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lııönU'nün tetkikleri ve açık 
lıaablhall bazı elemanlar • 
4aki bir kusur noktasını VÜ· 

tııhla ortaya koymaktadır: 
•Gt1nt1 gi1n etmek• ıdhni
hti. .. 

t -
~ ETEM İZZET BENİCE 
li illi Şef İnönU'nün Çankırı 
tft da lleçirditi ııün ve muh
~ 1tUt me.lekteki vatandat
S/'Ptıtı açık hasbihal bazı 
\ r ~dairi bir kusur noktaaı
~lllıJa ortaya koymUf bulun
' u. Bu nokta, Türk lnkıll· 
~ı Ve kemalbt rejlınln tam 
\ ~~I~ oportüıınt bir teııahür
' diliınizde ve mütearifele-

l~lsında ona: 
~'lı •rei maslahatçılık... 

lld da· 
ı. ~Unu · ·· k. 
"t•• ııun etme • .• ,, 8 
~ · u kusur umumi, pmil 

\ıı.111 Ur detJJdir. Fakat, btr iki 
lı Veya mürssesede de ras-

'lllıiı Of ı:iirillecek, lhmııl ile 
t<:tk zaiflardan dqildlr. 

ı ttı llı~ali bir be, yann iki, 
ı, ~ iki bin olabilir. Onun 

"'- lilt.i, IQ, lltnıı Şef bu nokta ve 
,'\ Ilı Yet uıerinde ısrarla dur
~~ •a~llıezelerinl yapını§, hay
ı._· l>ıeııı 1Yaıtıamış, köylü Uc all-
0 b; ~ •e müdürler arasında 
~ 1 •orııu bAkiıni gibi du • 
~Plllııtır. 
liıııı dan biri Çankırıda dev

\. "'tt:'~da buğday temizleme 
"-' ti dururken zilrraın ar
~ ~1 '*•arına rağmen mevcud 

trı., . 
1.. °' " lfe arz ve scvkedll • 
~l>ıaa~:enı makine de celbo-
~io· u. 
~ b11; de 750 bin klloluk iplik 
lın "'l;ı,tııQ"'?aaına ratmen ali
~in, butun taleb ve ıiki· 
~la 'atıııen alacak iplik bu

• ~lı ••dır. 
'il ş.f b' 
\ ttt•ı. •~hassa bu iki mcııe-

~ ıı~lıtlkiyet sahihlerinin, 
't<ınd memur ve müdür
bı,ı.,. an dinledikten sonra, 

,,,, ı:ı 111 
naklettiklerine ıöre: 

"I Unlar . 1 ~ i'aı.a ~aresız ey er de-
'ıı •tun t boyle bir mesele 

%11, 
11 hilınek için Reisi

~lııe '::1 buraya kadar gel
,"'<la, b •cıet kalmamalı. Bu 
'I ll9it b · 
1tı . l•lııı ırşey, ben bura-
) tıın,i" eden burada niçin 

tJ:Ol'o. 'Ol'? Q 
"'"'Ilı. " nu merak e<li-

'-~lt"llir . S'tt ltıt.;0ııı;. 'l'urk milleti Ata
~ Ve ı.u'ı .~Uerek, inanarak, 
ltlıı ita u~u kurtuluş ve 

'lı,~l~t. · l'ıl nından, nefsinden 
ı(~itı~11 tı/~""1lyerek ıeve se
• ~ "t C ltıe, Türk milleti 
' ı;.., ıı uınhuriyetin bütün 

:•t ~ı:.11lılrlikte en başta 
it 'ad- bı ve muhafızıdır. 
~ı, l>ıtvlQ: 

1
töze çarpan tek 

Sı~ı;. ~-frnııı.. şte Cumhur Re
~ i~11 Ve., • 

1•rını Üzerlerine 
it ~f'de ~etak ediyorum?• 
\Q q hoJı~Ylırdukları nok

lıı ııoı.ı.:'trı ve bu mera
ı..; (l>t"•ııı 1 

da sadece fU· 
'\ 4, ı ı ncı tayfada) 

~~ 
~D__~ 
~lJK 
~~~ 

•q; ~ tın e . 
"0~ n ıyl •e en 

~ 1~ 1~. • l'F;J.c;RAF da 

'"'ıı bııı.~ "\çok satılan ve 

' 
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Akdeııisdeki İngiliz filo •una ınensub bir dlrednot 

Bir Harb Vukuunda Ingiltere 
Ve Almanya Ne Yapacaklar? 

Ribbentrop'un Paristekl Bir Sözü ve Çemberlay'n ın 
Beyanatı Vaziyeti Calibldikkat Bir Safhaya Sokmuttur 

L 
ondra 15 (Husu~i)- Akdeniz meselesi Çem
berlayn • lusolini mülakatına kadar tavsa
mış gibi ı:örünm<kle beraber içiniçln kay-

namakta ve vahametini tamaınile muhafaza etmek
tedir. Çünkü meselenin esa:.ını İtalyanın Fransadan 
şu veya bu kara parçasını veya müstemlekeyi ko
parmak olmayıp İtalyanın Akdenizde bütlin dev
letlere üstün bir me,·ki temin etmesi teşkil eyle
mektedir. 

Filhakika İtalya vaktile İngilter~ye karşı da 
ayni maksadı temiır yolunda çok tehlikeli tcc~übe-

lere ve teşebbüslere girişmiş, nihayet Londra • 
Roma arasında geçen müzakereler neticesinde 
Londra A.kdenizdeki esas menfaatinin ana vatanla 
imparatorluk arasındaki yolların bu denizden ııeç
mesi itibarile bu yolların emniyetini teminden iba
ret olduğunu kabul'etmiş ve İngiltere • İtalya ara
sındaki ihti!Af zail olmuştu. 

Fakat Fransa Tunus gibi A.kdenizin anahtarı 
mesabesinde olan mühim bir yerle Korsika gibi 
İtalyan topraklarına girmi§ bir adayı elinde bu • 

(Devamı 8 ın<ı ub.ifede) 

Müstakil Ukranya 
Nasıl Meydana 
Getir ilecek? 

1 Akdeniz, 
Boğazlar, 
lngiltere 

Lehistan Ve Sovyefler 
Ne Ya p a c a k 1 a r 6~:::. 

Geçen sene memleketimir• zi • 
yaret ederek yeni Türkiye hak • 
Kında makaleler yezan .[,unday 
Tlmcs• gazetesinin siyasi muhar
riri Scrutatör Akdenizdeki Lıgi
liz menfaatlerinin hayati bir me· 
sele teşkil ettiğini izah eden yeni 
bir makalesinde Türkiyeyi de 
mevzuu bahsederek diyor ki: 
•Şu sual daima soruluyor: İn • 

giltere ne zaman artık daha ile • 
risine müsaade edemem, diyecek? 
cevab fudur: 

•Almanya yahut İtalyanm Ak
denizdeki muvasalamızı tehdit et
tikleri, yahut Asyada bize taarruz 
etmek i.ttedikleri zaman. Alınan
yanın Orta Avrupa ile uğraşması 
bizi o kadar korkutmaz. Fakat 
böyle bir siyaseti durdurmak bi
zim boğazlardan Karadenize geç
memizi temin edecek bir Türk it
tifakına ihtiyaç vardır. 

Türkiyeyi ihmal eder, yahut 
Arab devletleri federasyonunu 
müttefik sayacak olursak, Lord 
Sa!isbury'nin dediği gibi paramı
zı yine yanlış ata yüklemiş olu • 
ruz. ,~··~ So~ktkı akşam 

~~.~ 0ltııy • l'ELGR.AF 
0•ııı.;•ularına daha 

~ 
MiisıakU bir hale ıretirilmesi iste nen Ukranyalılar milli kıyafetlerile 

milli oyun tarını oynuyorlar 

Yapıcı ve muvaffakiyetli bir 
bari§ siyasetinin anahtarı, Orta 

(Devamı 1 uıcı aa.hlfede) 

Milli 
Şefimiz 

Orta Anadoluyu 
d a Dol•şacak[a r 

Ankara 15 (H=i muhabiıi
mizden) - Dii.n bi!dirdi!}irn 
veçhile Vekiller Heyeti dün 

meclis binasında Başvekilin ri· 
yasetinde bir toplantı yapmlfh7. 

Milli Şef lnönü ıon tetkik seya
hatleri neticesi edindikleri mtı· 

baa aid direktiflerini bugün de 
vereceklerdir. 
Mılteakıben memleket dahı

linde yapııcaklan ikinci tetkl,. 
seyahatine sii.ratle ba~lıyarak . 
!ardır. Bu defa bilhassa orta A· 
nadolu ve bu arada Bolu ı·e hıı
vıılisini riyaret edeceklerdir. 

Sabıkasız 
Hırsız da 
Yakalandı 

Acaba Bulgaristandan 
Niçin Gelmiş ? 

Emniyet mü · 
dürJüğÜ ikinci §U· 

be ikinci kısım 
memurları, bir ay 
evvel §ehrimize 
gelen ve bu müd
det zarfında bir 
çok sirkatler ya· 
pan azılı bir hır· 
sızı yakalıyarak 

adliyeye teslim Azılı hırsız 

etmişlerdir. Abdi 
Son bir ay zarfında Beşiktq v~ 

Ortaköy semtlerinde sık sık hır
sızlıklar olmakta fakat zabıtanın 
bütün gayretlerine rağmen bu h •,. 
sızlıkların faili bir türlü ele !f"Ç· 
memekte idi. AlAkadar memurlr.r 
tarafmdan yapılan tetkikat net!-

(Devamı 6 ncıda) 

Meme/ 
Meselesi 

Varşova 15 (A.A) - Liberal 
Kurjer Polska gazetesi, Meme! 
meselesi karşısında ittihaz etmiş 
oldukları bozguncu hareketlerin
den dolayı Fransız ve İngiliz mat 
buatını muahaza etmektedir. 

Bu hususta ortalığı te!Aşa ve
recek surette çıkarılan şayialar, 
esassız bir takım endişeler uyan
dırmıştır. 

Bll gazete, Meme! meselesinin 
bu şehirde hayati menfaatleri o
lan Polonyayı lıikayd bırakamı -
yacağını yazmaktadır. 

Alınanyanın Memclüzerind;ı;ı' 
mutalebatının dinamizmi, bir ta
kım tenkil tedbirleri ile bertaraf 
edilemez, maamatih Almanlar cfo 
Meme! arazisi statüsünün zerrece 
lhlıilinin tevlid edeceği müşkiı • 
lalı anlanıış görünmektedirler. 

( 

Konıre murahhasları içtima halinde 

Parti Kongresi 
Bu Sabah 11,15 te Partide Toplandı 
H alk partisi viliyet kongresı 

bu sabah saat on biri çey
rek geçe Vali tarafından kı

sa bir nutukla açıldı. L(ltfi Kır • 
dar bu nutkunda ezcümle: cBuÇin 
partimizin ilk kongresini açmak
tan çok bahtiyarım. dedikten son
ra kısa bir zaman içerisinde yarı· 
lan işlerin büyüklüğünü ve ehf'm
miyetini anlattı ve dileklerin açık
ça ortaya konulması partinin e -
saslı umdelerinden biridir diye 
azanın dikkat nazarını çektikten 
ve Büyük Şefimiz İnönünün ya • 
pılacak işlerimiz! vazıh şekilde lıı

har buyurduğunu ilaveden sonra 
Atatürkün hatırasına hürıno?ten 

beş dakika sükOt edilmesini tPkl!f 
eyledı. 

Beş dakikalık sükı'.lttan sonra 
kongre riyaset divanı seçimine ge
çildi. İşar! reyle yapılan seçim ne
ticesi başkanlığa İbrahim Kemal, 
ikinci başkanlığa Refik Ahmed 
katibliklere Meki Hikmet, Naci 
Ali intihab edildiler. 

Divan riya•eti namına başkan 
kısa bir teşekkür söyledikten ,c,,. 
ra ilyünkurulun 937 - 938 çalışnı·ı 

Vali kongreyi açıyor 

raporu ve hesabları okundu. Bll 
rapor ve dilekleri tetkik için Pn· 
cümenler kuruldu . 

1 KIMSESIZ LiK YÜZ ÜNDEN j 

Z a vallı Ada m D i ri 
Diri Yanıyordu 

Fedakar Zabıta Memurları 
i htiyarı Kurtardılar 

Dün ıık§arn Alemdarda bır ha
dise olınll§ ihtiyar bi•· adam 
diri diri yanmak üzere iken 

bir polis komiseri tarafından kur-
tanlrnışt' ır. Hadise şöyle v:nıuş
tur: Dün akşam saat 8 ıaddele -
rinde Alemdarda Ayasofya mü • 
zesi arkasında Caferiye sokağın -
da 12 numaralı Mehmed adında 
bir bekçiye aid ve 7ıJ yaşlarında 

Cideli İbrahim oğk Osman is • 
minde bir kimsesiz iMiyarın otur
duğu evden yangın çıktığı ı;:orül
müştür Hadiseden haberdar edi
len Alemdar nahiye,indeki zabıta 
memurları bir taraftan itfaiye j 

ye haber vermişler diğer taraftan 
hadise yerine koşarak lazım gden 

tedbirleri almışlardır. 

Alemdar nahiyesi komiscrl~r.n
den Hilmi yanmakta olan ~vıı. 
içinde hastalıklı bir ihtiyarın b.,. 
lunduğunu öğrenince hemen ıı
levler içinde bulunan eve dalmı< 

' ve komiseri diğer memurlar da 
takib etmişler ve diri \'anmak Ü· 
zere bulunan ihtiyar Osmanı mu
hakkak bir ölıimden kurtarmışlar
dır. Bu sırada yangın yerme ı:c·
len itfaiye de yangını daha f111.Ja 
büyümesine meydan vermeden 
söndürmüşlerdir. 



IHADiSELE RŞISINDA~ Em'ak 
Eytam 
Bankası 

1 p o L • 
1 s Vekil 

Muallimler 
Meselesi 

L-------Son Telgraf, 
BİRAZ DA K .ıınLıtZE .;;;.;;;..;;.;;,... _____ -
ÇATMAK İSTWİM 

l\IEC'IBR KIR:\UZI 

BOYA İllfİŞ 

D 
ünkü gJzetclerden birind-! Havadisi okumuşsunuzdur: Ok· 
lstmıl~r. kabı •. ; etını .ırtı • meydanında bir cesed bulundu. 
ralını• scr.evl>alı bir ma • Bır takını izleri vardı. Katil ara

kaie okudum. S•yın başmuharrir nıyordu. Kan izleri ince uzun de· 
tasarruf haft sı m..ir.a el:.etıle şöy- vam ediyordu. Morg bu kan izle

le yazıyor: c 1cden ıru;an dem~k 
iyi yaşıyan ınsan demekl.!r. İyi ya

şamak için, ıyı sarfetmek Jiızım
dır İyi sarfed bilmek io:ın. iyı ka
zanmak mecburiyetı vardır.• 

Muharrir mkalesıne şoyle d~ -
vam ediyor: 

cBlr insanın medeni seviyesi 
ihtiyacının çokluğu ile ölçül:U

İptidai insanın ihtiyacı basit ve 
iptidaidir. O, günde bir kilo ek

mekle de yaşıyabilır. Bir kulü..,.._ 
de barınabilir .• 

Sayın başmuharrir bundan s.ıı:· 

ra, medeni bir insanın nelere ih· 
tiyacı olduğunu lilfa ile anlatı • 
yor .. 

Meğer nelere, nelere ihtiyacı -
mız yokmuş?. Bu hesaba göre, IL5 
birimiz medeni değiliz. Yalnız şu

nu merak ettim. Bu gazetenin ida
re müdürlüğü vazifesini yapan ve 

ayni zamanda gazetenin ortağ; o 
lan zatı muhterem, insanın yaşa

yış tarzı hakkında, bu makalede 
söylenenlerin tamamile aklini 
aöylerdL 

Bu yuıyı okuduktan sonra, ken
di kendime: 

- Bu gazetede idare işlerine 

bakan ortak bu makıtleyi görme
den, yazı neşredilmiş olsa gerek, 
dedim. 

Aksi halde, bu gazetede çalışan
ların bütün bu ihtiyaçlarını kar -
ıılıyacak şekilde maaşlarının art
tırılm!f olmasına nasıl inan~bilir

dimT .. 

rini teUı.ik etmiş, meğer, bu kır
mızı lekeler kan değil,kırmızı 'bo
ya imiş .. Bu kadar açıkgöz katıl, 
hiç duymamıştım. Üşenmemi~, bii
tün yolları kırmızı boyaya garket
miş. Hay boynu altında kalasıca 
herif.. 
TABANCA -
ÇEKEN~ 

Kadınlara, ne oldu böyle!. Bır 
genç kız ötedenberı tanıştığı lıir 

gençle, bir mahallebici dükkam'l
da otururken, birdenbııe taban -
casını çekmiş - erkek değil ha, A.ız 
tabancayı çekiyor - delikanlının 

göğsüne dayamış .. Bereket versın 
ki tabanca ateş almamış .. Gör •. iı· 
nüz mü şu işi? Mahallebici dük
kanında Ata tavukgöğsü varken, 
delikanlının göğsünden ne isle • 
din, be mübarek? .. 

BiR MAHALLEYİ 

AYAGA KALDffi~ 

Beyoğlunda, bir sokakta oturan 
iki kadın, bir mahalleyi ayağa ka.
dırmışlar .. Öyle bir kavga, bir ba
ğırışma olmuş ki, bir mahalle hal· 
kı ayağa kalkmış, kapının önün~ 

toplanmış .. Bu havadisi veren ga. 
zete, il<i kadının bir mahalleyi a
yağa kaldırmasını taaccü1ıle ya • 
zıyor. 

Yahu, kadınlara hürmet edile • 
cek bir devirde yaşamıyor muyuz! 
Bazan bir salona bır tek kadın gi
riyor da, bütün erkekleri ayağa 
kaldırıyor. İki kadın bir mahall~yi 
ayağa kaldırmış, çokmu'" 

AHMED RAUF 

~ÜÇÜK HABE LE~I 
* Belediye yeniden kontura! -

muayenesine başlamıştır. * b:ızı hatlara l§leyen otobüs 
sahipleri belediyeye mürııcaatla 
fiyatlara zam istemiştir * Belediye Tetkik Şubesı mü
dürlüğüne mimar Ari! HikmPt 
tayin edilmiştlr. * Vakt!le ilk defa itfaiyeyi te
ıis eden meşhur Davut Gerçeğin 
·baklyel ızamı Hasekiden Edirne
kapıya nakied:lecektir. * Evvelki gece İngillı Başve
kili Çamberlaynin Londrada eo
nebı matbuat cemiyetinde söyle
diği nutku dinlemek üzere da -
vetli olan Alman gazetecileri ve 
Alman elçisı bu toplırntıya iştirak 
etmemişlerdir Bu hiidıse İngilte
rede asabiyet uyandırmıştır * Memeldeki Yahudiler kaç • 
mağa başlamışlardır. * Alman Bankası müdürü Dr. 
Şaht Londraya varmıştır. 

* İstanbul dokumacıları da iş· 
liyecek iplik bulamadıklarını id· 
dia ederek İktısad Vekaletine 
müracaatte bulunm~ardır. * Son günlerde şehrimiz.de grip 
hastalığı çoğalmıştır. * Halk sandığı yarın mera.•im
le açılacaktır. Resmi küşadı yap· 1 
mak üzere İktıaad Vekili ŞHI 
Kesebır ,ehriınize gelecektir. 
* Otobüs sahibleri Beledıye.ve 

mür~aat ederek yenıden zam İ•· 
temişlerdir. * Dolmabahçe hAdısesi hak • 
kında dinlenmek üzere şehrimize 
gelmiş olan eski emniyet müdür 
muavini KAmran dün müfettişler 
tarafından dinlenmiştir. * Sıvasa ilk kar diişrnüş•ıir. 
Kar tatlı bir yağı~la dovam et • 
mektedir. * Memelde yapılan ıntihabdı 
Almanlar 130 bin reve kat§ı 576 
bin reyle kazanmıılardır. 

* Karadenizde fırtına dinmi;- l••••••••••••••I 
tir. * Milli Müdafaa Vekilimiz Ge
neral Kazım Özalp tasarru.f ve 
yerli mallar haftası münasebeti
le dün akşam radyoda bir konte
rans vermişlerdir. * Asan.örlerin idaresi için be
lediyece bir talimatnaıne hazır • 
lanmıştır. 

Ev kadını 
Tasarrufa riayetin ilk şarh, bir 

kiler sahibi olmaktır. K!lersiz ev 
hesapsız evdir. 

Kuvvetli ve ucuz gıda reçel ve 
şuruptur. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

GÖKYÜZÜNDE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 59 

Yılmaz başını sallıyarak c.vab 
verdi: 

- B~n de senin gibi inanmıycr
dum .. Onun burada başka bir ltıı 
gırd .~ ni sanıyordum. Fakat, o 
bızden kurnaz çıktı. 

- Hayır ol:ı, ne var yin•? 

Yazan: lskender F. SERTELLi 

Polıs hafiyesi cebinden bir ili· 
jıd çıkardı: 

- İşte telgraf ... 

Re~ad tereddıidle telgrafı aldı .. 
Ve kekelıyerek okudu. 

- Vay canına. Kaçmağa mu· 
vaffak oldu desene?!-

Muhtelif Yer' erde 
Şubeler P.çacak 

Emlak ve Eytam Bankas ışeh • 
rimiz müdilrü Cemal Kısakürek 
Samsuna gitmiştir 
Öğrendiğimize yöre; İstanbul

da old;.ığu gibi dı4~r şelıırlerde 

de halkın ve Emliık sahıp!erinin 
kredi ihtiyacının lemııı• icin Em
liik ve Eytam Bankas! muhtelif 
yerlerde yeni şubeler açnıağı ka
rar laştırılmı ~tır. 

Bu şubelerden ilki cSamsun• 
da açılacaktır. 

Cemal Kısakürek t:ıı hususta 
Samsun ve havaliN•ı.l~ tetkikler
de bulunduktan sonra bir r3por 
hazırlayacak ve yeni şubeler he
men açılacaktır. 

Elektrik 
Şirketi 

Hesapları 
Eski elektrik şirketi hissedar -

ları ve idare meclisi 14 kanunu -
evvel pazartesi günü bir heyeti u
mumiye içtimaınıı çağırılmışlar- . 
dır. 

Şirketle Türk idare meclisi Rza· 
lan arasında geııiJ bir ihtilaf mev
~ud olduğu söylenmektedir. 

MeselA tasfiyeye memur iki ec
nebiden birine 6500, dikerine 50CO 
Türk lirası verildiği halde Tiirk 
tasfiye memuruna 300 lira ü~ret 
verilmiştir. 

Bu kabil müteaddid pürüzlü iş
lerin toplantıda mevzuu bahso!a
caaı anlaşılmaktadır. 

-~ 

Altın 
Kaçakçılığı 

İstanbul, Fılistin ve Bulgaris· 
tan arasında kıilçe altın, İngiliz 
lirası ve Türkiye banknotu üıeri
ne kaçakçılık yapan bir Yahudi 
şebekesı Bulgar polisi tarafınÇan 
yakalanınış ve bunlardan Türlı. 

Labııyetinde olanlar sürgün Mil
mişti. 

Bu kere Ferçlinand ve diğer va
purlarla İstanbuldan • Varnn• ya 
Türk kaj!ıd parası kaçırm İsmafr 
Sabri iSmiııde bir Bulgar tebaası 
adam yakalanmıştır. Söylendığ•ne 
göre mumaileyh vapur memur • 
!arı vasıtasile 40-50 bin lira kadar 
bır paravı İstanbuldan Bulgaris
tana kaçırmıştır. 

-<>---

Kög büdceleri 
Dahiliye Vekaleti dün Vila\'ete 

emir göndererek .köy bütçeleri. 
nin bir an evvel hazırlanarak ik
mal olunmasını bildirmiştir. 

Emirde; büt~-elerin ay somma 
kadar muhakkak Vekalete gön -
derilmesı de istendiğinden vila -
yet; keyfiyeti hemen bütün miil
hakata tamim etmiştir. 

* Savarona yatı boyanmak Ü· 

zere İstinye tezgahlarına alın -
mıştır. 

1 

ı: 

' mez miyim bu adam yaman bir 1 
bazirgandır diye .. İşte hepimi?i 
kefese koydu .. Çıktı gitti. 
Reşad telgrafı bir daha gözden 

geçirdi: 
- Bunu nerden ele geçirdın 

sen? 
- Adresini okumuyor mus•1n? 

Tayyareci Cevada gelmiş .. Dün di
lenci kıyafetile Yeşilköye gitmiş
tim. Orada belki Nihada rastlarım 
derken, Cevadla karşılaştım. İçe· 
riye girdim .. Bir bardak su i.te
dim ve bu arada masanın üstünde 
duran şu telgrafı gordüm. 

- Ne olacak .. N''ıad Berl'ne 
varm~ 

- Ne diyorsun, Berline varnuş 
rrı• 

- Evet. Uf arall"ızda kalsın, 1 

Nihad bu oyunda bizi mağ!O.b et
ti. Buradaki 1§1' girmesi meselesi-

- Ötesi mallım. Derhal çalarak 
orar!an sıvıştın, değil mi? 

- Şüphesiz. Şimdi elımde Ba
yan Pakizeyi inandıı 1 cak güzel 
bir vesika var. 

Evet. Muva:lLıtına dair tel-
graf geldi. 

- K~ L? ••• 
- Km ola~ak' Bana ... 
- Haydı canı•n, a,ay etme b .. 

nimle! 

' nin neden uydurulduğunu anla • 
dın mı şimdi? 

- Hayır .. 

- Zabıtayı oyalamak ve bu 
rada kaçmak fırsatın; bu!m.;k. 
için .. 

- Ben Sil.na her killdn soyle • 

- Bu vesıkayı yengemi inan
dırmak için saklıyorsan hiç hr
meti yok. Ç.ü"lkÜ o her şeyi bili
yor sanıvorum. 

O halde n~den kızını ikaz et-

Ve .. Mahkemeler 

Garib 
Bir 

Doğum 
Bir Kadın Beş Buçuk 

Ki G Ağırlığında 
Bir Ç:;;cuk Dağurdu 

Katina gen çbir ka:dtn .. Geçen
lerde ağrısı ıuttu. Konu komşu: 

- Ayol, taze kadın evinde rn· 
hatsız olmMtn, bir haııtahancye 

yatıevrisn, dediler. 
Meğer Katina , iyi kom§1Lları • 

•ıın bu nasihatini dinlemekle ne 
kadar isabet etmif .. Katina ge~en 
gün Haseki lıaııtahanesine yuttı 

Dün, artık doğuracağı gün olamk 
hesaplanmıştı. Doktorlar, haııta • 
bakıeılaln etrafını sardılar. Her 
türlü hazırlık bitirildi. Zava !!ı 
Katina kıvranıyor. A!lahtan ha • 
yırlısı .. Derken sancı arttı .. Ht • 
men faaliyete geçildi .. Çocuk ra· 
buk gelmiyor .. Bir i§ var bıında. 
Doktorlar, daha buyük bir dikkat 
ue itina ile hekimliğin bütün ; • 
caplannı yapıyorlar .. 

J 

Oh oh .. Katina kurtuldu .. Diin
yalara müjde .. Fakat, hayret de
§il mi?. Doğan yavru nur top1< gi
bi .• Amma, nekııdar da büyük?. 
Ayol bu, yeni dağmu§ bir çocuk 
mu?. Çocuk derhal yıkandı. Sa· 
nldı, sarmalandı. Sıhhati iyi, ye
rinde.. Aman, nekadar da i>ıi

yük .. Hemen lıastonPııin çocu.'<: 
tartmağa mahsus terazisi getir.l • 
di. Kaç kilo gelse beğenirsiniz? .. 
Tam beş buçuk kilo .. 
Doğumdan sonra. doktorlar ş~ı

le söylüyordu: 
- Böyle doğum çok ender o • 

lur. Bilhaua bu siklet tıb alemin
de ender tesadüf olurıan lıadisP . 
lerdendir B11 kabil çocuklara tıb 
lisanında •Detıe çocuk. denir. 
Katinanın S!hhati iyidir. Yatı -

ru da iyi .. Allah uzun ömür "~r
sfo .. Anasına babasına bağışla • 
sın .. Böyle çabucak biiyüyen co-
cuk hiç de fena değıl. • 
Şimdi, ana evldd Haseki kuiiue· 

Zarında yatıyorlar. Yakmda çık'P 
tıp~ tıpı§ evlerine gidecekler .. 

HALÜK CEMAL 

--*-
ÜzerinP Fena"ık 

Gelm'ş 
ş;şlide Fransız fakirhanesin • · 

oturan Armenak isminde 75 Y<4 -
larmda bir ihtiyar Nurosman've 
kapısından geçmekte iken üu • 
rine fenalık gelerek düşmü~ ve 
başından yaralanmıştır. Arm~ııa~ 
hastaneye kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

-<>---

Ok 
Meydanı 
Faciası 

) Maarif Kat'i Emir 
Verdi 

Son zamanlarda Maarif Mü • 
dürlüğüne ve hatta VekjJe:e mü
racaat eden ve ek;•rıyetinı tini • 
v'ersiteliler teşkil edeıı bır çok 
gençler, hususi, er.nebi ve ekaili· 
yet mekteplerinin lise veya orta 

E Ç •• • ) v • y d kısımlarında ya yr.rdımcı mual • 
srar ozü ecegı er e !imlik ve ya stajyerlik suretile 

Büsbütün düğümleniyer vazife istemektedirler. 

Ok d · ı· ,..;. Maarif Vekaleti dün Maarif mey anı emaye ı esrarı ,. 
züleceğine büsbütün düğümlen • Müdürlüğüne gönderdigi yeni ı.,;r 
mektedir. emirle bu kabil müracaatlara top-

Cesedin üzeı'inde otopsi yapıl • tan cevap vermiştir : 
Bu emirle hususi, ecnebi ve emış ve morgun verdiği rapora gö-

re cesedin başını.la bulunan ve ev- kalliyet mekteplerinin lise ve o~-
velce kurşun yarası olduğu ~an· ta kısımlarına yardımcı ve staj • 
nedilen yaranın kurşun yarası ol- yer olarak muallim tayin edil.mi· 
m.ıyıp kurtlar tarafından kerri • yeceği ve ancak buralara yahı~ 
rı.lerek derı·nıe ld ğu e casil• öğretmenlerin tayin ed·l 0

-
şn yara o u v 

ölünün ya demir parçasile vuru\- l:c=e~ğ~i=t=e=b=li=ğ=o=l=u=n=m=u=ş=t=u=r.=====
mak veyahud sukut neticesinden 
ileri geldiğidir. Fakat ortada mev
cud iz ve delillerden bu gencin 
cinayete kurban gittiği anlaşıl 
maktadır. 

Zabıta tarafından şüphe üze~ine 

nezaret altına alınmış olan Ar -
navud LO.tfi henüz nezaret alt..ı 
dadır. Zabıta ehemmiyetle tahki
kata devam etmektedir. _...,_ 

}) a ·n1ş 
- ... l.aç 
içmiş 

Beyoğlunda halaskarpzı cad -
desinde 45 nUQ'laralı evd~ oturaıı 

; 55 yaşlarında Karlo km Aııtanoş 
ismınde hastalıklı bir kadın ıçli

ği yanlış ılaçlan zehırlenmış Şi ı 

çocuk h.ıstaııesine kaldınlar.!.. 
davi altına alınmıştır. 

--<>-

Ayağt 
Kaydı ye 
Kırıldı 

Saffet oğ"lu Yaşar adında biri 
dün Sirkecide Emirhun cadd~ • 
sinden geçmekte iken ayağı kava
rak fena halde düşmüş ve bu düş
me neticesinde sol ayağı km lmış 
tır. Yaşar Cerrahpaşa has•anesine 
kaldırılarak tedavi altına alın -
mıştır. 

Kalp Sektesinden 
ÖJmüş 

Kurtı:. 'uşta Tepeüstünde otu • 
ran ve Katırcıoğlu hanında tır 

manifatura mağazasında çalış~n 

Serkis dün saat 2 raddelerinde 
mağazada çalışırken üzerine hır 

fenalık gelerek düşmüş biraz son· 
ra da ölmüştür. Yapılan muay.,ne 
neticesinde Serkisin kalb sekte
sinden öldüğü anlaşılarak gömül
mesine izin verilmiştir. 

-<>---

Ay-ğına Portakal 
Sandığı Düşmüş 

Fatihde Fazilet sokağında o•u
ran Mustafanın kızı Sabiha, seb
ze halind.e oynamakta iken sırtı . 
da bir portakal yükü ile gcçrrck· 
t olan Kerim adında bir hamala 
çupmıştır. nu çarpışmadan ha -
mal Kerimin sırtındaki portakal 
sandıgı küçük Sabihanın üzerir.e 
düşerek yaralarJnış, hastaneye 
kaldınlarak tedav, allına alınr.ıış

tır. 

--<>--
Tutunacak Yer 

Bu'amamış 
Kınahadcıda Absya sokağında 

oturan ~·ransuva isminde bir ka • 
dın Galataya geçmek içi,n tep•·b1· 
şında bir tramvaya binmiştir. Bu 
sırada tramvay ani olarak ha·e • 
ket etmiş ve Fransuva tutunatalc 
bir yec bulamıyarak düşmü.~ ;e 
ba§U'dan yaralanmıştır. Fransu··~ 

-*
Bıçakla Becağınd 

Yara lem-, 

cankurtaran otomobılile hashne
ye kaldırılmış kadının yaralanma

n sına sebebiyet veren vatman ..• 
kalanaı·ak tahkikata ba~lanmış'u 

Tahtakalede Bozkır hanında o
turan seyyar satıcı Mehmed oğlu 
Mustafa sebze halinde bir alış ve
riş yüzünden çıkan kavga netice
sinde seyyar satıçı Mustafa oğlu 
Aliyi bıçakla bacağından yaraıa
mışlır. 

-00--

Sr< htekar ık Davası 
Darülfünun liı.ğvolunduklan son

ra açıkta kalan asistan doktor Jf. 
fetin maaşını mumaileyhin im -
zasını taklid ederek almak sure -
tile sahtekarlıktan dolayı bir na-

Kuma r Oynamı•lar -o--- rüırunun mutemedi hakkında 
"!!' K d Ç · v d 1 müddeiumumiliğ tahkikat yap • 

Rıza, Demir, Bürhan ve Ali is- Bir a ın cgnen mağa başlamıştır. Bir ehli vuk.ı! 

Almanya ve Ya 
Yıwuı: Ahmed Şükril 

Almanyada, Yahuclili 
dasyonu, Nazi partisini 
programına, bu parti ik 
mezden çok e\-vel girnı · 
umdedir. Bununla bera 
iktidara geçtikten so 
tatbikatına giı:lıleceğine 

verilmiyordu. Bir defa 
ğin likidasyonu Alman 
sadi ve mali hayatını s 
ceğinden korkulurdu. S 
selenin enternasyonal bi 
vardı: Likidasyon, Yahu 
manyadan kaçırmak sur 
pılacağına göre, bunları 
!arı içine alacak o lan ın 
!erle bu meseleyi hallet 
zırn gelirdi. Yalnız bu 
!uğun, muhalefet zamanı 
gram içine alınan bu hil 
tatbikine engel teşkil ed 
nedilmişti. 

Fakat Nazi partisi, ikti 
tikten sonra bu meseleyi 
le ele aldı. Yahudikr a 
alınan ilk tedbirlerin, bil1 

yada uyandırdığı heyec 
!ardadır. Fakat, Almanya 
nedenberi tedricen bu te 
şiddetini arttırmaktadır·. 
kaç hafta evvel Paristel<l 
elçiliği katiplerinden bır 
Yahudi tarafından katli. 
tin en ileri hadde götür~ 
vesile teşkil etmiştir. \ 
iktısadi hayattan uzaklaş! 
lıtrdır. Eğlence yer !erine 
!er. Birçok sokaklarda dO 
lar. Günün muayyen sa~ 
dışarı çıkamazlar. Bu tel< 
hedefi, Yahudileri tazY1 

yaşatmak değildir. .Alı~ 
kaçırmaktır. Alman Bl b~ 
gazetelerde çıkan bir te e 
hedefi açık oJarak ifad~ 
D. N. B. ajansı diyor k_1

• 

.Aldman hüktımetinı~~ 
şimdiye kadar aldığı.'~; ıe 
dan böyle alacağı bulu · ıı"' 
rin hedefi gerek Alrrıa01er' 
ve gerek bizzat Yahudj·ıel 
ne olarak Alm:ın Yah11 'f 
rete mecbur emtekt!r··· 

1 
r 

isbat etmişt.r kı AJına.1',,ıs• 
dilPrle y2nyana ya•ı"' 

0 
b 

naeral•\•h bu iki unsur ,~ 
den tam bir kat'iyet!~~ .:f 
lüzımdır. Hukuki ayr~ t 
filıyatta ayrılık halln .,, 

cFiliyatta ayrılık• da fi' 
rin Almanyadan çıktP J"1d 
demektir. Almanya ta.J' l>if· 
pılan bu teşebhıisün cd P 

Almanyayı alt' .ıdar ıc~'t ·. 
diğeri Je başka mr~ıel JI" 
kadar eden beynelmı ~1 
olan iki safhası v•1rd~ :P,~ . 
hası, Alma~ hük0.'11e~~· 
suru m<>mlekettcn ç < · 

ve\ :ı · 
tasındaki i,abetı '" · 
liğidir Bunu AlrraP ıırl 
!er, dökmü~ler ,·e J<lll ,.,ı . 
mişlerdir. Bu J<arM:·c"' 
manpnın mrnfaa\ı :,~,1' 

• • nJı.o 

kınımdan kimsenın ı 
meğe hakkı yoktur. JiJlce • 
Diğer safhasına gc ,.,~ıl" 

ı n ı 
yadan çıkacak o 3 ıc ) · ı 

minde dört kumarbaz Tepebaşında Şoför Ethemin idaresindeki oto- imzalrırı tetkik edecektir. 
Mısırlı Azizin kahvesinde kurr .. 1r mobil Taksimde Talimhane cad • -="""--===========o=I 

başka bir mem'."": gıırt· r 
leri Jazım geJdıgill çı~~J 
Alman işi o!Jnak\~ını' µ!" 
hiçbir memleket, rlc;t 
ğulan Yahudileri ye lfl'9~ .ı! oynarlarken suç üstünde yakala- cesinde Yalova apartırnanında c

narak mahkemeye verilmişler • turan Aradia isminde bir kadına 
dir. çarparak muhtelif yerlerinden ya-

- Bu bir aile sırrıdır .. İfşa e -
dilmez. 

- Anlamadım. Bu işin benden 
gizli bir tarafı var mı? 

- Var ya .. Fakat söylenmez. 
Yılmaz bir köşede durdu: 

Benim samimiyetimden emin 
değıl misin, Reşad? Biz küçük • 
!enberi beraber büyüdük seninle. 
Gün oldu kı, en mahrem işleri -
mizı birbırimize açmakla tered
düd etmedik. Ve sen pekala bili
yorsun ki, bu işe ben sırf senin 
hatırın için el koydum. Ailenize 
belki bir iyiliğim dokunur diye. 
Reşad önüne bakarak il~ve etti: 
- Sann birkaç kere ima etmiş

tim amma. sen gülmüştün. Haki
kat çok acıdır, Yılmaz! B'z, Ca • 
hide ile bir rezalete şahid olduk. 
Bunu ikımizden başka kimse Lil· 
miyor .. O da şudur: Yengem Ni
hatlı delice seviyor. 

- Ne dedin .. Damadını seviyor 
ha" 

- Evet. ŞB§ılacak şeydır bu. 

Fakat, bir hakikattir. Bu rezalete 
biz yakından vakıf olduk. Ve bu
nu anladığım gündenberi yengem
le konuşmayı seyrekleştirdim. On
dan şimdi nekadar tiksiniyorum 
bilsen ... 

- Kulaklarıma inanamıyacak 

kadar hayretler içindeyim, Re • 
şadcığım! Yengen, çok kibar bir 
kadındı. Bu rezalet ondan hiç u- , 
mulmazdı. 

- Biz de ummuyorduk amma .• 
Gönül bu. Kendini kaptırmış r. 
şeytana. 

- Perihan bunu sezmedi mi! 
- O o kadar saf .. Ve bu işlerde 

o derece tecrübesil kL Bir şeyd81l 
haberi yok. 

- Nihadın evli olduğunu da 
duymadı mı? 

- Dedikudulara kulak vermi
yor. Bunları Cahlde ile benim. u -
durduğuma zahib oluyor. 

- Yengenin telkinleri bunlar 
da. Nihadı himaye etmek için, kı· 
zının i•tikbalini mahvediyor, 

ralamıştır. Yaralı kadın tedavi al
tına alınmış şoför Etem yakala -
narak tahkikata başlanmıştır. 

Reşad birdenbıre gülmeğe baş

ladı: 

.. ·ne tı \ 1"', 
zile olarak uzer'. fa~9 41 
riyetinde değiJdırİ b'"'~r' 
tısadi, bzan inss~;.ı,ud11e, / 
si düşüncelerle crırte:; 
lan içine kabul et ~cı 

. 6 '" "Oe,·aJ111 
- Senden bir ricam var, Yıl-

maz! 1 ......... -,,......-:;eı:-
- Söyle .. 
- l'lu telgrafı bir ik.i gün için 

bana vermez misin? 
- Ne yapacaksın? 
- Sırasını getirip Perihana eös-

tereceğiın. 

- Fena bir fikir değil. 
- Telgrafın kime geldiğini göı-

tennem .. 
- Bi!Akis göetennelisin .. Ceva

da itimadları vardır onların. Tel
graf ele geçince cevad da hadi~eyi 
inkar edemez. Herşey meyd!llla çı
kar. 

- Aman, bu etsadü!ten çok 
memnun oldum. Telgrafta Mar • 
garitin de adı geçiyor. Artık her 
py meydana çıktı demektir. 

- Haydi b•kalırn .. Biraz da sen 
uğraş bu işle. Belki amcazadeni bu 
felaketten kurtarabilirsin! 

(Denmı var) / 



Boyacı ık a Bir 
ih isas ·şi imiş 

Kundura Boyacıları Bir 1 

Cemiyet Kuruyorlar 1 

bir de Kurs Açmıya Karar Vordller 

l ıtanbulun muhtelif semt -
lerinde binden fazla ayak
kabı boyacısı ve lostra sa-

~nu ıabibi olduğu anlaşılmıştır. 
krendiğimize göre bunlar diger 

t.ltıaflar gibi bir cemiyet teşkil 
tdilınesine müsaade olunması i 
Çin vilayete müracaat etmeği ka
tarıaştırmıılardır. 

l.ttzkiir esnaf evvelce bu mü -
~"°ıtatı yapmışlarsa da o vakit 
erııedense talepleri muvafık rıö · 

liilrııeıruştlr. Şimdi tekrar vili
Y~t.e ınüracaat edilerek bu arzu
~ıın tahakkukuna müsaade olu:ı
llıaaı istenecektir. Diğer tarafta:ı 
'hkkabıcı boyacıları; İstanbulda 
:ltelı: kunduralarının ve bilhas· 

. kadın ayakkabılarının günden :::e çeşit ve renklerinin arttı -
......: ıöyJemekte ve bu ayakkabı-

ları; - renklerini bozmadan, deri

leri tahrip etmeden - boyamanın 

ince bir teknik ve ihtisas işi ol • 
duğunu beyan etmektedirler • 

Bu işi ehemmiyetle ele alan bo
yacılar; halkımızı zarardan kur -
tarmak üzere birer de ckurs. aç
mağı kararlaştırmışlardır. 

Bu kursda ayakkabı boyama -
nın teknik usulleri öğretilecek ve 

ameli olarak gösterilecektir. 

Boyacılar bunun için Avrupa -
nın bir kaç şehrinden bu kabil 
kurslara alt izahname de getirt -
mişlerdir. 

Vilayete yapılacak olan müra· 
caatta bu ckurs. için de müsa -
ade istenecek ve ckurs. yeni ce

miyete bağlı olarak faaliyete ge
çecektir. 

Söz Değil Realite 

C 
elfil Bayar'ın en büyük e
hemmiyetle üzerinde dur· 
.. uğu ilk meselelerden biri 

et meselesidir. Dunu kendisine 
dava edinen, tam bir enerji ve 
azimle harekete geçen muhterem 
Başvekilin dinamik teşebbüsünü 
istanbulun esrarengiz kuvvetleri 
yer yer zayıflattılar. Kasap bazı 
semtlerde 65 kuruşa kıvırcık etini 
apartımanlara verdiği gibi mes'ul 
ve alakalı şahıslardan bazılarının 

, teşebbüsün en civcivli zamanla • 
rında 55 kuruşa hususi kasaplar
rından et aldıkları da kulaktan 
kulağa geldi ve gözle görüldü. 
Filhakika narh vardı, görünüşte 

de et ucuzdu. Ancak bu ucuzluğu 
görünüşte değil, hakikatte ve is • 
tediğimiz evsaftaki et üzerinde 
de filen tesis etmek mümkün de
ğildi. Herhalde bu zaman artık 
geldi ve .. yine muhakkak ki Lfttfi 
Kırdar'ın şahsı bize bu yolda çok 
emniyet veriyor. 

En güzel teşebbüs ve hamleleri 
en kurnaz, görünmez, el ile tutul
maz akamet tedbirleri ile karşı -
lıyanlar bakalım bu sefer de 

menfi zekanın hangi türlü teza -

1 S K E N D E R u N o A ::~~~~;.bizi §ahit kılmağa çalı· 
Ammmma bize ah alan Üskil· 

Serbest Mınİaka =dar=ı geç=ti gi=b~~e=;:ı:='· CE=VAD=ı 

~roje Ve Planlar Hazır 

lc~eltetimiz ıp.ı bir ıerbest mıntaka tesisi mu.tarrer olan 
İskenderundan bir manzara 

ı •ltenderımda teais edilecek 5 saat süren bu toplantıda c1!r-
~Tiirk serbest mıntakası. best mıntaka. işi müzakere olur.

' h 81'kuıda tetkiklerde bulu· muştur. 
Ilı~ ;!etlnıizin yakında tehri • Badehu heyetimiz bu husustaki t.-. ,_oııeceğlni yıwruştık. 1 
~ h "'t.ltlklerinı ikmal etmiş il _ pl8n ve proje erin tanzimine gr~-
~ b ~et haları geçen gün Ha- miştir. 
~~vlet Reisi Tayfur Sökl'l'en Proje ve pliinlar yakında heyet 

l!aı;. ~ kabul olunmuşlardır. azaları tarafından buraya getiri
~t~ ..! Devlet Reisi· heyetlm;z. lecek ve hükiimetimiz tarafından 
\ '"'idi • ı.~l'l'in Ye kadar yaptıkları tet- tetkik olunarak icap eden karar-
~t neticesi hakkında uzun lar verildikten sonra pek yakın 
'l'tırlt lhıııştır. bir vakitte tatbikat ve faaliyete 

~Yay heyeu bundan ıonra An- geçileecktir. 

t."'k..ı:d dönmfu; ve burada da J•-----------J ııı·Çi C:e1r:ı MUrahhasımız Orta Yurddaş 
'ttir Açıkalını ziyaret et -ıı · Bankalarda biriken paralar mem-

1'tı ~ ~!Yar lekette iş yaratır. Küçük arttırma 
~ ll""' ~t'.en sonra Hatay Dev- hesapları bir araya gelince Ulusal 
l'r heye~hrı U ve alakadar vekil- ekonomimiz için büyük bir kredi 
ı ~, };' ize mü!Aki olmuş· kaynağı olur. 

~ ltt1t8~:aıa~e. Murahhasıım - Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
~·lllühım bir içtima ak·•-••••••K•u•r•um_u_ -

Hususi 
Ders 
Yasak 

Emre Riayet Etmiyenler 
Var 

Mekteplerde ders veren mual

limlerin kendi talebelerine ve di· 

ğer talebelere hariçte hususi ders 

vermelerinin menedilmiş oldult'.ı
nu yazmıştık. 

Bu yasağa rağmen bazı yerler

de muallimlerin gizlice talebele -

rine evlerinde hususi ders verdik

leri görülmüştür. 

Maarif Vekaleti bu hususta 11-

kı bir itina gösterilmesini alaka -

darlara bildirmiştir. 

Ayrıca hususi ders vermek is-
teyen muallimlerin muhakk.ıı. 

Vekllete müracaat etmeleri ve 

birer fiş doldurmaları da tebliğ 

q,lunduğundan bazı muallimler bu 

arzu ile müracaat etmişlerdir. 

Müsamere 
Verilmiyecek 
Tasarruf Haftası münasebeti

le Maarif Müdürlüğü mekteplere 
bir tamim göndermiştir. Her s"ne 
bu hafta içinde müsamereler v ?· 

rilirdi. Bu sene müsamere veril -
miyecektir. Bazı mektepler ve 
müesseseler müsamereler için h.ı

zırlanmışlasa da, geri kalmıştır. 

---= -- ---

z~o~R-BA_L_A_R ___ l 
SALTANATI 

'"'""; ~ı. ::>aml KARAYEL 

tırdı. Bir an mülıihazadan son•a: 
- Deli zorba, hakkında ne dü

şünüyorsunuz? Tekrar emir .. fk· 
liyor muyuz? 

- Hayır; kclleyı gizlice onunla 
Alemdara gönderdım. 

- Acaba; o, orada mı kaldı der
siniz? 

- Burası bence meşkuk. 

- Yoksa; bir emirle geldi de 
yeniçerilerin eline mi düştü diy~ 
düşünmüyor musunuz? 

- Düşünmez olur muyum?. 
Yalnız, Delizorba kolay kolay 
tongaya basmaz değil mi? 

- Evet; çok ihtiyatlı ve tecrü
beli biT adamdır. Buyurduğunuz 

gibi kapana girmez . .. 
- Peki, amma; Alemdar kale

yi elinizde tutunuz diye emir ver
miş olduğuna göre ne yapmamız 
icap ediyor? 

- İyi amma; vaziyet kötü ... E
ğer, bu geceyi atlatırsak, toptan 
esir oluruz sonra ... 

- Bence verilen emri tutmak, 
herçebadii.bad !N 
herşebadabad kaleyi kanımızın 
son damlasına kadar müdafaa et
mek Jazıırıdır. 
Emre itaat edelım... Alemda -
rın ne yaman bir başbuğ olduı;,ı
nu bendrn daha iyi bilirsiP.iz?. 
Herhalde o; bu cihetleri düşün -
müştür. Belki, yarın akşama ka
dar imdedımıza yetişirler ... d~<li . 

Pınarh isar ayanı; Kulaksızın 

son sözleri üzerine susmuştu. Doğ· 
ru söylüyordu. Her ne pahasına 

olursa olsun emri yerine getir -
mek li'ızımdı . Eğer, imdat gelmez
se tek kişi kaılncaya kadar ~nr -
pışmalı idiler. 

Ali ağa ; Kulaksızın acık ve 'ı-
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Gayrisafi Irada Göre 
Alınacal: Vergiler 

Bu Kahil Ve,.gilerde Esaslı 
bir Değişiklik Yapılacağı 

Söyleniyor 

Y 
ay-i safi irat üzerinden a
lınacak kazanç vergileri 
hakkında Maliye Vekaleti 

Defterdaı·lığa mühim bir tamim 
göndermiş ve bazı izahat isteye
rek bunun süratle yollanmasını 

bildirmiştir 

Her taraftan vekalele göı;de

rilccek bu izahatın tetkikindrn 
sonra bu kabil mükelleflerin ver· 
gileri hakkında esaslı bir degi~ik

lik yapılacaktır. 

Çünkü; vergi ni"bctleri kanu -
nen tayin edilmemiş olan bu mii
kelleflerin hangi ticaret ve sanat 
erbabına benzediği hakkında Tı

caret odalarının ve Belediyelerin 
mütaleası alınarak ona göre ver
giye tabi tutulurlardı. Fakat Ti
caret Odaları ile Belediyelerin hu 
mütalealarının birbirine benze -
mediği ve bu sebeple muayyen 
bir ticaret ve sanat erbabının her 
yerde başka nisbette ve bübirin
den farklı vergi vermeğe mecbur 
kaldığı görülmüştür. 

H ükiimet ; bu nisbetsizliği or
tadan kaldırmak için Maliye v~ 

İktısad Vekaletlerine salahiyet 
vermiş olduğundan tamimle iste 
nen izahat alındıktan sonra h·~ 

kabil mükell<'flerin vergileri bir-

Maliye Vekili Fuad Ağrah 

leştirilecek yani muayyen bir nis
be te irca olunacaktır. 

San'at 
Okulları 
Sergisi 

Büyuk Hazırlıklar 
Başladı 

Şehrirr • ..:de tckmıl san'at okul: 
lan mÜd(ir !eri ve ate iye şef'J'~l 
Maarif Vekiıleti tarafından An • 
karaya davet olunmuşlardır. 

Bu davet, geçenlerde açılması
nın kararlaştırıldığını haber ver· 
diğlmiz cİstanbul san'at sergısi• 

ile alakadardır. 
Müdürler ve atelye şefleri k 

Mnarif Vekaletinde bir içtl.:na ak 
dolunacaktır . 

Enstitü ve san'at mektepleri 
nin sergiye iştirak şekilleri veser
ginin kat'! yeri bu toplantıda ka -
rarlaştırılacaktır. Ankara dönü • 
şünde hemen ve şimdiden hazır
lıklara girişilecektir. 

Enstitüler ve san'at mektep -
leri İstanbul sergisjne yeni eser -
!erle iştirak edeceklerdir. 

Yani geçen sene Ankarada a -
çılan csan'at sergisi> ine gönderi
len eserlerin hiçbirisi İstanbul 
sergisinde teşhir olunmıyacaktır. 
Ve İstanbul sergisinin Ankara ser
gisinden daha üstün bir derecede 
olmasına bilhassa itina olunacak
tır. 

Vekalet; bunun iç;n şimdiden 

lüzumlu tedbirleri almağa başla
mıştır. 

---o>---

Mey\7a 
istiyorlar 

Noel Münasebetiyle 
İhracatımız Arttı 

Et Derdi 

B ir sene kadar oluyor muT 
istanbulda halka ucuz et 
yedirilmesi için narh 11.Snlil 

tatbik edilmeğe baş.lanmıştL f'a 
kat, bu işi hükumet eline almış v 
hükumetin ısrarı ile kar,,,rla~ıırıl
mıştı. İstanbul Belediyesi böyl 
bir narh usulünün tatbikine ta • 
raftar giirüıımüyordu. Nitekim, 
kararlar nrilip iş tatbikat saha· 
sına girince, kontrol \:azift:sile 
mükellef olan Belediye, isteksiz 
hareketlerile, işi idare edemedi. 
birbirimizi aldatmağa lüzum yok. 
Şu dakikada İstanbulıın ht•r tara
fında etin narh üzerine ~atıldıbJ'Jnı 
kimse iddia edemez. Çi:.,kü, me· 
sele aslında bozuktu. Ank,'.T. ı~ 

güzel kararlar verildi. llaş\'ekil 

bizzat meşgul oldu. Fakat, bir 
takım teferruat işleri, tatltikatta 
giderilecek küçük mahzurlar rnr· 
dı ki, bunları Belediı·e hallede • 
cekti. Fakat, halleocmedi . • 'iha· 
yet, o vakit İstanbul et i ı ini Ve
killer Heyeti idareye kall<ı5amaz. 
dL Esasen böyle bir hareket Be· 
lediye için ne ağır olurdu. 
Huli.•a, kasap da, toptancı da, 

halk da menun olmadı. Fakat, bu 
arada İstanbnllular ucuz et yiye
mediler ve hele, Belediyenin ken
di bütçesinden yiiz binl ' rcc lirayı 
ayırıp, celeplik yapmağn kalkış· 
ması olur iş değildi?. Bu İ-sdc kim 
kazandı? bilmiyorum. 

Fakat muhakkak ki İstanbul 
halkı ve Beledi)·esi bundan hiçbir 
şey kazanmadı. Üstelik Beledi ·e· 

nin yi:lz binlerce lira'ı gitti. Bu
gün et fiah geçen )'ıllardakinin 

aynidir. Ne oldu ise o yiiz binler
le liraya oldu. 

Bütün hareketlerimizin favdalı 
olup olmadıi!'ına karar ver irken, 
müsbet ve kat'i neticeye bakarak 
hüldim vermeğe alısalım. 

REŞAD FEYZİ 

Hatay Meş'aleler 
Portakalı de Müzeye 
Geliyor Ko~!!!du 

Noel münasebetile son günler- ı--------------

Hatay ihracatı 
Tanzim Ediliyor 
İstanbul ve Türkiyeye Hatay • 

dan gelecek mahsullerin de glım· 
rük resminden muaf tutulması 

üzerine İskenderun ve havali -
sinden memleketimizin muhtelif 
şehirlerine perakende suretilc 
portakal ve limon ihracına baş -
!anılmıştır 

cHatay İş Anonim Şirketi. ih
racatını tanzim etmek ve toptan 
ihracat yapmağı da kararlaştır -
mıştır. 

Bu maksatla Hatay İktisat Ve
kaleti müsteşarı Celil Akyürek 
ttekikat yapmak üzere İskende•u
na gitmiştir. 

Aynca Adanalı ve İstanbullu 
portakal tüccarları da bu işe b;i. 
yük ehemmiyet vermekte olduk
larından şehrimizin porakal ih~i
yacının mühim bir kısmını temin 
eden cDörtyol Portakal Koope -
ratifi , müdürü bazı portakal t';r
carlarile birlikte Hataya gitmiş -
tir. 

Tüccarlar Halayda Ziraat TJ -
mum müdürü Ömer Eknelle bir· 
lil<le portakal bahçelerinde tet -
kikler yapmışlardır. 

Bu •uretle pek yakında İstan -

badayıca sözlerine teşekkür ettik
ten sonra: Son söz olarak şunları 
söyledi: 

- Arkadaşlar; benim fikrim 
•bir huruç hareketi yaparak bu 
gece kaleden dışarı fırlam3ktı. 

Fakat; Kulaksızın dediğ i gibi her 
ne pahasına olursa olsun mevkii
mizi muhafaza etmek lazımdır. 

Her halde Alemdar Mustafa Paşa 
bu cihetleri düşünmüştür. Bina
enaleyh; yarın Yeniçerilerin top· 
ları gelirse mukavemetimizi art· 
tırmamız icap ediyor ... Görülm~
miş bir cengaverlik ile Yeniçeri
lere Rumeli zorbalarının ne de • 
mek olduğunu gösterelim .. dedi. 

• •• 
Rumelifeneri kalesi kadınlarla 

doluydu. Yamaklardan kalan y1 ır 

kadar kadın Rumeli Zorbalarını., 
eline düşmüştü. Bin kişiden ib~ • 
ret olan Zorbalara yüz tane k~ • 
dın devede kulaktı. 
Kadınların ekserisi şuradan bu

radan kaldırılmış ehli ırz t.akı -

İnkılab Müzesi Yeniden 
Zenginleştiriliy@r 

Beyazıttaki cİnkılap Müzesi. i
nin .Türk inkıliıbı. na ait en -le
ğerli eserleri ihtiva etmesi için 
icap eden bütün noksanlar pey -
derpey tamamlanmış bulunr ılt

tadır. 

Ezcümle müzede Büyük Önder 
Atatürke ait kısma yeniden ba
zı kıymetli eserler konmuştur. 

de hariç memleketlerden ve ba
hassa Almanya ve İngiltereden 
mühim yemiş talepleri yapılmak
tadır. 

Bu talepler daha ziyade kabuk
lu ve kabuksuz fındıkla, ceviz ü
zerinde toplandığından bir kaç 
gün içinde şehrimizden bu mem-. 
leketlere mühim miktarda fın -
dık ve ceviz ihraç olunmuştur. 

-+-
Betikta,takl Mu· 

vakkithane de 
Kaldırılacak Ebedi Şefin el yazılarına ait k•v-

metli vesikalarla bazı elbiseleri Barbaros Hayreddin türbesi • 
de buraya ilave olunmuştur. nin yanındaki muvakkathanenln 

imar işleri 
İstanbul şehrine ait imar isJ·,,i

nin bir an evvel başarılması k~ı 

faaliyetle çalışılmaktadır. 

Bu ara; yeniden açılacak yol -

!ar ve caddeler için yeni proJe -

ler hazırlatılmaktadır. 

Diğer taraftan .Emınönü. m<'; . 

danının açılına faalıyelı de devaın 

etmektedir. Alınan tedbirlere ıı• • 
re; meydandaki enkaz, 4 gün içın· 

de kaldırılacaktır. 

Bu işi belediye; mıiteahhit naır. 

ve hesabına kendisi yapr:ıakta -

dır. Bundan başka; Dolmabahçede de kaldırılması ve yerinin orada 
büyük ve aziz ölüyü halkımızın açılacak geniş meydana katılması ı,-------------
ziyareti için kurulan katafalkın kararlaştırılmıştır. 
etrafında yakılan 6 meşale de miı- • • ~ 
zeye getirilmiştir. Tarıhı BırÇe,menln 

.. Tarihi cenaze merasimini bü - Tamiri istendi 
tun safahatile ve fotoğlar!a tesbit 
eden büyük bir albüm de hazırla
narak buraya konacaktır. 

Meskükat Dersi 
Üniversite arkeoloji talebesıne 

müzeler meskiikat mütehassısı 

Emin tarafından meskiikiıt ilmi
ne dair dün ~~ers verilmiştir. 

bullular da Hatayın pek nefis 
portakallarını bol ve ucuz yemek 
imkanıPı bulmuş olacaklardır 

mındandı. Zavallıların anaları, 

babaları Yeniçeri ağalığına, su
başına, karakullukçuya müracaat 
ettikleri halde hakaretle kovul -
muşlardı. 

Kızlarının ve kadınlarının ne -
rede bulunduğunu bilmiyen ~.ı 

namuslu insanlar Yeniçeri k•ş -
!alarma koşuşuyorlar, ağlayıp ıız
lıyorlardı . 

Bir gün, Fatihte azim bir vel
vele koptu. Aslen Trabzonlu olan 
bir softa medreseden çıkarak sa- ı 

bah namazına Fatih camiine gıdi
yordu. Yolda birkaç Yeniçerinin 
ehli ırz takımından bir kad•nın 

ağzına mendil tıkayıp sabahın a
laca karanlığında sürükliyere~ 
kışlalarına doğru götürdüklerın: 

görmüştü. Softa bu hale dayana • 
madı. Dini ve milli varlığı gale -
yana geldi. Ve 

- Bire , Allahtan korkmaz, 
kuldan haya etrr.ez derbeder dın
sizler ... Bire n.ımus düşmanı mil
liyetsiz h•»~"- ... Bırakın şu ha -
tunu ... 

Hasekide Hekimoğlu Alipaşa -
da Yavuz Mehmet ağa camiine bi
tişik çe menin muhtacı tamir bir 
hale geldiği ve bu halde bırakıla
cak olursa üzerinde taşıdığı kıy
metli kitabenin yere düşerek par
çalanacağı ve belki de bu arada 
bir kazaya meydan vereceğinden 
bahisle bu tarihi çeşmenın bir an 
evvel Sular İdaresince tamiri hak
kında Müzeler Müdüriyeti bele
diyeye müracaat etmiştir. 

Diyerek Üzerlerine yürüdü 
Trabzonlu softa yaman bir adam
dı. 

Yeniçeriler, köpürdü. Kılıçla • 
rını çekerek yobazın kafasını kes
mek üzere küfür sa\'llfarak ytl -
rüdüler 

- Bire, kafası kefenli yobaz ... 
Sen nasıl oluyor da bir Yeniç~rl 
ye dil uzatıyorsun? .. 

Yobaz, kellesinin uçacağını \'l• 

!ayınca kuşağının arasında sak -
ladığı Hlz bıçağını çekti. Üç Ye- 1 
niçerinin ortasına daldı. Dirini öl
dürdü. Diğerlerini yarabdı. Ka
dını ellerinden aldı. Ağz;ndan 

mendili çıkararak evine saldı . 

Gürültüye ahali de top'.zP.mış -
tı. Zavallı kadın çarşaflarının e 
teklerini toplıyarak yuvasına ka· 
çarken Fatih meydanında ikinci 
bir arbede başlamıştı . V ak'ayı ha
ber alan Yeniçeriler arkadaşları • 
nı kurtarmak için meydana h ş
muşlardı. 

(Dev11m1 var) 

tirimizirı der Ji 
Hepimizi ı. d 3r ji 

Klakson mu, 
Korna mı? 

Şehrin &iiniltüsünü aıallmak mak. 
ad.ile ot.omobll vt> ot.ob~lt:.r.i.n ki-

g)aJtson çalmaları yasak ed.ilml1 
olduiıı m .. JUmd!.lr. Bu ya!i.aıı ırdı. 

ıoförlerden aldıtımt% m.~rc.ı.<!ılil 

mektuplarda bu vaziyetten tı . hisll' 

f'zctımle f,Öyle denmt>ktedir: 
- enir hayli amandır kı1a1<1iOD 

7erJnt> korne çalmaktayız.. Kı -

lak.sonla, kornrnln çıkardu..! arı au
rilltü ara.11\tnda pek az far..,. ol.tl.nlir 
Ancak biri fennin otomobm_. leln 
buldulu Vf' &"1t&'fde tekemmül ettir· 
diğl en son ve modern blr lcad, dJ .. 

feri i. e tekrar fpUdaUfie &\·dettir. 
Bundan maada Julüson yerine kor 
ne ealmanın bizim için barı mah· 
&urlu tar.rla.rı da vardır; liılakson, 
•llınlıtln dalma tı.tünd• bulundutu 

•trekslyonun tam ortasındadır. Bu· 
ou dlrelt"1yonu lk:l ellmble idare e
derkeıı blleflmttln hafif lema5lle 
e&lablllri2. Korne ise direkslyo -
nun altında bulunan bir JQstlkle ('a-

lmdıiı clhetJe, onu ıai elimizle ç&• 
tabtlmek i('ln direksiyonu yalnb 

IOI dlmb:e bırakmak mttburiyeUn· 
de kalu-orm ki. bu ı.a.reket btlbas
aa virajlarda pek ublilıelldlr. Ilı· 

lak.son yerine kome çahnayı te -
m.ln mak .. adile bö1le tehlikeli va• 
ziyeUerI ıOzf> alma~· ı doEru bulmu
yoruz. Hem de modrrn bir vasıta ... 
dan nleln lcıtifade cdllmes.ln de tp
tldallij.- dünillsıin!. K.ılak.son . hlo ıı. 

fÜJ>h<" }'ok ki, muhtelit cihetlerden lü
zumlu cörülerek motorlü nakl1 \.'&• 

ı.ıtalarma tatbik edJlmektecllr.» 

?\fa.ksad ve dU<:ıunrclerlnl bu su
reUe lfa.cı.. eden '41förlerln dilek· 
lerl •eç.hlle, bu satırları, Vallmlzla 
nuarı cllkkallerlM lı- .,. • 
9W"ll..iyoruz.. 
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1 AKDENİZ MESELE-~ 
•• be arb 

Hava Ve Deniz Üzerinde Olacak 

Fakat Y enif~iuharebelerdeHudud 
Mevzuubahs Olamıyacak, Ve 

Siviller de Kurban Gidecek 

Müstakbel harblerde en büyük rolü oyoıyacak olan bava ve aemz k uvvetleri bir arada 

• talyanlar Tunusu istemekle 

1 tabiidir ki böyle bir iddia
run nerelere kadar varaca-

ğını da düşünmüyor değillerdir. 
ltalyadaki yeni neşriyat bu nok
tadan bilhassa şayanı dikkattir. 
İtalvan Amirali Oskar Camberar
din~'nun istikbalde deniz muha
rebelerinin nasıl olacağına dair 

yazdığı yazılar Akdenizin İta! -
yanları ne kadar meşgul ettiğmi 
gö.stcrmektedir. Bir taraftan de
niz inşaatını çok ıleri götürürken 
dığer taraftan da nazariyat sa -
hasında ıstikbal için İtalyada çok 
şeyler düşünüldüğü anlaşılıyor. 

İtalyan Amıralinin yazılarında 
esa solan fikirler en son bir har
bin, Habeşistan muharebesinin 
verdiği derslerden çıkarılmış olu
yor: İtalyan Amirali vatandaşla
rının her birini ikna etmek isti
yor ki deniz kuvvetinin pek bü
yük bir ehemmiyeti vardır. 

Am ıral diyor ki: Çok kimseler 
harbetmiş. Fakat harb san'atının 
irceliğine PÜfuz edemeden kal -
mıştır. Onun için her zaman bazı 
yanlışlıklar vuku bulur. Fakat 
daima dah.ı evvelki harblerden a
lınmış dersleri takip etmekle mi 
kalınacak?. Hayır. Bundan başka 

harb san'atını yalnız riyazi bir 
mc·sele saymak da imkansızdır. 

Çunkii riy.ızi kaidelerin haricin -
de olarak birçok tecrübeler, ilmin 
fennin diğ~r her şubesini aliika -
dar eden n:alümat bu zamanuı 
harb san'atının ayrılmaz yardım
cıları olmtıştur. 

Fakat ndzariyata gitmıyerek İ
talyan Amiralinin bugün İngilte
renin vaziyetine dair yürüttüğü 
fikirlere bakmak liizım geliyor. 

1- İngiltere dünyada en kuv
vetli deniz devlet! olarak kalmak 
emelindedir. Fakat Britanya ada· 
Jarının vaziyeti artık eskisi gibi 
emin değildir. 

2- İınpar~torluk yolları da teh
did edilebllecek, Hindistan yolu 
da tehlikeye girecektir. 

Bundan çıkacak netice İtalyan 
Arruraline göre şudur: İngiltere 
artık Avrupa kıt'asında olup bi -
ten şeylere karşı seyirci kalını -
yarak diğer Avrupa devletlerile 
kendi menfaatlerini birleştirmeli. 
Bu suretle büyük devletler arasın 
da menfaatler birleşerek dünya 
meseleleri de bunlar arasında hal
ledilmeli!. 

Bundan sonraki harblerde si -
vil ahaliye acınmıyacak, müda -
faasız şehirlerin halla da silahlı
lar gibi öldürülecek!. Bir harb ol
du mu, bütün bir millet harekete 
geçmiş olacaktır. Çünkü hava 
kuvvetleri için artık hudud yok-

tur. Ordu, donanma ve hava kuv
vetleri de birleşmiş olacaktır. Ka
ra ordusu yalnız coğrafya vazi -
yeti ile meşgul olup kalacak, hal
buki denizde bilhassa hava kuv
vetleri için saha genişliyecektir. 

Bundan başka tahtelbahirlerin 
istikbalde oynıyacakları rol İtal

yanları bilhassa düşündürmekte
dir. İtalyanların çok tahtelbahir

leri var. Fakat İtalyan Amiraline 
göre denizaltı gemilerinde büyük 

harbdenberi büyük bir ter;ıkki l 
görülmemiştir. Yalnız denizin yü
zündeki sür'ati artmış, faaliyet 

'Devamı 7 inci •ahifede; 

Harb Sonu siyasi1 

Suikasdların En F ecii 
Y ugoslavyanın bundan ev

velki eski Sırb - Hırvat · 
Sloven Krallığı idi. Müte

veffa Kral Aleksandr bunu 10 se
ne evvel Yugoslavya, yani Cenub 
İslavları Krallığı adına değiştir -
di. Bu değişiklik Yugoslavyada 
idare şeklinin değişmesini mucip 
olmuştur. 

Bu itibarla İngiliz matbuatın
da Kral Aleksandr için yazılar çık
mıya başlam!Jj ve Aleksandr 1909 
da Veliahd ilan edilmişti. 

Sonra Balkan harblerinden de 
kumandan!ık etmiş, Umumi Harb 
den biraz evvel de naibi hükürnet 
olmuştu. Çünkü babası Kral Pet
ro Karayorgiyeviç çok yaşlı idi. 

İngiliz gazeteleri Umumi Har -
bin bitmiş olduğu 1918 senesinin 
yirminci yıldönümü münasebe -

tile dünya harbine dair birçok ha-ı 
tıraları tazeliyerek yeni yetişen
lere anlatmak için yazıyorlar. 

Bu neşriyata göre, Umumi Harb 
Sırbistan için büyük bir felaket 
olmuştu. İhtiyar Kral memleket
ten çU<m.ş, babasının vefatı üu·, 

Kral P iyer 

rine Aleksandr 1921 de Kral ilin 
edilm~tir. O zaman galib d~let

ler arasında Sırbistan da büyü -
müş, fakat birçok da müşkülılt 

başgösterm~tır. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

1 Merakl1 Şeyleri HÖK POLONYAN"IN NÜFUSU 

NE KADAR? 

İslatlstllı: dairesinin ııeşrellltl bir ra

pora cöre Polonyanın 1 sonkinun 1938 

dekl nüfusu s• buçuk milyondur. 1931 

de Polonyanın nWusu 341,470 kadar 

artmı!Şlır iti rüzde 10,8 ntsbetlnde de

mektir. 

Oper e t Ş ark ı c ısı 
THE RİG FOl!R 

NE DEMEKTiR? 

Ekseriyetle ıaz.etelerde gOrülen bu 
kelime «dört buyukler• mauasına, &'e
Ur. İncllizler, Versay muahede~lnl ak
teden dört murahhası bOyle tavsil edi
yorlardı: Kleman,o, Vllson, Loyd Coro 
ve So.nluo ... 

1938 eylülünde, l\tiinih ltllifından 

sonra. ayni 1joe;, t tekrara başladılar: 

Çamberlayn, Daladlye, Hlt.ler ve l\Iu
sollnl. Fakat bu deta, J9J9 da n1atlôp 
va~lyette detti. hal ve nıt-vk.lt )'dk.sek 
biı :\1man~·a var. 

FÜHRERlN 

MANASI NE? 

Bu, HIUer~. tik arkıd~lartndan 

Herman Ess.er tarafınd.uı \'erilen bir 

isimdir. fff"rmau, 1933 df" maltve naı:ın 

idi. 

l<'UhrPr - Fiırer diye okuyuııuı - AJ

man lisanında (rehber, yel gösteren, 
•ef) drm<'ktır. 

KONSÜLATA SARAYf 

Komadadır. 18 inci yüz yılda yapıl

dı. \.'aktlle Santo konsülato ınahkeme

binin merkezi idi. Sonra h:ırll'lye ne

zareti oldu. Şimdiki halde müstemltke 
nen.relidir. 

KİRİNAL SARAYI 

İtalya Kralı v~ H~beş İmparatoru 
İkinci Emauoellıı Jkamctg:\hıdır. 16 ın 
cı yüz yılda yapı!dı. Eskıffen Papalar, 

h: ... _.,,·rta otururuıU"dı. 5 inci 
Slk.9 burada öldü. Birçok (Konklav -
Papayı intihap Mleo kardlnallar ce -
m lyeti) b urada. toplandı. 

Napolyon Bonapart, Papa 1 inci Piyi 
burada t."Slr aldı. 9 uneu Pf Papa se· 
çlldifl zaman halkı bu sarayın balko~ 
nuna çıkarak takdis etti. llük4mt-tl 
clsmantyenln "'ukutundan sonra Kral 
sarayı old u, Birine[ Vlktor Ema.noel. 
9 !IM>nkılnun 1878 de bu sarayda öldü. 

KATRANLI YOLLAR 

Pari.s beledJyesl liboratuvan ,.ıı 

Dr. KllnI, uzun araştırmalardan son

ra, clier kanserlerinin, Parls sokak -

lanndan bazdarınm katranlı olmasm .. 

dan Deri celdltlnl söylemiştir. Sayın 

doktora göre Fransada ve diğer mem

leketlerde bu hastahfm artması, yol4 

Jırın katranlanmasından ileri sel -

m(!ktt-dir. 

İLK ASANSÖR 

NEREOEYAPILDI? 

Asansöril fcad cclen Leon. Edu adlı 
bir Fransız mıihendlsidlr. Modelini 
1867 de Parfs scrclsinde t~htr etml1-
Ur. ÜçtincU Napolyon, bunu bt'lenmlt 
ve Sen Klu sara7ma ko1durmuştur. 

ıo vakit dah.ı 
1 genç ve he

kardım. Bir • 
akşam, Beyoğlu 

caddesinde bir a-
l şağı, bir yuku-. 
· dolaşıyordum. Bir 
arkadaş omzu -
ma vurdu: 

- Canın sLkılı • 
yorsa, dedi, şııra

da bir yerde ye -
mek yiyelim de, 
operete gidelim. 

Bu teklif hiç f,,. 
na değildi. 

Bir saat sonra, 
1 
cŞen sahne. ope-

1 
retinın gişesınJen 
bırer bııet almış 

1 ve en ön sıradakt 
koltuklara otur -
muşluk. Ben, bu 
operete daha hıç 
gitmemıştım. Sa-l hırsızlıkla perd" 
nin açılmasını bek. 
lıyordum. On da· 
kika sonra, elek
trikler söndü f>er· 
de açıldı. El ilan
larında: •Üç k:>cı.
lı kadın. isiml: bir 
piyesin reklamı

nı okumuştum. 

Güzel bir mü
zik başladı. Sah· 
nede, şık bir t11 -
valet giymiş genç 
bir kız şarkı söy
lüyordu. cŞen sah-
ne• operetın in 
cPrima Donna. Si• 

nın bu genç kız 

olduğunu sonra 
dan öğrendim 

Geceyarısı operetten çıktığım 

l 
vakit, cÜç kocalı kadın. roltinu 
yapan bu genç kız, bir türlü ;ıö· 
zümün önünden gitmiyordu. 'Bu, 
meşhur bir artist değildi. Fakat, 
güzel sesi vard:. Kendisi güzeldi. 

Ertesi akşam operetin en ön sı 
rasındaki koltuklardan birini yi · 
ne ben tutmuştum. isminin Güzın 
olduğunu el ilanlarından öğren · 
diğim operet şarkıcısını tekrar gö
recektim. Bu arzu içimde yen\! -
mez bir kuvvet halini almıştı. 

Daha ertesi akşam, daha ertesi 
gece, tam bir hafta, Güzini sey -
retmek, onun sesini dinlemek içın 
operete devam ettim. Onun sesi, 

içimde, tarif edilmez bir his uyAn
dırıyordu. O, beni düşündüriıyur-

rS') u AKŞA'·~ ~TANBUL'UN EN BÜYÜK lı-..1 
Ü 1.YI SiNEMASI OLAN 

iPEK ve SARAY Sinemaları 
Dünyanın en büyük komiklerini görmek için gelecek halka dar gelecek 

OÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
A YDUTLAR ARASINDA 
TÜRKQ: SÖZLÜ, DAYANILMAZ DERECEOE ECLENCELİ 

MUAZZAM FİLM 
Numaralı koltuklar erkenden aldırılmalıdır. Telefon: 

SARAY 41656 İpek 44289 

• 

1 \ 

l 
J 
1 

·••"·''"' ı 
1 

Yazan: REŞAD FEYZİ 

İs · re> hayaller kurmuştu. mı, 

gazetelere, meşhur olacak, tak 
karları, pereştişkıirları, aşıklaf' 
lacaktı. 

Ben, henüz toy, ace.ıni bir f 
zeteci idim. O da, henüz yen~ ı 
bir artistti. Karşı karşıya otııfl 
ken, ikımiz de ne konuşacaPıı 
iyice bimiyor, hatta şaşırıyor,~ 
fif kızarıyorduk. Heyecanları 
yüzümüzden okunuyordu. d•' 

Ben Gilzini, ona karp du~(ı: 
ğum sevgı;, auıaımak, Aşık uıı 
ğumu söylemek için ziyaret • b

4 
tim.Halbuki o, tamamile bit d 
ka ziyaret kabul ettiğini z•"":ğ 
yordu. O, kendisile konuştıl k' 
röportaj yapn:ıağa gelmiş, pı\ 
şakacı, açıkgöz bir gazeteci ıı:.r 
fl karşıya olduğunu kabul e kİ~J 
adeta biraz çekingen ve teııı ntı 
ömründe hiçbir gazeteciye aı 111ı 
kat vermemiş genç kızlık ıct ~i 
liğlni belli etmemeRe çalıŞ~t~f 
istical ve kararsızlık Jçiııde, ıt 
duğu koltukta, mütemadiytıı 
döküyordu. nıı• 1 • 

Onun bu vehmini, bu ıs drK 
d ter 

anladığım zaman, ben e .. 1 b~ ··şl<U . 
meğe başladım. Çok mu et•<' 
vaziyette idim. O. beni, gaır b:I 

dlyince, imza sahibi, meşh~u ,,! 
muharrir sanmıştı. onun jfad• e: 
,.e masum vehminden ıst ııel• ' 
derek, ahbablığı ilerletmekti net· 
mümkündü. Fakat bu, .. iZ•: ;e~ ' 
sime çok ağır geı<ii. çurıl<ll1 6'~' 
dini seviyordum. Ona karŞ ıdfll 
ilk günde yalan söy~iye;ea1-

(Devamı 1 ine• sa~ . 

1 · ı R adyo ~1 
du. Bu genç kın Aşık olmuştum. 1 P ro rcı ~ 
Onun söylediği neş'eli, kıvrak ıar- A k Radyof 
kılar, yüreğimde bir hüzünlü bu· n ara 
lut kıvrımı halinde hatıralar bı

rakıyordu. Gece yatağıma girdi -
ğim vakit, halA o sesi dinliyormuş 

gıbı, kulak!arın1 uğulduyordu. 

Gözlerimi tavanda sabıt bir nok • 
taya dikıyor, sankı, onu seyredi
yordum. O gülüyor, ben de gülü
yordum. 

Aradan bir ay kadar geçmişti. 
Onu evınde ziyaret etmek ve mut
laka konuşmak ihtiyacile kıvra -
nıyordum. Tiyatronun garsonla -
rından birınden, Güzinin adresıni 
öğrenmıştım. 

B UGtlN 

ıs Mtı.ik (Ttirk mllalft 

1&1 fL•lı). od). , 
18,30 Koauııma (ılraal :ııı. r' 
18.50 ~llidk (Tllrk ID 

lellf şark•lar ). ,ıet· 
19.15 Saat ..,.,, YO balı< •""'ôr 
18.!5 Mil• lk (mublellf ... , .. , ıJI 
ıo Temsil - Ge7lk •••"' ,.UP ... • 

man) runl p17eolorl - ıeuı.,11' 
(Ek ...,m Reşit - Halk ltıtl< .,.,. 
raber ). ,lf 

ıı s .. ı a7an ve -~ ..... ,. 
ıı.ıo Mllılk (kilclllı or• 
tt.ıo Koau.-.a. 
12.25 Mlldk (koro - Fil ' .; 
ZZ,0 M il&llı: (dans )• •• ~ 
ıs.u. H So• uııerlet 

protram. 

Bir akşam, hava kararırkt'n, 

genç artistin apartımanının k~pı
sım çaldım. İçimde, toy bır mPk-
teblı çocuk gibı. heyecan vardı. YARll'f .,.,.....,. 

J!.IO Mllıllı: (Tilrke• 1 ~. Hizmetçi kapıyı açtı. Kartımı ... ....-~ 
IS Su& ayan Ye 1 .. ,. 

verdim. Az sor.re, salonda idım. u.ıo Solist konıul - r İ . " 
İki dakika geçmNnişti. Güzin, şık ıut. H Müzik ıe••.,... 
bir akşam tuvaletUe göri.ınmüştil l -::::=========~ı~-18~ V 
Gözlerinin içınde garib bır teces- iT a kvl m ver 1 '"'~ 
süs vardı. Beni başton aıağı sü2- ~J> .il 
dü. Kenalmi tanıttım. O zaman YURDDA HAV.A. 'f/ ~ 
gülümsedi Karşımda bir koltujta Yqtlkö:r meıe.roteJI ':'1~ı 
oturdu: alınaa maltlmala ıllle. _,. ti 

ad ,. r·~ I - Çok memnun oldum, dedi.. Eıe ,,. C<1nubl Ali • ı-rfl• ,ı 
Demek gazetecisiniz. bulaU•, Karadenh k&J' •• f" ~ 

dotu Anadola bölı••erı:ııet f ,ıl'. 
Belli idi ki, içinde en derin bir lullu ,,. menU 1...,.ıt. 

11 
;....,.~ 

gurur ve saadet duyuyordu . QQ. kapalı Ye yor 1 or r•tıf 
11 1911• 1 

zin. belki, hayatında ilk defa b ir ıl.rtar umumlrelle •'"'" •ıı" 
gazeteci tarafından ziyaret edili- t:ıe donlztnde ku.-.•111":ıır· # j 
yordu. Kimbilir, bir an içinde, ne lerde •rla kunelte ..,.. ~ . .ı ..r 

Dün ialanbulda ha••• ... ,ı ",;-::, . 
.,,,.,,,,.,,..,,,,.,,,,...,,.,,.,,..,,,,.,,...,...,...,,,.,, .... ...,...,...,...,...,,.,, .... il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'""'""'"""""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"""""'""'"""""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"""""'"""""'"""""'""'""'""'""'"""""""""""'""'""'""""""""'""''"' po lı ve ctı.l 1alqh~,.,.ır< ..-: . 

r•nda yatan :ratmoruJI .... ··~ ~ 
buna bıraktıfl su ıolk Jii-'' '1'.f 
rom olarak ölçölıniltlll•;, ,.,•".; ~ 
maiden 1an l1ede 4 U• ,..,,.ett' ,,-;ı 
.. mıoıır. Saaı 14 d• ıı:,. ro' *"rll' 
m lllmetre idi. Hararet •" 44 

- Bu mu?. 
Geliyor mu?. 
Sonra umutsuzluk birdenbire damarlanndalı:ı 

atışı indiriyor. kalbi durgunlaşıy<>r, 11k.ılıyor, kan
di kendine söyleniyor: 

- Nereden bu kadına tutuldum?. 
Ve .. beynine düten sıcak bir damla bütün göv· 

4esıne yayılıyor; sinirleri gevşiyor, göğsü daralı· 
7 or, kafası ağırlaşıyor, garaona emrediyor: 

- Bir votka daha!. 

Ferit böyle yapayalnız gözlerini kapının her 
açılışına ve vitrinin arkasından sokağa kaptırmış
ken ıçeriye çok yakın bir arkadaşı girdi. O da gen9, 
enun gibi yak!fıklı bir Beyoğlu delikanlısı. 

Feridi görür görmez geldi: 
- O Ferit! ... 
- O Re!etl. 

Refet sandalyeyi çekti, oturdu: 
- Ne içiyorsun?. 
- Votka! 

- Ben de içeiml. 
- t9 ... 
P'erlt gll.l'llOna seslmdlı. 
- Garson votka getir. 

J'akat ar.kadqı ondaki durırunlu#U ıezdl Sorduı 

YOS A 
_. .. 1 .... .-11ıııı11NO, 13 

- Ne var? Niye böyle durgunsun? 
- Hiçbir şeyim yok! 
Refet: 
- Çın çın! .•. 
Dedi, kadehini kaldırdı. Ferit: 
- Sen iç. 
Diye yalnız kadehini çınlattL Arkadaşının yü

züne hemen hiç bakmıyor, yine gözleri durmadan 
kapının dışını ve sokağı işliyordu İkide bir saatine 
bakıyor, sinirden bacağını sallıyordu. 

Refet onu hiç böyle görmemişti. Her saniye şen, 

takacı, gülen ve güldilren, tasasız, bağsız, düşün
cesiz Ferit bu gece birden niçin böyle değişmişti? 
Dayanamadı, sordu: 

- Ferit! Sen bu gece bambaşkasın?. 
Ferit yine bakışları kapıya düğümlü cevap 

verdi: 
- Hiçbir bqkalığım yoltl 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE ______ .. 

- Amma da yaptın ha. 
- İnan olsun birşeyim yok! 
- Haydi canım, şimdi bana masal okuma. 
- A ... İnanmıyorsun. 
Refet biraz daha senli benlileşti: 
- Oğlum herkese amma, bana lololo olmaz. 

Beraber doğduk, beraber büyüdük, her şeyde bera· 
beriz. Şimdi kendini bana mı anlatacaksın?. 

Ferit yine: 
- Yanlış düşünüyorsun._.. 

Dlyect!k oldu. Refet: 
- E ... kes. Martaval yok 
Dedi, ilave etti: 
- Gel şunun en doğrusunu söyle de ne yapı

lacaksa beraber yapalım. 
Ve ... yavaş yavaş Ferldi söyletmeğe çalıştı: 
- Her gece bardan çıkmazdın, bu gece bura

dNm. Anlaşılıyor birisini bekliyorsun. Gözün ka-

pıdan ayrılmıyor. Bu saatte bir ef'kek, bir arkadaı 
beklenmez. Beklediğin kadın. Hem de o kadına iyi
den iyiye tu tkunsun. 

Refet son sözünü söy !er söylemez Ferit birden: 
- Nereden anladın?. 
Der gibi onun yüzüne, gozleri içine baktı. Bu 

bakışta içinin d!Jj olduğundan korkan bir ürkeklik 
vardı. 

Refet fırsatı kaçırmadı: 

- Görüyorsun ya? Herşey anlaşılıyor. Bana 
bütün sakladıklarını söy !emiş gibisin. Haydi gel, 
hepsini açıkça konuşalım. 

Ve .. hır teklif yaptı: 
- Bir votka daha içelim. 
Ferit saate baktı. Yirmi dörde on var. 
Umutsuzluk onu yeni bir karara götürdü: 
- Votka değil, rakı içelim! 
İlave etti: 
- Ona ağzın ·kınasın.. diye votka içiyor -

dum. Artık gelme :~ ~kı içelım, sarhoş olalım. 

Ve garsonu ça~"rcıı 
- Bize rakı getir! 
Refrt yarajl iyice deşmek içın neşterliyordu: 
- Nasıl iş bu?. 
Anıına vurulmussUP 1 

(Devamı var) 

3:ı.2, ıölc:..ı e U.5 ve "" 
olarak kaydrdltınttUr. 

-- vesati 
Vakıtler d•· 

~ 
---- 7 ıS 

Güneş 12 o9 
Öğle 'J9 
İkindi 

Akşam 

1 
Yatsı 

_İ_nıs_ak...-,,,,_ 
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o manlı Devi ŞAKA Sukut Eden Bir Kraliçe !o• • • 
tının 

pli .................... .. 

........................ 

czahanesi •• 
HAKKI VARA ... 

- Mağazanızın üzerindeki lev
haya (beş mevsim mağa.znsı) yaz
manızın sebebini bir türlü nnlı
yamadım. Çünkü senede dört 
mevsim var: İlkıbahar, yaz, son
bahar ve kış ... 

e İ d i, N e O 1 d u ? 

Soğuk mu Aldmız, 
Ademiiktidara mı 

Sancınız mı -Var, 
Mübtelasınız 7 .. 

Edersen Bunu 

- Evet, fakat ölü mevsimini u-
nutuyorsun uz ... 

TERZi DÜKKANINDA 

B 
in dokuz yüz senesinde Pa
ris çok eğlenceli bir şehirdl' 
Balolan, eğlence yerleri ve 

bu yerlere devam eden zengi~ 
leri pek çoktu 

Domi Monden· 

A 
merikadcı Nazi propagandası İçtimada birçok protestan, lca - diyereisi ve sair hatibler de ayni 
aldı yürüdü Billuusa cenu - tolik, Yahudı Amerikalılar ve Al swette idare kelim etmişlerdi 
bi Amerikada faaliyette ln- manlar hazır bulunmuştu. Bunlar t t h 11 ç ımı ma a t, zabtt•,." muha-

lunan Naziler şimdi fİmaU Ame- arasında Vaşington katolik üni - faza altına alınmıştı. Ertesi giin _ Ne yaptıksa uyandıramadık. 
rika Birleşık devletleri arazisin - versitesi rektörü Fulton Shcen. b leci' . G Bu gıbi h5.diseler nnktur. Yabancı 
dede hummalı bir faaliyete kr. • · t c k • tib' H · v 11 e ıye reısi uardiya, posta ile r-zıraa nezare ı a ı anrı ıı ak, ·· d .1 k " " k b' kadınn uykusunda devam ediycr. 
Yuldular. Son gelen Nevyork ga,.e- A 'k k' B ı· r· · gon en en uçu ır paket al -- merı anın es ı er ın se trı Ahvali umumiyesi iyidir. Normal 
telerinin verdi"'i bir habere göre v ·ı s d N kt k .. mıştır. İçerisinde bir rövolver kur. !I ı yam o , evyor a çı an rnu- bir hayat yaşıyor. Ne zaman U'-'a-
Nevyorkta .-:u enterescın Jıadise him bir Alman gnzet · · .. şunu, bir de küçük Mğıd ve ka· J • esının mu - nacağı hakkında bir şey diyemem. 
cereyan etmi~tir dürü Viktor Ridder ve bı'r çok ğıclın üzerinde şu kısa cümle ya-• Amerikada bir kızın tamam yirn.i 

Geçen hafta Nevyorkta, Kaı • hususi müessclerin mümessiller/ zılı imiş: cNazilere karşı hücumda ... .J ğu lb tt h t 1 s.-ne u:•uııu nu e e e a ır ar-
neci Hol'de belediye, reisi Guardi- bulunmuştur devam edersen bunu b • l . eynıne Y - ı.ınız. Bu başkası altı sene uyı.ı -
ya'nm riyaseti altında bir top • Mösyö Vallak, irad ettiği bi ı nu- yeceksin! .. • duktan sonra gözler.ini açmadan 
lantı yapılmış ve bu toplantı so- tukta Nazilerin ideolojisi aleyhin- Belediye reisi, bu tehdide gül- öldü. 
nunda Naziler aleyhinde nüma - de bulunmuş ve Yahudı'ler b 1 .. k e :ı :- muş ve urşunu masasının üze - Bu kadın, ya bir tecavüze ma-
_Y'-4i~le_r_de_b_u_ı_un_u_l_m_u...:ş;...tl_1. ____ .,i__sı_zl_ık_e:_t_ti_kl::....:e....:_r.:..:.in.:..:.i _:s:..:.ö:!....y::..:lem==i:!.şt:.::i.:_B=el::e_:_-~~rın~· ~e~ko~ym~~uş~t~ur~·:.__ _____ _JL__!l ~tJ...:_' ~-~aldı, büyük bir korku geçir-

Beni O:miye 
Götürüyorsunuz 

Değil mi? 
Hayır Cumhurre

isi Seni Affetti 

Beri in 
Tokyo 
Seferi 

Bugün gelen Avrupa gazeteleri 
Kondor'un evvelki gün aaat 20 y-1 

37 geçe (Paria saati) Berline avdet 
için Tokyodan hareket etttğint. ye 
ertesi sabah saat 8 de Manila'ya 
vasıl olduğunu haber veriyorlar. 

Kandor, 26 yolcu tqıyabllecek 
büyük ve son sistem bir tayyıre
dir. Dönüşte, • propaganda için -
Filipln, Cava adalan ve Amster -
dam yolile avdet edecekti. 

(Devamı 7 lnd aayfımııda) 
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Ne<dlüır? 
Ticaret mi, San' at mı, Karla Eir iş mi? .. 

ılozofun biri: İnsanın ne 
olduğunu öğrenmek mı is
tiyorsunuz?... diyor. Bu, 

ayak yıkayacak kadar su, bir n
dayı sıvayacak kadar kireç, b:r 
ka> çıvi yapabilecek kadar d~ -
m.r. bir kaç kibrit başı yapacak 
kaı.lar da fosfor ... İşte insan bun -
!ardan terekküp eden bir hiç -

tır •. • 

Evet, filozofun hakkı var. İr. -
sJ nların vücudü eritilirse bun • 
!ardan ibaret olduğu anlaşılır. Fa
kat, sayın filozofun bilmediği ve
ya bilip te söylemek istemeci :ği 
b:r şey var : Bu çivilerle, fosfor
larla, sularla bir insan vücude ge
tirilemiyeceğl. .. 

Eğer, canlı bir hesap makin" -
sine, yani b1r istatistikçiye bir 
filmin ne olduğunu sorarsanız, sı
ze muhakkak şu cevabı verir: 

- Film ml? ... % 6 müsvedde, 
% 16 (en adamları, % 26 oyuncu
lar, "• 37 stlldyo, şerit ve labora
tuvar, ve ~ 15 müteferrik mas -

raf. .. 
Doğrusu da bu . Fakat biz, büs

bütün başka ve hakikate dıına 

yakın bir istatistik yaptık. M~ • 
liım a, istatistik , yalanın makbul 
bir nevidlr Bakınız bir film ne • 
dir? 
BAŞLAMAZDAN EVVEL 

Müellifin aklına bir fikir ııe • 
lir. Daha doğrusu öyle zanneder. 
Ve başkalarını ikna eder, kaıı -
dırp'. Bu fikrin kıymeti % 6 dır. 
Yani 2 milyon sarfolunacak bir 
!ilinde müellıf, fikir verme hakkı 
olarak en aşağı 250.000 frank a • 
hr. Bazan kendisine bir muhavn
;ed, bir sahne vizıı yardımcı v~

rillr. 
Bunlar toplanırlar, çalışırlar. 

Ç<ılı~ırken içerler, kanuşurlar ni
hayet kararı verirler: 

·e ... 
• ~ .. ---• 

bira, 1 ş~e §ampanya, 54 saat uy
kusuzluk. 

Senaryo hazır !anır. Gözden ge
çirilir. Tashih edilir. Makine ile 
50 nüsha yazdırılır. 

Bunun ıçin: 
35 kilo kağıt. 
18 saat uykusuzluk (Çünkü s~

naryo en dar bir zamanda dakti
loya verilir. Ve sabaha hazır ol
ması istenilir) 

FİLİM ÇEKİLİRKEN 
13,000 metre negatif şerit, (~n 

kesile kesile 3,00U metre kalır kı 
bu da çoktur). 13,000 metre ne • 
gatif ses şeriti. 4,000 metre mu
siki şeriti. Bu da kesilir, ancak 
1,800 metresi kalır. 

45 kilo çimento, mihrace sara;· 
!arı yapmak için. 1 kilo asitboıik -
sun'i fener için - 7 sitr tahta • de
korlara mahsus • 12,000 kilovat e 
re % 26 verileceğini söylemiştJr. 
lektrik - tenvirat için -

Masraf: 740,000 frank. Aktörle· 
Bu da 520,000 frank eder. 

Artistlerin sarfiyatı şudur : 

72 kutu pomat, 3 kilo pudra, 19 
dudak boyası, 1 yapma sakal, 1 
yapma saç. 

3 damla gliserin. Sahte gözyaşı 
dökmek için. 
Dahası var: 

942 sigara, 127 bardak bira, 19 
konyak, 129 sandoviç, 1 şişe şam
panya. 

Buna fen adamları için de % 
16 hesabile 320,000 frank !lav·, e
derseniz kasada metelik kalmamış 
olur. Film sermayedara, sonra hal
ka gösterilir. Rağbet görmedi mi, 
iflas muhakkaktır. 

Fikir ~renlere 
Aktörlere: 
Dekorlara: 
Fen adamlarına: 
Müteferrik masraf: 

Umumi yekun 

120,000 
620,000 
740,00() 
320,000 
300,00U 

Müellifler için: 14 tabaka k.1 • 
ğıt, 4 santilitre mürekkep, 2 kur· 
şun kalemi, 437 sigara, 75 bardak Yıldızlar spor yaparken 

2.000.000 
frank. 

Bir Harb V ukuunda lngiltere 
Ve Almanya Ne Yapacaklar? 

(1 inci sahifeden devam) 

lundurdutu müddetçe hem Akdenizde birinci de
recede hakim bir devlet rolünü oynamakta, hem de 
İtalylUllll emniyetini icabında ibl.ü edecek vazi • 
yette görünmektedir. 

İşte bu düşünce ile hareket eden Roma, her
ıeyden evvel kendisinin bir Akdeniz devleti oldu· 
tunu ve Akdenizde birinci derecede bakim kendi
ıinin olması için her çareye başvurmıya ve bu ha
kimiyeti temine karar vermiştir. Bunun i~indir ki 
İtalya, bir dörtler paktı tamamile tahakkuk etme
den va Fransa ile karşılıklı bir anlaşma yapılma· 
dan önce bu meseleyi halle karar vermiştir. Hatta 
bu meselede Fransa gerek karşılıklı müzakerelerle 
gerek Çemberlaynin tavassutilc İtalyayı tatmin et
miyecek olursa Roma, harbi bile göze almış bulun
makta ve bu maksatla Tunus hududuna tahşidat 

yapmaktadır. 

Bugüne kadar bu hududa iki yüz bin munta
zam askerle motörlü kıt'alar ve ihtiyaca kifayet 
edecek kadar tayyare tah~id edilmiştir. 

l\tareşal Balbu Tunus hududunu sık sık teftiş 
ederek fevkalade ve müstacel tedbirler almaktadır. 

Paris bunu pek iyi bildiği cihetle mukabil ted· . 
birler almak hususunda İtalyadan geri kalmamak
tadır. Ancak Çemberlayn böyle bir barb vukuun· 
da İneilterenin Fraasaya yardım edecek Lir taah
hüdü olmadığını söylemesi Fransayı epeyce düşün· 
dürmüştür. Fransanın yalnız başına İtalya ile bir 
harbe girişeceği zannedilmemektedir. 

Diğer taraftan Von Ribbentrop'un Pariste 
Fransız • Alman anlaşmasını imzalarken Almanya· 
nın Berlin • Roma mihverine daima sadık kalaca
li;ına işaret etmesi Almanyaııın da İtalyan emelle· 
rinin tahakkukuna tamamile taraftar olduğunu 

göstermektedir. 
Vakıa Çemberlayn diınkü be,·aratında İngilte-

~ 

renin Fransa ile daimi surette teşriki mesai edece
ğini söylemiş, Fransız Hariciye Nazırı da Fransanın 
bir Çekoslovakya olmadığım sö)·Iiyerek açıkça İtal
yaya mukabele ve tebdid de bulunmuştur. 

Fakat bura siyasi mehafilinin kanaatine göre 
İngiltere, Fransa ile İtalya arasında bir harb çık
mamasına son derece çalışacaktır. Maamafih bu 

çalı~malar müsmir bir netice vermediği ve iki taraf 
noktai na2arlarını muhafaza ettiği takdirde Akde

niz meselesinin feci akıbetler doğurmasından en-
dişe edilmektedir. / 

INGILTERE NE YAPACAK? 

Londra 15 (A.A.)- Stefani ajansı muhabirin
den: 

Başvekil, muhafazakarlardan Adams'ın İngil

tere ile Fransa arasında tedafüi bir ittifak aktedil
mesi talebine sükut ile mukabelede bulunmuş ve 

Korsika ve Tunusun taarruza uğraması takdirinde 
İngilterenin Fransanın ,\ anıbaşında mevki alaca
ğını açıkça beyan etmesini istiyeıı amele fırkası 

meb'uslarından l\Jander'e de cevab vermemiştir. 

AL)fANYA TAl'llA:ltİLE İTALYA İLE BERABER 

Roma 15 (A.A.)- İtalyanın Akdeniz, e ve Af
rikaya müteallik olan mutalebatı, beynelmilel mat
buatta bir takım miltalealar yüriitülmesine sebebi
yet \'ermekte berdevamdır. Alman gazeteleri, Al

manyanm İtalya ile taınamile mütesanid olduğunu 
yazmakta "" İtalyanın hayati menfaatleri karşı

sında Almanyanın aynile l\Jusolini'nin Almanyayı 
alıik,?dar eden bayati meseleler müvacehcsinde İt· 

tihaz etmiş olduğu hattı harekete mümasil bir battı 
hareket kabul etmiş olduğunu ilave etmemektedir
ler. Bu anlayışın alaimi AJ>ıerika gazetelerinde de 
görülmektedir. ----....... ~--......,,,,......,,_... __ 

Kalem 
.Tanınmış edebiyat öğretmenle

rinden Mustafa Nihatın idaresi 
altında neşredilen bu mecmuanın 
dün yedinci sayısı çikm1şt:ır. 

Müstakil 
Ukranya 
P 

aris 15 (Hususi) - Bugü • 
nün en mühun meselelerın
den biri Akdeniz meselesı 

olduğu gibi ondan daha az miihim 
olmıyan diğeri de Okranya me -
selesidir. Almanya var kuvvetile 
müstakil ve 45 milyon nüfuslu bir 
Okranya yaratmıya çalışmakta • 
dır Okranyalılar gördükleri tcş· 
vik yüzünden müstakil bir devlet 
kurmak hususunda geceli gündüz
lü çalışmıya başlamışlardır. 
Kurnlması istenilen Okranya -

nın bir milyon kilometro arazi'!i 
olacaktır. Bunun 34 milyon nü -
fuslu 730 bin kilometre murabbaı 
Sovyetkrden, 7 milyon nüfuslu 
138 bin kilometre murabbaı Le
h istandan ve 1,100,000 nüfuslu 22 
bin kilometre murabbaı Roffan -
yadan ve 650 bin nüfuslu 14 bın 
kilometre murabbaı da Çekcslo • 
vakyadan ayrılarak yeni bir cPv
let meydana getirilecektir 

Fakat bu tasavvurun fiil saha· 
sına çıkarılması için Leh ist&n ve 
Rusya gibi iki kuvvetli d• .. vletin 
alacakları vaziyet merak e<lilrnck-

1 
te ve Avrupanın kara kısmına a.d 
bu ihtilafın ne suretle halledil~ -
ceği hakkında henüz sarih bir ş~y 
•ôylcnmemektedir. 
KARPAT ROMANYASİND,\ 

Chust 15 (A.A.) - Karpat Rü
tanyalı asilerden mürekkcb b•r 
grup, Selvlju•ze yakininde bir Çek 
müfrezesine taarruz ederek bir 
çok Çek askerlerini yarahr..ışlar
dır. 

Sabıkaszz 
Hırsız 

Yakalandı 
(Birinci sayfadan devam) 

cesinde bütün bu hırsızliklar bı;
rada sabıkası olmıyan fakat ma .. •· 
bir hırsız tarafından yapıldığı tcJ
bit edilmiş ve bu yaman hırsızı e
le geçırmek için sıkı tedbirler a
lınmıştır. 

Nihayet memurlar hiçbir iz bı 
rakmadan hırsızlıklar yapan azılı 
hırsızı evvelki gün yakalamıya 
muvaffak olmuşlardır. 

Buyaman hırsız henüz bir ay 
evvel şehrimize gelen Bulgari.>t ·ı

nın Kirçali kazasından boyacı o
ğullanndan İsmail oğlu Abdidır. 
Ahdinin çaldığı bütün eşyalar 

meydana çikarılarak sahiblerine 
teslim edilmiştir. Ahdinin ne su
retle memleketten geldiği de an
laşılamamıştır. Çünkü üzerinde hiç 
bir evrak yoktur. 

Takas Takviye 
Bürosu 

İstanbulda takaş işlerinin ge • 
ciktirilmemesi için, görülen lü • 
zum üzerine bir •takviye bürosu• 
te~kil olunmuştur. 

Yenı büro; dünden itıbaren 4 
ünLÜ Vakıf handa Türkofis mer
kezınde faalıyetc başlamıştır. 

Bu suretle birkaç zamandan -
beri takas işlerin n ağırlığı hak

kında yapılan şikayetlerin tama
mıle önlenmiş olacağı tahmin o· 
lunmaktadır 

--<>--

Baro Heyeti 
Top!anıyor 

Baro heyeti umumiyesi ayın 1'1 
inci cumartesi günü öğleden son
ra saat 14.30 da adliyede ağır ce
za salonunda toplanacak ve yeni 
avukatlar kanunu mucibince ba
ro reisi ile baro idare meclisini 
seçecektir. 

-<>---

Mısırdan liayvan 
Gelebilecek 

Mısırda bır müddettenberi de
vam etmekte olan Hunai kulay 
hastalığının önüne geçilmiş ol -
duğundan Mısırdan çıkacak hay
van ve maddelerin yurda sokul
dirilmiştir. 

İstanbul Belediyesinden : 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

diş· erin izi fırçalayınız 

Üsküdar kazası dahilinde Seıa mi Ali mahallesinin araz\ tahrir 
mükelleflerinden, yapılan ııraştırm alara rağmen mesken ve kanuni 

ikametgilhlan bulunmamas• dolayı sile tebligat ifası mümkün •_,lam1yan 

287 mükellefe aid iliın var3kasının 15/12/938 gününde mezk(lr mahal
lenin mümessiller odasına talik kılınmış olmakla alAkadarlarca malQm 

olup tebligat makamına kaim olmak üzere keyfiyet iliın olunur. 9156 

Günü 
Gün 
Etmek! 

(1 inci sahifeden devam) 

dur: Henüz bütün tasfiyeye ve 
zihniyet değişikliğine rağmen 

bazı idare amir ve memurlarında 
eskiden kalma •neme lazım• cı1ık 
itiyadı ile birlikte millet ve dev
let teşekkülleri arasındaki mü • 

nasebet mana ve mefhumlarını 
kavnyamamış bulunmak zaafıdır. 
Hükumet otorite.inin zabtiye ve 
kırbaç, milletin de şuursuz ve si· 
yasi terbiye haklanndan malı -
rum bir sürü farzedildiğl devir

lerden artakalan bu zihniyetin 
bugün için bir tek memur, amir 

veya genel direktör de bulunma
sına elbette ki tahammülümüz 
yoktur ve olmamalıdır. 

Kastamonu nutku ile balkın si
yasi terbiye ve rüşdündeki yük • 
sekliğe işaret eden Milli Şef hu 

tektük ,·ak'alar mahiyetinde bile 
olan misallere karşı da yine en 

iyi teşhisi daha evvelden koymuş 
ve devayı tavsiye etmiş bulun • 

maktadırlar. Bu teşhis ve deva 
şudur· 

•- Rahatça söylenilebilen 
ve vatandaşla devlet memu
ru arasında ciddi ve sam.mi 
ahenk bulunan yerlerde ih

tiyaçların tesviye ve temin 
edilmesi muhakkaktır.• 

Bu devaya tam ve mutlak şe
kilde varmanın yolunu da yine 
kendileri gö>termd<tcdir: 

•- Partimizin başlıca kuv
veti bütün vatandaşların mu· 
habbe! ve itimadı olduğu gibi 

başlıca vazifesi de bütün va
tandaşların hizmet ve ihti • 
yaçıarının teminicür.• 

Parti azalığını, hususi men· 
faat mülahazasına asla te

nezzül ve müsaade etmiyen 
bir siyasi terbiyenin sıfatı ve 
ıartı telakki etmek sayesinde, 
Partiyi bütün vatandaşları 

kucaklıyan büyük bir aile o
cağı haline getirebiliriz.a 

Bu hedef ve bu terbiye birliği 
ve koyuluğudur ki, idarei masla
hatçılık ve neme lazımcılığın da 
kökünü kesecek, ideal birliğini, 

beraberliğini ve menfaat müsavi· 
!iğini yaratacaktır. İdealize edil
miş vatandaş kadar istisnasız ide
alist memur ve Bınir de Parti o

cağındaki reşid ynğruluşla vatan
das menfaatini kendi çalışmasın
da bıikim ve rehber kılacaktır. 

Reisicumhurun ilk seyahatle • 
rinde karşılaştıkları bazı memur, 
&mir ve genel direktörler işte bu 
bakımdan imtihanı ve idealist 

gayret ve fedakarlığın icab ettir
diği vazife üstünlüğü vasfını ka
zanamamışlardır. 

Etem İzzet BENİCE 
NOT: 

Dt.inkü Ba$1)13.k1Jemlzln !'iOndan be
,1ncı satırındaki Berıtn - Tokyo iba
resi, Berlln - Türkiye şekltnde çıkmlŞ
hr. Bu tertip yanll!iıhfından dolayı 

özür dileriz. 

Almanya ve Yah1,1diler 
(2 inci sayfadan devam) 

memleketlerin mevc~d olduğu 
anlaşılıyor. Fakat bütün bu m~m
leketler bir şart (;zer ~de ısrar et
mektedirler. 

'Akdeinz, 
Boğazlar, 
lngiltere 

0evaJ11) 
(1 inci salıifcden çı· 

İ yad3P 
A vrupada değil, span denıZ· 
nakkale Boğazına kadar Ak n bİi' 
dedir. Şu var ki sulh içlll i~tifııl' 
yük tehlike, muayyen bit . ~·~· 

·yetı;ıı 
tan değil, en ehemmı · rııııiJl 

gayı büyütecek milletJerı rııa • 
gittikçe birbirine yabancılBlırııııı 
!arından ileri gelecektir. !f•~ 

JllUya 
diplomasisinin er. az 'bi eJI 
olduğu ıaha bu olduğu gı ~ 
pok i§ beraberliği yapacağı 
da bu olsa gerektir.• __ ., __ _ 

Türk, vun8"tı 
Ş·~1r.e 

Ticaret '' · bırw 
. ketıer 

Atinada bır çok şır i ttCI' 
terek Türk • Yunan uıJlulll 1~~· ' bıt 
ret ~lrketi namile yenı dif· 
kül meydana getirmişler )"ontl' 

Şirket, bilhassa Türk • .. ıı~acaİ' 
ticaretinin inkişafı ıçıo ç 
tır. 

Yeni Eserıer 
Faydalı Bir Es~~d.-

1Jiıııı•r'w-__,,, 
Tanınmış mua . .P•I"' 

Hamid Bahar'ın zehirli g d ,.sı· a . 
korunma çareleri hak)<ll' rıı~' 

- ti!• 1 dığı eser Maarif Vekale vh' 
dan bütiin okullar için d• 

Yahudilerin, girecelderi mcm -
lekette derhal müstahs.l unsur o
labilmelerini temin için serma,; e
lerinl Almanyadan dışarı çıkaı • 
malarına myüsaade edilmesini ıs
tiyorlar. Almanyadaki Yahudi nü· 
fusunun miktarı Altı yüz bin ka
dar olduğu blldirllmektedir. -<un· 
!arın serveti de geçenlerde V· • l 

Rath'ın katli dolayısile, Yalmdi 
cemaatinin tediye edeceği para 
cezası tesbit edilirken sekiz mil • 
yar mark olarak hesaplanmıştı. 

Bunun bir milyar markı ceza ola
rak verilmiştir. Demek ki Alman
yada yedi milyar marklık Yahudi 
serveti kalıyor. Almanya bir ta • 
kırn teknik maıi sebebler ilerı sü
rerek bu miktar paranın mem le
ket dışına çıkamıyacağını bildir • 
mektedir Demek oluyor ki bu pa· 
ra meselesi halledilecek olu•sa. 
Nazi partisinin iktidara geçtiği 

gündenberi dünya efkarı umumı
yesini aliikadnr eden bu Yhurii 
meselesinin en zor olan safhas da 
halledilmiş olacaktır. Esasen bu 
mesele ile geçenlerde Evyan . • 
toplanan konferans meşgul olnuş· 
tu. Fakat o zamandanberi, All'Yl&n
yada Yahudiler arasına alınan Ç"" 
şiddetli tedbirler dolayısile, rr<' 

sele daha had bir safhaya girrr; '· 
tir Binaenaleyh Yehudile • 
ri hududları içine alabi - edilmiştir. , 11bı ~ 

• k Bu faydalı eserin yeıı• lecek derecede geniş topra 
sahibi olan dev Jetler temasa g• 1- kanlmıştır. 
mişlerdir. Avustralya elli bin ıı•ı- /(lf 
hacir almayı teklif etmiştir. İc,;: /ş A1'ıgaf1- sıı~o 
tere hUkiımeti bu muhacirleri .11.t- vukat Y el 
rİkadaki bazı müstemlekeler ne Uzun müddet A 3 Jışııı'l ıf' 
yerleştirmeği düşünüyor. Cenı . - Maliye muhakematta ç.ı;toı'v' ~· 
bi Amerika memleketlerinde de kiki, yeni türkçeyi, d;eJ1'1"el ıııt 
Yahudiler için bir yer aranm~ · haberat usullerini m ; bv1 1ı rv;,;ıer ,..,, 
tadır. Fakat en makbul muh~c·r. lir, kuvvetli boJl5,e eııciY"' 

on yedi yaşından aşağı olanlardır. 22 ya§ında bir Türk g ııJlla) 
Bunlardan birkaç kafile şimdide!' sus! müesseselerde iş &J'~ 
İngiltereye naklecülmiş ve yerl •,- isteyenlerin aşağıdaki a 
tırilmiştir. Binaenaleyh Almar. malanın rica ederiın· p. P· 
Yahudileri meselesi, beliti de şu t b 1 K kapı 'f. c. ~ıl 
ve bu şekilde halledilecektir. stcın u' .um 

07111 
JfDf

1Jill 
Fakat bütün Yahucü mee•'~si Yollan ıstcısY Sfll"' ı 

bununla halledilmiş olmuyı:r. memuTu Bali O C 

.Çünkü Almanyanın bu meesl'ly\ Mehme . de 
kendi emellerine uygun şekııae H lk vıerı rı 
hallettiğini gören Polonya ve • • Ô 8 . 
caristan gibi memleketlerin de 
Almanyayı taklid etmeleri ko.-ku
su vardır. İşte o zaman Yahudi 
meselesi, halli imkansız bir facia 
halini ahr. 

A. Ş. ESMER 

Bir Vilayetin 12 
Ayhk kaçak vuk&latı 

938 İkincikanunun başlangıcın
dan İkinciteşrin sonuna kadar 11 
ay zarfında Balıkesir vilayeti mın
takasında kaçakçı ve istilılgkçı 

mahiyette olma küzere .385. vnk· 
a kaydedilmiştir. 

Bunlardan 650 kilo yaprak, 265 
kilo kıyılmış ki, ceman 91. kilo 
kaçak tütünile 11 adet hayvan ve 
12 bıçak tutulmuştur. 

- jsıd.,-."' ~ ,. 
Beyoglu Haike" SU" ,;. 
15/12/938 . Perşeııı;:pebB!t 

18,30 da EvimlZın ord. fJ ,ı.;o 
merkez binasında ~ 
Mazhar Osman U:ıJll:ıJI ıııiil'~ 
•Öjenika mevzuıın;;if. 
konferans verileCe 

Herkes gelebilir· 

* . ·ııdcP• a 
E · .. .. Ualke,·ı ,,rıO 
mınonu bi ~~. ·~ 

15/12/938 Perşeııı ~'"~o' 
§amı saat (20,30) da ı ,sıol',ı 
ğaloğlundaki ıııe~~ ed"ııi1 
İstanbul tl'niversıt . ,ıµYııl 
kültesi tarih doÇe;~8r1<0!,1~ 
Özgü tarafından e>P" 

) J1l 
An;.ıdolu seyahatı ııtif· 
konferans verileCe jlel'~e6 

Davetiye yoktur. 

======================~============= bilir. ı.ı"' 

,----·---------------------
Bir Numaralı 
Halk Filosu 

Yazan: RAHMİ YAC.IZ 

Şimdiye kadar yazılan, neşredilen deniz tefrikalarının 
en orijinal ve en heyecanlısıdır, 

Büyük Harpte Osmanlı donanmasının denizaltı ve hna 
bareketlerile birlikte tekmil maceralarını hulasa eden bu 
mühim ve mevsuk eseri RAHMİ YA(UZ Son Teli"af için 
hazırlıyor. 

İngiliz casusu Davııt'un gizli faaliyeti, çalışma tarzı, 
akıbeti, Davst'un arkadaşı telsizci Uoyst'ün şeytaulıkları, 1 
Amiral Soşonla Amiral Kolçak arasındaki ihtirasların ne
ticesi ve.. bütün bunların meydana ııetirdlği ihmaller yü
zünden Karadenizdekl sah· l balkının kendi ticaret filolarını 

* 'vt ,11 
Ulusal Ekon°~ıe 11' 

Haftası münasebe (20) ot/1 
Cuma akşamı saai . J!lcr~ f' 
zin CarraJoğlundal<• dfsrfl 

b • proo 
nunda a:ıağıdakı 1 

1 
, ktıf· .ıer 

toplantı yapıJac~davetı'f' oi 
Arzu edenler rıcB .,JI 

1 alafl . aı 
bürosundan a m 811<""' /ti' 

Konferans - Jf ıar' ..ıı 
5oya'f perv 

den Müzeyyen jfe ı ıP.'p 
Gösterit (Vaı ubesl · 

Halkevi österit ş be"'1 

l{'tll 
Akba ~ıab. 1~ 

Her !isaııd8 pıt~ ıe 
ıarıOl• ·ıl 

ve mecmua ·yeJll ıe 
k rtası ·ıı e 

tablarını. 1 11 ı •ıJI 
F nırı• il' 

eder. Refik e t.filJll ııııl' 
cilik kitabını, J<ltıb 
tırma eksiltme ·dif· 

• yerı .,. 
korumak üzere teşkil etti! !eri: 

Bir Numaralı Haik Filosu 
karada satış .,,__ 

11
g il----- ·zS ~ 

Dr. Ali Jıı 
1 

c1•1>ılif' 
Birinci •Jllıısss•~ı ,1~ milte a.efOJ 

e: v ıJ~ 
MuayeneJıııll 11s1 p-

NUN DÖŞl\IAN zmHLJJ .. \KİLE ÇARPIŞl\1ASI, TAKA
LARLA DESTROYERL1'RİN DENİZ MUHAREBELERİ· 
Nİ TÜRK DENİZCİLER! './İN AKILLAR DURDURAN 
KAHRAMANLIKLARINI BU ESERDE HEYECAN, ZEVK 

VE LEZZETLE OKUYACAKSINIZ. 
makka.P1• ~ ıJ-1' 

Jl....;.K.ab_ul __ sa .. ııt .. ı. ,.... 
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•• •• Osmanlı Devletinin isten uı Nafıa r .üd r'UğJnden: 
28/12/93& Çarşamba giin'ı saat 15 de İsıanbuida Nafıa Mu<iürluğun· 

de (9122.31) lira k~ıf ıı..delli Yedikulede tayyare telsu verici i:.las;.,nun

da yapılacak bekçı ..ılübcsi ve ihata duvarı ı.r.şaa:ı açık ekslit. e 
konmuştur. M Ki Eczanesi ... 

Yazan: RAH~lİ YA~IZ 

Demek, Hücuma Taraftar 
Değilsiniz! 

(5 inci •ahi/eden devam) 
zengin ve kalan~ dükkanlarla 
dolu idi. 

Bir dirhemi bir altın liraya, bir 
tutamı birkaç altın liraya satılan 
eşyalar vardı. 

Mı•ırçarşısı tüccarları İmpara
torluğun her yerile alış veriş ya
pan bir transit yeri idi. 

Taraftarlığı 
Düşiınceye 

Bir 
Doğru 

Tarafa Bırakın, Bölıle Bir 
Gözüyle Bakmam 

Nefis enfiyeler ancak IVLsırçar
şısmda bulunurdu. Eskiden ihti
y .. rlar, orta yaşlılar ve gençler en 
f.ye çekerlerdi. 

Bakarsınız; dükkanların önünü 
bir alay kocakarılar doldurmuş -
tur. Ellerinde birer kağıt sorar -
lar: 

Ozidom, Ari! Beyden istedi • 
tiııı kolaycı. temı.n ttiğine mem
nuıı, biraı da oteckn beriden, 
lııuharebe vaz.y Lınden, ikıneı 
~tr.iı fırkasının durumundan ko· 
nıışuıdu. Söz sıras. destroyer fi· 
lu~'lliısımn ahvalıne gelınce Ar:f 
6~; bir b'çımine getirdi, Riza 
···'>tanın tasadadını gece hii.,,.ımu 
~'llfında m.ıstahkem mevk.ı kı>
n,~dorunun fikrini yoklamayı de
~~l. Sordu: 

·- Amıral .. . Şu, Boğazın ölil 
1•~~Jeleı-ine (1) çekilen düşman 

U) Ölü ıaviye (znivri mey
)ite): Ateşli siİahlaTın tetir sa • 
lı.ıı, dahilinde bulunan bir arna 
\•Ya silıih namlusunun zaviyesi 
._laı k'ile ateşin teeiı:inden ma • 
~%bulunan yerlere denfr:. R. Y. 
erıtnotıanrun.ateşi monıtörlerın 

de 
lıa ateş fasılları olmasa daha ra-

t lnuharebe imkan ve fU'Satla
lıııı bula.bileceğiz! 
~;::- .Ev<n ... HakJmın: var İBtih
;:""llar bun.dan daha çok müş
'"tl! 
l.;q-. Bunları defetmek için bir 

hır düşünüyorum. 
~Zedom Arif Beyin sözlerine 

ıı bir alaka gôsterdı: 
ı.~ 'l'edbir mi dediniz' Nasıl bir 

' -.qbir buT 

1 

~ 

..._ MeseHl bir hücum! 

..._ Nereye? 
iız ..... ltuytul uklara yerleşen İngi

der:ıtnotlarına 1 

1; Anlamadım. Düıüncenlıi bi.
daha açık izah eder m.islniz? 

~~ ~: Şu, birer köşeye çe
'ı ış duran; ateşlerini gtinı.ın 
ı.~lırlif sa3tler!nde üzerimize 

, lf eden, iki for;a arasında Ça
t~le sırtlarını düşman ateşin

bı,r an uzak bırakmıyan Güin 
lır 2aheı ile Golyat deritnotlarını 
ltJ,~"<:e hücumu ıle batırmak, ya 
~,;ııak, kavrmak, bu sı~ık va 

< etten kurtulmak mümkündür. 
~ ~. ~asıl bir hucum yapacak • 

.~qı' D 
~Ucı.ı' estroyer fırkMı tamamen 

lrıa mı geçecek. 
lıı~ ~ayır En usla kaptanları -

ıy ıdarcıılndeki en yollu deı -
'1:1 I"tnlzden bir veya iki ta-

J' , ııı. bllJ1a memur edeceğız! 
~el! 

~~,d 13 tınlar gece karanlığından is
ı,~ ederek torpido mesafesine 
t...' 8oltuıacaklar, 175 er kiloluk 
:'1>1do!ar 1\1'\ı ını bu deniz devlerine 
~n tacakıar, va tabi iyi netice 

•caı.:ı 
. ~ido. 
lı~lt ın beğenmemezllkle buruıı 
~. r~i~ YÜzünü ekşitti, karşılık 

~ıı, iyj bir tedbir değildir 
'den amiral? 

lııı ~....,eli Boğaz vaziyetini göz 
ı :.~'lirin ve düşman !orsala-

-' iııı"""lılamak için tesis edilen 
1' ııq hatlarının karmakarışık • 

I 

·~ıİ bit-birine g!ri!t muhtelif 
&'1:fn Vaziyetlerini tetkik e • 

l"ti tı kadar girift ölüm tehi! • 
'Iıı c••asından, gündüz, kılavu.

"1le b' ~ '<!iş .ınbir zorlukla rota tes-
' l•rıı1::'ın• nazarı ıtibare al..n 

ehı ıçerialnde iki desto;oye
:ıı~ diıŞl"lan gemilerine so
·, ne· na imkan yoktur. 

'ıı~ '1nktaya gel:nce: O da, Bo
~ l'ında İngiliz destroyerle -
~ ras l ad postalarır.ın devam-

tnelerı böyle gizli bir 
a'·ı. ıl!t ' <>:ıJed ~ içın, daha lc-;-

~ hırincı ma ·in hatlarını 
I~ "'nez ke,fedılecek!er, dret

" t~l d \ oy !er tarafından 
,ıt.. ~-~'.1caklar, manevra yap • 

ıt bulmadan bata·aklar-

rok•a da, olıi zwi
c\.r rotların emni-

r ı lhm ! e!Meyıf1e • 
lt k h•.,, o IL-r.Jn da. ge-
~4 1 lırn nda g1z le en 

g '1lıılc-ı yalnız dcstr..,yer 

taarruzlarını değil, tahtelbahir hü
cumlarını da hesaba katarak 1<.en
di etraflarında buıılara karşı ter
tibat alınışlrdır. Devmlı tarassud· 
!ar, gemilerin her tarafını saı an 
torpido ağları (1), motörlü de,•ri
ye kurvetleri, bu tertibat arasın
dadır. Sonra, .ı:emilerin projek • 
törleri her an denizi tararken, üs
telik tabya ve istihkiınlann pr,. 
jek',örleri de düşman hareketlerini 
zamanında öğrenmek için fası !asız 

(1) Büyük harbde de zırhlılar 
torpidolara kar§\ muhafaza için 
etrııflann4 çelik bir a§ koyarlaroı. 
Bugün bu ılstem ilga edilmiştir. 

R. Y. 

bir ışık murakabesi tesis eder!c~n 
iki destroyerimizin karanlıktan 

isti:fadesi mevzuu bahzolmaz ar
tık! 

Binaenaleyh kumandan; böyle 
bir hücum intiharla müsavidir. B!r 
talih denemesi, bir fikir sınaması 
uğrunda iki destroyerin elden çı
karılmasını göze alıyorsanız ona 
karışmam. Bana sorulursa bu ışe 
asla muvafakat etmediğimi de, 
şimdi size söylediğim gibi, sorara'< 
makama, bahriye nezaretine \':? 

donanma kumandanlığına söyle • 
mekten çekinmem! 

- Demek hücuma taraftar de
ğilsiniz! 

(Devanu var) 

- Baksanıza! on paralık keten 
tohumu lapası ... Kırk paralık, f!e
nimusa çekirdeği ... Kırk par.'lık, 

filfil ... Kırk paralık, ümyan kil< i. 
- Ayol biraz yanıma yaklaş! .. 

Kulağını ver bana: 

Diyen bir koca karı da muhak
kak ismini kimsenin bilmek is -
temediği bir ha.-;talığa iliıç ala -
caktır. Abani sarıklı beyaz sa • 
kallı dükkancı kulağını koca ka
rıya yaklaştırır .. Kalın peçesini 
hafifce aralıyan kadın şunları fı

sıldar~ 

- Frengi için bir ilaç verir mi
siniz? 

Hikaye 

Operet 
Şarkıcısı 

!Müstakbel 
1 Harb 

Dükkancılar, ayni zamanqa hl
zik birer doktordurlar... Derhal 
bir çeşid yapar ... Muska gibi kA
ğttlara sarar. usuletle ne yolda is
timal edileceğini söyler •• 

(' unc;j Yhifeden •eva:m) 
Hakikati olduğu gibi itiraf etmek 
de, henüz san'atının birinci baa&.
mağında olan genç kızı, dehşe.n 

ve acı bir sukutu hayale uğr.almlı. 
Ve, o dakikadan itibaren de, b.ı

lunduğum salonda cansız ve ::na
nasız bir manken halini alırdım. 

Bütün zekamı ~letiyordum. O· 
nunla sudan geyler konuşurken, 

mütemadiyen, Güzlnle yapac1ğım 
roportajı, gaZ<ıteye nasıl koydura
cağımı düşünüyordum. Yazı i~ -
leri müdürünün sert bakışları. a
sabi ve otoriter edası, boncuk bon
cuk terleyen çıplak, yuvarlak hap 
gözlerimin önilne geliyordu. On
dan, böyle bir yazının gazelPye 
konulmasını nasıl istiyebilirdım? 

Ben, daha söze başlarken, o, bir
den kızıp bağıracak 

- Sen, doğru dürüst havadis 
alıp v.azmasını öğren de, sonra rö
portaj, edebiyat, diyecekti. 

Ve sonra, daha yüksek sesle ilö · 
ve edecekti: 

- Gazete demek havadis d<>mak 
tir .. Üst tarafı lıifu güzaf ... Hanl, 
nered, Maslak cinayetinin tafsl • 
!atını öğrenebildin mi?. 

Bütün bunlar, bir sinema gıbi 
gözümün Önilnden geçti. Salon 
sanki, bir mihver etr:ıfında döni1-
vor, dönüyor, gözlerim karaıryor
{u. 

Güzin, evvela bana sahneye na
sıl çıktığını anlattı. Sonra, içerikİ 
odadan bir kucak resim aldı "°'" 
tirdi. • J 

Cebimden çıkardığım küçük bir 
kağıda onun söylediklerini not e
diyordum .. Fakat, öyle bir halde 
idim ki, elimdeki kalemi, asahi • 
yelten o kadar çok sıkıyordum ki, 
biran, parmaklarımın acıdı~ını 

~ 

~;ettim. AAlıvacaktıın. 

Kendi kend;me ilk defa acıyor
dum ve demindenberi karşııııda 

hiç durmadan, heyecanla terliye • 
rek hayat ve san'atını anlatan Gü
zlne de acıyordum. Belki de ebe
diyven, gazete sütunlarına ger;ıni
yecek olan bu genç kızın hay:ıtı
nın hikayesini, uğuldıyan kulak • 
!arım duyuyor, fakat, artık anla
mıyordu. 

* Bir saat sonra Güzinin aportı • 
manından çıkmıstım. Sokakta. bır 
sarhoş gibi sendelıye sendeliye 
yürüyordum Cebimde, bir genç 
kızın bütün hayatırın hika) esı ve 
fotogralları vardı. Bunları ne ya
pac2ktım ?. 

Güzin, ertesi sabah. kimbılir, 

nasıl bir heyecanla gazeteye sa • 
nlacaktı. 

* 
Ma baıya geldim. Giinlü!r işle-

n 'il yaptım. Scnra fırkerek yazı 
işleri l!'üdürünün odasına girn'm. 
Sanki di!i!'11 tutulmuştu. Yuktıı • 

'(' Uncil aahifed~n ••nın) 
sahası genişlemiştir. Lakin deni
ze daldıktan sonraki sür'at mii -
himdir. Bu da beklenildiği kadar 
ilerlememiştir. 

Buna mukabil tahlelbahirlere 
karşı müdafaa tertibatı ilerlemiş
tir. Onun için bundan sonra tah· 
telbahirlerin uğeyacağı zarar ve 
ziyanın he:;aba katılmak mecbu · 
riyeti vardıl'. Denizaltı kuvveti 
bu.ndan sonra büyük muvaffaki
yeller elde etmek için büyük fıı
dakarlı.klaria karşılaşacaktır. 

Fakat tayyare birinci derecede 
bir harb vasıtası olmuştur. Onun 
için deniz harbi düşünülürken tay 
yarenin göreceği işler çok mühim 
olacaktır. 

İtalyanın Akdeni•deki yolları
nın emniyeti meselesine gelince; 
İtalyan Amiralini en ziyade dil -
şündüren budur. Çünkü İtalyan 
deniz yolları İngiliz loplarının teh 
didi altındadır. 

İstikbal harbinin türlö türlü ih· 
timallerini nazarı dikkate alınca 
İtalyanların şu iki cihetten birini 
mutlaka kabul etmek mecburi -
yetinde okluğu anla ılıyor: 

1- İtalya her muhtaç olduğu 
şeyi kendi kendıne temin ve te -
darik ııtmeli; 

2- İngiltere ile sımsıkı surette 
anlaJmalı. 

İtalyan Amil'ali İngiltere ile an 
laşma,yı her iki taraf için karlı gö· 
rüyor. Aksi takdirde İtalya Ak
denizde kapanıp kalacaktır. Müs
temlekelerle ana vatan arasındaki 
rabıtayı temin etmek vazi:fesinden 
donanma mes'ul olmaktadır. İn -
giliz donanmaııı karşısında İtal
yan donanmasının zayıf vaziyetim 
kurtarmak için İtalyanın en zi
yade ehemmiyet vereceği cihet 
hava kuvvetlerini arttırmaktadır. 
Hava kuvvetleri ne kadar mües
sir olursa o kadar uzaklara gide
rek, tahribatını yapabilecektir. 

Amiral, netice olarak istikbal 
harbinin sahası Akdenizden iba • 
ret kalacak dej!ildir. demektedir. 

nuyordum. Yazı işleri müdüru: 
- Çabuk söyle, dedi ne var?. 

Avans para mı iotiyeceksin?. 
- Hayır, diye kekeledım.. Bir 

röportaj vardı da ... 
Yazı işleri müdürü birden, s3n

ki, barut kesilmişti. Aynen tahmin 
ettiğim, bıraz evvel söylediğ:m 

1 

cümleleri tekrarladı. 
Beynimden vurulmuşa döndüm. 

* O günden sonra, Güzini bir d•-
ha görmedim. Onun hayatının hi

Vereme, frengiyP, kansere, sı

racaya, tifoya, vebaya ilah ... De· 

Harb Sonu 
Suikastlerin 

En Fec:i 
(4 üncü oahifeden devam) 

Evvela dahilde Sırblarla geçin
mek istem.iyen başka unsurl&r 

vardı. Harı~de de mi.ıııasebat iyi 
değildi. fülbaııaa İtalya i1e arada
ki ınünaseoat diizeleınemiftL 929 
senesinin batında Kral Aleksandr 
yukarıda sciylenen dcğışikliği yap 

llll§, dahildeki siyasi partileri, 
meb'usları dağıtmış, bütün ida • 
deyi kendi elıne almıştı. Ondan 
sonra haricteki münasebatı dü • 
zeltmek içın sabır ve sebatla ça
lışmış ve Bulgar!stanla Yugo<lav
yanın ara1ını bulmuştur. 

Diğer taraftan Türkiye Cum -
hur Reisi Atatürk'ü ziyaret ede
rek BalJı::anların miinasebatına 

dair uzun uzadıya görüşmii§ ve 
Balkan anl&flTIUl bir hakikat ol
muştur. 

Kral Aleksandr böyle ça~ırken 
933 de Zgrebde bir suikasde uğ
ramış, fakat bu akim kalımştır. 

Uzun zamandanberi hazırlanan 
suikasd plıinı da bu suretle neti
cesiz kalmış, lAkin suikasd terti
batını yapan gizli teşkllat bundan 
sonrası için b8§ka bir plan hazır

lımış ve bunun için Buigaristan
dan adamlar eetirtmı.tir. Bulga
ristandan gelenler meşhur Make

donya komitasınuı adamları idi. 
Bunlar sahte pasaportlarla hu • 
dutları a~arak oradan ora.ya git
mı.ler, planlarını başarmak için 

Kralı takip etmı.ıer, Nihayet 934 

ilkteşrin ayında Marsilyada onu 
ö!dürmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Fransız Hariciye Nazırı Bartu • 

nun da o sı•ada yaralanarak öldü
ğü unutulmamıştır. Bu feci vak
anın o zaman biitün dünya mat
bua-tında uyandırdığı tecs.<ür ve 
aJ1ı.k.a hallı hatırlardadır. 

Aleksandr'ın oglu küçük yaşt1 
olduğu için Kralın yerine hükıl • 
met naibi olarak kardeşi Prens Pol 
geçmıştir Kral Aleksandrın ölü
mü harbden sonraki d~virde si
yasi suıkasdların en fecii olarak 
geçmış oluyor. 

kayesini not ettiı'!Jm kAğıdlar, J in- D . H fı Cemal 
!erce, haftalarca cebimde buruştu,' ı . a z 
kaldı. Fotograflar tanınmaz he'.e (LOKMAN HEKİM) 
geldi. DAHİLİYE MOTEHASSISI 

Fakat ona verd • .m sözü tut • 
tum. Güzinin ha · tn ı i te ur~ f.ene 
sonra yazıyorum. Acaba Güzin 1 
görecek mi? .. 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri : Pa>.ar hariç 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkar&Ya. Tel. 22398 

vaikül Mısırçarşısında idi. 
Çarşının kokusu, Eminönü mey 

danına kadar burunları y alıyarak 
gelirdi. Aman yarabbim o ne ko
ku idi!. 
Soğuk mu aldınız?. Kırmız .. 

Sancınız mı var? boynuz ... Ademı 
iktidara mı müptel.asınız' Kun • 
duz... Kafadan mı sakaU>ın!7? 

boynuz ... 
Hulasa; Mısırçarşısı impara • 

torluğun eczaneı:i idi. 
Bil.lhare; Mısırçarşısı., Avrupa

nın tıb ilmindeki terakkisine 
hedef oldu. Yavaş, yavaş hazak •. 
tini kaybetmeğe başladı. Bild!ği
m · • 'oktorlar ve eczaneler de ~ıi · 
redı. Hükumet Mısırçarşısındaki 

mütetabbibleri ot ve kök satanla
rı menetti. 

Fakat; bu men hadisesi koca ka 
rılara yaradı. Her mahallede btr 
koca karı doktor türedi. Elden e
le peştemallık gibi ocak halinde 
devrolup gitti. 

Mesela; mahallede bırisi ha~ta
landı mı derhal koca karı il.Acı ha
zırdır: 

- Bir baş sarnusak, bir kadeh 
rakı ... Döğülüp ayazda kalacak ... 
sabahleyin aç karnına içeceksın. 

Bu sıtm:ı ilicıdır ... Daha buna 
göre neler .. 

Amma; ılacı içen öbür dünyayı 
boyl:ımış ... Bunun mes'ulü Y-'"· 
tur. Allah rizası için yapılan !Şi'l 
mes'ulü olU1' mu? 

Hey gidi günler hey!. ş.mdi 

Mısırçarşısı yorgancı yatağı oı

du. Hic akla gelir şey mi'. 

Beri in 
Tokyo 
Seferi 

(5 inci ıahifedm devam) 
Tayyarenin Manlla'da bır ma

nevra esnasında essans boruhrır.
dan birinın tıkarım.ısı yüzünden 
s&hilin 800 metro açığında deı.ize 

Mukavele, Eksiltme, Ba),ndırlık İşleri genel, hususi ve fenni şart· 

nameleri, proje keşi! hı.Jasasi!e buna mütefeıri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat temınat (68:51 liradır. 

İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida

relerinden almış olc!uğu vesikalara ıstinaden İstanbul Vilayetinden ek

siltm~ tarihınden 8 gun evvel al:nmış, ehliyet ve 938 yılına aıd T eard 

Odası vesilrnlaril" gelmeleri. (8996) 

İstanbul Nafıa .üdür.üğ"nden: 
28/12/938 Çarşamba günü saat 14 de İslanbulda Nafıa Mıidürlüğtn

de (970) lira keşi! bedelli Büyük.dere orman fakiiltesınde yapılacak sıJ 

işlen açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İ§leri genel, bu.susi ve fenni şart

nameleri, proje keşi! hulasasile buna müleferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (73) liradır. 

İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer i:j yaptığına daır kin· 

relerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vila} ~Lnden ek

siltme tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 938 yılıruı ak! Ticaret 

Odası vesikalarile gelmeleri. (8995) 

Istanbul Belediyesi ilan arı 
Satılmak üzere mezat miidürlügü eşya şubesine Mehmcd Sucu tara

fından getirilen tezgiı.h iliın tarihinden itibaren 15 gün içinde tezgahını 

götürmediği takdirde satılacaktır. (B) (9112) 

• • Zeynepkamil hastaneı;ıne liizumu olan ve hepsine 1033 lira 40 ku· 

nış bedel tahmin edilen 46 kalem ecza, pamuk, gaz idrofil ve saire eç k 

eksiltmeye konulmuştur Listesile şartnamesi levazım Müdürlüğünde 

• görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 77 !ıra 5[) ku

ruşluk ilk lffllinal makbuz veya mektubile beraber 27/1:!1933 salı gunü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) (9063) 

Orm"ln K tum~ Genel Komut nlığı İstan• u 
Sa.J'lalma Komisy~nu R:yasetınden: 

Zeytinburnundalti talimgah binasının maili inhidam bulman bir 

duvarının tamiri 2490 numaralı kanunun 46 maddesinin A fıkrası mu-

cibince 19 /birincikanun/ 38 pazartesi saat 10 da Galata Mumhane cad

de.si Alemdar hanında genel komutanlık anbarında İstanbul satınalma 

komi•yonunda ihalesi yapılacaktır. Talip olanlar keşif ve projeleri ve 

şartnameyi hergün görebilirler. •9119• 

düşmüşve batmıştır. Pilotlar ve tJsküdar ikinci sulh hukuk mah-l İstanbul 5 iııci icra memurluğun. 
mürettebat, tayyar~nin üzer:ne kemesinden: dan: 

çıkrnıya muvaffak olmuşlar ve ba· Terekesıne mahbmemizce vaz'ı Yeminli üç ehlrvukuf tarafından 
lıkçılar tarafından kurtarılm~ - yed edilmiş bulunan Abdullah Jın:ı tamamına (3020) lira kıyın t fak-
lard.ır. f.,ü Besimenın gayrimenku. metru-jdır edılen Boğaziçinde Yenıkciyde 

B'." Amer~ n denfz. tayyaresi katından bulunan Kandıllide Kili-! Köybaşı caddesınde eski 141 yeni 
vak a mahallıne gelmiştir. Amerı- se caddesi sokağında yeni 5 No. lı 165 numaralı bir sahJ.hanenln 3 hıs-
ka bahryt-sl tarafından da kaza • b' b b h · ı. tırm · · · · · . ır a anenın açı .. art a su- .e ıhbarile 2 hısse..ı açık arttırrr1aya 
zedelere lazım gelen muavenet ya- . . . 
·•~··tır. retıle satılarak paraya çevrilm'.'51· konmu~. olduğundan 16/2(.39 tarı-

.P~:_ ne mahkemece karar verilmıştır. hıne mu.sadif Petlembe gunü saı.t 

Tepebaşında 

Şehir Tiyatr su 
DRAMKISın 

1- Mezkür hane ahşap ve taıni- 14 den 16 ya kadar daired 1 ıncı 
re muhtaç ve üç oda bir sofa ve bir arttırması ıcra edılecektir. Artır

mutfak ve bir hali ve ön ve arka ma bedell kıymeti muhamme .• ~n 'l 
tarafında birer miktar bahçeyi ha-1%75 ru bulduğu takd:rde rnüşUn i 
vi olup erbabı vukuf tarafından üzerinde burakılacak, aksı tal<dır e 
(300) lira kıymet tahmin ed~ en son arttıranın taahhüdu baki k.ıl
tir. 'mak iizere arttırma 15 gun m\Jd • 

Buakş~m ıo,;ıo da 2- Satı· peşindir. Müzayedeyel detle temdit edilerek 3/3/39 lar•hı
(Vİ.°"IDSORUN ŞEN KADINLARI) 

İ . . .nd ko . ,, k iştirak etmek istiyenler kıyn.•,i ne miisadif Cuma günü saat 14 ten 
stıklal caddesu e mcuı ısını h · 3 7 5 · be · d 16 k 

(DA:\1A ÇIKMJŞ BİB GÜZEL) mu amm~renın 1 . '. nıs ın _e ya adar keza dairemizde yapı-
pey akçesı vermeler: lazımdır. Ru- lacak 2 cı arttırmasında arttırma be--

• sumu dellaliye ve yinni sem-,ik ev· deli kıymeti muhammenenın c;, 75 
Ertuğrul kaf taviz bedeli alıcıya ve diğer ni bulmadığı takdirde satış 2004 ru

Sadl Tek rüsum ve vergiler terekeye aittir. maralı kanun ahkamına tevfikan 
TiYATROSU 3- Sal!§ 18/1/D39 tarihine m!l- 2 ci arttırma sonunda en çok arttı-

Takaimde sadif Çarşamba günü saat 14 den rana ihale edilecektir. Satış peşin-
(Bu g.,..e) 16 ya kada. tTsküdar ikinci sulh dir. Arttırmaya iştirak etmek is-

ERKEKLEB K.IRKINDA .. 'lf SONRA hukuk mahkemesınde yapılacak- tiyenlerin kıymeti muhammenem.n 
AZARLAR Vodvil 3 perde tır. O giin kıymııti muhammenenJn % 7,5 nilbetinde pey akçesi ..-eya 

Yakında: Büyük bir temsil hadiı.eli <;< 75 ini bulmadığı takdirde en çok milli bir bankanın teminat mtktu-
(1NSAL'f MABUT) arttıranın taahhüdü baki kalmak bunu hamil olmaları 15ıımdır. Fiuk-

• şart1lt müzayede on beş gün tem- !arı tapu sicilli ile sabit olnuyan po-
dit olunarak 2/2/939 Perşembe gö- t kli al ak.l 1 · - • 

H ık t • .. e ac ara diğer al.ıikadara-a &pere ı nu saat 14 den 16 ya kadar devam nın ve irtif. ak hakk ah' , . b 
ed k k . ı s ıp,erın u 

k 
eeet•· v.e .en ço arttırana İhihaleı haklarını ve hususile faiz "" m a-

Bu akşam a ıyyesı ıcra kılınacaktır. alei . 
t ç t ç E bedeli azami beş gün zarfında mah- r~e dair olan iddiala~-ıııı e".'akı m~ 

Operet 3 perde keme veznesine yatınlmadığı tak • bıtelerile bırlikte ilan tarilunden i· 
Yazan: Reji: dirde ihale bozularak bundan hk811 tibaren nihayet 20 giin zarfında bir-

Yusuf Silrurl Raılt R"'a olacak zarar ve ziyan ve fark ve fa-llllı.te dairemız~ bildırmeleri lh:m-
Miizik ; Seyfettin Sezai Asal iz ve masraflar ondan bi!Ahüküm d.ır.. ~1 takdirde hakları tapu si-

B ti Y tr K B A L E tazmin ettirilecektir. c~~ ile sabıt olmıyaı.iar satış bede-

cumart~1· vı pazar mat;~. ı• ... ı • t-L • k 1 .. . d Iınııı paylqmasmdan hanç kalır -
~· ~- v ..., .,,_ 'll"u gayrımen u uzerın e lar Mü . . . 

TEL: 40335 tapuca müseccel ve gayri müseccel . ." terakım verg~ tanzifo ect n * hak sahibi oldultlannı iddia eden- m.utevellit beledıye rüsum ve vakı. 
TURAN ier ilfı.n tarihinden itibaren yirmi 

1 
i aresi bedeli müzayededen tenzıl 

Tiyatrosu gün zarfında vesaik va senedatı ka- olunur. Daha !azla malômat almak 
San'atkAr Nqlt- nuniyelerile birlikte mahkemeye istiyenler 15/12/38 tar. inden itiba

Darü!bedayi sao- müracaatları ve aka! halde tapuca ren herkesin görebilmesi ıçın deı
atkArlarından müseccel olınıyan hak sahipleri sat!§ irede açık bulunduru:acak arlt.ırrr a 
Halide Cemal parıwnın paylaşmaı;ından hariç tu- şartramesi ile 937/3800 No. 1ı dos-

Sahir tulaoeklardır. yaya müracaa !la mrzkür dosyada 
( BİK ŞENLİK GECESİ) 5- Haneyi görmek ıstiyenler me:ı mevcut vesaıkl görebileceklerı ıllııı 

Vodvil 3 P. ittir haneye ve daha fazla malumatlolunur. (12860) 
Okuyucu Semiha, Mez~y varyeu.ilalmak istiyenler de mahkel!'ımin,====. ========== 

, J38/151 No. h tereke doı;yasına mü- ı ve borç ıddıa edenlerın bır ay ve 
Dr .Besım Ruşen ".'119. racaat eylemelerı ve talip olanların veraset iddia edenl€rin de üç ay ı-

J rrabpa1a hastanesi Dahilfye satış günü tl'sküdar Sulh Hukuk ç '1de vesaik ve senedati kanurtıy .. 
1 !ebarnıı Çarfllcapı Tramvay mahkemesinde haı:rr bulunmaları !erile mahlı:em•ye müracaatları ı!Aıı 

•Jurık. Ahua Ap. lüzumu w miiteveff.iyeden alacak olunur. (838/1151) 



-------------------------, 
Kulağınızda Küpe Olsun 

Şeker insanı ayakta tutan gıdaların başında gelir. 
Fakat, unutmayın ki her tatlı, şeker de~ldlr. 

Her Şeker HACI BEKiR ŞEKERi 
olmadığı gibi 

-=- • 
f N MliOHl$ 
\sT\RAPTAN 
~oNRA ·· · 

kullanmakla kabildir. 

Bir hamled nule ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür. 
Baı, diş, !linlr, mafsal, adale ağrıları ancak O R 1 P İ N 

almak surettle çarçabuk defedilebıllr. 

icabında günde 3 kRşe alınabilir. İsmine 
dikkat. Taklidlerinde:ı sakınınız. 

Orman Koruma Genel Komutanhk 
istanoul Satınalma Komisyonundan: 

1 - 22/İkinclt~rin/938 tarihinde Zeytinburnu talimgiihı ihtiyacı 

için açık ekııiltme ile mıinakasaya konan sadeyağının tutarı Beş bin li
rayı geçmesi dolayı.sile kanuni eflaslara uymadığından keenlemyekün 

addedil~ ve ihaıleni.n uzamasından dolayı pazarlıkla alınan mikdar 

tenzil edilerek 4700 kilo Sadeyağı yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 20/Birincikanun/938 Salı günü saat onda Galatada A

lemdar Hanındaki Omııan Koruma Anbar binasındaki Satınalma Ko
m.lsyonunda yapı.Jacaktır. 

3 - Muhaınıruın bedeli Dört biı). dokuz yüz otuz beş lira olup mu
nkkat teminatı ~ yüz yetmiş bir liradır. 

4 - Şartnemesi her gün pıırasız olarak komisyonda görülebilir. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şartnamesindeki ve

ııilı:alarla ihale gün ve saatinde komisyona müracaatları ilan olu-
nur. c8823> 

Nafıa Vekaletinden : 
3ıvas - Erzurum hattının 388 inci kilometresinde Fırat üzerinde 

yili: yirmi ınıru-e açıklığında bir demir kö:erü.nün malzemesi de dahil 
olarak inşası. kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Eksiltme 20/1/939 tarihine müsadif cuma günü saat on beşte 
vekii.leti.ıniz demiryollar inşaat dairesi münakasa komisyonunda yapır 
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yüz altmış yedi bin alt~ dokuz lira alt
mış kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı dokuz bin altı yüz üç lira kırk sekiz ku
ruştur. 

4 - Mukavele proj<!Sİ, ekııiltrne prtnamesı, bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi ray inbisat tertibatı, ray profili, telgraf hattı konsolu, 
köprü şaması; 355 numaralı kontr ray tertibatından mürekkeb bir ta
kım münakasa evrakı sekiz yüz otuz altı kuruş mukabilinde demir yol
lar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma ek
alltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve 
vesikalarla ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini havi kapalı ve mühür
lü zarflarını eksiltme şartnamesile mezkur kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlayarak 20/1/939 tarihinde saat on dörde kadar demiryollar inşa
at dairesi münakasa komisyonu ba~kanlığına numaralı makbuz mu
kabilinde vermiş olmaları lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden Jaakal elli metre açıklığında bir 
iieınir köprü· imal ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. 

7 - Münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isteyenlerin 
referanslarile diğer vesikalarııu bir istidaya bağlayarak bu istidalarını 
münakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz gün evvel vekaletimize 
tevdi ederek ehliyet vesikası taleb etmeleri lazımdır. 

8 - Münakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz güıı. evvel müra
caat ederek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddetten sonra ya-
pacakları müracaat nazar ıdikkate alınmıyacaktır. •4961> ·8805• 

ilanen tebliğ 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Tünel başında Metro hanında tramvay şirketi resmi mühendisi 

İsmail Kemalin yanında mukim iken halen nerede olduğu bilinemiyen 

Minireye: 

Murisinız Nebil Ziyanın Vakıf Paralar idaresinden borç aldığı (4790) 

liraya bukabil birinci derecede ipotek gösterdiği Beyoğlunda Firuzağa 

mahallesınd Byoğlu caddesinde eski 1, 3 mükerrer 5 yeni 1, 3, 3/1 No. lı 

hamam arsasına 17/9/938 tarihinde üç yeminli ehli vukuf tarafından 

(6885) lira kıymet taı<dır edilmıştir. 

Bu hususta dairemizin 35/1334 No. lı dosyasında mevcud vazıyed 

ve takdiri kıymet zaptını okumanız ve bir ı\irazınız varsa bu ilanın 

neşri tarihinden itibaren 15 gün zarfında bildirmeniz lüzumu icra Jıiı

kimliğ<n.n 11/11/938 tarihli kararına te\"fkan 103 muhtarası tebliği ma

kamına kaim olmak üzere tarafınıza ılanen tebliğ olunur. (9135) 

Ali UHi Di 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçckapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 1 
P. T. T. levaz!m Müc ür i.iğünden: 

29/11/938 tarihinde yapılan eksiltmesinde mukabil teklif verilme

sinden ihale edilemiyen iki aded posta vagonu 27 birincikanun 938 s ,!ı 

• 

inhisarlar Umum Müdüilüğünden : 
Cinsi Mikdarı Mubammeıı B. 

Beheri 
günü saat 15 de Ankarada posta telgraf ve telefon umum müdürlüğü Kr. Sn 

Tutarı 
Lr. K. 

% 7,5 
Teminatı 

Lr. Kr. 

Eksiltme 
saati 

binasındaki satın alma komisyonunda pazarlıkla mübaya olunacaktır. ------------------------------------------
Toz tütün çuvalı 2000 A) 26 75 535.- 40 1:0 15,30 Muhammen bedel c43579,80., muvakkat teminat c3268,40• liradır. 
3/8 200 M/M boy yuvarlak 4000 • ) 

İsteklilerin mesai saatleri zarfında her gün mezkı'.ır komisyona müra-
başıl cıvata ) 

caatla şartnameleri görmeleri ve pazarlık için yukarıda yazılı gün ve 3,'8 120 • • 8000 • ) 60 ki. 440.- 83 - 16.-
saatte muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni ve- 3/8 Demir pul 12000 • ) 

sikalarile birlikte adı geçen komisyonda hazır bulunmaları ilan olu • 1 _ •2000• adet ince şeyler konabilen sitandat normal sık örgülü tGz tütün çuvalı ile Cibali baklJYI~;: 
nur. ·5052· c8950· deıı~ 

YURT GİŞESİ 
Yurt gişesi, her ay büyük ikramiyeler vererek rekor kırdığı gib; 

bu k~idenin de en büyük ikramiyeleri olan 

45.000 ve 12.000 
lirayı yine YURT GiŞESi vermiştir. 

Siz de dostlarınız gibi saadete ve bahtiyarlığa kavuşmak isterseniz 

YILBAŞI Hiletinizi Yurt Gişesinden alınız. 
Gişemizde biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Son günlere 
kalmayınız. Taşra siparişleri kabul olunur. 

Adrese dllckat: it Bankası karşısında 17 No. de 
YURT Gİ'ESI Sahibi MEi1MET KIY ANÇ 

Satış ilanı 
lstanbul Dördüncü [cra 

Memurlu~undan : 
Sadi ve Ayşe tarafından vakıf paralar idaresinden 24376 ikraz No. 

sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 

borcun ödenmemsınden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
yeminli üç ehlivukuf tarafından (1200) lira kıymet takdir edilmiş olan 

Unkapanında Elvanzade mahallesinin camii şerif sokağında eski ve ye
nibir kapı No. lı sağı Fatma hanesi arkası dülgar Süleymanın bahçesi 

sol tarafı Tepebaşı önü camii şerif sokağı ile çevrili bir ahşab evin evsaf 

ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
Kapıdan girildikte çimento bir antre gömülü bir küp, bir oda, bir 

mutfak tulumbalı kuyu merdiven altında bir hala ve küçük bir bahçe 

olup içinde erik ağacı vardır. 
Birinci kat: Merdiven başında asma bir oda, bir sofa üzerinde sabit 

dolap, bir hala ve iki odadan ibarettir. Binada elektrik ve terkos yoktur 

Mesahası: Umumu 69 metre murabbaı olup bundan 48 metre mu

rabbaı bina, 21 metre murabbaı bahçedir. 
Yukaıuda hudud ve evsaf ve mesahası yazılı gayri mnkulün tamamı 

açık arttırmya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnames! 23/12/938 tarihinden 

itibaren 937 /823 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayye'l 

numarasından herkesin görebilmesi için açıktır. İlil.nda yazılı olanlar

danfazla malumat almak isliyenler işbu şartname ve 937/823 dosya No. 

sile memuriyetimize müracaat etme!idir. 
2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbe · 

tinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 

sahiblerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masra-

fa dair olan. iddialarını işbu illin tarihniden itibaren yirmi gün içinde 

evrakı müsbtelerile birlikte memuriytimize bildirmeleri icab ed:;:,. 

Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay-

!aşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma şartname

sini okumuş ve lüzumlu malılmat alınış ve bunları tamamen kabul et-

~ ad ve itibar olunurlar. 
5 - Gayri menkul 23/1/939 tarihinde pazartesi günü saat 14 den 

16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldık-

tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham

men kıymetin % 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı 

olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul ile 

tmin dilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 

7/2/939 tarihinde salı günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncü 

icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istlyenin alacağına rüç

hanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin dilmiş alacakları 

mcmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 şini tutmak 

şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 

yapılmaz. Ve satış 2280 No. lı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri mukul kndisine ihale olunan kimse derhal veya veril1>n 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesih olunarak kendisinden 

evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arztmiş olduğu bdelle almağa 

mindenmütvellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alacıya 

aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yuka

rıda gösterilen tarihde İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında iş-

bu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. (9137) 

ne yapılacak Platformlara lüzumu olan eb'at ve mikdarı yukarıda yaıı:ıl. yuvarlak başlı civata ve 
pul l/XII/938 tarihinde ihale edilem~diğinden yeniden ayrı ayrı pazarlık usui"\I eksiltmeye konınuştU!· 

II - Muhammen bedelile muvakkat teminatları hizalarında göster ilmlftir. ta 
III _ Pazarlık 19/XII/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında yazıu saatlerde J{abataŞ i· 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacağından isteklilerin % 7,5 güvenme parala! 
le birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8811• .A 

ı _ Kısa müddetle teslim şar~le ~artnamesi mucabince 200-300 1 A= ;ı. A R= ,A_ N 
kilo bergamot esansı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. \..J 

n _ Eksiltme 16/XII/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat H de R 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya· S A Ç L A : 
pılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün &özü geçen §Ubeden 

alınabilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 gü

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. cS-012· 

• )#. 

cl'lsl Mikdarı Muhammen B. % 7,5 teminatı 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. Lira Kuruı 

Sert lfıstik 300 kilo 2.80 840.-) 

Yumuşak şambre lastiği 300 • 2.80 840.-) 

Ebonit 180 • 2.80 504.- 163.80 -2184.-

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
yazılı kauçuklar açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminat hizalarında göste
rilmiştir. 

III - Eksiltme 22/Xll/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 
14 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubcsindekı alım komifyonuPda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabileceği gibi nümunelerde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saate % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ·8895• 

lstanbul Gümrül(leri 
Başmüdürlüğünden : 

Sıhhat v-, fctimat Muavenet Vekaleti 
Hudud Ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Umum müdürlük villiısının bazı kısımları pazaıılıkla tefriş edile

cektir. Bu iş için talipler tarafından yapılacak keşifler 15.000 lirayı te-

KUMRAL ve SiY pJI 
aııırı • 

renkte sıhh! saç boY zıJ!C 
dır. İNGİLİZ J{J\N" 

EczAHANESİ 111' 
BEYO(;LU - İSTAN"l' , 


