbuatına aksettiği zaman, bu noktayı takdir etmesini şidıye gibi hafif olurlar ve iırçıya da, ta- yal inkisarı tevlid etmekle bera-
daima sogrukknnlı1ıkla kar..:ılan - kadar takip ettikleri sinir muha- · ed 1 ber buradaki alakadar mehafili hiç 

1' rağa da kolayca •ıtaat• er er. . .. .. . . 
mıştır. HM- bir zaman Türk gaze- rebesinin Türk sinirini zinhar bo- H ı·· ı ·· d .. 1• k f- de 'hayrete du.şunnemıştır. 

"1' er ur u on u asyon ve ua ure 
: • ı • • • • u •• • • • • u •• u u • • •• telerind mütecaviz emellere kar- zamıyacağını iyice b,lm .. &ini çok çok iyi gelirler. İşte bu, saçlannıza Mulafferane ile.rr hareketlerine 
Kadıköy Birinci Sulh Hukuk !hft- şı riurüşt bir lisan kullanı1ma - arzu ecfenlik. her gün hasrede<:eğiniz on dakika- deva meden Çin kuvvetleri, Ki -

kımliğinden: mış'tır. Yoksa ıburmımuzun dibin- lık itinanın neticesidir. angsi eyaleti dahilinde kfıin Thoei-
BULGARLAR MiHVERE YA-deki On iki adada bugüne kadar Şunu da söylivelim ki, saçların Tcıhang'da üç tlü~an alayım Jha-

NAŞMIYORLAR - J S v k 1 't.. 

<c ~oğu »Vapuru 
(1 inci sahifeden devam) 

ğu ı> nun diğer eşi de denize in
dirilmiş bulunmaktadır. Bu va -
purJar da cDoğu> gibi inşa edH
diklerine göre, Doğuda yapılacak 
tadilat bu iki vapuru da teşmil 

edilecektir. Bu noksanlar yüzün
den yeni vapurlarımızın limanı

mıza gelmc.<;i bir müddet 'Claıha ge
cikecc ktir. 

Doi,tu tipi üç vapur önce .. Krup•a 
sipariş edilmiş, bu Alınan gemi in
şa müessesesi ~erinin çokluğu -
nu ileri sürerek vapurların inşa
sını •Neptün Verftıı tezgahlarına 
havale eıtmi.şti. Bu ıtezgahlar da 
böyle ıbüyük va.purları inşa etddbi
lecek kabiliyette olmadıklarından 
Karadeniz tipi µç vapuı un yanıl
ması nihayet c Yavuz., u ınş;t cnruı 
Boom Uncl Fos müeısseses'nc de11-
redilmişti. 

Bu t~ihlar ·Doğul) dan çok 
daha ibüyük vapurlar meydana ı;e
tirdiğine gore t<.'6ellür!'G'l tehiri
ni icai>ettiren noksanl:k:arın e -
hemmiyetsiz olduğu zarınedilmek
tedır. 

Bu hususta Devlet Denizyolları 
UmlXll müdürü İlbrmtim Kemal 

Baybora'dan malumat rica ettik. 
Gazetelere akseden bu baoisenin 
n-e der~eye kadar doğru olduğu
nu sorduk. Yeni umum müdür 
bize şu cevabı verdi: 

- Gazete havadislerile ugraşa.. 
cak vaktimiz yok. Sorduğunuz ha
diseyi ne tckziıb ve ne de teeyyüd 
e<l<.'Cek vaziyette değiliz. Siz de 
duyduğunuz gibi yazınız .. > 

Biz de duyduğumuz gibi yazdık. 
Kadı köyünde Cafer ağa mahal

looinin Şair Latifı sokağında l nu
maralı evde oturmakta iken halen 

yapılan hazırlıklara bakarak, Al - huyu çok tatlıdır: Kendisi1e biraz ta etmiştir. ag a an yoAtur. 
manlaırın IBulgaristam mihver dev- Paris 25 (Hususi) - Bulgar meşgul olursanız size somurtrna2, Ml"lıııiR-~-.----.--.ıı--llllflll.ııı"llll,_IAllıılll ______ llMlll_"'llll-

A"Tupada bulunduğu ve ikamet- Jetlerine çekmek için sarfettikleri meclisi reisi Muşanofun Londra- her dediginizi yapar. O zaman en 
giı.hı m~ul o)duğu anlaşılan gayretleri heGalb ederek, İtalyan dan sonra Prnrisı zi~·aıeti. siyasi ufak bir ıtina ile parlak ve yumu- Makineye Verirken 
Makıruhi namı diğer Fortıne'ye: Hariciye nazınnın cllk hedefimiz maıhafilxlc ehemmıyetle telakki e- şak bir hale gelir. Sıhhatte, itina 
Kadıkôyünde Sakızağacında 1 bogazlardıh diye yazdıl,'l yazıla- dılmektedir. Muşanof'un -te:rııas _ gfümuş saçların tabii kokuları da, 

numar8'lı evde Amine vekıli avu- n inceleyerek ve daı'ha buna ben- ları iktısadi olduğu kadar dn siya bazı parfomlerle çok i) i imtizaç 
kat V. Hüdaverdi tarafından al y- zer hooıseleri haddeden geçirerek, sidir. Zannedildiğine göre, Muşn- eder. 
hl·nı"zde ik ......... e -..lılen Kadıköyun- bizıan de bir Nlk sözler soylemeğe f d' k d . . . h'" Her berbere gidiç, bır de şam-_., eu :r no , şrm ıye a ar tıcaretının 'J-
de Caferağa maballesinın Sakız,.. yerden göğ ka<l&l' hakkımız var- puan yaptırmanı" ıcab ettirmez. yük bir kısmını Almanlarla ya;-an ,___ k 
ar.acı sokağında eski 5 mükerrer dı. Bız de pek alfı: cTiirkiyenin Eğer saçlarınızı .ıuvırtaca sanız~ 
ıs Bulgaristanı Berlinin nüfuzun - ,. ı la d 

ve ıyeni l numaralı bahçeli tir e- hududu Arnavutluk sahıllerinden buna ait hususı osyan r a var-
dan kurtarmak için İngiltere ve b · 1 k b vın 3/4 h~efil müekkili Arsinc ve ba Jar> diy«fuılırdik. Bunları söy- dır. Yahut, daha asıt o ara , er-
Fransada mahrecler aramaktadır. ·· · l 

1/4 hissesi sizin 'lılıtı tasarrufu - }emiyoruz. Çünkü, Almanların ~be- bere gitmeden onee sız saç arını-

İki Japon Taburu İmha Edildı 
fümg-Kcmg 25 (A.A.) - Kianıg

su e-yaletin~ kfıin Kaon\laki Çin 
k>taatı, şimal Mrtikamctin<'le JaJ>Qn 

mevziJerine karşı mukal>il taarru
za -geçerek iki taıburu ihataya mu
vaffak ıolmuşJar ve ibunla.rı der -
hal imha etmişlerdir. Düşman pe-

rişan bir halde şimale doğru çe
kilmektedir. Fonghsien'e kadar fi
rarileri takip eden ÇinUJer, orada 
kat'i ve kanlı bir muharebe yap
mışlar ve neticede F<>nghsien'in 

bütün küçü:k kasabaıları ele geçir
mişlerdir. 

~ı.. • • Bulgaristan, cenubi Dobrıca ve zı yıkayabı'lı"rsı"nı'z 
nu:ı:da bulunan mez.kür nanenin yaz muhart'!Ue•, yanut .. sınır mu- .. A k T • Al kabiliyeıti taksimiyesi olrnad1ğın- harei>esb diye ad koydukları bu Ege denizindeki mahrec meselel€- Cılt gibi, saçlar da umumi sıh- Fransa s eri .1 ayyarecı ıyor 
dan bahisle mahkemenin 939/330 yavan propagandalara kulak as- rini Almanların yardımilc değil, hatinizin aynasıdır. En ufak bir 
sayılı dosyasile açmış o1ıduğu ıza- mağa vaktimiz dahi yoktur. bilakis İngiltere ve Fransanın ta- ra'hatsızlık bile saçlarda t~irini 

d ·· · Türki'-•e volunu çizmiş, istika- vassutu ile halletmek emelinde - gösterir. Herhangi bir saç tuvale-
leyi şuyu avası uzerıne namını- J J tinin muvaffak olabilmesi, rok de-

g .. nd rı'len davetnamenin bila- metini tayin etmic:tır. Her türlü dir. Bu sebepledir ki, K&ieivanof ~ 
ta 0 e -Y fa umumi 6ıhtıatiniz.in iyi olma -
ilehliğ geri gönderilmiş ve bitta- avaze rağmen, kervan yürümek- Bttlıni ziyareıti esnasında Alman sına lbalilı<lır. Bilhassa permanat 

'eb h kk -.1 20 gu·n m:--1-1-tle tedir hükumetine karşı hiç bir taahihü- .. 
a ınNJUa ~ · yaptıracaksanız, bu noktaya çok 

ilAnen tebligat icraeına karar ve- Alman milletinin Türkiyede de girişmemiştir. dikkat etmelisini~ 
rilmiş oklu~ndan muhakemenize 0 

bakılmak için tayin kılınan ı6ıaı Nafıa Vekaletinden • 
939 çarşamba günü saat 10 da Ka- • YENi NEŞRiYAT: 
d.ıtöy Birinci SuHı Hukuk mahke- 10/8/939 perş1>mbc günü saat 15 <le Ankarada Nafıa Vellaleti binaiiı 
mesınde bizzat veya tarafınızdan içinde "Mal:leme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme ko- Çocuk Mecmuası 

Paris 25 (A.A.) - Hükumet, 
mühim mıktarda askeri .tayyareci 
kayıd ve cem'ine başlamıştır. Pa
risten kon!eranscılan hamiJ bir
çok o~il1er Fransamn ~er 

noktasına müteveccillen hareket 
e'tmektedir]er. Bu konfcranscılar, 
gittikleri yerlerde konferanslar 
vererek gençleri pilotluk mekte -
bine girmeğe teşvik ed~eklrdiı·. 

Amerika Anlaşmayı Beğenmedi 
Nevyork 25 (A.A.) - Salba.h ga

zeteleri, İngilnz - Japon itilafının 
bnza edihniş olmasına teessüf et
mek'tl'Uirler. 

Gazeteler, bu iıilifm ingilten?-

nin Uzak Şarkta pretitijlerini kay
betme.si ve Japonyanın muharip
lik sıfatının truıınması demek ol
duğu müta.leasını seroediyorlar. 

(1 inci sahifeden 

ve memleketin yükseh ı:Jı 
na uygun :viiriimek titİP" 
gelen bir konusuşun sai~ 
dandır. F..ğer, biz de ın t 
ana politikasını bir taraf• 

hafifliğe sapsak ı;e faşist ' 
ler gibi llonuşmıya bati,.. 

lenecek çok söziimüı v~: 
kemiği yoktur .. derler. Jjj 
başta on iki adayı kend,_ 

yati sahası olarak gÖSt 
ve hakikatte de Tiirk '' 

garb hududlarmın Jlliic! ·J 
on iki adadan başlaması 
ceği coğrafi ,.e tabii bir = ıJ1 
On iki da anın teşekkii il eJ 
dolunun gayrikabili tcc 

çaları halinde \'Ücud bul 
dar dainıa da AnadoiuY' 
bulunanlnnn elinde ,·e il ,ıJ, 
altında kalmıştır. Bu ;tib 
yanlarm gürültiiye -geCİ 
zaruretlerden istifade eeft 
Jeştikleri on iki adada Jı 
önce ne tarihcn, ne irkll°' 
mevcud senekesi b• 
hatta bir dakika bile 
hakları olmadığı kadar 0 

hında garb sahiUerio:ni~ t 
tında bulundurmak içİll 

, etmiye ve askerle dold 
,hiçbir haklan yoktur. 

ki, tarihi, ırki, co~Tafi 5 
bu derece üzerinde dut• 
miz bir mevzu üzt rjnde 

- Yurdda sulh, cilınııd• 
Umdesine, milli 

uygtm diişmck i~in baıl 

JarıDll11n sabırsı1lığına ti 
biır.ler daha az \"ataoper' 

dığtnuz halde hMeriJllilİ 
ve kalemimizi tutuyoruJ-

Baş dönmesine uğrıY" 
matbuatı hiç degilse bU 
mizdeki yüksek tutull'l ~e 
dan .ters alınah~ır. 

Artisti~ 
Böyledl 

(5 inci sayfadan 

kikatte bu davel Hitler::, 
olmuştu. Marion da ht &ııl 
rnane bir lisanla yazılaJl 

telgraf1nı almc:a, redde(~ 
bir telgraf dalla aldı, b1l ,l 
Münihden kendıı-:ini al~ 
hususi bir tayyare go ~ 

bildiriliyordu. Bır geceli 

için artiste 1,000 dolar -vet 
Mario~ kabul etti. Anca) 
geldiği zaman, \·ereceğl 
Bitler ile erkanıharbiY 
zır bulunacağını oğrcn°1 

O akşam her z •. manlt t 
vaffakiyetle tems.Jini ~ 
yük biı s$et çiçek .:t 
Tiyatro oirektorü ya,·ıı. 
tön kulağına: 

- Hıtlcr bu k cı darc 1' 
etmez, demişti. 

1 
Tem6il bittikten sont9J# 

kulübünde küçük nıas~ıO 
turmuşlardı. Tiyatı o JJ'lı 
rar yanına geldi: 

- Büyük Führer rn ı 
katbul edip edemıyccd1ıı 
yarlar. 

- Ni~in kabul etmiye} 
sinler .. 

Fakat direktör, kcnO ;I, 
kıp Bitlerin yanına git 
ettiğini söy 1ediği zaJ'l'l,ıı 
Çünkü o Bitleri alelade 
ler hesabına katıyord~ 
beraber Bitlerin mas 

- Peki, siz masaya • 
zaman Hitler yerindeJ1 

- Elbette! Bir salıo:'I 
duğu belli! ı/ 

- Peki sizi tebrik eı nrnsaddak ~kaletname He bir ve- misyonunda 3818 75 Hr:ı muhammen !bedelli 9000 litre kırmızı benzin ile Çocuk E.Yrgeme Kurumu Genel 
kil gondermek suretiyle hazır bu- 650 tenPke beyaz Ler zinin açılt eksiltme usu1ü ile eksiltmesi yapıla-- Merkezi tarafından çıkarılmakta 
lunmadığım:ı takdirde hakkınız - <:~khr. olan (ÇOCUK) adlı derginin 
da gıyab kar""ı iıti'haz olunacağı Ek ·"\tme şartname i ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme müdür- (1-ta) sayısı çıkmıştır. Yurt yavru-

yeni lspanyol Ordusu siz kendisine ne ce-vab"" 
- Mersi, dedim, sO 'ıl 

Eu~ 25 (A.A.) -· İspanyol lunmaktndır. rımla yemek yemek ı\ 
ve bu babdaki dava arzuhali1e da- lüğündcn alın8'bılir. larının sağlık, SO&yal, kültüre) du- ortlusunu yeni •baştan ~ensik eden Franko'nun son beyanatına gö- . masama döndüm. 

kararnamenin başlıca yenrUği, Fcwı- • re jspa~·o} ordll6Unun mcvt'udu Fakat kendisi~ ne eel 
ta iki kolordu itıdasmır. Şimdiki u, yalnız tesliilatı fevkalade ola- para verilmedi. Sadc:":,,t 
halde Fasta bir Sefer heyeti bu - caktır. 1000 dolarlık bir baııV": 

vctnamenin .mahkeme divarlhanc- Muvakkat teminat 286 lira 41 kuruştur. rumlarmın inkitafma hizmet eden 
sine talik edilmiş olduğu tebliğ ın~ İsteklilerin nfuvakkat teminat ve şartnames!nde yaıılı•vetiaik j)e tıu kıymetli dergiyi çocuklara, ço-
kamına kaim olmak üzere ilan o- 'birliktP ayn: gün ~aat 15 e kadar mezkür komisyonda hazır bulunmaıa- oeuklu ana ve babalara tavsiye e-
\unur. r> lazımdır. (32?7) '5543) deriz. O da kendi hesabın&··· 
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,N.o, 34 Yazan: Rahmi Yağız 

iki Türk Destroyeri Son Hızla 
Bu Tar af a Geliyor 

Demirspor - Galatasaray Maçındaki 
Hadisenin Kahramanı Necdete 
Müebbed Boykot Cezası Verildi 

11 D Federasyonlar Reisi Beyanatta Bulundu 
/\ eatroyerler Hiç Şüphe yok ki Bizi Arıyorlar Pazartesi günü Fener stadında 
s,, cıkat, Sahile yakın Olacag .. ımızı Bilmivorlar oynanan Galatasaray • Demir - • 

."'00\ oT spor takımları maçında vukua 1 k ki b ki "ııırn~~ kesilmişti .. Sağ eli- Klavyeburadasözünübirdenhl- - Evet ... Hem de h~ım gibi gelen müessif hadise hakkında i Ü ün ~apaca arı 
.. gunu llıavaya kaldırdı, re kesti.. Gözlerini preskopun ob· bir hızla... Genel Direktörlük kararını ver· ., 

ia 1~U<lafaa vaziyeti bile al- jektifine gömercesine yapıştırdı. - Şunlara birer torpida salla - miş ve Demirspor kalecisi Nec - b k k ı d 
~I ~~rtı görmedi, süvarinin Dikkatli dikkatli baktı. Söylendi: saydık! deti müebbet boykotla tecziye müsa a a geri a 1 
~u ııunde arkadaşının yum - - İki Türk destroyeri son hız- Klavye izah etti: e1ımiştir. Bundan başka bu iki 
''"'·kar. asına değil, yanına, es- la bu tarafa gelivnrlar ... Saklana- takımın yapacaj!'ı müsırhakada Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün İstanbul ve An· . ..,e ,- - Hakkın var. Fakat vaziyeti -
e~~;.n~receğini evvelce he- Iım. miz müsaid değil! Bir tarafımız ayrı bir tebliğe kadar tehir edil- kara bölgesi Başkanlıklanna bildirdiği tebliğ: 

~;,.. . . ı. opçu gediklisi yum- Ve .. preskopu suyun altına ç&k- d miştir. ı - 23 Temmuz tarihinde Fener stadında yapılan Demir ""ili bı: sahille malıduıd, öte&:i tarafımız a 
tra ı. 1 saniye havada tuttu... ti ... Makineye de: 

1 
ığ . Bu hususta ve buna müteallik spor - Galatasaray maçının hakem Tankın maçın idare•in -

•o unu " destroyer er var. Att unız torpı- 1 1 di yav!l!i yavaş aşaı;ı - St~per! mese e er hakkında maltimatına deki dürüst hareketini takdir ve Deınirspor kalecisi Necde -
tan'Şallıonun tahmin ettiği gi- - Emrini verdi. Triton sür'at- da isabet etmezse, yahut bir tane· müracaat ettiğimiz federasyon- tin hareketini takbih ederim. 
~~. ına salıverdi, kinli bakış - ten düştü. Suyun altında durdu. si isabet ederse ikincisi üstümüze !ar başkanı Ziya Ateşin beyana- 2 - Demirspor takıınınd an Necdetin büyük bir hallc küt-
'liiltjis~arşısında duran tıorpido Bekledi. gelecek, bizi kaçırmağa meydan tını aynen sütunlarımıza geçiri - lesi huzurunda yaptığı bu hareketle sportmenlik evsafına ay· 

'. llıı tepeden tıma!a kadar ikinci süvariye sordu: vermeden toplarile imha edecek- yoruz. İşin teşkilat bakımından kırı bir karakter &österdiğinden 24 Temmuz tıırihinden itiba • 
~ hızlı adımlarla yürüdü, _ Destroyerler il-zerimize mi tir. olan cephesi bu vaziyette iken ren hiç bir klüpte hiçbir futbo 1 müsabalı.asına iştirak ettirilme-

. Ya, kendi ranzasına doğru geliyorlardı. (Devamı var} adliye cephesi de süratle ilerle - mesine karar verdim. Keyfiyetin kendisine tebliği, 
' mektedir. 3 - Demirspor - Galata saray maçı ikinci bir tebliğe ka-
·!ıırk ınanganın kıı;pısında kay- Zabıta tarafından aranılmak- dar tehir edilmiştir. 
~."Y.•n Etyen Şamo arkasından DAHİJ,DE : D k h • k 

" 0 ta olan Demirsporlu Necdet dün • f • 
'" rdu: emırspor a ımı u men 

""n y d• B ı K •• ı hl akşam geç vakte kadar buluna -
lı~~ Ver~rl:~~'.a~r~~r;:~~~:: e 1 e anın u a arı mamıştır . Zabıta kendisini her mag'"'lup addedı•lmemiştir 
""il \" tarafta şiddetle aramaktadır. 

'lğ; k uramayanlann kur yap- (4 üncü. sayfadan devam) altından ilerişe fırlattı. İstanbul, 24 (A.A.) - Dil n Fenerbahçe stadında oynanan 
luh ~lkışıııası, köstebeğin silah· Çocuklar hep birden bunu hiç Sinema iyice dolup da içeride Ziya Ateşin beyanatı Demirspor - Galatasaray maçı hyakkında gazetelerde intişar 
~ç b· e§e'i:ıbüs etmesi kadar gü-
k ır ı•(' kimseciklere söylem>yeceklerine iğne atacak yer kalmayınca artık Federasyonlar Başkanı Ziya eden haberler dolayısile aşağıdaki tavzihi neşre lüzum görü -
·~ ' ır... dair, birbiri üzerine dörder, beşer oradan kalktı ve oturduğu yeri Ateş bu mesel hakk d d · yoruz: 

ha ~nin muvaffııkiyet say • yemin savurduktan sonra o deh- yanındaki bir adama emanet ede- tir ki: e ın 8 emış· Maç, zuhur eden hadise neticesinde hakem Bay Tank Ö-
~. rut fa'brikasının topa tu- k 1 b 1 - . af d b' . d -•--·b 12 d kika 1 il '" llıür t şetli temmuz sıcağında, bu kenar rek a a a ıgın arasından, ite ka- _Şu dakikada sizinle gazete- zerengın tar ın an ıtmesın en ta.o..<ı en a evve tat· 

i•t . e tebatın keyfini yeri- mahallenin arka rokaklarındaki ka bir büfoye, /bir tuvalete, bir · edilmiştir. Demirspor takımının hükmen mağlup addedilmesi 

cek her sözün ka~·dı ihtıyatla 

telakkisi liızım g~leceğine işaret 
edebiliriz. 

5- Aynı mıntakada veya mm 
taaklar arasında klüp değiştire

cek azalar için bu sene teerübe 

mahiyetinde olinak ve faydası 
görülürse müteakip senelerde 
de devam ettirmek üzere bir 

proje hazırladık. Bunu İstanbula 
hareketiımden bir gün evvel Ge· 
ne! direktörre afzettim. Yen bir 

ve bazı emir ve direktiflerini al
mıştım. Onları da ekliyerek pro 
jeyi kendilerine sundum. Kat'i 

şeklini alınca bittabi alakadar -
!ar tebliğ edileceğinedn bunun 
esas hatları üzerinde şimdiden 

konuşamayız. Zira ıbu da kat'i 
şeklini henüz almamıştır. 

Ancak şunu tevzih edeyim ki 
projeye konulan kayıt ve şart • 
lar herkese gömlek değıştirir gi 
bi kollaycacık klup değı.ştirmek 
imkanını v;,rmeyecektır. Bu ta
rih futbol için ı Ağustos ila 31 
Ağostos olmak üzere hır aydır. 

Galatasaray Demir spor 
h~disesi 

• ~1 .. 1'.tııış, herkesin nefesini ia· ci değıl bir yeni<: buluşmuş gü-
" "'l}tir, ahşap ve köhne evlerinin yolunu perdeye, bir de ters yüzüne kapı- nun mevzuları üzerinde konuşan bittabi mevzuubahis dahi değildir. Federasyon tarafından itti - 6 Galatasaray · Dem rspor maç 
"'llıide tuttular. ya doğru yürüdü. arkadaşlar gibiyiz. haz edilecek kararlara tevfikan maç, münasip.bir zamanda,· ye- !arını takip edecek heyetin lü • 
'<ı~ ' somurtgan duran tek ... T k d k k kendi B g" .. d · h ni baştan oynanacaktır. zum ve ademi Jüzumwıa dün-
ıJtı;Çu gediklisi Oskar Sabo idi. Gece sinemaların başlamaları - ndamk ıa.pı an çı ar ek~. "k k . ." · ~ ·unhunt mevz~luk eyınlce e· kü müessif hadise f iilen ce"vap 
tit ~ın, attığı mermilerin şans- si e a an en son, en uçu u- pımızın a ırına ı evve puan 

Yüzü d na daha bir saat varken çocuk - lalıı da oraya serperek sokağa fır- ;~i, averaj işi. şu veya bu husus- tır. Kanuni formalitelerini ik - cag" ız. Bu tarihi bir T-rin diye verdi. · . n en hedefe isabet e- .., ·• 
<val'J ~ine canı sıkılıyor, üstelik lar, ellerinde birer me"Vlüd şeke· ladı.. ta verilen kararlar bilhassa İs - mal ederek teşekkül etmış ve düşündük. Fakat fıstanbul mın- Herhangi bir işde '<iınliyerek 
, ;ın hakaret tarzındaki azar· ri külahı ka<lar dolu kü!Ahlarla Bir saat sonra, yeni sinemadaki tanbulun yeni sene futbol faali: elyevm hali faaliyette bulunan takasının geniş faaliyet ni ve bu karar vermek başka, görerek 

1 ~•ba.tıu sıkıntıyı arttırıyor, he- eski sinemanın kapısına gelip Ye- musiki faslı bitmiş, müşterilerin 1 reti, lisans mese!esi, son iki maç bütün klüpler teşkiliitındır. Bu ria mukı1bil saha ve zaman azlı- karar vermek başkadır. Cereyan 
lı~a ı Etyeıı Şamonun alayları dibelayı buldular; emanetleri se- sabırsızlıkla beklediği gayet Sıji- ta üç kişilik heyet vesaire gelir. itibarla İstanbulda önümüzdeki ğı bizi bir hafta on beş günü bi- ' eden 0 hı'ıd;ae hakkında 'bugün 
. oı geldikçe çileden çıkacak vinçle ve gizlice oan teslim ede• kane, gayet ıheyecanlı, gayet acık- 1 - Mesnedi olmıyaıı ve orta- mevsimde bütün spor faaliyetle- le ihmal edememek mecburiyeti- şundan veya bundan malümat 
l\ı_ lly0 rdu. rek hep birden parasız, biletsiı ~- lı mm başlamıştı. ya zaman zaman zorluklar çı - ri ve bilhassa futbol çok genişle· ne sokuyor. Bu düşünce altında diliyeck i.stiane edecek vazıyet-

ı~,_,"'Ye _Yine preslropun başına ki sinemaya doldu~ar. Fakat bu canım filmi seyrede • karan teamülleri kaldırıp bey - tilecektir. Bunun gen~lemesine mevsimi 16 Eylillde ı..çmak fay- te değiliz. Her şeyi adım adım ta 
":··~'. bır taraftan sahiü taras- Cumartesi akşamı, pazar gecesi cek kimde hal vardı? Koca bina· nelmilel kaidelere uyacağız. mukıfuil meydan daralıyor. Me- dalı olacak. 

-~ı"or oldug·u irin bu gece her iki sine- 2 A · usul" .. t tk'k seıa· Taksım· stadından ı'stı'fade Z0~andan kazanmak mesel=ı· kip ettik ve gördük. Bu usulün ! lto.' • bir taraftan da ikinci • nın içini doldur.an yüzlerce in • - veraı unu e ı e - _., ~ 
~lişuyordu: mada da genç kadınların, kızların, san, kadın, erkek, çoluk, çocuk hiç diyoruz. Mu'htelif memleketler- edilemiyecek zamanlar yaklaşı- bize şu lüzumu da his~ettir yor. bilhassa maçlarda lüzumuna ka 
•aa delikanlıların pek bayıldıkları en d k' ı· t tbik' · · li ist wb 1 k vvtl d M " ~b k ı t h' · ı · ni bulunuyoruz. r rruz fena olmadı değil durmadan hatır hatır kaşınıyw, e ı sure ı a ını ınce yoruz. yor. a .. u u u er e mu - usm a a arın e ırı mese esı 

~llba~ı! şatafatlı filmlerin ikisi, üçü bir • hele zavallı çıplak bacaklı, çıp _ Bundan böyle onu da hiç bir kim vazene esasını gözönünde tut - bunda fevkaladelik değil belki Ben düııkü meseleden keooi 
~. ~:•t kapil<'n... Eğer bir iki den gösteriliyor ve ayrıca, her iki lak ayaklı kenar dilberleri, mani- se tarafından şu veya bu tarzda mak şartile müteaddit küme - harikuladelik arıyacağız. Bu se- hesabıma çok acı duydum. Spo-
ı,, '-.,ıı d sinemada da m""'"ur sazendeler- t f · -~ım· k · ed 1 ay mak !az" un geleceg" · g· ne,·e aı·ı fu•boi mhsaı· r.rogramı run' ne m· ksatla \•apıldıgı· nı bi-~ ""u" a talırib edebilseydik .,,.,. kürlü sivri tırnaklarile baldır - e sır .,...ı ıyece ve ıcap er· ere ır ı ı· , ' • ,,.. " . 

L 
;'. kenıınel olacaktı. den, hanendelerden mürekkep kon- !arının derilerini yırtıyor, pek kil- se müracaat olunursa .hepimize bi hem Cumartesi ve hem Pazar federasyonca hazırlanmıştır. Di- len hiç bir kiımse bu hareketi ya 
"<ita• serler veriliv. ordu. tlakı'yetle cevap \e b' gu"nler· de muhteıı·f ·ahalarda g"er federas,~nlar ı'<'iıı vapıldı b'l k · · k d ' d 

'
l\ları • yok .. Bu da orada ça· çük çocuklar ise vücudlarının her aynı mu . re ı· ı • ,v ' , - pa ı me ıçın en ın e ne re -

,,,. n ına'l-·ı·yatını bo-ag·a, Eski ı;inema ötekine nisbetle lecek net hükümlere bağlıyaca- muhtelif maçlar yapmak medlıu- ğı g ·hi bunu da lekniık komitesi- saret ve ne de hak bulamaz . 
• , vv ~.. tarafını saran kaşıntının şiddetin-

!lı~ b ku~ Uzeriııde, korku i- bermutad tenhaca, fakat yeni si· den cıyak cıyak haykırıyorlardı. ğız. Son günlerde bilvesile anla- riyeti vaniır. Bu zaruretler al - nin tetkikine \•e sonra da umum! Bilvesile tekrar ediyorum. Saha· 
, a,~•ı.ılldurrnağa kafidir. nema kapının d~ına kadar hınca- Filmin daha birinci kısmı bitme- şıldı ki ne dosyalarımızda ne de tında şimdilik Pazar faaliyetleri müdürlüğün tasvibine vereceğiz. !arda kardeşini bir yumrukle 

1'>- ' 1sı .. hınç, adam almıyordu. Pazar günü Fener stadında ni kaldırırbilmek maalesef müm Henüz kat'iyyet kesbetmemiş ol · ·· •:ıı ~ 1. 
0 Yle .. Berı ne iBtiyo • • mişti ki yeni sinemadan sokağa yerler seriveren \·e gözıinu oyan 

'..,_ ıl'.or .musunuz kapıten? Yedibela, ağızları sımsıkı kapa- bir vesika ve maltimat mevcut kün olamıyacaktır. Hatta bu duğu için bwıun ana hatlarını bi rkimseye sporcu diyemeyiz. 
«tıi doğru hatırtılı, huturtulu ve aca- .. 

, '., Yeni maceralar değil mi? lı olan on, on iki külahı sımsıkı değildir. maksat için biT devreli lik maç· yakında neşretiğimiz zaman go- Velev ki böyle bir kimse miis • 
• "" t yip uğultulu bir akındır koptu. k · · .. Ş'md'lik ·· ı . \: ... Yolumuzun üzerinde c~blerine yerleştirip daha vakit er- 3 - Her ararımızı muhtelif !arı düşünebiliriz. Biliı'sıniz ki rürsiınuz. ı ı · şunu soy - tesna bir marif.et ve kabilıyete 
ı rn Kendini sokağa dar atan , bir yan- -00 1 . -~ d 
~ an hantı gemisine rastla- kenken para ile yeni sinemaya tetkik hadfelerı en geçiriyo • federasyon tarafından evve ce i- yebilırim ki programımıoua a- de s-"-'~ olsa ona asla müsamaha 

dan cadde ortasında üstünü başı- B ı da tak· tt" ' · ı· edl' · ı im hilde ve hariçte ecnebi temasla- _..,, ı. girdi, oradaki orta sıralardan biri- ruz. un ar ıp e ıgımız an ım~ maç arın yapı a - ve menhamet edemeyiz. Bu ka -
"lerak nı eteklerini silkiyor, bir yandan ırz hesa!b f -'al d d ğ k ti " rına ""k geniş saha avırdık. Bil-' . !.. etıne dostum, o da o· ne yerleşti. Biraz sonra kalabalık gaye sporum ına ayu ı sın an o aca zarure er mus· .,... , b'ıl hakikatleri haklı gösterecek 

• "'' da bağırıyordu: k · h k k b' ı k · ah. b' ·1 · k. .. ·· ·· d 'ı.ıın .. n en güç tarafı kolayca basarken 0 , usulca celbinden çı - ve her esın u ll unu ayni de - tesna ıitün meın e ette ış_arı ı ta ı zaman ı e ım an gozonun e 
l~ti~tıuı, sa" saUm boğazdan kardığı külahın birini olduğu ye- - İçerisini ta:htakurusu bastı, recede kamil olınasıdu·. re kadar futbol müsabakalarını tutarak önümüzdeki senen n mil hiç >bir iddia düşünülemez. Ge-
lıl... ''•n 5 vücudumuz tbaştan başa kabar - 4 şım· diye kadar fed il · 1• k" 1 ·· · d eh ne Direktörlüğün dün tebliğ et-~~11\ ııonra geri kalan işler re boşalttı ve aradan bir kaç da- - ere o - tat' etmıştik. ı ume maç arı uzerın e em-
'<r oy cıklar içinde, ateşler gibi yanıyor. 1 Jmıyan diye 'k' .. Bu sene futbol faaliyetine her miyeti mahsusa ile duracağız tiği emirleri düşünceler:mizi te-.. Utıcağınmdan farksız - kika geçince ikinci külahı da yi- an ve o ı ı zurnre 

~ =======n=e=k=im=s=e~y=e=g;;,0s=· =te=r=m=ed=e=n=s=ır=a=la=r=ın====O=S=MA~=N=C=EM=AL==KA==Y=G=IL=I=;==k=l=üp=v=ardı.==Ar=tL=k=b=u=k=a=lin=am==ış=·=;==mın==t=ak=ad=a=a=y=nı=· =t=ar=ih=t=e=b=aş=l=ıy=a=-=;==v=e=b=u=h=us=us=ta=şi=m=di=.d=e=n=sô=.)=·l=en=e-==ıF=y=it=ed=i=y=or=.======== 
f k tef. k b . d F 1 k d "ph · k ı k ld M kı k kt 1 sapladı. Vahşi ha\.'Van, can acısıle 

TARZANIN OGLU _j 
\'•ı 

~J·~~DGAR RAYS 

1 
1'llıı\' Unuyor, ,bir türlü karar 

<:ı --Ordu M 
ı ılu~ · eryem, gözyaşla -
ı.. a ı:~d Yanına yaklaştı ve ko· 
~ '-ı 'Ur ı. Bu halile: •Bırakma 
'di. acıaı ·• demek istiyor gi· 
J•k 

ııı ... :· •llık 
·•ı tereddüde mahal gôr-

ı,Oe tı, ı!i . 

1 " ().'_dedi. Gel ·benımle be
~'lt ··da da.ha ra!-at yaıı-

tıı ın. liak 
tıı ~~ksi aret ve iskence gör-

~~ekı 11 lCorak seni himaye 
l\- .. 
~ Uçuk k 
~- ~.attııqız, bu sözlerden birşey 
v gına •ld. ı. Jak, kendisini ku -
h: • •Çta~ agaçın üzerine çıktı. 

)'~ Uqkl agaca atlıyarak bir l 
ilJ!t 

No: 22 

Akutun ıbulunduğu yere gelin- ı 
ce küçük kızı büyücek bir dalın ü
zerine oturttu. 

Meryem, kocaman maymunu 
görünce iirktü, bağırdı ve mini
minicik dile maymunu gö.stererek 
.Takın yanına sokuldu. 

Aımt, Jakın 'bir esire ile gel -
diğine zafıib olmuştu. Homurda -
narak yanlarına yakla!itı. Jakın 

göğsüne dayanarak boynuna sa
nlan küçük kız, maymundan hoş· 
lanınam~tı. 

!)'kut da onun gelmesinden mem
nun olinaml§lı. Bu, bir ya.'bancı i

di. Herhalde defetmek lazımdı. 

Uzun tuylü kolunu uzattı, küçük 
kızı çekip almak istedi. Jak, şid-

Çeviren: FUAD SAMİH 

detle mümaneat etti. Kucağında 
tirtir titriyen Meryemi işaretle: 

- Bundan ·böyle bizımle •beraber 
yaşıyacak. Dokunayım deme. Sen 
ve ben kendisini himaye edece -
ğiz!. 

Akut omuzlarını silktı. Küçük 
kıza bakıyordu. Bu miniminicik 
zayıf mahlükların ormanda yaşı
yamıyacağını düşünüyoııdu. A -
kutun nazarında zayıf mahlük -

!arın Ya!iamak hakları )'Oktu. Bun
lar e!l,leç ölüme ınahkümdu. Bun
larla me~ul olmakta ne mana var

dı? Fakat, mademki Jak öyle is
tiyordu, buna karşı diyecek yoktu. 

Akut, Jakın ıbu küçük mahlüka 
elıemmiyııt vennesine şaşıyordu. 

Zira o u a e • ırşey i. ev - ye a ar şu esız ço zaman ge- so u u. aymun, z• rı or . ü· 

kalade bir güzelliği de yoktu. çecekti. Ağacın dibinde yatırmak ğunu anla<lı. onu daha z yade «or-, homurdandı. Akut, tabii bir hissın 
Meryem ,maymundan o kadar da tehlikeli idi. Vahşi bir hayva- kutmak, eğlenmek istedi; hcomur- sevkile ağaçlardan birinin üzerine 

korkmuştu ki lbir aralık köyü, şeyllı nın pençesine düşmesi muhak - dandı, sivri dişlerıni gösterd~. Fa- çıkmıştı. Fa!kat tekrar yere atla-
ba·basını terk!ettiğine nedamet kaktı. kat, Jak doğruldu, Akut• şiddetli dı. Korak'ın yardımına koştu. 
eder gibi oldu. Nihayet bir çare buldu: Gece - bir yumruk indirdi, daıdaı: aşa<ıı 

• "' Meıyem; 'lebeğini göğııiinün ü-
Küçük kız g~eyi bir ağacın dalı !eri kucağına alıp ibebek gibi u- yuvarladı. Ve aşağı J.1ğ.11 sa:ka-

k 1 t k ' zerinde sıkıyor, bu korkunç man-üzerinde ve kor u i e geçirdi. Er- yu ma ·· rak gülmeğe başladı. Fakat bu gül-
. .. J k Ak t k-~ · · · İkinci gece ıböyle yaptı. Fakat zaravı seyrediyordu. Jakla Akut tesı gun a ve u • =ıuısını mesi çok devam etmedi. Yerden ' 

saatlerce yalnız bıraktıla{, yiye- bu sefer de kendi.si uykusuz kaldı. kalkmıya çalışan maymunun biraz kaplanın hakkından geldiler, can· 
cek aramıya gittiler. Buna Akut ·bir çare buldu: Ça- sız yere serdiler. 

ilerisindeki çalıların arkasında 
Öğleye doğru geldikleri zaman lıları topladı. Dalların çatal ye- kaplı bulunan büyük bir kaplanın Mücadele bitince Jak, ağacın 

Jakın yüzü ve gözü, elleri kan i- rine 'büyücek bir yuva yaptı. Ar- üzerine atılmıya hazırlandığını dalı üzerinde titreyerek kendile-
çinde idi. Meryeme çiğ bir et par- tık küçük kız, geceleri bu yuvada 

k ah t ed. d gördü... rine bakan küçük kızı işaretle: 
çası uzattı. Kızın eti yemek iste- yatıyor ve pe r a ıyor u. 

-W- 1 medığini görünce tekrar gitti, az Jak, küçük kıza antropoid li • - Bundan böyle ona i işme, ra-
sonra bir kucak dolusu muz \'e asnile hit® ediyordu. Fakat o Kaplanın başını kaldırdığını, A- ılıat hıra~<! Artık o benim ·küçük 
Hindistance,<izi ile geldi. Küçük başını sallıyor, arabca cevaıb ve- kutun üzerine atılmıya hazırlan- hemşireındir!• 
kız bunları işti'ha ile yiyor, gülerek riyordu. Biribirlerinin ne demek dığını gören küçük Meryem, acı Dedi. Maymun, Jakın ne demek 
Jaka :eşekkür edıyordu. is'.ı:dığini dilsizler gibi işaı~tle bir feryad ile gözlerini kapadı. 

istediğini anlamıştı. Baiını salla-
Uyku rreselesi Jakın zihnini yo- anlatıyorlardı. Jak, 'biran en·el yere düşmesine 

ruyor, canını sıkıyordu. Küçük Bir gün, bir dalın üzerinde o- sebeb olduğu m&)munun tayatı dı, ve: 
kıun bütün gece uyumadığını bi- turuyorlardı. Bir aralık Akut, k~- tehlikeye maruz kalınca bili\ te- - Peki, dedi. Madem ki ~en öy· 
liyordu. Kuşlar, maymunlar gibi !unu Meryeme doğru ,,;zattı. Ki:.- reddüd ağaçtan atladı. le istiyorsun ... 
~aca sarılUJ uyumayı öii'renin~i- çük kız bağırdı ve Jaklo. yanma Ve hançerini kaplanın göğsüne (Devamc ı:ar) 

• 



• 

.. 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

1- Yerli malı % 99 saf 50 ton külçe kurşun 300 tıon Veelifalya Al
man izabe koku ve 8.000 kilo Sudan zamkı kapalı zarf. 

2 - 120 ton -~ lm:ın gazhane koku ve 80 ton kriple maden l<ömüril 

eksiltme usulik satın alınacaktır. 

3 - Külçe kurşunun muhammen bedeli on dört bin ve muvakkaı 

teminat• 1050 !ıra . izabe kokunun dokuz bin teminatı 675 lira, Sudan 

zamkının alh bın, teminatı 450 lira, Alman kokunun iki bin ~şyüz sek

sen, teminatı 193,5 lirı:, kriple maden kömürünün bin seksen, teminatı 

81 liradır. 

4 - Kurşunun eksiltmesi 8/8/939, izabe kokunun 9/8/939, zamkın 

10/8/939, Alman kokunun 11/8/939, kriple maden kömürünün 14/8/939 

günleri saat 14,5 da klaremizdeki ıkomisyonda yapılacaktır. 

5 - İstekliler ~artnameleri almak ve mühürlü nümuneleri görmek 
üzere 22/7/039 tnihi.nden itibaren her gün saa 14·16 ya kadar idare· 

miz mulıasebesınc müı·acaat edebilirler. (5381) 

Maarif Vekilliğinden : 
Kütüphane Memuru Olmak isfiyenlere 
l - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimizde açılacak 

olan kütüphane memurluklanna en az orta okul tahsili görmüş 4 
memuı alınacaktır. 

2 - Bu meıınurların seçimi için 7 Ağustos 1939 tarihinde Aııka
ra.da ve İstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek isteyenlerin bulundukları yerler Maa· 
ri1 Müdünlüklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecek

leri fiş ve sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına 
dair olan vesikalarile çalıştıkları yerlerden alacakları iyi hizmet ve
sikalarını raptederek en çok 31 Temuz 1939 Pazartesi günü akşa
nıma kadar pilsen veya yazı ile vekillik kütüphaneler müdürlüğü
ne müracaat etmeleri Uizımdır. 

' 4 - 'Müsabakaya iştirak edenlerden ehliyetleri kati görülen ve 
sağlık durumları bu mesleokde çalışuağa elverişli olanlar altı aylık 
namzetlik mückietlerini İstanbul kütüphanelerinde geçireeeklerdir. 

Satış devresi sonunda bu işlerde çalışabilecekleri anlaşılanla; 
kur'a çekmek suretile boş bulunan vazifelere tayin ve sevkedile· 
ceklerdir. (5342) c3140, 

Her yerde (Mai çelikten yeni Amerikan 

"J O C K E Y •t Tıraş Bıçağını 
arayınız. JOCKEY, New-York sergiDinde 
büyük ralıbet ve muvaffakiyet kazanmış· 
tır JOCKEY Traş bıçağını bir defa tecrü
·be eden artık başka marka kullanamaz. • 

lstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 
Dimitri oğlu Periklinin Panayot zimmotinde alacağı olan meblağ

dan dolayı ıpotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamı 
üç yeminli ehlivukuf tarafından üç bin üç yüz lira kıymet takdir edil
~ bulunan Arnavutköyünde Büyükayamıa sokağı Yeni mahalle Al>
dillhak sokağı eski 22, 24 yeni 28, 9 numaralı altında dükkanı olan ha
nenin 2/6 hıı;se~i açık &rttırmaya konulmuştur. Evsafı aşağıda yazıl

dığı gibidir. Şöyle ki, bodrum kat zemini çimento şablı ve içinde tu
lumbah ku}u ve helıl. ve kömürlük ve maltız ocaklı ve mozayik tekne
yi havı olan mutfak, yir,e zemin katta zemini renkli çini olan bir antre 
olup ayTıca bir <Wa ve cadde tarafında 28 numaralı bodrumu olan ze
mini malta d~meli demir yaprak kepenkli dükkan olup camekanı dahı 
vardır. Bu dıikkanın bodrum ve zemin katı kagir binanın diğerleri ah
şap olup ele!<trik vP su tesisatı vardır. Asma kat, bir sofa bir dolaptır; 
!birinci kat mer~ivcn başında bir oda bir helıl. ve camekanlı sofa üze
rinde iki odadan mürekkeptir. tl'st kat çatı katı olup bir sofa iki çatı 
cıola:bından ibarettir. Hududu; bir tarafı Meltocu han"6i bir tarafı Ec
zane Tan&lj arsası ve tarafeyni tariki ile mahduttur. Sahası 72 met
ro murabbaıdır. Yukarıda evsaf ve kıymeti ve hududu ve sahası gös· 
terilen gayrimenkul 2/6 hissesi açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttıl'Jlla peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteriler in kıymeti 

muhamminenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat melctubuııu hamil olmaları icabeder. Arttırması 28-8-939 tari
trine mUsadif pazartesi günü dairede saat 14 den 16 ya kadar icra edile
rek kıymeti muhamminenin /',' 75 i bulduğu takdirde üste bırakılır. Ak· 
si takdirde son al'ttıranın taa>hhü.dü baki kalmak şa!'tile arttırma 15 
gün daha temd;d edilerek 12-9-939 tarihine müsadii salı günü saat on 
dörtten on altıya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok aı'1ıtıranın üzerinde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanunu.ıun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyd ,. ipoteklı alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa· 
hiplerin•n bu hakla•ının ve hususile faiz ve masarıfe dair oln iddıaları· 
nı il~n •. arih.nderı itibaren yirm gün zarfında evrakı mıisbitelerile bir
i te da·rerr ze bildirmeleri laz ı mdır. Aksi takd irde hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar oatış bedelini n paylaşıl.masında hariç kalırlar. 

Müteı·ehm vergi. t Pnvıriye ve tanzifiyeden •baret olan belediye rüsu
mu ve Vakıf icaresi ,bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik taviz 
bedeli IT'Ü~eriye nittır. Daha fazla malumat ohnak istiyenlerin 937-2460 
numaralı dosyada me\'cut evrak ve ma'hallen haciz takdiri kıymet ra-
porunu gıöriip anlıyacakları ilan olunur. 937/2460 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
itletme u. idaresi ilanları 

Muhammen bedei: 1800 lıra olan 3 adet temas pirometresi 2 adet 
temas p:rometrffii için hararet kaydedici ıle 1 adet temas pirometresi 
için heuret göoterıci 7 /8/939 pazartesı günü saat (11) on birde Hay
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu· 
lile satın alı~acaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 135 liralık muvakkat tem nat, kanunun 
tayin ettiği vesıkalarlo t~kliflerinı muhtevi zarflarını aynı gün saat 
(10) ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ~id şaı tnanıeler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-

dır. (5265) 

Sahip ve nepiyatı idare eden Bafmuharrlrl 
ETEM İZZET BENİCll 

U..ılıfıi' 7•' SON TELGLU' ... .._ 

Bu akşam: Kadıköyünde 

iNCi GAZiNOSUNDA 
Kıymetli San'atkar Bayan 

ve Kemani 

SA D i'yi 
dinleyiniz. 

Mürakib Alınacak 
P. T. T. Umumi Miidürlüğ4ndeıı: 

1 - İdaremız münhalleorine alınması kararlaştırılan ve ~ 
dan 55 liraya kadar olan mürakipler için müsabaka iJntilı 
caktır. 

2 - İsteklilerin hüviyet cii2ıdanı, mektep şahad:tn'1.'1'esi~!l" 
poru. aşı kiğıdı, zabıta ve adliyeden musaddak husnuhal !I' • 

ker lik vesikası, 4 foto6raf ve bir dilekçe ile hfılen memur 0~11 
ti sicil cüzdanlar ile dilekçelerini 18 ağustos 939 akşamına il ~ 
ra, İst~.nbul, İvnir, Konya, Sevhan, Sivas, Kastaminu, TrabP' 
rum, Diyarbakır ve Edirne Vilayet P. T. T. müdürlüklerirıe . 

4 " pC~ 
eylemeleri ve bunların 78/l sayılı memurin kanununun . u : 
sindeki şartlan haiz olmakla heralber devlet memuriyeune 
girecek\~rin 30 yaşını geçmiş bulunmama,1.ırı. ~ 

3 - Muraİt.ıbliğe alın~caklerın en az lise mezunu oınıal• 
dır. Hu1<uk, Mülkiye, Yüksek iktisat ve Ticaret 

0

mekteıbi ıııı 
muadili olan ecnebi mekteplerden mezun olanlar ve bunıard'° 
ne>bi lisanı bilenler terdhen alınırlar. ~ 

••••••••••llİİlll•••••••••••••••••••••••••••••• .. 11 4 - Müsabaka adı geçen villlyet P. T. T. müdürlüklerinde 
l=============--==========================\tos/939 pazarte~i günıl saat 14 de yapılacaktır. Müsaılıakada ~ 

A ık ınesamcler daima siyah 
noktalann ve sıvıkelerin te
şekkülüne zemin hıttırlar, cil· 
dinizin mesamatını sıkıştır -
mak sivilce ve çillerinizi iza-

le için siz de 

kullanınız. 

Olmama Rağmen 
SOLMUŞ 
BiR CIL TTEN 

Nasıl 
kurtuldum ? 

~ 

.Bütün dostlarım; bu dcreee 
genç görünmek için neler yaptığı
mı ınruyorlar. TakrJben üç ay ev
vel GO :nci senci devriyemi t~rik 
için misafirlerim gelırnişti. Tenim 
esmer ve sert ıdi. Gelenlerden bir 
çok kadınların, cildin unsuru olan 
Tokalon kreminin iııtimaH ıle 

memnuniyetbahş semereler elde 
ettiklerini öğrendim. Benim müte
reddit olmama rağmen tecrübe et· 
meğe karar verdim. Her akşam 
muntazaman :yatmazdan evvel 
penbe renkteki Tokalon kremini 
ve sabatıları da pudralanmadan 
evvel beyaz renkteki Tokalon kre
min, kullanmağa başladım. Bir 
kaç güo sonra, cildimin yumuşa
yıp tazeleştiğini ve bir hafta niha
yetinde daha genç göründüğümü 
hissettiıın. Bu.gün, üç ay oluyor, o 
derece cazip ve şayanı hayret bir 
semere elde ettım ki bütün dost
larım ancak 38 yaşında olduğumu 
söylüyorlar.> 

Cild unsuru olan pembe renkte· 
ki Tokalon kreminde Viyana üni
versitesi profesörlerinden doktor 
Stejskal idaresinde genç hayvan
ların ciltlerinden istihsal ve .Bio
ceı. tabir edilen ve tıpkı insan cil
dininkilerine müşabih genç ve sı:h
hatli, zengin ve kıymetlı cevher
ler hüllısası vardır. Beyaz ren,kte
ki (Yağsız) Tukalon lti"eminde ise 
taze krema ve saf Zeytinyağı ve 
sair besleyici un.;urlar vardır. 

Muntazaman her iki kremi kulla
nınız. Açık, yumuşak, düzgün bir 
cilt t~min etmiş .. olaeaksınız. Fa i
deli setı'leresi garan\idir. Aksi hal
de paraniz iade olunacaktır. 

' ' ' 
.. 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mel:tebimize 939 yılı .zarfında talebe kayıd ve ka!bulü şeraiti. 

1- Mektebin tahsil ınüd<leti Lise ve Yüksek sınıflı olmak üzeıe 
6 seredir. 

Yat; lı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve maki
nıst ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. 

Me~tt-bc kabul olunan tıılcoenin giyimi, yiyim ve sair hususatı 
mekte>b tarafınclan temin <'dilir. 

2 - Meklc..J>ın bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe 
alınacJktır. 

A- Lıse sınıfına alıoica1< talebelerin <Jrta mektebi bitirmiş ve 
yaşları on beşten küçük 19 da<ı büyük olmamaları şaı·ttır. 

B- Yüksek sınıfa alınac~lt tale'belerin de lise mezunu olmaları 
lii.zımdır. 

~ Yazılma'k için paıarte~ i. çarşamba ve cuma günleri mektebe 
müracaat edilmelidir. 

4- İstekliltrin mekt b müJürlüğüne karşı yazacakları istidaları· 

na aşağ•daki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A- Hüviyeı cüzdanı 

B- Aşı kagıdı. 

C- Mekteb şahadetnamesi veya tasdiknamesi ve yahut bunların 
mus-ıddak suretleri. 

D- Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı . 

E- Vehlerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları. 

F- Altı aJet karton.~uz fotoğrafları (9X6 eb'adında). 

5- Yazılma işi 26/Ağustos, 939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt 
olanların 28/ Ağustos/939 Pazarl~si günü sıhhi muayeneleri için s"'bah 

saat 8 de mektebde buluı;malaıı 18.zınıdır. 

6- Fazla lafsilat için Orbköyde mekteb müdürhiğüne müracaat 
olunmalıdır. 

istanbulrlan gayri mahallerden yıı.pılacak mtlracaatlara matibu 

mei<tebp dühuı bilgisinden gö:ıderllir. Müracaat için posta pulu gön-
derilmesi lazımdır. (5272) 

Memur Alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İd2reıriz müııhallerine alınacak memur ve müvezzi için mü
sabaka imtihanı yapılacaktır . 

2 - İstcklıleıin hüviyet cüzdanı; mektep şahadet-namesi sı.Hhat ra· 

poru, aşı kagıdı. zabıta ve belediyeden musaıddak iyi hal kağıdı, asker-

1\k ves;;,ası , 4 fotoğraf v" bir dileokçe ile halen memur olanların sicil 

cüzdanJarile dilekçeleri 11/Ağusıtos/939 akşamına ıkadar vilayet P. T. 

T. MüJürlülderine mütacaaıt eylemeleri ve bunların 788 sayılı memu

rin kanununun 4 üncü maddesindeki şarHarı haiz olanakla beraber dev· 

Jet memuriyetir.e ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmiş bulunmamaları. 

3 - Memurluğa alınacakların en az orta, lise mezunları tercih edi· 

lir. Müvezzilerin de ilkmektep mezunu olmaları lazımdır. 
4- Müsabaka Vilayeı. P . T T. Müdürlüklerinde 15/Ağustos/939 sa

lı günü saat 14 de yapılacaktır. 
5 - Mii.<ab•kada muvaffak olan lise mezunlanna 20, orta mektep 

mezunhrınl P. T. T. memurin kanununun hükmüne göre şimdilik 10 

lira ve müvezzilere dL 7 den 10 liraya kadar maaşı asli verilir. 

6 - Süvari miivezziliğini istiyenleı· dılekçelerinde bunu tercih et
mekle beraber bir hayvan tedarikini taalhhü.d edeceklerdir, Bunlara beş 
lira ye'll bedeli verilecektir. 

7 - Başka da; relerden naklen gelecek olanlar miibabakaya tabi ol· 
makla beraber kendılerine umı.mıi hükümler dairesinde maaş verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanların idarece teklif olunacak her
hangi bir yeri kabul etmeleri şaı·ttır. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Komisyonundan : 

Eksiltmeye kon ulan 
Eşyanın cinai 

Elbise 
Yatak ve yorgan 

Miktarı Muhammen 
tledeli 

Pey 
akçesi 

67 ta. 17,60 89,00 

çarşafı 1000 ad. 1,70 128,00 

Satına ima 

Eksiltmenin 
1arihi Sa • tı Şekli 

3/8/939 14,30 Açık 

3/8/939 14,45 Açık 

1 - MekteLin 939 mali sen si zarfındaki i)ıtiyaçjaı·r açık eksiltme· 
• I 

ye konu!mui~ur. ! ~ ' ' 
• •. 1 l ' ·J. 

2 - Bu ihtiy ~darın cins ve miktarlar ile muhammen bedelleri ve 

ilk teIY\ınatlc.rı Ll:siltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İskklil~r 939 mali senesine ait Ticaret odası vesikalarını göıt

terecek lerdır. 

4 - Şartnam~lerini görmek isteyenlerin her gün v.e eksiltmeye gi

~ec~kl!lrin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mekteb binası dahilindeki 

komisvona wuracaatları ilan olunur. ,(5184) 

olanlardan lise nezunlarıı'a 20 ve Yü~sek melı:teb mezunI~rı~ 
derecesı~e ve 3656 sayılı tev'hıt ve teadül kanunu hükülll 
asli maaş verilir. 

ya 
6 - Başka dairelerdeıı naklen geleeek olanlar müsabaka ,-1 

makla beraber ke;1diliine umuımi hükümler dairesinde ınaaŞ ıl 
7 - M'isabaka imtihanında muvaffak olup ta mürakıP 

edilecekler t•şrin iPVVcl 939 bidayetinden i:tilbaren Ankafll
01 

kurs göreeekler ve bunun netic"6inde yapılacak imtihanda ~ı# 
müra.kiı> sıfatile vilayetlere gönderilere>k alakadarlara tedt 
nacakb~dır. 

g - Kursda muvaffaK olaı::ııyanlardan hariçten gelenler 

yete kabul edilıneyecekler ve naklen gelenler ise idarePİ~ 
edeceği diğer v~zifelere tayin edileeelklerıdir. 

9 - Mfö ak iplerin makar ve mıntakaları idarece tensip 01~ 

Harb Okulu KomutanlığındaG 
Harp Okuluna 15/tenımuz/939 günü nihayet bulan kaY1tj)ı 

muamel~si cEy"fıl 939, nihayetine kadar uzatılmıştır. Askeri . 
rine ve Ankarada bulunanların Harp Okuluna müracaatları 
nur. . 179 , ,55ı, _.,/ 

Istanbul Nafia Müdürlüğünd 
2·8-939 ~arşal"l'ba günü saat 15 de İstan'bul Nafıa Müdiirl~ 

mc komisyonu !'üasıııd~ (9886.86) lira keşif bedelli İstanbul 'i ./ 
niz Ticaret Mektebi Havuz İn§aatı açık eliliiltmeye konu!ınU~1 . 

Mv ,ave~e. eksatme, Nafıa İşleri Umumi, hususi ve fcPP
1
.' 

meleri. proje, keşi f hı:Iasasile buna mUteferri diğer evrak 
09 

görüle<>ektir. 

Muvak!k~t teminat (742) liradır. 

İstel<lilerin en az bi.r taat>Jıütte (5000) liralık bu işe benze! 
tığına c~air idar.leriııden a1mış olduğu vesikalara istinaıdeP 
vilayetinden yazılmış ,'bJiyet ve Ticaret Odası veslkalarilc ge 

rstanbul Sıhhi 
ve Eksiltme 

Müesseseler Arttı~ 
Komisyonundal1 ' 

HeYbelhda Veroın Sanaroryomuna liizım olan 131 kaieJtl 
tı~i malzeme açık ekEiltmeye konulanuştur. 

1 - Ekı;ilt..1.e 2/8/939 çarşamba günü saat 14,30 da Call• 
Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdürlüğü binasında kurulu j(Oi1' 

yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat; 2593 lira 66 kuru~u.r. 

3 - Mu,akkat garaııti; 194 lira 54 kuruştur. 
4 - İsteklil, ·r şartnameyi her gün komisyon.da görebi!irlef· 

5 - İstekliltr 1939 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ) 
e"' yazılı vesikalar ~c bu işe yeter muvakkat garanti makbuz v • , 

mektubu ile birlikte belli ~ün ve saatte komisyona ,gelmeleri· 

DEVREDİLECEK W
11 

BERATI 
cAdiyen gazlı haldeki ~ ·, 

bonların tahviline mahsus 1 
j)ıfil 

ameliye> hakkındaki g:ı1 
alınmış olan 6 Ağust~ l;I 
ve 2382 numaralı ihtıta ıt 

ihtiva ettıği hukuk, bU kf 
Türkiyede mevkii fiilC ~~~ 
çin icara verihnesi için t~ 
mekte olmakla bu 1ıu> 11· 
malumat edinmek istiYe~ J 
!atada Aslan Han 5 incı,ır 
numaralara müracaa~ eı ) 
ilan olunur. / ~ 

Çocuk HekiJJ1
1 ~r 

Dr. Ahmed AkkOY • 
Taksim - Talimhane f•1.~ ' 
P azardan maada he~; t;oı~ 

15 den sonra. T~ 
1 'i GÖZB~p.f 

of Dr. Murad RalJl~,r 
Taksim • Talimhane. ;f, 

caddesi No. 10 Vrf'feJ: f 

saç boyaları saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli 

sıhhi saç beyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANES 
BEYOOLU. İSTANBUL 

Or. Ekrem Behç~t JJ· 
Tıh Fakültesi Kulıı~ 

Burun DoÇeıı ai 1 
Taksim Cumhoriyel c• ~~ 

Mııanne PaHr4ın ...,.acı-. ı1 
. Teitlod• 


