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akşam gazetesidir 

arını SON TELGRAF'a verenler 
ok okunan bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş olurlar. -
SAYI: 664 'YAZI İŞLERİ: TELEFON: 20827 

İstanb.ı Caialoilu Nuruosmaniye No. 5" En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
İDARE - İLAN: Tel: 20872 

Telgraf : İst. Son Telgraf 

Son Hadise Tayyare Sahtekarlığında En Son Safh 
Ve · 

Matbuat Baş ve ki 1 Hadiseyi En Hurda 
Tef errüatına Kadar izah Etti BİRAZ DAHA TEMKİNLİ, 

DAHA AZ FARFARA OL
MAK LtiZUMU BİR KERE 
DBA ANLAŞILMIŞ BU • 
LUNUYOR. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

G azeteci hadiselerle beraber 
yiirüyen adamdır. Hadise 
ileriye geçip kendi geride 

kaldığı vakit en önce mesleğin, ay· 1 

Hariciye, Adliye Vekillerinin 
Beyanatı Ve Partideki Mühim 

Toplantının T af silô:tı 
nl zamanda vt. onunla birlikte o· 
kuyucusunun darbesini yer. Bu 
darbe ihmal, itimadsızlık, raibct
sizliktir. Her meslek salıibi va • 
tandaş gibi ııazeteci de kendi 
mesleğinde ve kendi me"1rlinde 
mümtaziyet ve faikiyetini muha
faza etmek ister. Y alnıı, şu nok
tayı da tebarüz ettirmek yerinde 
olur ki, gazeteciyi eq başta yapan 
da yıkan da havadis alma ve ver· 
medir. Çünkii, gazete bir flkJr ni
zamının, bir cemiyet şuurunun 
ifadesi ve tezahürü olduğu &ibi 
ana vasıflarından biri de havadis
ciliktir. Halka günün bütün ha
berlerini en mevsuk, en iyi şekli 
ile vermek mecburiyetindedir . 

Meclisde de Bu Münasebetle Aleni 

Fakat, tayyare kaçakçılığı ve
ya sahtekarlığı Jıidisesinde bu 
böyle mi oldu?. İşte bizi ehem • 
miyetlc üzerinde durnuya ve de
rin derin düşündürmiye sevke • 
den bir mühim noktadır bu. 

Hadiseyi §Öyle b tırlıyoruz: Bir 
cumartesi akşamı bir ııazete ay· 
!arca evvel herkesin hafızasında 
Yer almış ve alelade bir mahiyet 
ifadesinden ileriye geçmemiş bir 
•abtekarlık vak'asını sansasyonel 
bir eda içinde ve bütün bir sahife 
halinde ortaya atıverdi. Vakit geç
ti, tahkik ve yeni tafsilat almak 
imkanı yoktu. Ertesi günkü sabah 
gazeteleri de bu haber üzerinde 
durnııya mecburdular. Nitekim 
durdular, Fakat, nasıl durdular?. 
Sokak dedikodusunu ve altı ay 
Ö~ceden kulaktan kulala söylen
mıye bnşlıyarak ta o güne kadar 
gelen bütün biribirini mütezad 
tahmin, rivayet, hikiıye, havadis
leri bir araya toplamak suretlle. 
Çünkü hadise vardı, ve.. umumi 
hayat içinde yerini alınıştı, ilerli
Yordu. Gazeteci geriye kalamaz. 
dı. Onunla beraber ylirümiye 
mecburdu. 

Son Telgraf da bu havadisi ver
miye mecbur olduğu gilıı yazılan 
herşeyin kulaktan kapma oldu • 
ğ-unu, resmi kaynakların henüz 
bu hususta gazetelere hiçbir şey 
söyleınemiş bulunduklarını te • 
barüz ettirdi ve hatta bu çeşid 
çeşid tahmin, dedikoduların önü· 
ne geçmek için de bir resmi beyan 
dileğinde bulundu. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1Numaralı 
Halk 
Filosu 

Bu meraklı ve f Pt·kalcide m;;. 
lıinı deniz tefrikasını bugün· 
den itibar eenşnre ba§Zaci· ıe. 

---0-

Ul\lUl\lİ HARBİN GİZLİ 
KAL:UIŞ BİRÇOK DENİZ 
VEKAYİİNİ BÜTÖN ÇIP • 
LAKLICiİLE ORTAYA KO. 
YACAK OLAN BU TEFRİ
KAYI BEHEMEHAL TAKİB 1 
EDİNİZ. 

Bir Celse Yapılması İhtimali Var 
Ekrem König Fransadan 

isviçreye mi Kaçtı? 

Dl1n Parti Grupnnda tayyare kaçak çılıiı meselesi hakkında izahatla 
bulunan ve vaziyeti tenvi• eden Başvekilimiz Celal Bayar 

• 
Parti Grupun..ıa Verilen izahat 

Ankara 10 (A.A-)- c. H. Par- Vekaletine vaki ihbar üzerine ya
tisi B. M. Meclısi grupu umumi pılan tahkikatın ve işin o vakit 
heyeti bugün (dün) öğleden son· adliyeye intikal etmek üzere ol
ra Reisi vekili Seyhan saylavı duğunu bildirmiş olduğunu ha
Hilmi Uranın başkanlığl1da top· tırlatarak izahatına berveçhi ati 
landı. devam etti: 

Müstakil meb'uslardan Konya 
meb'usu Ali Fuad Cebesoyla is -
tanbul saylavı Refet Belenin C. 
Halk Partisine girdikleri, heyeti 
umumiyeye, riyaset makamından 

bildirildi. 
Bunu müteakip söz alan Baş • 

vekil Ceial Bayar, bir iki günden· 
beri matbuatta mevzuu bahosolan 
beynelmilel bir tayyare kaçakçı
lığı meselesinin bugünkü ruzna· 
meye alınarak görüşülmesini tek· 
lif etti. 

•- Haziranın ilk günlerinde 
Franko İspanyasının Türkıye mü
messili, Hariciye Vekaletine mü· 
racaat ederek birçok tayyare yük
lü vagonların Amerikadan ha • 
reket ettiğini ve bunların Türkiye 
hükumetine aid olduğunun iddia 
edildiğini söyliyerek doğru olup 
olmadığını sormuştu. 11 haziran 
1938 de Vaşington sefirimizden al
dığımız bir telgraf da ayn i mevzua 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• • 
Gazetecilerin 
Malumatlarına 

Müracaat 
Edilecek 

T ayyare kaçakçuıgı hakkın
da vaktile yapılan adli tah· 
k ika tın, .ıh 'ren gazeleierd~ 

intişar eden bazı haberler üzerine 
derinleştirilmesine karar veril -
nıiştir. 

Bu itibarla bu kabil ne . iyatta 
bulunan gazetelerin mes'ul mü : 
dürleri önümüzdekı günlerde ad
liyeye davet edilerek malümatla
rma müracaat olunacaktır. 

Tahkikat tamamlandıktan sonra 
me5elenin Büyük Millet Mecli • 
sinde aleni bir içtimada görüşül
meei de çok muhtemel görülmek
tedir. 
Diğer taraftan Ekrem König'in 

iadesi hakkında yapılan teşeb . 

(Devamı 6 ıncı sahileri., ı 

Esnaf 
İşleri 

Bu Sabah Vali 
Tarafından Tetkik 

Edildi 
Vali ve Belediye Reisi Ll!.tfi 

Kırdar bu sabah 10,30 da esnaf 
hastanesine gelmiş, hastaneyi tef
tiş etmiş, burasının sür'atle ge
nişletilmesi lüzumuna işaret et .,. 
miş, sonra birleşik esnaf bürosuna 
gelmiş, muhtelif cemiyet reisle • 
rinden esnaf işleri hakkında iza • 
hal almıştır. 

Bu arada garsonlar mektebi ve 
otellerin ucuzlatılması işile meş

gul olmuş, belediye lokantas;nın 
bir garsonlar kursu haline geti° • 
rilmesini tavsiye e\mış, otellerin 
tanzim ve ıslah edilmesi ve ucuz
latılması işınin hızlandırılmasına 
işaret etmiştir. 

Dünya meseleleri ve Akdeniz 
ihtiliıfı hakkında son sözünü 

söyliyecck olan l\lusolini 

Çemberlayn ile Halifaks'ın Romadn iken ikamet edecekleri 
köşkü ve Çember layn ile llnlifaks 

Nazırları ugü 
Vardılar ' 'l ya 

Akdeniz l ıtilafı ve İspanya Meselesini 
ökünde., Halli Kabil Olabilecek mi . 

1 

Hit~r'in Tava_ssutil~ Yeni Bir Dörtler Konferansı Toplanacağı, Ve il 
Fransa - ltalya ihtilafının Ancak Bu Konferansda Müzakere 

1 
Edilerek Halline Çalışılacağı Söyleniyor 

L ondra 11 (Hususi) - Ro -
maya gitmekte olan İn.;·ıız 
Başvekili ile Hariciye Na 

i.!fl Pari.sde Fransız Başvekfl v • 

Hariciye Nazırilt1 bir saatten • ız~a 
l;aşbaşa kalıp görüşmüşlerdır. 

Bu görlışmeler hakkında lıı,ı;\;z 

Psaslı biJ. nıallımat alınamam1~ i;c 
Lıe Fransızların eski noktai n• . 
>&rlarında ısrar eyiedikleri mu
J1akkaktır. Yani Fransa, italy:, i)P 

uzlaşabilmek için hiçbir fedakiı~-

lığa razı olmamakta ve İspany<i 
ışının halledilmesini şart koşmak· 
tndır. 

İngiltere, müttefiki Fransa a • 
leyhine bir harekette bulunma -
makla beraber kendi mP.,,fa~ti 

Akdenizden ziyade büyük Ol<ya • 
;ıuslarda olduğu cihetle Akdeniz 
meselesinin hallini iltizam ve ler
dh eylemektedir. Bu itibarla İtal
yanın bazı noktalarda metaliba • 
tının is'a!ı cihetine gidilmesi ve 

Azılı Katil Rifat 
Nasıl Yaka/andı ? 

lıi Siyah Gözlük Kullanarak Sahte Nüfus 
Kağ cil 1 Beyazıt'ta Bir Eve Sakl3nmış! .. 

E 
mniyet müdürlüı,,ü ik ;nu 
~ube birinci kışım memur
ları dün gece azılı bir kapı 

yakal<mı ak suretile büyük bir mu 
vaffakiyet kazanmışlardır. 

Bir ay evvel b~r pazar giinü 
:ıkşamı sevgilisi olan bır kızla I< d· 

iihd Çırçırdan geçmekte olan 
St: l ıanahmed san'at okulu hle • 

Akdeniz işinin kökünden han~ • 
dilmesi muhakkak gibidir. 13uııu 
için icabedersc Çemberlayn H;t -
Icrin tavassutunu istiyecek ve y 
ni bir dörtler konferansı toplana
rak bu meselenin Fransanın da 
i.,<tirakile halledilecektir. Fakı.t 
daha evvel Romada İngiliz ve 
İtalyan Başvekilleri İspanya me
relesini de halledecekleri gibi 
bütün dünyaya aid muallak mP· 

(Devamı 6 ıneı sahifede) 

HARİCİYE VEKİLPIİZİN 
İZAHATI 

Teklifin kabulü üzerine kürsü
ye gelen Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu; ~t. haziran 938 tarihin
de toplanan grup heyeti umumi
yesinde, Hariciye Vekili Dr. Tev
fik Rüştü Arasın beynelmilel bir 
kaçakçılık şebekesinin İspanyol 
muharebesine Türkiye namına 

tayyare sattığı hakkında Hariciye 

1 Bu Gün Çekilen Tayyare 
Piyangosunda Kazananların 
Listesi Altıncı .. ·sayf amızdadır 

belerinden 17 yaşlarında Maıı . 

salı Rifat oğlu Hasan adında l.ıır 

genç me_çhul kimseler tarafınrlan. 

bıçaklarla feci surette öldiiriil -
müştü. Zabıtaca yapılan tahkikat 

neticefi ııde Hasanın Rifat, İl>3m, 
Hamza ve Niyazi isminde dôrr ~' 

§' tarafından öldürüldüğü anla 

~ılmış ve bunlardan İhsan, Fauı· 

za ve Niyazı yakalanmış daha ev
vel başka bir katil meselesirden 

;o seneye mahkum iken tdavi 
altında bulunduğu hastanede.ı 

kaçmış ve uzun müddeltenberı 

zabıta tarafından aranmakla olan Nihayet yakayı ele veren 

katil Rifat (Devamı 6 ıncı sahifede l 



--
T E T, G R A 1' -1 l 

Dökmeci:er DA\ H DİSELER K RŞ~SI 
• 
1 Ş h . ' 1 

eı rı mız:.e ) 

___ .. 
t·ıKL TlSl 

Son Telgraf--
ver~z. RaKı içerken Cl'it•ıran şar· 
ı lar dıniemek ıster;z. 

.. ieselesi 
l 'e o1 -,c~~? 

• --.. c.; ''"" • 

Ve. Mahkemeler-
J 

Otel 
Fiy2.tları 

A 
Jnuınyad• tPr" •3ğ s"·ıntısı 1 
varrnış. B•J h .ılı~rı J1-ete -
ıerci.2 ok ıyunca gu ıdi.ı!" • 

Ş.ındı bu miıs~bakaya. ~evob 

verir' en, '..lcah1 h.:ıngıs~r,i soyle .. 

BİR T\R~IT.\ KIŞ 

HLR T \RAFTA l' 11.Z 

• 
Tetkikler Netictsi ~ . Ab fa.mı 

Bunların Zara. r Vereceği B .
1 

. 
l Adliyede 

Bir 
Hadise 

Sınıflara Ayırma ve 
Fiyat lnd:rmP İşi Çab~k 

YapılcJcaı< j .ı rcyag: )alnız suttcn mı yap1Ju? 1 
Gaüba, onlar Jı<.ıa s~nayi;nde p~k 

geri kalını~Jar .. GeC.ınler de, bı -
:ı.iı Ba.lıkpa.ıarınd nelerden yağ 

yapıldığını &örsi.ın~ ~C· 

GAU:TELER W 

YANLIŞLAR -
Bir sa ah rc!ıkiml1 gazetebr a

ruuıaa iıumli bır 5u,un ~Nı·. O
nda bazı nükteler savuruyor. Dı
ğer petderın yanlışlarını ara -
yıp buluyor, ~ret ediyor. Bu ya
ulan. f3yle bır goz gez<Lriyoruuk 
bir ackad~ dedı iti: 

t.• • · m kış.. Ü ,ii-rcruz. BaZl 
)Fcrıerde soğ1Jktan in~ar.tlar ö!ü) ..ır. • 
Fal·a., ..ıeuya"lır. oir de öb!lr u-:u· 
n bakınız. Avustralyac!a o kadar 
;;.c-k J.i!ku .1 süruyorm~ ki, ha
raret d.rrecesi .ır olmuş .. F:ız'.a s~

cai:an ormanlarrla yangınhr çı

kı.) or, ınsanlar ötı.iyorn-..us .. 

Hey gidi dünya hey .. Kimi ye.
de soğuktan, kimi yerde sıcaktan 
~an ölüyor. Ne gıril> iştir. Ne 
OiUf, fazla s:cak ol.an o memle -
ketle in ateşinden biraı: aiıp s:>

ğ.ılı. memleketlere ver.nek l:abıl 

oj~a .• O vakit muvazene temin e
dı!ır. Kimse de ölmez.. 

YABANCI GÖZİLE 

- •qhlaruıın yanl·~lannı gö
rüriz: debı:ıdi haıa:~ımızı gör -
~ Bil ıazete bıraz da kendi 
J'anlıfl&r1M aW:eltı;e çok isabet et
-ı. .tur. -
EN GCZIL ARKI -HAMGİSİDiBT, 

Bir refWmiz de f(iyle b!r mu -
sabaka açı:yor. Okuyucu!arına ro
ruyor: 

- :Eıt çok hangi f'll'kıyı beğe
nlyorswı.uz! 

Birinciliği. kazanana hır radyo 
makinesi hediye edilecekmi~ .. Fa
kat, bu müsabakanın mahiyetim 
iyice anlıyamadık. İnsanın bej!en
diği birçok şarkılar olabiür. Ve 
:r.amana göre de değW,r Mesela 
gamlı bir zamanımızd• h.ı'Llnlü 

şarkılar dinlemeği L<tcri1 Neş'e 

zamanımızda kıvrak prkı.aP se-

tK"oçuı< 
* Amerika hükfunetı J en leıı 

harb gemileri, deniz tayy ~rr ıeı 
yaptırarak silah fabrikaların. ıs

fah etmeği kararlaştınnıştır. * Çek - Macar hududundaki 
son hıidise doloyısile Prağ hı ku
rneti dün bir resmi tebliğ neşıet
mişlir. * Fransanın yeni Ankara el -
çisi Massigli dün Ankaraya vsır -
mıijlır. 

* Üzerinde 3800 lira bulunan 
bir telsiZ memuru dün adl•yeye 
verilmiştir. * Vali ve Belediye reisi Liı.tli 
Kırdar et meselesile de m~gul 
olıı:ıağa başlamıştır. Celeblert dın
lemıştir. 

* Tramvay şirketinin satın a
lınması meselesinde Ankarada 
müzakerelere yeniden başlana -
caktır. 

* Son günlerde bazı mekteb -
!erde ve talebe yurdlarında tilu 
vak'ahrına tesadüf olunmuştur. 

* Meb'usluğa seçilen jandarma 
umum kumano;mı General N:.cı
nın yerine General Cahidin tayi'li 
takarrür etmiştir. * Ka.mnpaşada oturan Şinasi 
isminde bir dülger dün sabah Flor
yadalti işine gitmek üzere Sirkeci 
stasyonunda bilet alırk.en kalb 
sektesinden ölmüştür. 

iSTA.."BULUl\U.:Z 

htanbula gelen şarki Erdün 
BıiVek!li Tevfık Paşanın b:r ~a
%eted~ beyanatını okudum. E.:i~d 

lstanbulla reni lstanblll arasıı.Ja 
çok fark olduğunu süylü:vor O ka
dar deır•mi.ş kı. diyor, adeta ta
nı:omadım.. Güzel modem bir 
şehır olmuş .. 

Bır mısafirin bövle söylemesi 
nezaket icabıdır. Yoksı, İstanbul 
hakikaten gi.ızelleşi:·or da, riz için
de bulunduğumuz içi.n, farkede -
miyor mu;.ruz'!. 

İnşallah bizim zehab•mız yan -

lı~tır. 

* Dun öı:Ie üzeri B>~·oğ;ıında 

A~acamıin<ıc namaz kl.ma kta o-
1-;)'l. Z~ver ısrninde bıri Uz rıne fe

na.ık geıerek diışmüş, bıraz sonra 
ölmüştür. Yapılan muayene neti

ce<inde Ziverin kal~ scJ«esinden 

öldüğıi anl~ılmış, gömlılmesine 

iz,:ı verılıruştır 

* Londra Hayvanat bahçe~ın
ı.!en ;ki timsah çalınınıştır. 

* Rütenyada yeni Lir hadise 
olmuştur. Mılisler, Leh konsolos
hanesini taşlamışlardır. 

* Herriot tekrar Fransa meb'u
san meclisi riyasetine intihab o -
lı.ınmtı§tur. 

* Beyazıdda inl.ılab müzesının 
bulunduğu yerdeki dükkanlar y .. -
kında yıktırılacaktır. 

* Tramvay şirketi ile yapılan 
müzakerelere işlırak etmek Ü;ere 
bir B elediye heyeti de yakıad.a 

iehrim1zden Ankaraya gidecektır. 

* Geçenlerde sanayi mektebı 
talebesinden Hasan ısminde bu 

<;ocuğu ölduren katil Rifat rtün 
Beyazıd meydanında yakal~ıı -
mıştır. 

* İst•nbul halkını hava taar -
ru~!arındtın korumak üzere ya -

kında şehrin muhtelif yerlerinde 
sığruıkla.r açılacaktır. 

GÖKYÜZÜhDE 
AŞK YARIŞLARI 

No85 

- Ben henüz mahallemde bir 
kızın mevcudiyeti'llden bile haber
dar değilim. Etrabmızda oturan
ları tanımıyorum. 

- Bugün tanımamış olabilırsi
niz. Fakat, yarın öbür gün mu
hakkak tanışacaksınız! Sen tanış

masan bile evdeki kadınlar bir -
birlerile çabuk tanışırlar. Burada 
memur aileleri birlıirlerile çok iyi 
görüşürler. Ben kimsesiz bir ada
mım.. Senin baban var, anneıı 

var .. Bunun lı:imlıı Jı:ı:r.ı olduğunu 
sen ve ailen pekala anlıyabilinıi
niz. 

- Adı ne bu kızın? 
- Bilmıyorum. Hiçbir şey bil-

miyorum ben. Yalnız onu ııevi-

Y ıızan: lakendez F. SEJlTELIJ 

yorum. Geceleri rüyama giriyor. 
gündıiz hayali masamın önün -
den, gözümün ön.ünden gitmiyor. 
Deli olacağım vesseliın. 
Reşad çok müteessirdi. 
Hayatta bu kadar müşkül va

ziyete düştüğünü hatırlıyamıyor
du. Arkadaşının elinden ve mey
haneden kurtulmak, kendini rıh
tıma atarak geniş bir nefes almak 

için o dakikada herşeye razı ol • 
mll§tU. 

- Peki ,dedi, anneme sorayım. 
Eğ~r tanışrruımışlarsa, ahbab ol
mağa çalışsınlar .. 
Sunanın Aşığı derhal yerinden 

fırladı .. 
Reşadın boynuna sarıldı. 

cö.-tıımüş ı m ez sın 
Fak: h..u :!d;ı düıJ<.inları kap~

'.ılan dökı:.mcüler mutenıadiyen 
cemi~ etlerine b.lŞ vurar:ık, işsl2 

k~idı:..ı:uını. ya dükı...~nlarmın a
çılm.4.S1na müsaade edıimt.~ini ve 
l ~hud ba:kı lıir yerde d:i.kk~n aç· 
malıırına ı:r.tn verL.rr.esi içın teşeb· 
buslerde bulunmasını :Sıemek -

teciirl r. • 

Cemıyet, esnafın bu müracaat
larile ılikadar olarak bır meınu: 

runu, dün Falcı hanına gör>dtr
~ ve mahalli vaziyeti te:kik eı
t~tir. Cemiyetin tetkikine gö· 
rP vazi1et şudur: 

7 düklindan mürekkeb obn. 
Falcı hanındaki dokümhaneier, bu 
eski taş banın en üst kaund:ı ol -
duğu için çıkan dümanın b.:; kim

seye zarar el.miyeceği görıilm(iş -
tur. Ayni zamanda, bu dıikkan -

lann iddia edildiği gibı b•casız 

olınayıp bacaları olduğu anlaş• 1 -
miiUT. Esnaf kok kömürü yakma
ğa ra:r.1 bulunmaktadır. 

Bundan maada, bu dükJr.Ş.nlar, 

yine ileri sürülen iddialar vı>çhile 
alikadar kanunun ne ri tarihin

den sonra değil e'fVel aÇ'lmış ol
duğu, yine c.,...Uyet memuru tara

fından yapılan tahkikatla anla -
şılmıştır. 

Haien, madeni <an'atkarlar ce
miyeti Eminönü kavmakaml:ğına 
yapılan mür3caatlarının netice .. 

sini bekler:ıektedir. Di~er taraftan 
da yine bu meselenin halli ıçın 

lktıs3d Vekaletine baş vurulm.l!.ı 
kara.-:>•tırmış bulunmaktadır. 

Kab ah atı 
Yo muş! 

Trabzonlu İshak ismınde bir a
damın şehnmize gelerek kapalı 
çarşıda 7 liraya satın aldığı bır 

palto ~ukabi!inde 2 tane kalp 5 

liralık verdiğini ve kendisinin ya
kalandığını yazmıştık. 

İshak müddeıumumiliğe tesc.nı 
edılınişlir. 

Dün 7 incı sorgu J;ıiı!ümliğıne ge
tirilen İshak ağlıyaraK bu işt~ ken
disinir hiçbir kabahati olmadığı
nı soy lemiş ve: 

- Ben Trabzonluyum. Fakat 
Bursaya iş bulmağa gıttim. Orada 
ceviı külüğü yapan Mustafanın 

"yanında çalıştım. Nihayet memle
ketime gitmek üzere geçenlerde 
yanından ayrıldım. O zaman Mus: 

tafa bana 12 tane 5 liralık verdi. 
Bu 60 lira benim yevmiyelerim
dir. Ben bunların kalp olduğunu 
kat'iyyen bilmiyordum, demiştir. 

Bunun üzerine Bursa adliyesi
ne acele bir telgraf çekilerek kü
tükçü Mustafa da dün akşam ya
kalanmıştır. Kendisi bugün veya 
yarın Bursadan şehrimize getiri
lecek, mevkuf bulunan İshakla 
yüzleşlirilecektir 

B.J akiin 
Şahid ~.ahkem~de ıBoıanmaya Gel~n Karı 
tlöyle Söılüyordu : Kocanı~ ~dlıye 

B 
_ müdde, evve1 saylık ha- \ Koı idorunaakı Ka\gası 
~ile bulunan Hadıye ısırın- Dun adliye<le bu· hitdtse ounu~-
o• bir k.ıdını c:!öğorek, çocu-1 tur: 

ğunu dii!,ümıesıne sabebıyet ve - Karı koca davalarile meşgul 
ren Şe.fıka ıle 1ür;,ivvelin muha- olan ;ı üncü hukuk mahkenıesı, 
kemeled e u:.ın t..ğırcezıde de - "şukr.ye ism.nde ve henüz 18 - 19 

v.ım edil~i.. yaşiarıncla b.r kadın ile kocası 
Dii.nkü c 0 lsede. bu hadise ile Hu..eyr.ın davaların1 bakmış ve 

alakadar <•lJc, eba Cemile ile, Rem- muhari.eme karar için kalınışt ;;. 
zıye, Şuı<rı) e, Ner.rnan, Jfavv vr Şukriye ma!ıkrrncden çık tıktan 
bekçı ;ı. •• ahirl sıiatile o;orguya sonra koridorda kocasının üzerine 

çekildiler. doeru yürümüş ve ba~ırıp çağıı a-' 
Şalıidlcrden Cemile dedi ki: rak: 
- Bır guıı hadiyenın kız karde- _ Ben de senin gibi koluma 

şı Fa tına, evıme geldi, kardeşınin 1 gençleri ta '"P gezeyim de gör! .. 
ağrısı tuttuğunu ve çocuğu al - ed•kten ;onra küfürler :;av r -
mam için kcntlısıle beraber gi L - ı muştur. 
memi söyledı .. Fatma ile evlerine K~laback bir halk onüııdc bu 
gitlım, Hadiyeyi muayene ettim.. surelle tahkir edilmesine tahan ı· 
KJciından kan gelmiyordu. Fakat mili edemiyen koca evveli ne•~-
dehşelli ağrılar içinde kıvranı - ketle kan5ına sUS11tuı•nı söyle -
yordu. Fa ma evlerine gelirken, mi~> de dinle• ememış bunu,, üze. 
yolda çocuğun yedi aylık oldu - rine •emen cürmü meşnud nıar-
ğunu söyledı. Halbuki muayene kemesine miiracut ederek hi.di-
neticesinde Hediyenin 5 aylık ge- seyi t""bit e•'.r,:ri•'ir 
be olduğıınu anladım .. Vaziyet pek Sultanahmed birinci sulh ceza 
nazik olduğu için, derhal doktor mahkemesı ucrba. bu davaya bak-
İrfar.a telefon ettim .. Fakat doktor mı.ş. o es~,r.~ koridorda bulunan 
g,;,linciye kadar çocuk düştü bile.. halktan birkaç kişiyi şahıd olarak 
Çocuk yarı tefessüh etmiş olduğu dinlemiştir. 
içın, onun bir miıddettenberi, an- Mahkeme bilahare hakoreti se-
nesinin karnında ölü bulunduğu- bit görmüş vo h "o fdet!i genç ka-
na 1'ükmettim. Bir iki saat sonra dını 3 glin hapse mahkum etmiş-
doktor gelip çocuğu muayene e - tir. 

d;nce o da benim fikrime iştirak Bayan Şükriye 250 kuruş da ce-

elti ve Hadıyeye: za verecektir. Kefalet gosterdiği 
- Anladığımııa göre, çocuk bir takdirde serbest bırakılacaktır. 

ay ewel karnında ölmüş .. Onur, ~--

bu öıümı.ine sebebiyet veren ha- Dubaya Düştü, 

dise n~dır?.. Yaralandı 
Diye sordu.. 
Hadıye cevab olarak: 
- Benı 1,5 ay önce Şefika ile 

Mürüvvet döğdüler. İhtimal yav
rumun ölümüne onlar sebeb ol -
m~lardır, dedi .. 

Cemileden sonra, darb vak'ası 
tahidi olarak 16 yaşında Rem>.iye 
din1endL 

- Bay hakim, ben mektebden 
dönüyordum.. Yolda arkada,ım 

Cemale ratladım .. Cemal Şefika 

teyzemle Mürüvvet Hanımın Ba
yan Hadiyeyi döğdüklerini söy -
ledi. Benim bildiğim bu kadardır. 

- Cemal, neden kavga ettikleri-
ni söylemedi mi? 

- Söylemedi, bay hak.im .. 
- Doğru mu söylüyorsun? .. 
- Gözüm kör olsun ki doğru 

söylüyorum, bay hakim .. 
Remziyeden sonra dinlenen Ne

riman da hAdiseyi görmediğini, 

fakat hadiseyi arkad aşı Cemalden 
öğrendiğini söyliyerek, Remziye
nin ifadesini tekrar etti. 

Bundan sonra, henüz on iki ya
şında bulunan küçük Şükriyenin 
iladesine müracaat olundu. 

Unkapanında Atatürk köprüsü
nün demir aksamında çalışan 

Vartan oğlu Zaven dün çalıştığı 

yerden duba üzerine düşerek ba
şından ağır surette yaralanmıştır. 

Zaven Alman hastahanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmış

tır. 

- Ben de ablamla beraber mck
tebden dönüyordum. Yolda Ce -
male rastladık. O bana Hadiye 
teyze ile, Şefika ve Mürüwet Ha
nımların kavga ettiklerini söyle -
eli ve anlatmağa başladı. Fakat 
ablam onun anla tın asına eneel 

oldu .. 
- Ablan kim1 .. 
Çocuk rei.;i mütecessis nazar -

!arla süzerek: 
- Fakat sen ablamı tanımaz -

sın ki bay hakim! .. Dedi. 
Şükriyeden sonra, sorguya çe

kilen Havva ile bekçi Ali de bu 
darb hadisesi hakkında malı'.ıı'.ıınat
ları olmaclı i' .. nı sövlediler. 

Durll§ma başka güne bırakıldı. 
H· Bicr~l 

Yanaklarından öptü. · ı 

- Asalet senin yüzünden akı -
yor, azızim! Bana bu iyiliği. ya
pacağını umuyordum. Teşekkür 

ederim sana. Valıdeyi her ne ka
dar tanımıyorsam da .. kulu, kö
lesi olayım onun. Bu iyiliği ben
den esirgemesin. Kimsesizlik çok 
güçtür Reşadcığım! İnsan hiçbir 
aile içine giremez. Bir kadınla ta
nışamaz. Hele ben .. Sokulgan de

ğilim. İnsanlardan çok korkarım. 
Hayatım daima böyle münzevi -
yane geçmiştir. Sen bana bu ar
kadaşlığı yaparsan, beni bu sefa
letten kurtarmış olacaksın! Ve 
eminol ki, ben ka.t'iyyen nankör 
bir insan da değilim.. Gerek se
nin, gerek ailenin yapacağı bu 
değerli hizmeti ölünciye kadar 
unutmam .. Size minettar kalırım. 

biraz sabret. Bu işler zaıoıan me
selesidir. Biz henüz buranın ya
bancısıyız. 

but.. Yeni başladığı vazifesine 
böyle erkenden koşan çocuk ne 
kadar takdir edilse azdır. 

Reşad arkadaşına acımağa baş

ladı. 

- Söz veriyorum, dedi, seni 
mes'ud etmeğe çalışacağım. Fakat 

- Pekalıi. Mademki v8.dedi • 
yorsun! Bekliyeceğim .. 

Ve elini ma~aya vurarak: 
- Garson .. Bize rakı getir. 
Diye bağırdı. 
İçtiler .. 

İçtiler .. 
Meyhane kaparuncıya kadar .. 

Körkütük sarhoş oluncıya kadar 
içtiler. 

Meyhane dönüşü rıhtım üstün
de birbirlerini kaybettiler. 

o gece Reşad evin kapısını güç
lükle bu'nıuştu. 

• Ertesi sa.bah Reşadın babası 

kahvaltı sofriliında oğlunu göre
medL Karısına sordu: 

- Reşad erken mi gitti? 
Ve kadıncağızın yüzüne bak -

madan ililve etti: 

- O da babası gibi işine mer-

Reşadın annesi ceva<b vermi -
yordu. 

Bu sırada N e6rin telii§la içeri 
girdi. 

- Anne! Ağabeyimi bir türlü 
uyandıramadım .. Ölü gibi yatı • 
yor. Hasta nu acaba?. 

Bay Necmi elindeki çay finca
nını masanın üstüne bıraktı: 

- Ne diyorsun Nesrin .. Ağabe
yin hala yatıyor mu?. 

Nesrin birdenbire ağlamağa 

başladı: 

- Baygın bir halde yatıyor, 

baba! 

Nesrinin annesi, oğlunun o ge
ce sarhoş geldiğini biliyordu. Ko
casına birşey söylememişti. 

Ne de olsa analık şefkati buna 
mani olmuştu. Bay Necmi bu hl
diseye belki de kızacak, bağıra
caktı. 

~ ehrimizde mecud o•eller.n sı- 1 
nıf ~ara ayrılması ve her sın !.l ~in ı 
uc: etlerin tesbiti nıuaınele:,in.n 

sür'atle bitirilmesine çalışıl.nıak -
ıadır. 

llu meyanda otellerin en mo -
derr •ıe sıhh! bir şekilde tanz.m 
ve t c~rışl i e geiecek n· üştcrilerin 
ve >ılhasu ecnebi türıs'1erin lek
mıı istirah~tlorinin kolayca temini 
için e uğraşılmaktadır. 
hta.ıbulun Hyfiye yPrlerincie 

bul •ının otel ücretlerinın bu yaz 
mc-\1 .;iınin.de geçen seneye ı1azaran 
ucuzıa,ı.acağı anlaşılmaktadır. 

Dij!er taraftan İst~nLulda mev
cud h'nların VlZ yoderi de bırer 
birer tet:C 'Jc olunacak ır. 

o---

Fazla 
Para 

Var mı İdi? 
Za,:rapyon l:scsl miıdiıru Di -

m itrı tuafın~n BalıJ.lı hds•.ane.>i 
m..luuru., b&.1K .... ~ıbi, vezned.ırı ıt

leyhine aç lan ~ayanı dik!,at da -
vay .ı. d.ı.in asl ..... l .tınci c~t3. m~lı

k..e.rıe.sınde b.ın.!.m1şt,r 

İı..o.diaya gıırı.:: davacul'n amc"-Sl 
Teo:iur , bir m..ıdc.ıet evvel Halıklı 
ba.ı;tant$ınde ölmüştür. Kendisinın 

yanında bulundurduğu bır ba;ıdığı 

açıldığı zaman içınden ancü 36 
İngi.L.z lirası ile 116 Türk lirası ve 
60 kuruşla birkaç ruble para çık
mıştır. Halbıılu Dimitrı bu san -
dıkta binierce l.ra para bulun -
mas ı!az•m geldığini bunun has
tanede kayboiduğunu idd.a et -
miştir. 

Hastane müdüriı ve diğer da -
va olunanlar ise, sandığın restnl 

heyet ve hakim huzurunda açıldı
ğını ve içinden fazla bir şey çık
madığını beyan etmişlerdir. 

Muhakeme şahid celbi için kal
mışbr. 

Kendi 
Düşen 
Ağlamaz 

Osman oğlu Said isminde bir 
adam tedavi edilmek üzere Ana
doludan Ji:tfal hastanesine gelmiş 
ve uzun müddet yattıktan sonra 

· eyileşmiştir . 

Saiıl dün r.abah hastaneden çık
mak istemiş, kendisine birkaç gün 
daha yatıp istirahat etmesi söy
lenınişse de dınlememiş ve giyi
nip çıkmıştır. Fakat kendisi tam 
hastanenin dış kapısı önüne gelip 
de sokağa adımını attığı zaman 
birdenbıre fenalaşarak yere düş
müş ve ölmüştür. 

Vak'a hemen adliye tabibine 
haber verilmiştir. 

Adliye tabibi Enver Karan ce
sedi muayene etmiş ve sektei 
kalbden öldüğünü tesbit edeıu 
defnine ruhsat vermiştir. 

Hep birden odadan çıktılar. 

Reşad kaqıki odada yatıyordu. 
Kapıyı açtılar .. 

N ecminin benzi sararm.ış.tı. Oğ
lunun karyolasına doğru yürüdü.. 
Reşad yatağın içinde, gerçek, 

baygın bir halde yatıyordu. Ren
gi yemyeşil olmuştu. 

Nesrin: 
- Baba ... 
Diye bağırdL 
Necmi birdenbire itidalini kay

bederek karyolanın yanına otur
du.. Oğlunu muayene etti. 
Yatağın içi l~ gibi rakı koku -

yordu. 

Zavallı baba birdenbire ollu
nun bu halinden çok müteessir ol
muştu. 

- İçmiş .. Çok içınif
Diye mırıldandı. 
Ve yavaşça seslendi: 
- Reşad .• oğlum! Rahat.ız mı

• sın? 
(Devamı nr) 

........ 
Ç.,)mberlayn Roıt13 

Yo1unda 
.. ·-~1 Y uac: Abmc.ı ~ulu:u ~· 

tn.,iltc•e B we:"Iı ÇenıbCI 
lıaır:~ardaJıbc., beklenen J{ 

z'.y3retini yap:n:ıl.t uzr-:-~ yol• 
n1ıs bulunuvor. \la.l·u.id\!t" }C• 

ı;il;z !faş,·ekıli, M:.ınıh aı.laŞ 
: ı:ia.., sonra 16 nisJn itıl31 
ın~rıy~te gırmesı iıze:ine Md 
Jıni ıara!ınd.m vuku bulJn 
t ın yapııdı~ı zan.andanor-- ·i 1 

cı~,n g~çen haftalar ıçiı1de \ 

1,:.yli değışmıştir. Mussol:nı, 
berlayn'i Romaya İ.alya ıç:n 
.csiyonlar koparmak makS• 
çağırmıştı. Filhakıka !taly~ bF 
raftan lngıltere naşvekıJ,nı 
.naya davet ederken. diğer t• 
•an da 1935 Italvan - Fransıl ' . ~ 
ıil!ını feshet:n•ş ve İtalyan 
1ısınde de Fransa aleyh.ne fil 
!Urn olan nümayiş yapılmıştı 
soliı i'nin \akib ettiği tıbiyt 
taya Su det m•,el< si ı(b' bir 
Eli'ı.f atıp da Münıh lı:onfera1" 
benzer dört tara! lı bir ll;>' 
tık:din! temin ~cierek Frans 
ı.ste<liklerini koparmaktan 
ırtt l. Fakat İtal"an mecli•ind 
p·l n :-ıi.ıınayjse kar~ı FransJ 
l:a sar.sas ·onel bır mukabıl 
mayı~l~ cevab verdL Münih 
\as>n:ısı Fransar.ın sol cel'ah 

. M.; 
1 •krmi re"c;de etmişti. u 
l~k.- mrsele•i d~ uğ ~nah ı' 
1ı.cri aFkad.r etıııı nd$n btl 
l;-ran';t.ını hır «Afrika Mı..i.rtl 

Eiir k rnrnes1.ne razı ol.ımıı 

"~ Dalad ye hukiımeti. bL• 
!~alya) • karşı sl'rt bir vazı) 
d .. Franzıshr, lıır taraf 
ıtil~fının fo~hedıldiğını bil 
ıtalyan notaoına cnab ver· 
r •ğer tara{bn da lngiltered 
meseleye karı~ır.amasını tal 
tiler. Fr:ınsanın bu dıleı;ı ı: 

s.nda lngıl cren•n. llaly~n • 
s12 i ıtı.atına kJ.rışrr akıa ı:ır 

1, es. aykırı olurdu. Çerr .... er 
R0maya gıltığı zama ou 
l"yı sureti kal'ıyede ba > rl 
mu etmiyeceeını tıılctırm Ş• 
hu çığıra girınce, i aly.ı b 
dan, Çemberla~..,·m RJm ~ 
ıet etmesınin hıkmeti or 
kalktı ve had:seler•n garib 
!!si olmak üzer~ bu defa 1 
.trndi ihdas ettiği bır i!ı 
Çemberlayn'in hakem olaıof.~ 
r>şmasını rıca etmeğe başla 

Çemberlayn Römaya gitt 
rnan İtalyan - Fransız iht 
görüşecek mi görlişmiyecek 

1 - Fransızlar, hala sure 
ivede görüşmiyeceğini sö)'1 

l~r. Fakat dikkate layıktır~ 
maya giderken, bir defa da 
ıiste Fransız devlet adaıfl' 
[!Örüşmesini Çemberlayn'd 
etmişlerdir. 

2 - İngiliz Başvekili, btı 
!il.fa karışmıyacağını kat'i 0 

bildirmekle beraber, eğer 
lta bir hizmette bulunabi!ifSl 

·~ı c'an kaçınmıyacağını da ı..-

miştir. 

(Devanu 6 mct 1ahi.fe4
1 

Balık Alışverişind 
Vaklile Yenlçerlltr pa:ı:ı.ri• 

atarla1'11l1$. Fakal bir muŞterlJf 
nna &'«"liP, balı.O:tı\ kalaiına ~"' 
ıe. veya bayathCını sorarsa 
Une .•• Beta~ını bulurm..aJi~ ~ 

Adamuı biri bir &'İlli balık 1 f 
Mr Yeniçerinin tablasına y:ıJ<1' 
kar. Balıkların cUrüniişU iyi. 

• .ııtl!. ,1 
Tam ba sırada Yenl~erl artı ti 

lafa d•lar. Fırsattan lstlfade bt / 
lı(ın kuJaiını kaldırır ve ııt 
itı ıılma17ah-

z.va11ı ad&mcaf1> hiçbir ~ 
m.»ıll' libı 7otuna devanı t 1 
ter. fakat Yeniçeri bunu cö•~' 
mut: 4i 

- Ne 7ap17ordun on.da! 
tınr. 

111,terl korkarak: ,ıl 
- Hiçbir şey 7apmadull: l> 

laima blrfe:r ııö:rledlm~ 
- Ne söyledin' ~ 
- Dtin tlsküdanlan reçerl' / 

kıbtm ........ dlifliiydü, ,ötd 
deön. 

_O aaa ae eenb Yel'•lfı"' 
- Ben buraya ıreleli iiç 

Yetti relen arkacla4lar& .or! 

Gedikpaşa Kiilhan .,,.,, 
D. ELDeMiRCl 
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l Emlak Mes'elesi J Vergi Tenzif atı 
~~...::;..~~~~~--

Madeni San'atkArlar 
emiyetine Tebliğ 

Edilen Liste 

Meslekler Ve İhtiyaçlar Eski Ahşab Evlere 
Borç Para Verilmiyo 
Ahşab Ev Kıymetleri Düştüğü 

Gibi Ev Sahil l ?ri de 
Sıkıntı Çekiyorlar 

Yeni Tenzilat, Esnafı 
Memnun Etti 

S 
on yapılan mevaddı ıptı • 
daiye tenzilatından istifan• 
edenler meyanında madeni 

aanatkArlar da bulunmaktadır. A· 
Ukadarlar tarafından Mad•nl 
SanatkArlar Cemiyetine tebliğ c
;unan listeye nazaran madeni İ§· 
ler yapan eesnaf bu tenzilatlar. 
fil suretle istifade etmektPdırler : 
Bu listede eski ve yeni tenz; ıaı 

miktarları mukayeseli olarak 
göserilmektedir: 

İçi ateş tuğlası kaplanmış Ema
ye sobalar eski % 30, yeni % 3b 

İçi ateş tuğlHı kaplanmış fıdi 
\•eya galvanizli ı;obalar eski % 30, 
yeni% 30 

mce levha haline getiren milf'~ • 
ceseler mamulatı eskı % 30, yenı 
% 30. Sıvamacılık mamulatı (lev
ha halinde pirinç, nikel, baffnn, 

alöminyüm ve bakırdan imal o
lunan kap vesaire) eski % 30, )'t 
ni % 70. Kapsül; eski % 50, yeni 

% 54. Toka; eeski % 50, y~.nı 
% 70. Oyuncak eski % 50, yenı 

% 75. Gaz ve benzın ocağı; eski 

% 50, yeni % 65. Tel örgü; eaki 
% 65, yenı % 65. Demir tel (dı -

Jı.enli teel dahil); eski % 65, yeni 
% 70. A. tel çekme tesisatı olan 
fabrikalar için; eski % 60, y9ni 

j'lı 66. Topluiğne; eski % 50, :v~ni 
% 50. Cıvata ve perçin; eski % :'>O 

V 
azife dolayısile, Anadolu • 
da bir vilayet mCTkezinde 
bulunmuş bir arkadaş an-

!attı: 

- Kış gelmişti. 

kurdurduk. Fakat, 
Sobalarımızı 

İstanbuldaki 
gibi, soba borularını imtizaçla bir
birine geçiren bir sobacı bula • 
madık. Zaten vilayet merkezinde 
bu işle uğraşan fazla kimse yok
tu. Buna rağmen, birçok işsiz genç· 
!er boıtta geziyor, iş arıyorlardı. 

Yahud da, bir başka iş üzerine 
çalışan o kadar çok dükkıin vardı 
ki ,yarısından çoğu ekmek para • 1 
smı zor kazanıyordu .. 

Bu arkadaşın anlattığı bu kü· 
çük fıkra, büyük bir hakikatin ifa· 
desidir. Birçok Anadolu şehirle

rinde vaziyet aşağı yukarı buna 
benzer. 

İş taksimini, meslek, san'at bö
lümünü ihtiyaçlara göre tesbit et
sek, bem birçok vatandaşlar para 
kazanmış, hem de günlük hayati 
ıhtiyaçlarımız daha iyi ve daha 
kolay karşılanmış olur. 

Bt'RRAN CEVAD 

) 

Emniyet Sandığı uzun zaman

danberi ahşap emliık üzerine de 

muamele yaparken son defa bun· 

semtlerı tercih etmeğe başladığı 

iddia olunmuştur. 
Halbuki fakir ve eski<ien kal • 

ma ev veya dükkanlara sahıp o· 

fonların paraya ihtiyaçları d•:ıa 

fazla hissedildiğindcn bunlar, ;ıu 

emlfıkları mukabilinde borç para 

almak istediklerinde taleblerinin 

tervic olunmadığını iddia etmek

tedirler. 
Şimdi bu vaziyet karşısında 

ellerinde anadan, babadan kal • 

ma eski evleri olupta anı hir pa
ra ihtiyacı karşısında bulunanlar 

mecburen evlerini ucuza satma · 

ga mecbur kalmaktadırlar. 

• Nal; eski % 50, yeni % 64. Nal
ça; eski % 50, yenl % 53. Demır 
fıçı; eski '1ı 50, yeni % 60. Demir 
boru (dökme hariç) eski % bO, 
yeni % 58. Pik ve hurda mamula
tı (pirinç, nikel, baffon, AlUmın
J üm ve bakır dökme mamulfıtını 
dükümden sonraki imal safh•6•· 
nın ikmali suretile vücude geti -
rilen mamultit) eski % 30, yeni 
% 50. Silindircilik mamultitı, pi • 
rinç, nikeel, baffon. aföminyünı 

\•e bakır külçesinden levha ya • 
J>an veya yapılmış levhaları daha 

veni % 40. Karyola; eski % 50. ı--------------
Bilhassa Üsküdar, Boğaziçi, Fa· 

tih, Topkapı, Edirnekapı gib; u -
zak yerlerdeki eski ahşap evleı ın 

•atış fiyatları çok düşmüştür. 

yeni % 50. kurşun boru (bilci\m-

te}; eski % 50, yeni % O. Terazi 
(kantar vesaire tartma aletlerı) 

eski '7o 50, yeni % 50. Teneke, zu
ruf ve kutu; eski % 50, yeni % fö. 

Harf dökümü; eski % 25, yen• }O 
20. Kılişe; eski % 20, yeni % 1~. 
Kova; eski % 30, yeni % 30. Kur

t un tüp; eski % 10, yenı % JJ. 
Galvanizli saç; eski % 65, ye,ıı 

% 65. Zikredilmeyen saır madeni 
eşya % 50 

-ip lik w • 

Işı 

T amami e halledilecek 
M 

illi Şefimiz İsmet lnomir.üı, 
memleket dahilinde yaptJc
ları son tetkik seyahatiııde 

bazı dokumacılar iplik bulama-
dıklarını şikayet etmişler ve bil

hassa aradaki mutavassıtlardan 

dert yanmışlardı. 

Cümhurretslmiz İsmet İnönü 
bu vaziyetin sür'atle tetkik VP hal· 

lolunmasııu emir buyurduklarıı:· 
dan hemen harekete geçılmiş vı 
dokumacıların muhtaç olduk!on 
ıplikJeri mutavassııa lüzum kal • 

ınadan tedarik edebilmeleri için 
Yeni bir karar verilmiştir 

Bu karara gôre, ıplik ifil• ba· 
dema Zıraat Bankasının mulıte

lif şubeleri meşgul olacaklardu 

''e bunlar Sürnerbank ıplık fftbrı

]ra]arından aşağıdakı şartlar da • 
hilınde iplik celbedeceklerdir: 

1 - İplik fıyatları; en ucuza te

min olunmıya çalışıldığından şim 
dilik fiyat malüm değildir. 

İmalatçılar tarafından mürıca
•t vukuunda arzuya mektup v~
ya telgrafla Sümerbanktan •C'rıt· 

lacaktır. 

2 - Siimerbanktan bildırılPreı. 
fıyatlara nazaran siparısler kıs-

men veya tamamen peşm yapıla· 
caktır. 

Yani bedeli tamamen, vevahut 
masra!larile birlikte dörtte birı 

Ziraat Bankasına yatırildıktan 

tiOnra verilecektir. 

Malın mütebaki bedelı sıpari§ 

olduktan ı;onra Zıraat Banka -
sına defaten tediye olunacaxtır. 

Bu suretle dokumacılar ara".ı· 

ki mutavassıt tüccarlardan kuı · 

~!muş ve istedikleri zaman i'lte

diklerl kadar ipliği ucuza getırt

mek imkiınıru bulmuş olmakta • 
dırlar. 

Belediye Olmıyan 
Yerlerdeki Resimler 

Henüz belediye teşkilatı o.rrı 

yan köy ve nahıyelerde açıla • 

cak sinema. tıvatrn ve plajlard•n 
alınacak beledıve resımlerinın köy 

ldarelerı taralından alınması ve 
sinema tarifderının de yine kö) 
ıUare]('rı tarafından yapılmaıo:ı kcı

rarla•tırılarak keyfıyef dün vilJ 

yrte bıldırilmışitr 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No 40 

Kadın bıraı •cnra daha zıyade 
açıldı ve ls!Jvrova sordu. 

S .z kimsıniz? 
Bolıkçı.. 

İsmınız n d:r? 
lstavro .. 
Ben. nereden aldınız? 
Denizin tizerınden ve boğu· 

Jurken .. 
- Burada ne işınız var? 
- Balık tutmağa ç.kmıştım di-

yerek bütüıı geçen vak'ayı anıat
tı 

Fokat; İstavro, bu kızı kurtar
dığından dolayı da endişe iç'nde 
idi. Maazallah Yenıçeriler duyar
La kellesini keserlerdi. 

Hele; bır mi.ıslüman kadını nl· 
dugu ıçın İstavro buna tesdlıiip 
t>demczdı Bu sebeple, heyecanla 
kadına <ordu 

Efendim ben vazifemı ya;>
tım ve sızı kurt:ırdırn Daha ya
pnbikccğım biı şe; varsa sizı a· 
calaroan birine gizlice çıkarmak· 
tır. Ondan ott ... ı size aittır, dıı:di 

İstavro, daha hfılfı bu kadını 
kalyoncuların bir yerden kaçıra

rak eğlcıııp denıze attıkları ka • 
naatınde isi. 
Nıhayet, kadın !stavronun 'Ju 

rözlerine mukabele etti: 
- Niçin beni 'alnıı bırak1y·,r· 

•unuz? Benim kimsem yoktur. E-

Türk Kuşu 
Faaliyeti 

Yeni Bir Program 
Hazırlandı 

Gençlerımızı havacılığa teş -
vik etmek ve havacı olarak yf -
tiştirmek üzere kurulan Tiir1<1rn
şu şubell r' için yeni bır faa!'ycı 

Bu suretle gençler daha mü -

Emniyet Sandığının ;::--~ borç 

para vermediği eski ah ah 

evlerden biri 

!ardan uzak yerlerdeki eski ah • 

şab evlere kargir inşaatı ve yakın 

Buralarda 600 liraya üç o<la 'ı 

ı.>ir ahşap ev tedarik etmek mi.ını
ııündür. 

Biz vaziyeti Emnıyc·t Sandığın

dan tahkik ettik. Mezk(ır Sand 
müdürlüğü; pek eski inşaata es
kidenberi esasen para vcrmedı -

ğini ve paras•nı sokağa atmak de· 

mek olan böyle bir harekete tab1i 

teşebbüs cdemiyeceğını, yoksa 

emlak terhin muameıes;ndc• de
ği~mış birşey olmadığrnı söy ledı 

program ı hazırlanmıştır. 

1 
t~kiimil ve olgun bir şekilde .Vt:· ;============================ 
tiştirileceklerdir. E f s k B • 
Ayrıca şehrimizde ve diğer tıü- S n a l " l f 

yük şehirlerde yapılacak olan bi.ı · 

vük Türkkuşu lokalleri için de 
icap eden proje ve planlar tan
zım olunmaktadır 

Bu işle Türk Hava Kurumu ınu
şavir mimarı profesör Egli meş . 
gul bulunmaktadır. Muma.ileylı 

muhtelıf yerlerde inşa olunacak 
bu yeni lokaller hakkında mR!ıal
lerinde tetkikler yapmak üzere 
geçen gtin şehrimizden Ankarnya 
gitmiş ve oradan da evvelki gtin 
Adanaya geçmiştir. 

Diğer taraftan Türkkuşu Ge -
ne! direktörü Osman Nuri de 
'l'ürkkuşu ışleri ve yenı faaliyet 
programı hakkında meşgul ol -
mak üzere bir tetkik seyahatine 
çıkmıştır. 

Evvelkı gtin Adanaya giden 
Osman Nurı. oradan Mer,sin ve 
Konyaya geçecek ve bilahare 
Bursaya da uğrayarak lstanl:ula 
gelecektir 

İstanbul Türkkuşu lokalimn 
kat'i yeri Osman Nuri ve mimar 
Eglin şehrimize avdetinden son· 
ra belli olacaktır 

Bundan sonra da derhal inşa· 

at faalıyetine geçilecektir 

Istanbul lokalı ile Ankara Jo. 
kalı Balkanların j?n mütekarnıl 

tir hava mücssesesı halinde bulu
n~caklardır 

vınızdt' saklamanızı rıca edeı ı nı 

- Am•n hanımefendı buna im
kan yoktur Sonra, kalyoncııhr 

IJcnı e' ailemi kılı~tan geçırır!Pr 

-- Korkma esasen ben aslan Ru
rnum Sonradan müslüman o!mu
~umdur Tırhalalıyım.. lsmmı 
Marıdır Babamın ismı Hacı A · 
nestıdır dedı 

İsta\Tc kızın bu sözlerı üzerine 
'oüsbütiın şaşırmıştı Heyec•nla 
sordu · 

- Pckı; sizı Yeniçeriler ner ~1e~ 
alıp buraya getirıp denizf attılar .. 

- Ben. Sultan Mustafanın oz-
delerindeniırı Padışah düşünce 

bizı bir gemiye doldurdular v• 
eördüğün gib; batırdılar. 

Deyınce. tstavronun yiıreğı ağ
zına geldı 

!stavrc korkudan tıtremeğ• 
başlamıştı. 

Demek karşısındaki Sult'.l!ı 

Mustafanın gözdelerinden bır ka· 
dm efendı idi 

Mürakabe Altına 
Alınacak 

Kendileri, Üstleri Başları 
Maddeler Tertemiz 

Ve Sattıkları 

Olacak 
ımafın ve seyyar esnafır. \ 
sıhhi vaziyetleri ile ehem -
miyetle meşgul olan Bde-

diye; hiçbir semtte muayene d· ı 
mıunış ve muayene cüzdanı al · 
mamış esnaf ve mustahdem kat
mamasını temin için sıkı bir su
rette kontroller yapılmasını şu • 
belere bildirmiştir. 

Esasen yapılan bu kontroller 
daha sıklaştınlarak ve her sf'mL· 
te tarama usulü ile yapıiac•ktır 

Yanında çalıştırd1ğı çırak ve 
kalfaları ,müstahdemleri muaye
ne ettirmiyen dükkan sahip1eri 
baklanda da a~ıca \akibata qeçı
lecektir 

Bundan maada bütün dükk~n· 
cıların üstleııınin , başlannın ga· 
yet temiz olması ve gıda madd•
lerı müşteriye tartılır ve verılır· 
ken kat'iyyen el ile temas edıl • 
memesı her malın dükkanda ~a· 

Alemd,ıı Mustafa Paşa ve halen/ 
\;,btı saltanatta bulunan Sultan 
Mahmudun denize attığı gözde • 
Jprinden birinı kurarmıştı 

İstavro, korkudan vahşıleşen 
suratın ı ekşıterek cevab verdı 

- Efendim, ne olursanız olunuz 
sizı müdafaa edemem. Eviıre de 
F,ötüremem.. Hatta. n~ ismim'. 
ııe cismimı kimseye söy !ememe • 
nizı rica ederim Nasılsa bir tr:s.ı.
r.üf eserı olarak size bır iyilik et
miş bulunuyorum Dedı 

Bu sözler üzerine gözde fe~a • 
iıklar geçi:rmcğe başladı Ha)'3 -
tında başına böyle bir facia gel
memişti 

Yalnız çok küçükken İstanbu:a 
gdirilerek sadrı Anadolu olaıı 

Hamid Efendinin sarayına veril· 
ınişti On üç yaşında boylu. bJslu 
nkıllı bir kızcağız idi. Fevkalıide 
güzel olduğu için Hamid E!enci; 
saraya takdim etmişti. 

Sultan Mustafa tahta çıktıg1 

yet temiz kaplar ıçinde oulıına

rak üstlerinin muhakkak ört;ilü 
bulunması lrnsuslarının da her 
yerde muhaklrnk temini ısrarlı 

istenmiştir 

Dr. Fahreddin KPri11 
Medikopiskcl:J jik 

Cemiıeti ıe Aza Oldu 
Üniversıte profesörlerinden ve 

Kıymetlı asabiye ve akliye mute
bLssıslarımızdan doktor Fanred
tlın Kerım merkezı Pariste bu . 
:Jnan cMedıko Psikoloıık . cernı

yetıne aza seçilmiş ve keyf'ytt 
dün bır mektupla kendısiııe bıl 
dirilmiştir 

Cemiyet reisı bu tayını bildı 

len mektubunda Fahreddin Ke -
ı ima tebrık etmektedir. 

zaman gözdeler meyanına girerek 
vur patlasın çal oynasın yaı;ıyor
ciu Şimdı kimsesiz, yersiz yurd
buz ne yapabilirdi 

Kız. yırtıcı bır canavar g'bi 
gözleirni açtı Parmaklarını !stav
ronun gırtlağına do~ru yaklaştı· 

1 UJ;ak bağırdı· 

- Al~ak, rezil adam ... Öyl• i ·e 
niye kurtardın beni?. Kurtnrma
mış olsaydın çoktan kurtulr.•uş 

bulunacaktım bu ıztırabdan.. U· 
tanmaz ben Rumum . beni hiıraye 
etmek düşme> mi sana? .. 

!stavro, put kesilmış duruy.:ırdu. 
Korkudan kulakları uğuldadığı 

ıçin gözdenin söylediklerini i§it· 
miyordu bile ... 
Kız bağırıyor ve İstavroya dc>ğ· 

ru hücum ediyordu .. 
- Hain adam .•. Evine gônırme 

istemem hiç olmazsa adalardan 
birine çıkar beni. .. 

İstavro; mırıldanır iibı cevab 
verdi: 
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Esnafa 
Yardım 

Daha Ziyade 
Genişletılec3k 

!stnabulda muhtaç ve kimsesiz 
esnafa ve bunların ailelerine d.l-

1. a geııiş mikyasta yardım yapıi
ması çin harekete geçen E<naf 

Cemiyetleri yardım teşkilatı ko
mitesi dun de toplanmıştır. 

Bu seneki yardım bütçesônin 
30 bin lirayı bulması kararlaştı
:ılmıştır. 

Bunun 3000 lirası geçen sı>ne· 

den devrolunmuştur. 

Cemiyet; hastalanan ve bu ae • 
İıeple dükkan açam1yan veya İŞE 
g\demeyen esnafa ve azasına yar

dım tahsisatından muayyen bir 
para vereceği gibi ailelerine de 
para yardımı yapacaktır . 

Bazı cemiyetlerde bu yardım 
miktarının az; bazılarında çok 
!'!maması için de yardım şekil -

!Pri ıçin muayyen bir rakam ve 
miktar tesbit olunması muv~fık 
j!Örülmektedir. 
Diğer taraftan Esnaf Cemiye•· 

lerı Hastanesi bu sene daha se
.,lşletılecektır 

Esnaf Cemiyetlerı müştE'rek 

bürosu, hastanenin bulunduğu 

binayı da bu yıl satın alacaktır. -
Portakal 

Ve Mandalina 
Bolluğu 

Son gün lcrd<· şehrimizde port' 
.<al ve mandalinr bolluğu çok 

.. rtmıştır 

Yalnll hafta ıçındl' 2,5 milynı 
pnrtak<ı I ve yarım milyon mAııd•· 
Jlna gclmıştir. 

Bu port,ıkalların çoğu Dör!y<ıl, 

~' nike, Mersin, Ak.ovadan ,;el
mi ·tir 

Bu kadarı Fazla 

G 
eçcn gün, bir filinı se~· ret
tim. Sözler almanca idi. 
Türkçe ve fransızcası da 

yazı ile ekran üzerinde göst<ri • 
liyordu. Fakat, orada okudu~'llm 

türkçe ibare ve cümlelerin bozuk· 

luğu karşısında hayretten duoa
kaldım. 

Filmlerin türkçe yazılarını kim 
ve nasıl tercüme ediyor? bilnıi • 
yorum. Yalnız bildiğim şu ki, bab 

settiğim filimde, güzel dilimiz ta
nınmaz, berbad bir hale getiril • 

miştir. Bu faciadan anla~ıtıyor ki, 
bu tercümeyi yapan vatanduş kat 
iyyen tiirkçe bilmemektedir. 

On binlece insanın okuyacağı 

fiHm sözleriniu bu kadar liıkay -
dane ve lailbalilikle tercüme et

tirilmesi ve herkese gösterilm<"iİ. 

türkçeye karşı apaçık hakarettir. 

Bu tercümeyi Türkiyede değil 

de, yabancı bir memlekette gör 
sek: 

- Dilimizi bu hale getirmekle 
aleyhimizde propaganda ~ upıyor
lar ,diye k;yameti koparırız. 
Bahsettiğim filmin türkçe söz

lerini yazan ıat, her khnse, türk· 

çeden tamamen bibehre olduğu 
kadar Fransızcayı da bilmiyor. 

Çünkü, ekranda görüp qkuyorıız 

ki, {ransn.t:a cümlelerin manası İ• 

le tiirkçe eümlderin manası ara· 

sında bir yakınlık dahi yok .. Hat

ta. hazan, aksi mnnada olanlar 

var. 
DilinıY.ıi kötu ~·azanlar \'C ko· 

nuşanlardan arasıra ikayet eder, 

dururuz. Fakat, bu filmlerin . öz

leri ter('Üme edildikten sonra, o· 

kur yazar bir vatandaş tarafından 

tetkik edilmiyor mu?. Türk lisanı 

kadar, herkesin, dilediği gibi söy· 

leyip yazdığı bir başka dil, hu· 
halde yeryüzünde yoktur. 

Bu kayıdsızlığımızı ha~ retle 

Aynca Halaydan da müh.m REŞAD l'EYZl 
ı.ııktarcla portakal, mandalına ,.c l--------------

seywediyonını. 

l"mon 5:rvkıvatı olmuştur 

Şehrımize Rızeden de epk~ 

pcrtakal gönderilmıştır 

Fakat bunlar küçük ve ucuz 
mallardır 

Mandalinaların ekserısı de 
Dörtyol, Bodrum ve Mersmden 
gelmiştir 

Toptan fiyatlar eskisine naza • 
ran ucuz oldugu halde peraken • 
deciler hala pahalı fiyatla sat·ş 

yapmaktadırlar 

-<>---

Halaydan 
Gelecek 
Mallar 

Gümrük \'e İnhisarlar Vehalc

ti Hataydan gelecek malların bu 
l1Stesını yapmıştır. 

Bu listeye dahil bulunan Ha • 
taydan gelecek mallar gümrük 

]erimizde '.' 99 tenzilata tabı tu • 
tulacaklardır 

Listenın bugünlerde şehrımiz

dekı a!akadarlara tebliği bekleı,. 

mektedir 

- Yapamam .. Başımdan kor · 
karım . Padişaha ve kanunlarına 
l:arşı gelemem ... 
Kız meyusane cevab verdi: 
- Pekı, bulunduğumuz bu a • 

dada ev filiın yok mu? 
- Ha •ır, hiç bir şeycikler yok

tur 

- Benı burada bırakıp nasıl 
gidcceksın 

- Ne yapayım ... Başka türlü 
hareket edemem .. 

Gözde düşündü ve şöyle bir 
tertib buldu: 

- Hakkın var... Fakat bana 
iyilik edebilirsin ... 

- Na<ıl... 

- Sen büsbütün kendini ku•-
tarmak için sandalı bana vı,:cir

sin .. Ben Midillili olduğum için 
kürek çekmesini bilirim ... Sanda
lın ile Adalardan birisine geçer:m. 
Sandalı ıssız sahillerden biı·is:ne 

bırakır1m. 

Em:nönü Meydanı 
Eminönü meydanının dÇ r. • .ı 

için yapılan çalışmalara hız vHll· 
miştir . 

Dün ı:.mınönu hanı içindek: 'iu· 
racılara tebligat yapılarak 48 saı.

te kadar bulundukları yerkrı tah
liye etmeleri bildirilmiştır . 

Bu emre riayet etmed,kleri 

takdirde buraları icra mar fdıle 
tahliye olunacaktır. 

Birimizin DErdi 

1 
Hepimizin Derdi 

Ekmek v Temizlik 
Zaman saman , Belf'diye tara 

tmd.:ın ba'ZJ fLTınla.ra ceza \·rrlhr. 
Ba\ta buan ela kapatılır. Gun1f'r 4 

c:e kapalı kalır. Belcdl.)"entn bu 
lıarekett belki fırın ._ahlblt"rlnl kız
dırır. kuplcre bindirir: ('iı.nku 1.l
yan etmesini. mutazarrır oıma.. .. t
w istemeı.Jtr. Bellı.j hakları da 

vardır. Fakat haklarından fazla 
hatalarının mt"vcud olduiuna i
nanma.lan li:ı.ımdır . 

Bunu anlamaları h:ın, mes:eli 
temWik bakımından lı,,i şöyle bir 
d.a;Wımelerı, kendiltı·t~1· h 1:!4.Lan 

biri farz.etmelt•r.i. ka.fıdir; :.oltada 

yenıek ylyor.;unuz. i Ulı.ır.ıc y .... I 
rindt'dir. Ellnlldekl hu ekmek 
diliminden bir parca koparıp ai
r.mız.a alıyorbunot.; bir ip, bir çu
val parı.;ası ve- yalıut dalıa ba ka 

mustrkre-b blr maddt dl!ilerhuze ı 
takılıyor. İstifra etmemek i<"ln 
kendınb:I &or tutuyorsunuı ve iş
Uhanız filin kapandıtı g-lbi, kt"D
dinlzdt" artı.k bir d:ılıa Yt"m~k 7l-
1emlyt>l'ekmiş ıtbt bir bal hl e
dlyonıunu:r. 

Bu. fınnC'llarm ıürdüklf"rl bU
tun cezalara ratmf'D, dalma kar
tıla.ı;hiırru.z ve kal"ltlaışmakla ol

dufumuı: feci bir haldir. 1\.laa:e
~«"f lmdiyf' kadar kat'lyyı•n Vf' 

tamamen öoünt> l'f'ı.:llmf dt>fll -
dlr. 

Ntcln7 Ba o kadar tlİ(' blnf'y 

midir! 
llayır, hl( d< CU( ddildl_r. İ, 1-

Cf' ell"ktrn &<"flrUen unla )aıut:ın 

tkmtfln 1(llııden bl('blr yabanc::ı 

madde c:ıkama:r. Bu sadecr dik
kat,;iz.llk ve •hrmmlyet vrrmrz
llk~n lbarettlr, ki. halk namına, 
bunun bir an f'vvel, kat·ı &nrctte 
onune cr-rUmHlnl alakadarlardan 
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,- İspanya Ha.rbi Ne Olacak? 1 

italya Bakla_ yı 
Ağzından Çıkardı 
Harbi Franko Kaybederse İtalya 

için Eüyük Tehlike Varmış 
Almanlar da Yardım Edecekmiş 
[ -

) Meraklı Şeyleri 
BENDEN SONRA 

TUFAN!. 

B 
u tarihi sÖ'ı:Ü 15 inci Llil'7e at .. 

federler. Fakat. baklka.tte bu

nu söyllyen 1\ladam Pompadur-

dar. 
1751 de, Rasbah hezimetinden sonra 

remam Tur. 15 inci Lü.l'nln &'Özdest .. 
nln portresini Ja.pıyordu. 

Kral, pek meyus cörünüyordu. Ma

dam Pompadur kendisini teselli için: 

- O kadar teessüre k.apılma.J'"UllS, 

lllastalanacaksmu. Dizden sonra tıı • 
fan!. 

Dedi. Ressam Tur bu sözü dostlan· 
aa na.k.lettl ve bu suretle J•Jıldı. 

Şunu da Uive edelim ki o sene ve:ra 
onu. tak.lb edecek sene içinde kürenin 

bir kuyrukla. J'lldu:a çarpacatı. k17a
mel kopacağı da iddia olunuTordu. 

ONDİlLASYONUN iCADI 

HÔK 
iS'fiRiDYE AVI 

da vurmuştu. Bu tablo beniII 
hüznüme dokunmuştu. Kulağı 
mm dibinde acıyan bir kadın se 
duydum; ses; 

- Aman yarabbi, şu küçü~ıil 
1'aline bakın, beti benzi sapsarı. 
hasta mı yavrucak acaba? onı 
ne diye buraya kadar sürükıo 
dik sanki sepetleri biz taşıyaınııl 
mıydık? diyordu. 
Başımı çevirdim. Bu sesin sa · 

hibi ufak tefek, narin yapılı, ç.ık 
ııevimli sarışın ve genç bir kızdı 
Üstünde mavi çiçekli beyaz bil 

Ondillisyonun mucidi, meşhur ber

ber l\larseldlı-. 1853 :rılında bu usulü 
bulmuştur. 

Permananta l'tllnce: Bu pek 7enl -
dlr. İlk eYVel Amerlkada moda ol.mu,, 
sonr:ı. Avrupa)'& ve memleketimlı:e &1-
rayel etmlşUr. 

' ·elbise vardı. Yemekte şöylece bil 
gözüme ilişmişti. Fazla meşgul o 
mamıştım. Fakat onu görmemi 
fÖzden kaybetmem bir o!mu~tU 

Almanlann Akdenıze gö ndererek yardım ecıeceği bildirilen ta..'ıtelbaııırıeri 

- ngiliz matbuatı başvekil ile 1 hariciye nazırının Londra· 
seyahatlerile meşgul. Bu 

hafta içinde Çemberlayn ile Lord 
Halifaks İtalyan payitahtına git· 
miş olacaklar. 

na olan memleketlerin harice kar
şı harb açarak kendilerini macera
lar ile oyaladıkları tarihte görül
memiş şey !erden değildir. Fakat 
yine İngiliz gazetesi diyor ki; 

Zamanımı:oda ne Almanyanın, 
ne de İtalyanın başında bulunan
lar kendi memleketlerini böyle 
bir felıi.kete sürükliyecek değil -
cfü. Çünkü Umumi Harlıden alı;ı
mış dersler vardır. Bu zamanın 
harbi ok ile yay ile değil, kuvvet 
ile ve para ile başarılacak işler
dendir. 

madan konuşulamıyacağUll< söy
lemişti. 

Bu Alman gazetesinden sonra 
Berliner Tagblat gazetesi de yıl
başı merasimi münaseb!!'tile Ro • 
madaki Fransız elçisinin söyle -
diği bir nutukta Fransanın zayıf 
olmadığuu hatırlatması dolayısile 

diyor ki: 

HALLİ MÜŞKÜL 

BİR MESELE 

En çok sevilen kadınlar hangileri? 
Zayıflar JW.· mbuUar mı?. işte dün· 

:r• kurul;.._ .ııJ.aııberi hallolunamıyan. 

kestirilip at.. . .ımzyan bir mesele. 

Bununla beraber tarih! tetk.111: eder-

ı 
tek erkekleri baştan çıkaran, azdıran, 
&esbir eden meşhur kadınların hemen 

ı 
bepsln.Jn semJ:z:ce ve tllma'IC& oldu
tu.nu göriirüz. 

Prlne ve Lois hJç de zayıf deflller
dL Homerin şehadetine göre TruaU 
Helem de öyle ••• 

Roma imparatoru Seun, sonra 
Antuvam teshir eden Mlsır Kraliçesi 
Kleopatra da semizce idl. 

Rusya lmparatorlçesJ Katerln ldeta 
flşman ldl. Maryon dö Tornı, ~llnon 
dö anklos da Holivud J'lldızları gibi 
bir deri bir kemik defUdl. 

Med.lçl hanedanına mensup pren
leSlerin hemen hepsi eline do1pn idi. 

1'-larklz dö Pompadur'un ı-er~aru iki 
kattı. Madam dö Berri de za7ıf defil· 
dL 

Şu halde erkeklerin en ziyade tom
bul kadınlardan hoşlandıklarına hü.k
metmek hata olmaz sanım. 

DOKUZUNCU SAN'ATIN 

MUCİDİ ÖLDÖ 

1866 da Llyonda dünya:ra C"elen Kont 
Oslen dö Kro• geçenlerde, dotdutu 
tehlrde ve Ogus Lümb'er'ln lesls etllil 
(Bon Abrl) kllnlkinde ölmüştür. 

' 

S 
evgili dostum. 
Bu oğlana ne oldu diye hiç 
sorduğun yok. Eminim ki 

bu uzun sükutumu, seni unutmuş 
olmama hamletmişsindir. Haya
tımda geçen o mühim vak'adan
beri ilk mektub yazdığun do.· Jm 
sensin! O kadar şaşma! Olup bi
teni sana başından sonuna kadar 
wlatacağım. 

1 Yazan: FAİK BERÇl\fEN 

bizi ararlar. Fakat her sene ga -
!enler başka başkadır. Çünkü ne 
bileyim oğlum, yooi evlene•ı "r 
l.alabalıktan haz etmiyorlar za
hir ... 

Bu son sözü pek hoşuma gi: -
m~ti. Yirmi altısında olma;ına 

rağmen Hulki de benim gibi be
kardı; ve henüz evlenmek için bır 
karar vermemişti. 
Akşam yemeğimiz pek neş'eli 

geçti. Sofrayı dörder kişilik ol • 
mak üzere bahçede küçük m:ua
larda hazırlamışlardı. Soluma çok 
f;şman fakat şişmanlığına rağnen 
hiç sesi çıkmıyan bir delikanlı, 

:·ağıma da zeka, malumat ve fev
kalMeliğile gözümü kamaştıran 

bir genç kız düşmüştü. B'lynu 
kuğu kuşuna benziyordu. Yüzü • 
r_ün hatları çok inceydi. Göz -

leri ise bir harikaydı. Yazık kı 
lıir kusuru vardı: Mağrur ve .niı· 
tehakkim bakışlı idi. 

Yemekten sonra bir aralık Hut
.kinin annesi yanıma yaklaşarak 
sordu: 

Herkesten evvel çıkmış, sepet· 
lerin yanına gelmiştim. Biraz s.ıP 
ra Füsun da arkamdan yetiit• 
Yerde duran sepetlere bir göz a· 
tarak: 

- A, a, sepetler hazıdanmaıtıl 
ayol, dedi. Bu abdal çocuk nerde 
Sepetleri hazırlamak da bize J<a 
dıktan sonra bu salağı ne d'Ye 
taşıdık geldik! Ha, orda m1>ıl' 
budala budala burnunu çekece ' 
ğine yaklaş da sepetleri hazırla! 

Bu sözlerle büsbütün korkan 1 
C'uk afallamış bir halde koşup •"' 
petlerin yama geldL Fakat çocul 
yetişmeden evvel Füsun sepe'.le' 
den birini ayağile iterek onul 
onüne attı. Sepetin demir çen1 '. 
beri çocuğun bir yerini acıtmış ~ 
malı ki: 

- Ay! diye haykırdı. 
- Aman bu köylü çocuğurJI 

r.e de nazik teni .. -~ !. diyerrl 
beni kolumdan tutup sürükJcd1 

f'akat doğrusu ya onun bu sözld 
ve hareketleri hiç de hoşuma g·~ 
memişti. 

Bu köylü çocuğu derken 5eıİ' 
nin aldığı alaycı ve hakaretar.ı1 

tda, çocuğun kıymetini gözüır.d' 
arttırdığı derecede onun kıyn.r 
tini azaltmıştı. İlk fırsatta FüS>' 
nu ekerek çocuğu bırakmış old~ 
ğumuz yere döndüm; fakat orad' 
çocuğun yerinde, çimenlere uıf 
mış genç bir kız buldum. Ya~:P· 
yaklaştığım vakit altın saçlı b' 

Dey li Ekspres gibi ötedenberi 
İngilterenin Avrupa kıt'asında 
<ıkacak bir harbe ka~ması için 
ne lüzum, ne de sebeb olduğunu 
ileri süren Londra gazeteleri yeni 
sene zarfında politika aleminde 
görülmesi pek mümkün olan ha
diseleri de şimdiden tahmin et -
meğe çalışırken kim ne derse de
sin 1939 senesinin de sulh ile ge
çeceği kanaatini ileri sürüyorlar. 
A vrupada sulhun devam edeceği· 
ni ileri sürmek için kuvvetli se
bebler görüyorlar. Harb kimler
le olacak? Japonya ile mi?. 

Alman erkanıharbiyesi bütün 
ihtimalleri düşünerek harbin öy
le kolay kolay göze alınabilecek 
~!erden olmadığını bilmiyor de
ğildir. 

Fransa Akdeniz meselesini ba
sit görmek gafletinde bulanına -
sın. Akdeniz meselesi yalnız İtal
ya ile Fransa arasında şimali Af
rikaya münhasır olarak kalacak 
değildir. Her taraftan İspanya 
meselesinin tasfiye edilmesi iste
niyor. Çemberlayn'kı Romayı zi
yaretinde bu meselenin müzake
rwta esas olacağı anlaşılmaktadır. 

Osten dö K.roı, son devrin en marul 
muharrirlerinden biri idL ispanya ha
nedanının hususi haya.tını, San tehU .. 
keyl tetkik etmlşU. Bilhassa ( aşkm 
tekı\mülü) ne ald bir eser 7azm.ıştı. 

Temmuzun bunaltıcı sıcağtrın 

hsıp kavurduğu bir öğleden son· 
ra Taksimdeki kahvelerden bi -

rinde idim. On beş günlük bir iz
nim vardı. Nereye gideyim dive 
oturmuş düşünürken o sırada gö
züm, kahveden içeri giren Hulki
ye ilişti. Sen de onu tanırsın her 
halde.. Onsene evvel lisede iken 
babasının her ay yolladığı harç· 
lıktan bir kısmını ay:ıraral bızi 

muntazam bir şekilde sinemaya 
götüren Hulki .. Tanıdın değil mı? 

- Yeğenim füsun sevimli de
ğil mi? 

, ____ ..;(_D_evamı 1 inci sahif~ 

Japonya Çinde o .kadar meşgul
dür ki başka bir gürültü daha aç
mak istemiyor. 

İtalya ile mi?. İtalya 935 sene
sindenberi harbla meşgul oluyor. 
Habeşistanda harb, şimdi de iki 
buçuk senedir İspanyada meşgul 
bulunuyor. Bir taraftan para gidi
yor, bir taraftan insan eksiliyor. 
Bu yüuloo dahili vaziyet de İtal
yanları memnun edecek gibi de
ğildir. 

Almanya mı?. Almanya Südet
leri aldı. Fakat Almanyada hoş • 
nutsuzluk vardır. İktısadi vazi -
yet günden güne bozulmaktadır. 
İngiliz gazetelerine göre Alman
yada ve İtalyadaki hoşnutsuzluk 
yüzünden de bir harb çıkması çok 
muhtemel olduğunu iddia eden
lerin nc>ktai nazarı doğru değil • 
dir. Çok kere dahili vaziyeti fe--

939 senesinde politika alemini 
en çok meşgul edecek meselenin 
İspanya olduğunu söylemeğe lü
zum var mı? Almanların da son 
zamanlarda nazarı dikkati İs • 
panya vekayilne dikilmiş görü • 
nüyor. Algemenie Zeitung gaze
tesinde görülen bir makale bu i
tibarla ihmal edilir gibi değil. 

Çünkü Alman siyasi mehafilinin 
ne düşündüklerini manalı bir su
rette gösteriyor ve diyor ki: 

1939 senesi Akdenizde mühim 
kararlar verilecek bir sene ola
caktır. Frankonun galebesi mu
hakkaktır. Bu galebeden sonra ise 
İspanya müzakerata iştirak ede
cektir. Şimdiye kadar İspanya 

başka devletler arasında müza
kere mevzuu oluyordu. Franko 
galebe ettikten sonra ise müzake
relere ortak olacaktır. Franko 
Akdeniz meselesinin İspanya nl-

- Sevgilim, senin kolay, zor bütün isteklerinin 

Diğer taraftan İtalyan gazete -
!eri de İspanyada)ti İtalyan •gö
nüllfü !erinin çok yararlıklar gös
terdiğini ileri sürerek günlerden-

(Devamı 1 inci sahifede) 

Osten en zl7ade, yemek meraklısı o
larak şöhrel almışlır. Birçok da yemek 
kitabı yazmıştır. Bunda 1,400 türlü ye· 
mek tarif etmektedlı-. 

1 BU AKŞAM ERİCH MARİA REMARQUE'inl 
MELEK AVRUPA ve AMERIKA'da 

en çok okunan ROMANI Sinemasınad 

ÜÇ ARKADAŞ 
( Fransızc~ 5özlü) 1 

MELEK sinemasının AL TIN I<'İLİMLER SERİSİNİN 
EN GÜZEL ve lUÜNTEHAP ŞAHESER 

Dikkat: Bu gece için bütün localar satılmıştır. 

Numaralı koltuklar erkenden aldırılmalıdır. Tel. 40868 

Beni görünce sokuldu ve so.du: 
- Ne yapıyorsun buralarda? 
- Görüyorsun ya şimdilik kah-

vede oturuyorum. On beş gün me
zunum. Bu onbeş günü nerede ge
dreyim diye düşünüyorum. P.ıri 

bana bir aKıl öğret! 
Öyle mi, annme beni Edre -

mide çağırıyor, nasıl var rnıs .:ı? 
Gelirsen hiç de pişman olmıya -
caksın; o kadar güzel yer ki.. 

Kararsızlık içinde bulunduğurı. 
ıçin nereye olsa gideceğim. 

Ertesi günü, güzel bir yolcnluk
tan sonra Edremiddeydik. Hulki· 
nin annesi biraz geveze olm!lt 1a 
heraber çok sevimli, nazik ve mi
saiirperver bir kadın. Beni gör'.ır 
törmez: 

- Her sene ziyaretçimiz eksik 
t !maz oğlum, dedi. Her yaz eş do't 

- Harikulade efendim .. 
Doğrusu ya, sevimli sıfatı onun 

güzelliğile kabili kıyas değildi 
Neş'eden çılgın bir hale ge:len 

grup bahçede biraz dolaştıktan 

~onra sahile kadar uzanarak el 
fenerlerinin yordamile istiridye 
~vlamağa özendiler. Çiftçilk ışçı· 

ıerinden birinin oğlu olan on, on 
bir yaşlarında olduğu halde an • 
cak yedisinde görünen Kavruk, 
sıska bir çocuk, sepetleri ve fener
leri taşımağa memur edildi. 

Deniz kenarına geldiğimiz za
man çocuk elindeki şeyleri yere 
bıraktı. Ondan sonra sessiz, sada
sız, bu çığırtgan insanların ço • 
raplarını çıkarıp taşların üstünde 
ıstiridye avlamalarını ağzı ao;ık 

~eyre daldı. Kemik hastalığır>dan 

carpılmış bacakları, incecik bihk· 
li ellerile insana üflesen uçacak
mış hissini veren küçüğe ay ışığı 

Aldı yürüdü artık!. 
yerine gelmesini isterim .. 

Diye yine cek defterini çıkardı, yazdı: 
- Getirene 2,500 lira veriniz .. 
Eskisini yırttı, bu yenisini Sevime uzattı: 

- Cicim herşey senin. Hele benimle Alman
yaya gidersen, bütün bütün benim olursan bak ne
ler olacak?. 

YOS A 
Ne saygı var, ne danışma?. 
Kime sordu da gitti? 
Hanife abla Safiyerün dediği gibi yaptı. Gitti, 

aşağıda sokak kapısuu kendisi çaldı, kendisi açtı. 
Safiyenin bıraktığı para zarfını getirdi. Sevinç 

taşan bir sesle: 

Sevim, he-men gülen, sevincini damarlarına ya
yan bir değişhltlikle ahmlılığını tazeledi; çeken, 
büyüliyen, bağlıyan, sesini duyurdu: 

- Sevgilim seninle her yere giderim. Ben 
seninim. Burulan hiç kuşkulanma! 

Ve çalgı yeniden başladı. Çiftler dansa kalk
tılar, Sevim: 

- Haydi şekerim biz de d.ansedelim, sonra da 
kendi masamıza gıderiz ... 

Dedi, kadehini kaldırdı, Tufan da kaldırdı, 
- Çılgın bir gönenç uğruna ... 
Dediler ve kadehlerini tokuşturdular: 
- Okay ... 
- OkayyyJ. 

POSTA GİŞESİNDE 

Beyoğlu posta evinin avluau. 

No. 40 ___ _ 

Taze, oynak, kana sıcak gelen. ba ktığunı büyü
liyen bir kız oradakilerin bakışlarını üzerine çeki
yordu. Fakat, kendisi hiç kmseye bakmıyor, ban
.koya yaslanmış çabuk çabuk yazıyordu. Yazısını 

bitirince okudu: 
•Canım Ferit, 
Bugüne kadar evde kapalı idim. Bir saat için 

bile sokağa çıkamadım. Sensiz, seni göremeden ya• 
şamak ölüm. Fakat, her güçlüğe dayanıklık gösteri· 
yorum. Ergeç sana kavuşacağım. Bugün yalnız 
birihiriınizin sevgisini ve adını mırıldıyan dudak
larınuz, yarın birbirlerinin içinde gönül tutkun
luğumun içli, kökünü yaşama tadının varlığından 
alan hızını şakıyacaklardır. O günü bekliyelim. Sa
na doyumsuz, sonsuz, bol bol sevgi gönderiyorum. 
Beni bir bakış için bile olsa eözlerinin önünden yi
tinne canım-• 

Nesrin 

Yazan: ETEM İZZET BENlCS 

Herkesin gözü üstünde kalan eı;gen kız yazısını 
bitirir bitirmez zarfladı, posta kutusuna attı. 

o, gövdesinin biltün gönül bağlayıcı kıvrımlılı
ğını derleyip taşıran siyah mantosunun içinde bir 
güzellik ecesi gibi bedenini süzüp posta evinden çı
karken arkasına takılan bakışlar da sanki onunla 
birlik olmuş yürüyorlardı! 

İŞİN EN DOÖRUSU 

Safiyenin Hanife ablaya son dileklerini yapıp 
evden çıktığı günün beşincisi idi· 

Babalık: 

- Nerede bu kız?. 
Diye barbar bağırıyordu. Ve sözlerine ekliyor

du: 
- Geberteceğim kahbeyi. O da kurtulacak, 

ben de ... 
Bu ne s~gısızlık böyle? 

, 

- İşte, kendisi gelememiş amma, bunu yolla • 
mış ... 

Diye zarfı sertliğinden durulmıyan babalığa 

uzattı. 

Babalık parayı alır almaz birden derin bir 
Lo, ,;a, sonsuz bir uçuruma yuvar lanmış gibi gev
şeyiverdi, sesi kesildi, deminki öfke çizgileri yeri
ne yüzünde sevinç dalgaları yayıldı. 

- İyi etmiş, güzel! 
Diye söylendi. Hanife kadın hemen söze ka

rıştı: 

- Gördün ya, kızcağız nerede olsa yine seni 
düşünüyor. Bugünkü yaşama evreninde bunu ya
pacak kim kaldı?. 

Babalık güldü. Elile işmar etti: 
- Gel beri. 
l;onra Hanife ablanın kulağına eğildi: 

(Devamı var) 

1 
Radyo 

Porgrarn),,,, 
Ankara Radyos~ 

BUGfuı 
18,30 Müzl.lı; (daruı ııllklan). 

18,55 Konuşma (ziraat saaU). 
19,ı5 Saat, ajans haberleri, .,,eıl 

rolojl ve •ir:ıat borsası (flat). 

19,25 ·k mü•lfl: İııcesas ti 
Hüseyni. 

20 Temsil (bir komedi: Büyü!< 1 

söylememeli. (Yazan F. de Cro~ 
Tercüme eden Bedia Ştat.ser. 

20,30 Türk müzlil: Muhtelif .J 
lar: Okuyan Tahsin Karakuş. ~ 
lar: Ilakkı Derman, Eşref Kadri. 
san Gür, Hamdi Toka7, Basri 1~ 

21 Konuşma. 
21,15 Saaı, esham, tahvilat, rı.J 

:ro - nukut borsası (flat). 
21,30 Türk müzltl Yeni şarkı...; 

seçilmiş parçalar. Okuyanlar: ll' 
Neydik, Sadi llo~.;es. Cal~ar: Ct 
C;1f"Ja, Refik Fersan, Fahire yeri 
Eşref Kadri. 

22 (Mü•lk (küçük orkestra>· 
23,U • 24 Son ajans haberl•tl 

7aruıkl proırram. 

YA..'llN 
12,30 Türk müziği (Pi), 
13 Saat, aJaruı haberleri ve .,,,ıl 

Ankara.. 
13,10 • U Müzik (karışık prol 

• Pi). 

1357 Hicri I J54 Ruıııi 
Zilkade inci.kan~' 

__ 2~ 29/ 

1939 Ay 1, Gün 11, Kasım ı;S 
~=ikanun ÇARŞAM'~ 

1 
Vakıtler Va. ti E•• 

s::.. di\, sa. do 

Gün et 7 25 2 'JÔ 

Öğle 12 22 7 ·ı2 
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Akşam 17 00 12 "° 
Yatsı ıs 36 ı ,1 

İmsa1ı: s 39 12 40 
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___ İ_s_t_a_n_b __ u_l_'_u_n __ J( __ o_ ... ş_e __ B_u __ c_a_g~~-ı __ I 
Halkevi Gençleri 
Sahnesinde Bir Saat 

KESMELİ .. BAŞKA ÇARE YOK! 

O peratörlerin dZifesi ame • 
liyat yapmaktır. Fakat, ba
zıları bunda çok ileri gider

ltr. Mesela ameliyatsız tedavi ed'· 

Son Asrın Macera Adamı 

Elektrikler Söndü, Piyes Başlad1, 
Zehirli Kucak Oynanacaktı .. 

(2-azan: Recai Sana7 1 

P azar gunu... Hava günlük 
güneşlik ... Hani ne derler! 
Bahardan kalına bir g;in ... 

Evden çıktım; niyetinı bir s; 
nemaya gidip şöyle iyi kötü b:r 
filinı seyretmek... Fakat ~vılel.. · 
pazar çarşıya uymazmış; y .,lda 
karşıma bir eski dost çıktı. Ç·ık
t2ndır görüşmemiştik. Ber.• g~ . 
ıünce yakamı kolay kolay hıra'<· 
madı. Adeta iki hasretzede gcbl 
uzun bir müddet dered~,. tepe
uen dertleştikten son~:ı dostum 
sordu; Kurduğum niyeti anlattım, 
Beni protesto ederce"Hne. 

- Yahu işin mi yok. dedı. S-i 
·«·maya gideceğim diye dercls.z 
hnşını derde mi sokacrık~ın'' 

- Anlamadım, derde mi? Ne 
derdine? .. 

- Geçen hafta, hava kapalı ve 
yağmurlu idi. Şöyle biraz v~kit 

Ankara Tiyatro mektebinde bir ders esnasında protesör ve talebeler 
• ı::eçirmek içın bir sinemaya g• le

yim dedinı. Üç dört sinema doıaıı
tığım halde hiç birine girem<'dim. 
l!er sinemada kalabalık sokak or- Birinci perde kapandı. Işıklar E.id dört muvaffak sembol iki y.ın 
talarına kadar taşmış.. Bundan yandı. Salonun eski halinden ve· duvarlara asılmış ki bunlar salo-
sakın sinemacılar artık insafa gel- nı hüviyetini ayırd eden ne gibı nun en değerli ve en manidar \ez-
mişler de duhuliyeyi 10 • 15 ku· değişiklikler yapıldığını g;1rmek yinatını teşkil etmektdir. HuEısa. 
ruşa indirmişler manasını çıkar- için etrafa bakıyorum: bu küçük salonun, Halkevinin ve 
ma; 25 - 35 - 40 kuruş sunmadan Binanın heyeti asliyesin len lıalkevi gençlerinin fedaka. lıK 

lecek uzuvları hemen kesmeye 
kalkışırlar. Her sözleri: 

- Kesmeli... Başka çare yok.. 
Dur, işte bir misal: Bir hasta, 

maruf operatörlerden birine mü
racaat eder: 

-Boğazım ağrıyor ... 

Doktor, muayene eder: 
- Bademcik var. Keselim, çı -

kar alım. 
Aradan iki ay geçer. Hasta yine 

gelir: 
- Karnımın sağ tarafında bir 

i!ğrı hissediyorum. 
- Apandisit ... Vakit geçirme

den kesmeli, çıkarmalı ... 

Ameliyat yapılır. Aradan üç ay 
kadar geçer, hasta yine gelir. Sa-
yın 1tör sorar: 

- sefer ağrı nerenizde? .. 
- Söylemeğe cesaret edemiy'>-

rum. 
- Niçin? ... 
- Çünkü \ıaşımda ... Eğer onu 

c!a kesmeğe kalkışırsrnıt ..• 

ONA NE ŞÜPHE: 

Çok seyalıat eden iki kişi bir -
bırlerine seyalıatlerinden, gör -
c!ükleri şehirlerden bahsediyo' -
!ar. Bunlardan birisi: 

- Dünyada Londra kadar sisli 
bir memleket görmedinı, des0 m 
caiz ... 

- Yarulıyorsunu... Ben daha 
sislieini gördüm. 

,- Acayib! İsmi ne bu şehrin ... 
- Bilmiyorum... Zira çok sis 

vardı. 

HER ŞEYİ DÜŞÜNMELİ 

DEGİL Mi?. -
girmek kabil değil.. Hoş, bilirim, başka, her yanda, her köşede bir ,.e feragatlerile iktisab etmiş ol-
•En, sinemacıların öyle kendt!ik- yenilik,. az çok • bir değişme gö- duğu yeni şeklinde, mütevazi bir Bir sigorta memuru Leviye mü-
lerinden, fiatları indirivercekle •· ze çarpıyor. En büyüğünden en güzellik ve zarafet var; fakat j!Ö- rncaat eder: 

Müellif, Papas, 
İktısatcı,Meb 'us 
Buda Rahibi 

OlanBuAdam 
K. d" ? ım ır •• 

~EBIÇ 
LINKOLN 

didir. 16 yaşında iken aktör'tik, 
: 8 inde gazetecilik ettL Sonra .l\.a. 
nadada Anglikan papazı, muktesit 
oldu. 

Bir aralık meşhur İngiliz sPtıa
yicilerinen Rovntree kiıtiblik me
sai arkadaşlığı yaptı. 1915 de, İn· 
gilterenin Darling şehrinden ne 
ı.s intibah edildi. Talih yıldız• paı 
lamıştı. Fakat çok sürmedi, •Öü· 

dü. 
BEYNELMİLEL SİYASET 

SAHASINDA 
Umumi harb içinde, Alma~ya 

lehine casuslukla, dolandmc,k:a 
ıtham ve üç rene hapse mahk(ıro 

ı oldu. 
1920 de serbest bırakıldı. Eer

line gitti. Kapp'ın mutemedi ~1-

du. Fakat az sonra, Avrupayı 1erk 
i!e Çini boyladı. Burada, birçok 
generallere askeri ve siyasi m'i -
şavirlik yaptı. Büyük bir n(iluz 
ve srvet kazandı. Sonra, gür:in 
birinde dünya işlerile uğraşın •"-· 
tan usandığını, hayatını Buda uı 
nine hasredeceğini söyledi, Şao • 
Kung nadı altında bir Buda •a • 
aibi oldu. 

1929 ve 1932 senelerinde .Avı u
paya geldi. Altı ay kadar Fran•a· 
nın cenub sahilinde oturdu. Et 
rafında birçok şmüridleri, takılir
kilrları vardır. 

ÇİN TAHTINA NAMZED 
VE MACAR VATANSEVERİ 
O vakiltenbeci hakkında bi.. ~-ol 

sözler söylenmektedir. Japon ca 
~usu, Çin - Japon harbi müst>b -
b•blerinden biri olduğu iddia " -
Cildi. 

Geçen kış, isminin, Manço ge
nerallerinden birinin ismile olan 
müşabehetinden dolayı Çin hh
tına namzed gösterildiği ~ .. şavi 
ddu. 

rini vehmedecek kadar saf d~ • küçüğüne kadar, bütün teferrü:ıt ze çarpan bazı şeyler bulunab;l'r- - Yangına karşı sigortalı mısı-
gilsindir. cHükfunet gümrük ve üzerinde, maddi imkanların el - se de, bunların en başında san!ıl- nız?.. • 1 

•hilet resimlerini külliyetli mik- verdiği kadar, ehemmiyetle du • ya meselesi gelir: Sandalyalar sa- - Evet... ıSeynehnilel serseri bu adamdır. 
darda indirdi; haydi siz de ken. ıulmuş, yapılan şeyler mute"'IZı bit değil, pek alelade ve rahat;ız.. - Hırsızlığa karşı?... •. lmak ve o""mru··nu"'n sonunu orsda 

O rvl eşhur serseri. Tre. biç L.e.n -
dınizi gösterin, biraz tenzilat ya- da olsa, selim bir zevk ölçü•Jne Bu vaziyet, bir tuh1at kumpan) a- - na ne şüphe!.. koln... Son ısmıle: Hur • geçirmek niyetinde olduğ·mu 

Trebiç, bir memlekette uzun 
rr i.iddet kalmaktan sıkılır. Ç<>k -
tanberi Avrupaya dönmeyi tas" 
vur ediyordu. Kırk seneden •o"r 
ıvatan hasreti) denilen hast~h!la 
.utuldu. Ömrünün sonunu (l\Ja
car vatanseveri) olıırak geçirme
ğe karar verdi. Pın Yazıktır bu halka ' dı'ye ne vurulmuş, Halkevi gençlerinin ve ••nın oynadığı bir salaş tiyatr,>Ja. - Ya seylaba? ... , .• metlu Buda rahibiŞao Kırnı;, yazdı. Fakat, Macaristan bük" • 

!-adar azsanız faydasız reı'isörleri Müçteba Saliıhaddın·ıı herkesin para vererek girdiği hal- - Bak, bunu düşunm·· edim. Fa- Avrupaya geldı'. • y . meti, bir zamanlar bütün dünyayı 
Ne ise sadede gelelim; sinen a- titizlik ve feragati nefislerini ",ÖS- de göze çarpmaz ve hoş görüle • kat seylıib nasıl yapılır? İlk e..ve! Peşte gazetelerinden birine gön- meşgul eden )>., <erseriye karşı 

lE..r tıklım tıklım dolu. Nihayet, teriyor... . bilir, fakat bir Halkevinin, az ~ok bunu öğreniniz, sonra sigorta o- derdiği mektubda; doğduğu şe- :-ududlarını kapadı. 
ııe olursa olsun dedim, birine gır· Güzel san'atların dört şub•.:»e (Devamı 7 inci sahifede, ıayım. birde Paks'da bir malikane sa•ın Trebiç, aslan 111acar ve Yahu • 

meğe karar verdim. Kalabalığı ;tı:- ===============':::=::::~====::;;======--;;:::======':::-=== -======--==========~==-=====-== 

kaka sokuldum. Ah .. azizim s" • B K a d 1 n z e v k ı· 
kulmaz olsaydım keşke .. Girevinı e y a z 
cedim giremedim, vaz geçtim ÇI· 

kayım dedim, çıkamadım. On da· 
hka mıicadeleden sonra kendimi 
dışarı atabildim amma, kemiklerı
:nin ağrısından iki gün hasta .fal· 
tım. Dört beş gündür de hiila iten· 
elime gelemedım! .. Sen beni din
ie de vu geç bu sevdadan, bı~!!Üfl 
beraber başka bir yere gidelinı ... 

- Mesela nereye? .. 
- Fatih Halkevi temsil 1<clu 
<Zehirli kucak. piyesini oldukça 

muvalfakiyetle oynuyormuş.. Gi
<'.ip görelım şunu ... 

- Peki, dedim. Gidelım. 

* Fatih Halkevi binası Saraçha -
r.cde, fakat temsil salonu Aksaray
oa, Sofular yokuşunun nihaye • 
tinde, Yusufpaşa tramvay cadde
sine çıkmadan solda, iki katlı. !di
gir bir bina ... 

Kocas~nı 
Bırakıp Kaçan 
Güzel Kadının 
Esrarı Anlaşıldı 

Nihayet Kocasile 
Mahkemeye o·· t·· uş u. 
Beyaz Bir Kadın 

Vahşi Müstemlekede 
Yaşryabilir mi? 

Aksi gibi kadınlara da düşkün değildi 

ALLAH INSJl.NI ŞAŞIRTMASIN 

FRANSAYI YÜKSELTMEK 
PLAN! 

Uzakşarktan hareketinden ev 
ve! dostlarından bir Amerikalı 
Tien - Tsin Buda manastırınd; 

kendisini ziyaret ettL Trebiç: 
- 1903 de Amerikayı terkedir 

İngiltereye gitmekle büyük bir 
bata ettim. Dostlarımdan bir ço~ 
ı.rı, bilhassa Kanadalılar bir L ı\. 
tin memleketinde talihimi ta~rı 

Le etmem tavsiyesinde bulunmı.. 
iardı. Sonra hayatta en büyük e 
:nelim Fransız siyası adamlann 
can biri olmaktı. Hatta Fran"•"ı 
dünyanın en muazzam bir İmµa· 
ratorluğu mevkiine çıkaraca1< lı 

c!e projem vardı. 
Fakat, Buda rahibi olmak nıu 

kaddermiş ... Buna boyun e;;n.e· 
ten başka çare bulamadım ... • 
Hayatı bin türlü macera! ırl· 

geçen bu koca serseri çok zeki o 
adamdır. Zekasını hayre has· 0 1 

miş olsaydı, şüphesiz bcşeri:ıe, 

kendısinden çok istifade ederd• 
Fakat takdire karşı durulm.ız 

Dugün Macaristana kabul olur . 
mayan Trebiç, bir defa daha va
tanından, ırkdaşlarından uz~~· • 

Bu yeri eskiden de bilird'm; 
ı;eçen kış, bu binayı, sahibile an
lr..şarak, ilk defa, Ertuğrul Sadı 
Tek tiyatro haline koydurmuştu. 
Ondan sonra, buraya birçok tu-

se kendisine bakmam vazifem • 
dir! 

Bunun üzerine aradan zaman 
" çmiş, kadın kocasından bir şey 
~ıomıyacağını anlamıştır. Fak~t 

bir gün kadın ortadan kaybolmu~, 
nereye gittiğini kimse bilemem'.§· 
tir Kendisini tanıyanlar merak • 
!arını bir türlü halleeememiş • 
!erdir. 

Ayda 1 Milyon F rank=:ao=::=·=:=ıkm=.ye=ocr=~u=:=::=~:=~:=d=e~-~n=u=n=!a=rı. 
Harcıyabı•ıı·r Mı.SJ•Ill•Z? sermayenin dışarı çıkarılmasına 

,, 
.ıat tiyatro kumpanyaları gd,Ji 
gitti, hatta beş kuruşa, yedi bnçuk 
.:uruşa kadar bilet kesildiği hal
ık hiç biri tutunamadı. Sin~rııa 
Ynptılar, o da sökmedi, nihayet ı
~ittik ki Fatih Halkevi isticar e
derek, temsil salonu yapmış ... 
Dış antreden loş bir dehlize, o

radan da, bir ikir.ci kapıdan tem
sil salonuna geçtik. Temsil b~ş
lıyalı on dakika olduğu ve otuı a
cak yer bulunmadığı halde, teşı ;. 
!ata memur gençler, bize iki san
dalya tedarik ederek, sahneye ya
kın bir yere oturmamızı temin et
mek nezaketinde bulundular 

Salon karanlık cçıt. yok. Yal
r.~.''. grip salgını dolayısile, tahii 
r.urıiltüden sayabileceğimiz mü • 

ıtwali ve müteselsil öksürük ses
eri!. •• 

ondra gazetelerini meşgul 
eden bir karı koca macera
sı. Bir kadın kocasından 

gizli olarak Malayaya gitmiş· Ma
laya Asyada İngilizlerin nüfuzu 
altında birkaç yerli hiikUmetin i
daresinde olduğuna göre buraya 
giden İngiliz memurları arasın -
da Sutern isminde biri de vardır. 
Sutern giderken karısını da gö
türmek istemişti. Fakat kadın o

ranın iklim: ile alışamıyacağını 

ileri sürerek İngiltereden ayrıl
mak istememiştir. Kadını tanı -
yanlar kendisine nasihat etmişler 
ki sakın oraya gitmesin diye. Ha
vası ağır, sıcak bir yer. Asyanın 
bir köşesi. İngiltereden uzak. Faz
la olarak şunu da ilave etmişler: 

- Orası bir müstemlekedir. Si-

zin gibi beyaz bir kadının yaşıya· 
cağı gibi değildir!. 

Adam gitmiş, aradan uzun za
man geçmiş, kadın mahl :-ıeye 

müracaat eder~k kocasının kcn • 

disini bırakıp gittiği cihetle para 

göndermesi lazım olduğu halde bu
nu yapmadığını iddia etmiştir. 

Malıkeme de kadının iddiasını 
doğru bularak kocasının maaşın
dan kesilmek üzere kararı icra et

tirmek üzere adamın bulunduğu 
Malayacl<ı;..J Penang şehri adliye
sine tebligat yaptırmıştır. 

Fakat Penang adliyesi bunu ic
ra etmemiştir Çünkü kadının ko
cası şöyle demiştir: 

·- Ben karımı buraya getirmek 
istedim. o gelmedi. Buraya gelir-

Nihayet geçen gün kadın•n an
nc5i bunu söylemiştir: 

- Kızım kocasının yanına git
ti. Orasının beyaz bir kadını has
ta edecek bir müstemleke oldu • 
ğunu söylüyorlardı. Kızım bunu 
tecrübe etti. Aylardanberi ora • 
dadır ve iyidir. Y aJnız o taliini 
tecrübe etmek istemişti. Onun i
çin buradan ayrılırken bunu gizli 
tutmamı söyledi. Kendisinin kim 
olduğunu yolda da kimse anla • 
mamış, kocası da onu görünce şa
şırmıştır. Ona aksi nasihatte bu
lunanlara karşı bu bir cevab ol
du. 

ınfmi. Kunduracının par 1yı pa -
rayı almak, sarfetmek için ftal
) aya gelmesi 11izım. Beri taraftar. 

Büyük Bir Mirasa Konan Adam Amerika hükumeti, muhaceret 
kanununa göre ancak otuz g.in 

Sarf edecek Yer Bulam1y:Jr ; aric çıkmağa müsaade veri) Of. 
Bu müddet nihayetinde Ame•ıka-

lID 
ir kaç sene evvel Frar>ız 
muharrirlerinden biri lıir 

eser neşretti, ismi: 600 000 
irank ... Sonra sinemaya ah '1 h. 
Mevzuu da şu: Bir adam büv·ık 
bir mirasa konuyor, Fakat b:r 

şartla: Ayda 600,000 frank m 15 -

raf edecek. Bunu yapmazsa mi -
rastan istifade hakkını kayb~v -
liyecek. Romanın kalıramanı bır 

kaç ay sonra şaşırıp kalıyor, 600 
lıin frangı nasıl ve nereye sa, .e

cteceğini bilemiyor. Hakkı da var, 
Para kazanmak kadar, para sar-

ıetmek de bir iştir. Bunun da u-
5ulü vardır. Fakat öyle zannolun
duğu gibi kolay değil ... 

İşte bir misal: Amerikada '·m· 
duracılık yapan Herman GTi'to 

ccllı birisi, uzak akrabasından bı

rinin İtalyada vefat ettiğini ve 

kendisine 1,200,000 liret miras bı
ınktığını haber alıyor ve sevinı
yor. Kendi kendine: 

paraları bankaya koyarım. Ôlün
dye kadar rahat bir ömür siire
ılın ... 

Diyor. Fakat yazık ki bu üm;di 

) a dönmiyen yabancıları meT • 
!ekete sokmuyor. Şu halde zavallı 
kunduracı, İtalyaya gitmek, ve ou 
kısa müddet içinde sarfetmek nıec· 
buriyetinde ... 

Herman Grieko'nun son derece 
muktasid bir adam olduğu, tütiill 
ve içki içmediği ,kumar oyna-r.a
dığı, pek kadınlarla da o kadar 
alış verişi olmadığı dikkat nazara 
alınırsa 1,200,000lireti kolay k<ı -

lay sarfedemiyeceği anlaşılır. Ra ' 
zan paranın çokluğu da insırıı 

kasavete düşürüyor, rahatını ka
çırıyor. 
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Tayyare Kaçakçılığında 
En Son Safha 

ingilizNazırlarıBugün Tayyare 
Roma'ya Vardılar Piyangosun 

(1 inci ıohifeden devam) 
temas ediyordu. Amerikada Tür
kiye mubayaati iş!erile uğ_raşan 
resmi makam Vaşington sefareti
miz olduğuna göre biz de o vakit 
mevzuubahis sevkiyatın bir ka -
çakçı şebekesine aidiye~i hissi ve 
zannı hasıl olmuştu. 13 haziranda 
gerek İspanya mümessilinin ver
diği haber ve gerek Vaşington se
firimizden alınan telgraf birleşti
rilerek keyfiyet Milli Müdafaa 
Vekaletinden soruldu. 14 haziran
da bu Vekaletten aldığımız ce -
vabda böyle bir mübayaanın aslı 
olmadığı ve hiçbir tayyare sipariş 
edilmediği ve Türkiye namına bü
tün siparişlerin Vaşington sefare
timiz vasıtasile yapıldığı bildiril
miştir. Bu cevab ve İspanya mü
messilinin ihbarı Vaşington sefa
retimize tebliğ olunmuş ve bey
nelmilel bir sahtekarlık şebeke
sile karşılaştığımız hissi hasıl ol
duğıından sefaretin elinde mev -
cud evrak ve vesaikin asıllan, fo
toğrafları ve mümkün değilse mu
saddak suretlerinin gönderilmesi 
jstenmiştir. 16 haziranda alınan 
cevabda bu vesaikin Amerikan 
eksport müessesesinin İstanbul 
acentası tarafından Hariciyeye 
tevdi edileceği bildirilmesi üzeri
ne ayni tarihte Anadolu ajansi
le bir tekzib neşrolunmuş ve bu 
tekzibde hususi ellerle hiçbir yer
den tayyare satın alınmadığı ve 
böyle bir ~ verişle Türkiyenin 
alakası mevcud olmadığı bildiril
mi§tir. 

22 haziranda Hariciye VekAle
tlne ııelen vesika Adliye Veka -
leline tevdi olunmuştur.• 

ADLİYE VEKİLİNİN 
VERDtöt İZAHAT 

Hariciye Vekilind;n sonra İfin 
adlf cephesini izah için kürsüye 
gelen Adliye Vekili Fikret Sılay 
bu hAdl&enin Ankara Cumburi -
1et müddeiumumilığine 22/6/938 
tarihinde intikal ettiğini ve mese
lenin vasfı clirmisi itibarile resmJ 
evralı: sahtekArlığı suçunu teşkil 
ettiğ:!n! tebarüz ettirdikten sonra 
izahatına §Öylece deva"1 etti: 

•- Halen memlekette bulun -
mıyan Könlg lAkabile m"§hur Ek
rem Hamdi !s.rnlndeki ıabıs 2 ve 3 
temmuz 1937 tarihinde Milli Milr 
dafaa V e.kilile Hariciye müsteşa -
nnın imzalarını ve mezk(lr VekA
letlerin resnıt .kAğıd ve mühürle
rini takl!d etmek suretile Kan2da
da bir fabrikaya Türkiye Cum -
huriyeti namına tayyare siparif 
etmiştir. Bu sipariş; alan fabrika 
işi Hariciyemiz vasıtasile teyid et
mek lstlyerek Türkiye hariciye
sine bu siparişin teyid edip etme
diğin! 17 ağııstos 1937 tarihji tel
grafla sormuştur. Fakat bu telg
raf Hariciye Vekaletine değil, 
Hariciye protokol umum müdür
lüğüne çekilmiştir- Telgraf pro -
tokol dairesi memurlarından Ruhi 
Bozcalı tarafından alınmış ve kay
da geçirilmeksizin Ekrem König'e 
tevdi olunmuştur. Ekrem König 
bu telgrafa mevhum bir isirrıle 18 
af:ustos 1937 tarihinde Hariciye
nin siparişi teyid ettiğ:ni bildiren 
br telgrafla cevap vermiştir. Bu
nun üzerine tayyareler yola çı -
karılmıştır. Telgrafı alarak Ek -
rem König'e tevdi eden yukarıda 
ismi geçen Ruhi 27/6/938 tarihin
de sorgu altına alınmı~ ve cür -
münü ve Ekrem König'in şerıki 
olduğıınu ilıraf etmesi üzerine 
tevkif olunmuştur. Yapılan araş
tırmada Ekrem Könlg'in Ankara 
Emniyet Müdür!Ugunden alınmış 
olan 13/8/937 tarihli pasaportla 
24/8/937 tarL~ir.Je yani mevhum 
şahıs imzasile cevabi telgrafı çek
tikten altı gün sonra Avrupaya 
gittiği tesbit 0lunmuştur . .Muma
ileyhin Fransada olduğu onlaşıla
r.ık evrak Hariciyeye gönder.imek 
suretile ia,lcsi ••babına tevessül 
olunmuştur.• 

Adli tahkıkatın bugünkü safha
sına göre İstanbu matbuatıııda 
intişar eden: 

1- Hnlen meb'us olan bazı kim
Lelcrin bu işle alakadar bulun -
duldarı, 

2-- Posta müvezzilerinden bir 
şahsın yukarıda bahsi geçen tel
grafı Ekrem König'e verm .. k su-

retile vazifei memuriyetini sufü
timal ettiği, 

3- O zaman yüksek bir vazife
de bulunan bir zatın Ekrem Kö
nige Türkiyede sahte bir pasaport 
vererek :ye hakkındaki tahkikatı 
kendisine ihbar ederek kaçırmış 
bulunduğu, 

4 - Gümrük idaresi nezdinde 
Ankara müddeiumumiliğinin mev
zuubahs tayyarelerin Türkiyeye 
gelip gelmedikleri hakkında hh
kikat icr ~ etmiş olduğu, 

5 - Bu işten dolayı Hariciye 
mer. Ruhiden başka kimsel~-
ı in , ı f bulunduğu, 

Çemberlayn Roma 
Yolunda 

(2 inci ıayfadan devam) 

3 - İtalya, Çemberlayn'in tDut
lı.ka bu ihtilafta hakem rolunü 
yapması icab ettiğini ileri sürınelc
tedir. Çünkü İtalyanlara göre, 
Fransız - İtalyan ihtilafı, iki dev
let arasında bir anlaşmazlık değn, 
bir Avrupa meselesidir. İtalyan 
gazeteleri, cÇemberlayn bu me
seleyi halletmezse sonu fena olu~. 
diyorlar. Fakat bu tehdidin arka
sındaki maksad izah edilmiyor. 
Belki de böyle müphem kalma -
sile tehdidin daha müessir olaca
gına inanıyorlar. 

(1 inci ıahifeden devam) 

;,eleler birer birer ve bir kere da
na gözden geçirilecektir. 

Her halde Roma mülakatı s;ya
set bakımından fevkalade II'Ü 

himdir. 

NAZIRLAR İTALYADA 
Roma 11 (Hususi) - İngib he

yetini hamil tren bu sabah İtalya 
;ıududunu geçmiştir. Nazırlar hu
dudda merasimle ve tezahüra• la 
Jtarşılanmışlardır. 

Misafir nazırlar bugün öğleden 
sonra Roma ya varacaklardır. R~ -
mi temaslar bugün başlıyacak ve 
t ı.: gece şerefelerine bir ziya1et 
verlecektir. 

ZAPTEDİLEN MANASTIR 

Lerida 11 (A.A.) - Frankisr 
Jnt'aları içinde birkaç kralın me 
zarı bulunan Poblet ismindeki es
ki Katalonya manastırını işgal 

etmişlerdir. 

İSPANYAYA YARDIM 
Paris 11 (A.A.) - Dün Reisi -

cumhurun riyaseti altında top -
!anan nazırlar meclisi, Fransa ta 
rabndan İspanya hükumetine :ıe 
milyon Frank kıymetinde 45 bın 
ton un verilmesini tasvib etmış -
tir. 

Bu unların verilmesi ademi miı
dahale itilafı ahkamına tarnamiie 

Kazanan Talif;fe 
50 000 ı 200 Lira Kazananl 

3925 7 11761 2270 35826 8865 

' 4987 2950 1613 
Lira İkramiye Kazanan 37073 

3 4 41 10583 8745 22520 31452 
18997 21675 

12,000 
Lira İkramiye Kazanan 

34889 

19248 29184 38358 28624 35238 

100 Lira Kazanan} 
10653 5473 5715 23398 2885 

11830 13892 25487 22363 18745 2 

3433 31993 
Hususları gayrivakidir . 
Ekrem Königin iadesi hakkın -

daki teşebbüsün intacı beklenil · 

tevafuk etmektedir. 
4 - Alrnanyaya gelince; bu!-============================= 10,0000 

5594 31605 23694 30203 39997 31 
14587 9797 

mektedir. Geldiğinde şeriki cfümü 
ile beraber mahkemeye tevdi e
dilecektir. İstanbul matbuatının 
bu mesele etrafındaki son neşri -
:•atı üzerıne de tahkikatın tamı • 
kine ve ihbar edilen hususla.m: 
ıevsikine başlanmıştır .. 

devletin, İtalyan - Fransız anla~- A ı K t • ı R • f t 
masının devam edip gitmesini is- z 1 1 a 1 1 a 
\ediğine şüphe yoktur. Almenya 

ıiç senedenberi, Orta Avrup&da N ı y k ı d ? 
kazandığı siyasi ;zaferleri buna ası a a an 1 • 
horçludur. Sonra İtalyanın bu ih· 

Adliye Vekilinin bu izahatlill 
müteakıb birçok hatibler söz sby
iedikten sonra Başvekil Celal .da
yar tekrar kürsüye gelerek Ad -
lıye ve Hariciye Vekillerinin ver
dikleri izahata nazaran bugiın 
hükfımet elinde bulunan deliller 
üzerinde vasıl olunan neticelere 
göre takibata devam edildiğini ve 
eğer yarın ele yeni bir delil ge
çerse onun lizerinde de yürümek
ten kendilerini menedeceh. hır 
kuvvet olmadığını teerr~ ettlı

di ve vak'anın memlekette kok 
budak salmış bir iş olmayıp, men
faat saikasile maliırn olan adanı
ıarın yaptığı bir fezahat oldugu 
.nıaşıldığını ve beynelmilel bu 
):&çakçılık şebekesine dayandıJı

r.ı söyledi ve haddi zatında vak'a
mn teessürü mucib olduğunu, şu 
veya bu şahıs gibi bir tefrika ;m
ı-tın bırakmadan mücrimleri ı:e -
zalandırmanın kat'i ve samimi ka
ı-arı olduğunu ifade etti Bu n~sıl 
ırnt'i ise masum olan bir takun 
vatandaşlarımrzın da şerefleri.ııı 

ı;pekülasyon mevzuu yapmaktarı 
kurtarmak hükı1rnetin borcu o!
duğıuıu ve hükumetin bu iki e -
~Rıh noktayı ayni hassasiyetle 
gözettiğini ve kendisini bununla 
mükellef bildiğini bildirdi. 

Başvekilin bu izahatı umumi 
tıeyetçe tasvib olundu, celseye ni
hayet verildi. 

* Gazetecilerin 
Malumatlarına 

Müracaat Edilecek 
(1 inci ıahifeden devam) 

büslere henüz müsbet bir cevab 
alınamamıştır. Kendisinin son de
fa Fransada Havr'de görüldüğü 
ve yanında bulunan bir kadını o
radan vapura bindirdikten sonra 
izini kaybettirdiği söylenmekte, 
İsvlçreye geçmiş olması çok muh
temel görülmektedir. 

Bu itibarla hükiırnetimiz, İs -
viçre hükumeti nezdinde de te c 

şebbüslerde bulunmuştur .. 

* Milli ispanya Hükumetınin Vmu-
mi Ajanı, 

Tayyare kaçakçılığı hakırnu1a 

r.ıatbuata tevdi ettiği 8. Sonkiı'lun 

1~~9 t&rihli ve imzalı mektubundan 
n aatla kendisine atfedilen bii lu:ı. 
b~yanat ve izahatı sureti kat'iyy~d~ 
tekzip mecburiyetinde kaldığını be
ycın t•y1er. 

10 Sonk:inun 1939 

Ekmek 
Ucuzladı 

t.ilafta Fransaya karşı Alman yar
ı!ımını temin etmeğe çalışmasın· 
oa aykırı bir vaziyet de vardır. 
Malfundur ki İtalya, 1915 sene -
sinde imzalanan mukavelenin 13 
ıincü maddesinin ·tatbikini ist;;or 
Bu mukavele, Almanyaya bir it
tifakla bağlı olan İtalyanır., bu 
ittifaka karşı sadakatsizliğini te~
cil etmişti. Şimdi Almanyaya k • .r
sı gösterdiği bu sadakatsizilgm 
mukabilini yine Almany•nıP 

yardımile temin etmeğe çalışmak, 
tnrihde emsaline nadir tesaduf 
(,dilen bir politik~ cambazlığıdır. 
Maamafih Almanya, yirmi ılört 

~ene evvelki bu sadakatsizliği ha
iırlamazlıktan geliyor. Daha ya -
lın zamanlarda İtalyanın yaptıg, 
yardım1 hatırlıyarak, İtalyan d·ı
"asını tutuyor. Fakat nereye ka
dar? İşte işin can alacak noktası 
da budur. 

Eğer Almanya, İtalyan d1,·•sı
nı. müdafaada bir harbi göze ala
cak kadar ileri gidecekse, o zanıar. 
Fran anın vaziyeti zorlaşır. Çün· 

(1 inci sahifeden devam) 

Rifat ise hiçbir iz bırakmad<11: 
kaçmıştı. 

İkinci şube müdürü Nevzad Aı"
magandan aldıkları direktif file
rıne faaliyete geçen aliikadaı :n :· 

ınurlar evvela katilin İstanbu:Jan 
kaçmasına mani olmak için !i.
zım gelen tedbirlen aldıktan .ooıı
ı a araştırmalara başlanmıştır. 

Gece gündüz katilin bir izini 
bulmak için uğraşan memurlar ni
hayet katil Rifatın Beyazıdda 

bir evde saklanmış olduğunu ve 
daima büyük siyah gözlük kul -
!andığını tesbit etmişlerdir. 

Bunun üzerine komiser Alişan 

Zecri 
Tedbirler 
Meselesi 

kü İtalya ile yalnız başına harb~ Vaşington 11 (A.A.)- Japonya
firişrnekten korkmıyan Fra,-ıs~. a karsı iktısadi ve mali sahada 
:nüşterek bir Alınan - İtalyan cep· ;ecri ı:..ıbirler alınması lehindeki 
hesi karşısında İngilterenin var- hareket cumhuriyetçi ayan azasın
dırnını temin etmeğe mecburdur. dan Borah'ın müdahalesile ilk de-
1şte İngilizler de o zaman haken;- fa olarak itirazla karşılanmıştır. 
!iği, Fransanın rızasına bırakl!lı - Borah demiştir ki: 
yarak, bir hak olarak ileri siirc· •İktısadi sahada zecri tedbirler 
hilirler. alınmakla harbe doğru ilk adım 

Fakat Alman gazetlerinin lisan- atılmış olur. Ben harbe hazırlan
lan İtalyaya taraftar görünmekle madan evvel bu tedbirlerin tat
beraber, Alman hükiırnetinin da- bik edilmesi taraftarı değilim. Bu 
ha ihtiyatlı hareket ettiği anlaşı tedbirler hiçbir vcçhile sulhcu
lıyor. Almanya İtalyaya demek ya.ııe bir hareket addedilemez.• 
istiyor ki: •Ben orta Avrupa da- Ayan meclisi hariciye enciime
vasını sulh yolile halletrneğe mu- ni reisi Pittman bunun aksi bir 
vaffak olduğum gibi, siz de Ak· 
deniz davasını harbe yer verme
den halletmenin çaresine bakı -
nız.• Esasen İtalyanın İngiltereyi 

hakem olarak bu ihtilafla alaka
dar etmiye çalışması ve Fransa -
nın da İtalyaya karşı meydan O· 

i<ur bir vaziyet alması, Almanya
nın, İtalyan davasında yardır.ıda 
harbe kadar yürümek istemediği. 
r.e delil olarak kabul edileb·lı..-. 
Şu halde Fransız - İtalyan ihtııa
fında asıl hakem vaziyetinde bu
lunan İngiltere değil, Almanya- ı 
dır. Fakat Almanya da öyl~ bir 
!ıakemdir ki davayı hal ve faslet-! 
ınekten ziyade uzatmak istiyor. -

tezi müdafaa ederek demiştir ki: 
•Bir adamı aç bırakarak hakla

rınıza riayet ettirmek imkanı var
ken onu kurşuna dizdirmekte ne 
mana var?•. 

Reisicumhurumuz 
Maarif Cwıniyetini 

Himayeler:ne Aldılar 
Reisicumhur İsmet İnönü uzun 

L&mandanberi genel başkanlığın
da bulundukları Türk maarif ce. 
miyetini yüksek himayeleri allı

na almışlardır. -
Baş, Diş, Nezle,Gr tp Romatizma 

Belediye reislığinin ekmek fıat- 1 .. k ki k b ~ ~ ~ 
1 

d h k 
ınrı uzrrinde tetkıklcr yaptı~mı nevra J!, ırı 1 ve utun agrı.arınızı er al eser 
\'e tenzilat imbinları araştırılriı· • • :cc.l)lhdR uUncıre U~; C< ... .ı elı .... ; .. ıı..1lllf, •• 
f,nı yazmıştık. 

m~~r.husustaki ilk tetkikler bıt- İstanbul Belediyesi 
Şimdilik birinci nevi ekmek 

fiatlarının 10 para tenzili kab:i ol
l'uğu anlaşılmıştır. Bu suretle bu 
•abahtan itibaren birinci nevi ek

İlanları 

:nek fiatları 9 kuruş 20 paraya 
tenzil olunmuştur. 2 inci nevi 9 
lmruş, francala 14 buçuk kur~
tur. 

Kabil olduğu takdirde !iatlar 
ileride daha indirilecektir. 

Beher metre murabbaına 3 lira iıedel tahmin edilen Fatih yangın 
yerinde Hafrzpaşa caddesi soka~ınd a 87 inci adada 2411, 2412 ve 2410 

harita numaralı arsalar arasında l,20 metre yüzlü 28,73 metre mu

rabbaı sahalı Belediye malı arsa al1 kadarları arasında satılmak üzere 
~çık arttırmaya konulmuştur. Şan namesi levazım müdürlüğünde gö
rıilebilir. İstekliler 6 lira 46 kuru~ !ık ilk teminat makbuz veya mck· 

tuhile beraber 27/1/939 cuma gunü saat 14 buçu~ta Daimi encümt:nde 
bulunmalıdırlar. 209 B. 

dün akşam saat 7 raddelerinde ya
nına aldığı memurlarla Beyazıd~ 
gitmiş, evvela katilin saklandığı 
evi sarmış, sonra da içeri girerek 
azılı katili yakalamıştır. 

Katil Rifatın üzerinde Kocaeli 
nüfus memurluğundan alınmış . 
Ali oğlu Hasan isminde birine aid 
ve üzerinde Rifata çok benziyen 
fotoğraf bulunan bir nüfus kağıdı 
bulunmuştur. Suçunu itiraf eden 
azılı katil bugün adliyeye teslim 
edilmiştir. Zabıta katil Rifatın 
şimdiye kadar nerelerde saklan
dığı ve üzerinde bulunan nüfus 

kağıdını ne suretle ve nereden te
min ettiğini araştırmaktadır. 

Son H€.d1je 
Ve 

Matbuat 
(1 ine! ıııhifeden devam) 

Dün sayın Başvekil Celil Ba • 
yar'ın talebi ile müzakereyi açan 
Parti Meclis Grupunun hadise ü
zerindeki hassasiyeti, Hariciye 
ve Adliye Vekillerinin beyanatı, 
umwni vaziyet Anadolu Ajansı
nın bugün kısmı mahsusumuzda 
neşrettiğimiz tebliğinde bütiin 
tafsilatı ile izah ediliyo•. 

Hadise alelade bir sahtekarlık, 
imza taklidi ve kaçakçılıktan iba
rettir, suçlnları ıla, suçun mahiye
ti de ortadadır. Efkarı umumiye 
bu vüznlı karşısında biç şüphe yok 
ki en üstün şekli ile tatmin edil
miş bulunmaktadır. Ancak, Parti 
Grupunun bazı gazetelerin •İma 
ve müphem itham• şeklinde tef
sir edilen havadisleri ve resimleri 
karşısında bliyük bir teessür iz
har ettiği de yine bu tebliğden 
anlaşılmaktadır. 

Bu teessürü haklı ve .. yerinde 
bulmamak mümkün değildir. Ha
kikaten bazı gazetelerimiz son 
günlerde birkaç gün Ön(e de •hür
riyet ve tenkid• adlı makalemizle 
işaret etmiye çalı~tığımız gibi ga
rib bir hava içine düşmüşlerdir 
ve .. gayri ihtiyari insana: 

- Ne \'ar, ne oluyor sanki?. 
Dedirtmek mecburiyetinde ka

lıyorlar. Kaldırım üzerinde her 
vakit ve her memlekette şayia ve 
rivayet halinde dolaşan 1 / rdı -
)arın tesiri altında kalarak hangi 
sahada olursa olsun neşriyat yap
mak yalnız teessür nyandırınakla 
kalmaz, muharririni de, gazetesi
ni de gülünç eder. 

Memlekette yeni hiçbir hava 
ve onun değişikliği yoktur. Ata -
türk'ün kurduğu temel üzerinde 
İnönü de vifak, samimiyet ve be
raberlik ahengini sağlıyarak da
ha iyiye, daha olguna, daha yük
seğe gidiyor. Türk milletini en 
kısa zaman zarfında muasll' me

deniyetin üstüne yükselteeeğiz" 
Hedefi üzerindeyiz, başda Milli 
Şef ve onu takiben Celal Bayar, 
bütün milletin müttefik itimad ve 
müzahereti içinde ve her sabada 
en üstün varlıklan ve feyizleri is
tihsal yolunda azimle yürüyor -
lor. 

Bir kere daha belli ki, bu yürü
yüş ve toplu Dizam içinde milli 

Lira Kazanan 

4810 23999 
1000 Lira Kazananlar 

38012 

500 Lira Kazananlar 
12062 26030 2673 19001 35643 

Hangi 
Köpek 
Isırmış? 

Asliye ikinci ceza mahkemesi I 
dün enteresan bir davaya bakmış
tır. 

Orta.köy sırtlarında oturan Per

kornokarel isminde eski bir ban
ka müdürünün köşkü önünden 
geçen Hergos isminde bir çocu
ğu bu köşkteki büyük bir köpek 

28612 17064 

50 Lira Ka:ıananla 
23129 14804 21046 36259 36728 25 
l2849 2074 24685 3138 11389 ~ 
!0595 39732 7320 32086 37833 27 
16520 7627 31498 6554 33218 2"' 

Sonan 4J le biten bütün bile 
len: ZO şr lira amorti. 

Kalp 
Sektesinden 

Ölen 
Dün Haydarpaşadan Perı.di 

gitmekte olan banliyö treni iki11 
mevki yolcularından Abbas eğ 
Ömer atlında bir yolcu iu.erine f 
nalık gelerek düşmüş, biraz .. ,,, 
da ölmüştür. 
Yapılan muayene neticesin 

Ömerin kalb sektesinden öldü 

ısırmıştır. rilrniştir. l anlaşılarak gömülmesine izin ' 

Çocuk bu ısırmadan sonra has- ,....;........;;;...!, _________ -.ı 

talanmış ve iyileşince ailesi köşk ı Selimiye Asker 
sahibini köpeğini serbest bırak -

1 

Satınalma Komit 
tığından dolayı dava etmiştir. 

Porkornokarel dünkü muhAke- JOnU İf Bnl&rl 
mede: Karadeniz Boğazı birlıkleri Jı 

- Heryosu ısıran köpek, benim 2U ~ 
vanatı için evsah dahilinde · 

hayvanım değildir. Çünkü benim k!lo yulaf ve 20,000 kilo kurtl 
köpeğim yüksek duvarları aşamaz. 
Halbuki çocug· u ısırmak için kö- 13111939 Cuma günü saat 15 t~ 

zaT!ıkla satın alınacaktır. İsteı' 
peğin duvarı aşması lazım gelir.• . d·ı .. tte ~ 

. . r·n tayın e ı en gun ve saa 
Demşıtır. t~minat paralarile birlıkte Sel'1 
Muhakeme neticede bu cihet yedeki Tümen Satınalma KoınıS 

için keşif yapılmasını mevzuubahs yonuna gelmelerL (205) 
duvardan köpeğin atlayıp aUıya - ,./ 

mıyacağının tesbiti için mahal - !Askerlik işleri 1 
line gidilmesini kararlaştırmış ve . _ 
azadan Bayan Nigar Saracoğlunu 
naib tayin etmiştir - ----

Kongreler f ·--
Yeşilay Gençler Birlii,riuin 

Kougresi 
Yqlla.rın reoçllk kısmı olan Yeşlla:r 

Gcn~kr BirUft. önWn.W.dekl pazar C"Ü· 

nü Eminönü Halkevinde VW lncl ya) ... 
lık tonrresiol 7apacaktır. Der sene 
ııalı.~aıa sahasını biraz daha cenüıle -
len bu .-ençllk kütlesi bir müddei ev
vel fevkalide bir kon.-re Ue nlz:unna
mderlnl ladll elUtlerlnl 7umıştık. 

Yeni nbamnamcnln lalbllıJ ıırı neti
celer vermlşllr. 

Geçen nJ bilhassa Jl.ııadolunun muh
telif yerlerinden birçok cençle.r mü -
racaat ederek a.ı.a ya.zılmalarmı 1'te -
mişler ve bu arzuJan Cemtyetoe ye
rine rellrllml tir. Şu vazlyele rön dl
ier umum menta.aUne hidim eemJ -
7ellerlmlı: rlbl bu müessesemiz de 
ana yurtla kök salın.alttadır. Anado
ludakl uaJarın bir kı.'imınm da iştirak 
ede«fl bu kooırrenln çok kalabalık o
lacafı talımln edllmektedlr. 

Yqlla.r Geneler Birili! Umwnl Ka
Ubllilnden: 

vm iocl 7ıllık •onrremı. 15/1/939 
ıauar l'ÜDÜ saat 9,30 da Eminönü Halk
evi salonunda 7apdacü:tır. Bütiin ülkü 
arkadaşlarımızın celmelertnı rica ede
rls. 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakültesi - Kulak 
Boğaz, Burun Doçenti 

Tütün ikramiyesi 
Be:roila :r•rll .. terlik IJUbe.lo~ 
Şubemizde kaJ'ıUı eJup tütun t 

ml:resl almakla elan mali! 5uba1 J!' 
eratla şehit 7ellmlerlnln 7ıUık 1°' 
malan 20111. Ka./939 cunü Ue , 
Man/939 ciınli :ı.nısmda 7apılacaJIP 

Ba maksaUa: 

A- :r.ıuruaal, •artanın ~ 
$ılı, ~amba ve PU1elllbe cunıerl 
ledeo evvel eıa.ca•tu. 

B-- Şubeye •c:lccekle.rin, IO)'a.c.l_ 
tescil edllmif ve fotoirafh htıvtyrt t 
danla.rı ile resmi sen titrini, ma.'\Ş 
cta.nı:ırını ve var ise maJiUly~t rıaP' 
Jarı:nı ltlrlikte cıttlrmelcrf. J 

,-~~~~~~~~--#' 

1 Halkevlerinde_.... 

ZAYi 
Yüksek iktısad ticaret (uiı'.ııf" 

iıliyei tüccariye) mektebinde 
dığım tasdiknameyi knybe 
Yenisini alacağımdan csk• 
hükmü yoktur. 

303 numara! Hı~ 

İstanbul Aslıye Altınn Jl 
muhakeme.inden: 

Asiye tarafindan İstanbul 
:ı~nesinde mahkum iken hJJeP 
metgahı meçhul Murat aleylı" 
ç;.Ian boşanma davasının yı;rı' 
ta olan muhakemesinde· 

Taksim Cumhuriyet Caddesi 17 
l\fuayene Pazardan maada 
günler 3 - 6 Telefon: 42496 

Müddeialeylı Muratla leblı~ 
nan davetiyeye ragmen mulı 
fÜı.ünde gelmediğınden gıY~t 

============== 1 dl muhakeme icrasına ve m~~ 
matbuata düşen vazife bilfıistisna J <(•:•ap kararının iliıncn tcbJığ 
biraz daha temkinli, şuurlu ve ınt•sine ve muhakemenin 151 
hadiselerin nev'i ne olursa olsun Çcrşamba saat 13,30 a bırnkı 
farfaralıktan uzak, havadislerin "· karar verilmiş olduğund'j 
aslına ve doğruluğuna sadık kal- miittehaz gıyap kararı da rıı 
mayı icab ettiriyor ve .. hatta bu me divanhanesine talik edilJll/ 
birinci ve başta gelen vazife olu· .nakla keyfiyet tebliğ malC 

ka~ m olmak üzere ilan olunııl 
37/I· 

yor. 
ETEM İZZET BENİCE 
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a!l{evi Sahnesin 

Biı· Saat 
e 

~Ulı ll.&"'"bor Oyna.Hh - KU> ..1eol7 k11vvet1crl ar•

.. d'\ J:araJeuiz.lc y;. ;>ıl.ın çarpı,.:maJaıı ı! _.h!IJiye 

h.J.21'\r ·~~1 m'.\IT"lt df"nlr ı.ıulıa.rebe1rrinia uuUaı ı. 

f Ec-.. cih tı;z..rlanmaSlrıd n>Jt o.·e vesn•k v_.nn~ •uretilr f 

1 
yaı·dırr. edeuler: Amırai Va ı.!, Al~•T Te\-Cık, ~ük:-0 
Fa~a. t(~~·.'ıı:ı Çakıcı. Cevad To~r1emır, Sı're k_JUbı 

1 Bı lba ,ı _ -3n. 

(5 inci sıılıifeden dev -nj ı 
!lira ile tınzım ,d lrr.iş tcnıs:l sa· 
h nuııda pek hoş gorı..nırCyor gibtl 
~tldı bana... 

1 

B.r halkevi sahnesinde oynan • 
dı~ın ı gözönunde tu•arak; 

.Fevkal3.df.!' güıt-1-:1 i'.• derse!n 
hiç de müb.,,iıı,;a eoı.memış ı.,;u • 

__ , __________ _ 
ller hakkı m hfuzdur 

'cfrika l\ulliJr:ı3ı : 1 Y.:ı. o 1: ll:ıhuıi l'AlJZ ---
Prrdcleı a~ıldı .. Kapandı. (Lcıc 1 

le Gourı•dec .. ) in .Zehırli kuı--.I<• 

ed.nrt~Ki meşhur faciası ovna'l • 
c., bitti. Halk dagı.dtktarı s• 11!"3 

, run1. 

e ah illeri.ne Geleıı Rus 
De 1i1.altı Gemileri 

ı.hne) i, yani sahnenin iç kLc;.r.1-
l, •ıııı gezd.m. Mak:yaj odası, ,~. 
y .ınma oda11, teJisör odası, Kor,!:lil .. 

" mahaflı, elektrik dairesi ve ~a
ı!"'e .• 

Nasıl oynandı?. 

İşte, bu ciheti. bu drfa' k. mil • 
saadenizle atlamak istiyc um: bu 
nun üç .:»e-be-bı vL.r: B.rincısı: vak· 

llnde yet:ş:r. pıyesin il~ sahıı~ıe
rıN göremedim. lkınr.si, yazım 
o'dukça uzadı; üçüncıisü; bıı te
şekkülün temsil'rrine 1k defa 1 
gıtmekli~im iıibarile bu ke·e, •mi· 
safirlik nezaketı • mi muhafaza 
etmek niyetindeyim! 

So~on B!lna 
Aldığını J,1ağrıırane 

/(arsı liizımgelerı Tedbiri • • 
Amiral 

Bir Eda ile Söylüyordu 
Mücteba Saliihaddin, am•tör 

~ahne hayatında, yılbr"ant-Prı 

rdind;ğ; trcrübelerin bütün m..ı

Juıssalasıt-ı, yine maddi imk~rı -
isrın elverdiği kadar, sahn,.'lin 
bu dahili tPrtibatında dı gös•er· [ 

Fakat ... Mutlaka bir c~v•b ver· 
mem liıtm gelirse, s' · ?Ce: 8abtk Cnaanll do'1 ... crkinı I 

tarafuut:ın \•erilrn a.ır•ıuk ma
luD"al he 0.;nıauh Bahriye l\c-j 

are-Uıa.ht re!l'nu rapor ı-c kartd • ı 
Lır•ucba çtkar-ıl-'8 k.15lmJar. 

-1-

O amanlı donanma k'lmandanı 
Amiral Soşon, Kasımp.•şa· 
daki Bahriye Nrzareı.l dı -

nnhaneıoınde, Nazır Ccma. Pa-
§aya teminat veri:,•l)rdıo 

- KarGdenizu• hakimiyet ı.!o
ııaamamızdad.ır, Pa,;am! Amıral 

Kolçağ'ın fırkalaıı s;vastopol li
ınaııından ~arı çık>mıyo.-Jar .. 
Ve .. harb imtidadınca da enı:ıne 
açılamıyaca!.13.ı. ! 

Cemal Pap gür, siyah sakalını 
avucunda oğuşıururken divanha· 
nenin Haliç sul.ırına bokan pen
ceresinden gözh·rin: dıtarı kay
dırmış ,Amiraliı. verdıği t~m nl
ta mukabil önünde duran lCıvak 
lırnan kumandanlığı raporunu dü· 
şünmeğe ba.şlam:şıL 

Raporda şunlar yazılıydı· 
Kavak liman kumandanlığı 

22 Nisan 1331 

mıur.u BAIIRİY NEZARETİ 
CELİ LESİNE 

1- Dün akşam Şile •ahillerine 
gelen iki Rus tahtclbahırl, Şile • 
r.ın cFenerburnu. nam mevkim
de bulunan sahil muhafaza kıt'ası 
kararg.iiıını topa tutmu~; sahil
den mukabele edilmesine rağmen 
kararg.lhı külliyen hasara uğrat
mıştır. 

II- Mycavir liman reislıklerin
den verilen malıimatta. sahille • 
r1rnize abluka vazeder mahi)'ette 
bir 1ıahtelbahir faaliyeti mevcud 
olduğu zikredilmekte, ezcümle 
evvelki gün Kuzlu'dan kömür 
hamulesile hareket eden İst•nhul 
limanına mensub .Bandırma• va
Purile beş kıt'a yelkenli sefine
nin Boğaz ku.rbuııda Irva adası 
kayalıklarında tahtelbahir hü • 
cumuna maruz kaldığı, cnd:ıht e
dilen trıtpidolarla (1) Bandırma 
Vapuru tahr!b e<lil:diğ!, yelkenli 
s finelerin de deniz maytabı dö
külerek yakıldığı bildirilmekte • 
dir. 

ill- Sevahil ve iskeleler ara • 
sında nıtkliyatın tevakku!una se
bebiyet veren mezkür tahtelbalıi
rin takib ve tahribleri için icab 
eden makamata seriaıı müdahale 
ve ted®ir ittıhazı husuı;unda -

(1) Tahtelbahirlerdeıa alılaıı 
mermilere yanlış olarak •torpil• 
İsmi verilınektedir. Bu merminin 
asıl adı bahriye ıstılahında (tor· 
Pito 'eklindedir. R. Y. 

No. ·15 

Sermed, Şekib Sinan konusur-
1.en Meralle ikisini tetkik ve mu
kayese ediyordu. 
Şekib Sinan Meralin babas ye

"'nde bir adamdı. Güzel ve y ı'.u
~ıkh değildi. Fakat muhakkak ki 
çok temiz, dürüst bir insandı a
r,sına gözlerilc bile tapı~'ordu 

Sermed, hi'Scdiyordu ki, Şekib 
Sinanın parası, mevkii, iyi bi,· ir.
san oluşu asla Merale kafi gelme
rrektedir. Genç kadın annes'n;n 
erzusuna kurban gitmiştir. Likiı' 
~rtık bu yold1n geri dönmek ;m. 
l<iinsmlır 

Şekib Sinan sözünü bitird ;iti 
v~kıt Sermed: 

- Aman efendim dedi.. B~n o 
kadar e&lenceyc düşkün bır insaı. 

err:ri samii ntzaı ~tpenah:leıi:ııa 

bidıriğ buy.,r!ması zımnında ve 
olbalYla .. 

Kavak Iiınr.ı> uısi kayıııakam 

i.'uebıacd Ali 

Crmal Paşan•n Am;ral. Sos...nd 
büyı.lk ilimau. vcrdı. B·na~nd•yh, 
Osmanlı donaı;m;ı k~mandanının 

vcrd i~ı te!Tlinat h~tJid Naıırı t.ıl~ 

mirı cde-cek malı:yet'r. olrrıa~1na 

rağın..:oı önGııdekı rapurdı milli -
hel rakomhra istınad eden. Rus 

tahleil>ahirJerinın IM)'Ôana ge
tirdıgi zarar ve .heyecanı ortaya 
koyuyordu. 

Nııır, oüşüncesini uzun sür .. 
dürrredi; Halıcın son sulaıına da
lan bakışlarını önündPkı rapora 
bir defa daha dıkti, raporu baş

tan ba~a bir defa daha okudu. 
Sonra; karşısında oturan ve •de
niı hakimı.felİ• nin Osmanlı do
nanması elinde bulun{!uğuııu sa
ıaıı.yetle iddia eden Amirale sor

du 
- Peki. .. Fakat bu raporları ne 

yapalım?. 

Soşon omzunu silkti: 

- Bir transporla birkaç yel • 
kenlinin tahtelbahir hücumuna 

maruz kalmaları o kadar mühim 
bir hadise teşkıl etmez kanaatin

deyim. Şimdiye kadar yapılan as
keri nak iyat hiçbir suretle taar
ruza uğramadı. Seyrisefain va -
purları mutad postalarını aksat

m2dan yapıyorlar .. TabiL Darül
harekata dahil bir denizde ufak 

tefek taarruzlar, bir iki hadıse 
meydana gelebilir. Bunu da harb 

icabatından diye kabul ve telilk.ki 
etmek zarureti vardır. 

- Bu tahtelbahiılerin takib ve 
tenkili için tedbir almıyacak mı· 
sınız?. 

Soşon güldü; yüzünde maijrur 

bir ifadenin açık manasını belir
ten bir tebessümle ilave etti: 

- Derhal Zonguldalda ~ile a
rasında vazife görmek üzere oir 

destroyer filotillası göndc:ı:ece • 
ğim. Bunlar, sahil muhafaza hiz
metini deruhde edecekler ve bu
rada daimi karakolda bulunacak· 
!ar .. Esasen karargahı umumi is· 

tihbarat şubesinin verdiği malÜ· 
mıı.tta Karadenizde m<'vcud Rus 
tahtelbahirlerinin adedi (6) ola
raık tesbit edilmiştir. Buna karşı· 

lık Mu. 22 ve 23 işaretli iki Alman 
tahtelbahiri ayni sularda hizn 1 l· 
te bulunuyorlar. Ayni zamanda 

Ereğli, Zonguldak ve civar liman 
muhafaza hizmetine memur ku· 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

degilim. Hep bana eğlenceniz ol
duğundan bahsediyorsunuz. Pcn 

k . ı 

çalışmağı daha ço severırn. 

Şekib Sinan: 
- Aferin, diye bağırdı.. Aferin. 

ren de benim gıbi.. Bayılırım böy· 
le adamlara.. Nasıl, Meral ke:ı:li
mc mesai arkadaşı seçmekte gös· 
terdiğim kudreti anlıyorsun de
ğil mi? .. 

Gece Sernı,di bırakmadılar Ye
mek oldukça neş'eli geçti. Sermed, 
; emekten biraz evvel, başı Bj;n
cl.ğı için daha evvel yanına ge!e
l'ıiycn, Meralin annesi ile kaı şı
foşınca, onun kendisini tanıı:l..guu 

belli etmesi ihtimalini düşüne~ek, 
bir hayli heyecan çekti. ller h~l
de Meral annesine daha evvel va-

mandaı.lara da birer telgra! vere
ceğim. Bunda, kPndi mıntakala

rında vücudü haber veri!e-n Rus 
tahtelbal>irlerine kaı~ı kendi ··•
sıtalarıle tertibat almalarını- bıl

cliı·eceğim. Bu hdar sılcı ıe<ilıir· 

!erin önümle artık sızi ÜZttek rl· 
porlar almıyacağıııızı Üm•d edi-
yorum. 

Nazır glıldil .. Soşona iltıfatta 

bulundu; sonra, bu k()nuşn , a 
nihayet vermek i.•tedi~ini anlatır 
bir tavırla ayağa kalktı, Amırale: 

- Ben, Babıiıliye kadar gide
ceğim. Bafkumaııdan Vekılı ile 
birlikte rv. Ordu Kumandanlığı 
etrafında Sadrazam Talat Poşa ile 
görüşeceğiz. Si7.i lüzum olursa 
tekrar görürüm!. 

Dedi, kendisile beraber ka!kan 
Amirali kapıya kadar t~yı etti; 
Soşon, nezaret istırnbotu ile Ka • 
sunpaşadan ayrıldı.. İstınyede is
tim ü~erinde bekliyen donanmaya 
döndü. 

mi•·· j 
Zehirli lcurağın dekoru nas•ı-.;,?. 

- Eh ... Frna degilu .. 
Demekle iktifa edecef!i'T\. 

I:ECAİ Sı\. 'AY 

1 Üf>niz Lev.ızını Satı nal na Komisy. nu i in 
-=ı 
n t 1 

ll'larmara 

Cı.ısl 

t:ssılbahri K. Satmalma Koınlıyonundan: 

lo 111 T.ıtımı r L.ı:ı ı ul'lrı 

L•rı ~. U·o K. 
J '- ~ ı\İ ı t , 

Li t ı<. 

Rekompoze maden kömürü ~10.33 .1 t~3 ~., 1 
l - 23/12/938 gıinunde J..apalı zarfla eltsiltıoı ;ı ya,.ı.an "" ı."ekli-;i 1 

çıkmıyan yukarda mikt:ı.n yazılı kömür, y~ıo:den kapalı za f usulile 
eksiltmeye konulm~'.ur. . ı 

2 - Eksiltmesi 12 ikincikanun 939 peqembe gtinti saat 1$ ·~ İzmit- ı 
te Tersane krpısınd:ıki komı;y?n binasııı:la yapılacak: r. 

15.50 7911 

S - Bu işe aiU şartname bedelsız o1aralt ,tılmis~·orri3n ai!.11-'bı!ir. 

4 - İste1<lilNin 2490 ia~·ı!ı kll'U un ı.st:d, • v•sıkaıa•1a bır..icte 
yukarda gösterilen ilk t.rn nat n,akbuz veya l.ı.n 1 •a mektubla• rı rnu· 
ayyen gün ve saatten bı.t saat evvc~ın'? kadar kcmls, on ha" a ;..ına 

vermeleri. ·9458• 

İngiliz denız kuvvetleri ku • rı 1 1---------~---· 1 

nıandanlığına tayin edilen Amıral 1 i-=-letme U. idar ı 
Dörobek Maltııda ve Mondros li· T ı 

manında bulunan Alt'Cicniz filo • Metre mik'abı muhammen bedeli 44 lira olan takribrn 10.000 met-

sunu toplamış; İngiliz H~rbiye re mik'abı °i'nuhtelif çam kereste 26/1/1939 peışemb~ gı.inü saat 15.~0 da 
Nazırı ve Başkumandanı Lord kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında Sl ın al·nacak ır. 
Kiçner'in ÜSfllanlı imparatorlu • 
ğunu münferid bir sulh akdine 
ic.bar için tasarladığı projeye gö

re; Çanakkale Boğazını umumi hır 
forse ile geçtiloten sonra İstanbul 
sularına varmak, sarayın önünde 
demirliyerek ihtiyar Padişahı kor· 
kutmak ve gayeye erişmek üzere 
harekete hazırlanmıştı. 

Mnlta ve Mondros Iimanlorında 
deh~etli bir faaliyet vardı: 

Asker dolu nakliye gemiler', 
~neral Hamilton kumandasında 
Çanakkale. arazisine bir ihraca 
hazırlanıyorlar, Maltaya gelen 
Avustralya y,.ni Zebnd, H'nd ve 
diğer milstemleke askerlerile Se
negal taburları donanmanın forse
ye başlamasını bekliyorlardı. 

(D~nmı var) 

Sultanahıncd birinci sulh hukuk 
bakim fiğinden: 

Galatada Lülecihendek sokağında 
120 numaralı Arslan han 12 numa.-

Bu i.şe girmek istiyenlerin 21350 liralık muvakkat trm! 3l ıle ka-

nunun tayin ettiği vesikaları ve teklifler;n; aynı gtin saat J4.3J a kac!a• 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2200 kuruşa Ankara, Haydarpa.5a, Eskişehir ve İzmir 
veznelerinde satılmaktadır. (184) 

lstanbul Sıhhi Müesse e~er Arttırma 
ve E siltm _ Komisyonundan: 

Bakırköy akliye ve asabiye hastanesı hasta paviyonun~:n ikmali 

inşaatı için yapılan eksiltmede istekli çıkmadığından eksiltmesi 18/1/ 

1939 çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda sıhhat ve iç::mai mu-1 " 
avenet müdürlüğü binasında kurulu kom:syonda yapılacaktır. 

Keşif bedeli: 3748 muvakkat teminatı 282 l'radır 

Mukavele, şartname, keşif hulfisası 19 kuruş bed0l mukabilinde 
lromisyondan alınabilir. 

İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasıle 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garantı makbuz veya 

ba~ka m.ektubu ile ~irlikte en az 3000 lıralık bu işe benzer iş yaptığına 
daır eksıltme tanhinden sekiz gün evvel İstanbul vilayetinden alınış 
oldukları ehliyet vesikalarile birlikte komisyona gelmeleri. •206• 

Halk ©pereti 
400 kuruş red harcının davacıdan 
alınmasına 30/12/938 tarihinde ka

rar verilmiş olduğundan usulün 437 
rau dairesinde oturan Rozanın eş· inci maddesi mucibince tarihi iliin
yasına Y asefın borcundan dolayı dan itibaren 8 gün z rft d R 

koıh ... anaoza 
hazine tarafından nu an acız u-

Bu akşam 
Saat 9 da 

Yeni operet 
ÜÇ YILDIZ 

f d h . 1 ve Yasef tarafından temyiz ffiilme-

f l hl . 1 . tihk k dığı takdırdc hukmun kesbi kat'i-
zerinc Roza tara ın an azıne ve 1 . . . - _ 
Yase a ey erıne açı an ıs a •. 

.. dd . R .1 d"ğ yet edecegı Roza ve Yase!e hüküm 
davasının mu eı o:za ı e ı er 
müddeialeyh Yasefe ilanen yapılan hulas~sı teb_lı~i makam:na kaim ol
tebligat üzerine cari duruşmasın - mak uzere ılanen teblıg olunur 

da: Dlvacının davasının reddine ve C938/98) 

ziyeti anlatmış olacaktı. Çünkü 
Şekib Sinanın kain\'aldt·si s~~ . 
ınede ağır, hatta soğuk davrandı. 
Şekib Sinan gürültülü kah1<a· 

halar atarak, büyük bir iştiha :le 

yem<'ğini yerken, kainvaldesir.in 
( ...... ) den kat'iyyen hoşlanmadı-
i,i1nı söyliyerek şikiıyet ediyor İs· 
~•nbulu aradığını, kaçmak ;çin 

tırsat kolladığını söylüyordu 

~ce .. 
Herkes odalarına çekılmi~ti. 

Sermed, biztat Şekip Sıı.vnır. 
hizmetçi ile beraber kapısına kl
rlar getirdiği, kendisine tahsis e
<J'len odaya girer girmez, vücu • 
<.Ünü bir mücadeleden çılan;~ ı;i· 
.... yatağa bıraktı. 

Elbisesilc uzanmıştı. 

Oooo .. ne sıkıntılı bir gün ge
çırmişti?. Bütun minnetme r:f'; • 
~nen Şekip Sinırnın misafirper • 

• trliğini, gösterdiği alakayı fa, .• 
la ve müz'iç buluyordu. Meral. 
l•u şehir karikatürli yahut bir Ş•· 

.ıir maketi kılıklı yerde karşı • 

.;ında. hem de Şekip Sinanın l<B· 

rısı olarak bulmak onu hayrctt, 
• ~ttii hayretten biraz daha faz • 
la dehşete düşürüyordu. 

Meral rahat durrnıyacaktı. 

Bunu ilk karşılaşmada ispat et· 
n.işti. S••rmed, bu sefer de bu 
genç ve güzel kadına mukabde 
edemezdi. 

Kocası vardı; üstelik bu kocn 
da kendisini ölümden haklı veya 
haksız kurtarmış, hayatile, ıstik
bdile alakadar olmuş, yakındaı 

tanımadtğı halde evinin kapıla

rını açmış bir adamdı. Sermed, 
Şrkip Sinana karşı hürmet ve 
mtıı.net hislerile me~'.Judu. Onu 

Meralın kocası olduğu için kat -
;yyen kıskanmamıştı. "Meral genç. 
o yaşlı, Meral güzel, o çirkin, me
. al içli bir kadın, o beceriklı bir 
iş adamı idi? 

Fakat bütün bu geniş farkla -
·a rağmen Şekip Sinan sempati-

Macar balesi 

Yakında: Senenin en şen operetı 

MODERN KIZLAR 

Yazan: M. Yesari 

si ile bu çukurları kapatıyor, Kar
~ısındakinln, bu genç kadın, bl·. 
~·aşlı herife liyık değil! şeklinde 
bır düşünceye kapılmasının i> • 
nüne geçiryordu. 

Sermed yorgundu. Elbiselerin! 
çıkarmağa üşeniyordu. Şimdi ta· 
bit bir gün geçirmişti. Meralı ta
!'ıdığını belli etmemek için he

saplı hareket etmek icap etıniştı. 
Meralın mütemadiyen ve ısrarı .. 
üzerinde istasyon yapan gözle • 
ı-inden gözlerini kurtarmak mak
sadile bahaneler icat ederek Şe
kip Sinanlakonuşmak, gösterdiği 
kağıtlara, projelere bakmak, lı..ın
Ian tetkik etmek gibi bahanelex-
le az yorulmamıştı. 

Şimdi biraz rahat, kafası bir 
ııarça sakin düşünüyordu. 

Burada durmıyacaktı. 

Bu Şekip Sinana karşı nanltor· 
lük olurdu. LAkin bu nankörlilk 
elbette namussuzluğa milreccaı. 

idi. 

(4 üncii salııfede'\ deı•a..,,, ' ''r akıederek Be··!i~. Rorr; mıh-

beri Fra ..:o'run taarruzund ın 
b2 ~ediyorl~r. Liıkın &al.o ı;a • 
zetes."'i:ı bu mtina5ebet. •,. yrı1dı

ğı yaııda rnanalı uu n"kıa var ... 
aıc. 1'.ıl e.a a.)ur 

I'ranJ<onun taarruzundaki he
de! yabız Baıseloıı dcğıl, P:rene 
hududu da ol2b •.. r. ÇünKu bu hu
dud iki ~.edenberi açıktır, işlı

yor. E~er Franı;a ile ltaıya arasın
daki gerginLk artarsa Frans:ı. or· 
du:;u Lu hududaan İspanyada 

Franko üzerine yürüyecektır. 0-
nu.ı iç;r Ptrene hududu İtalyan 
hududu demek oluyor. 

İ!p>nyada !-fuk:in'e,çilcrin ka • 
~an•rası iıal:ra içın ölüm tehlik~i 
demekti,-, E~~r Franko kaunır;;a 
aynı suretle Fransa içm de tt!hli
kelı olaca t ~- Ka:alonyada dö • 
ğüşcn İla!yanların büvük bir ga
y ~i vardır: Litin heın:jire (Fran
sa) ya yolu kapa.'Tlak!. 

Ilu İ.alyan ga1etcsinin sôzleri 
hpanyaaa takib edılen maksad•n 
ne oıdui:ur u bir kere daha aıılat
ma~a k:.!id r. 

İı ı;Hi..: Ila~vckili Rcınaya git
tiğ1 zaır.an kE---d:.S rıtl~n n~ j5~e .. 
!'C"ek. .. İ 11nya mı...~~l.ıi hakika
t01 ,.,~·-~~re! 'rin <'basını t ·kit 
edec "İnı ite nın İoeiltneden 
takp ede··•ğ ilk ~e>• u ohcak gö- ı 
riinüyer: Frar~ .. f'I 11. mu~ar.b rlrv· 
Jet hıl u' tuıu k.bul e ek. V\\ın 
şimd • k~.lu 1 nıJ•cre bunu h
bul c:m :r. Il nr.ac.::ı bu!u,...an 
P. v•· ı ı mur lı r.' dco:g ne 
gü ., ; ,.,~ d k tıı etn: ·i pek 
P7'\k "Or ... lmE Jt• N!ir. 

fu SOf" ClJ rit: n ... t ..n - Rom.:ı 
M·ıy rm k,. j.. el'l'nin va· 
z" ı gi ~ Je iht .ı•lı gorünm k
tedir. 

A "ıı. 'lların lrı~lterenin malik 
cı ~t.t u knd:ır t~ı, ft,. "hire malik 
olm.ı.k ıs e..,.. ;ı Lrı ... dranın hoşuna 
g rr.em ... " E F. u tt ~'l J.~ 

l ı.rıb devle, llukıı'm t' ı.. edi • 
lüse onu" İta.ya i il' Am sny:> ile 
çol: g€çın.,.cn b:r tak'm mu? ede-

Trpebaşında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Buakş• m 211.JO da 
(AS~IODE) P. 5 

h .. KLl cadd,sinc:~ 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
(MUM SÖNDÜ) 5 teblo 

* Taksimde 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

11YATR03J 
(Bu g•ee) 

HİSSE! ŞAYİA 
Vodvil 3 perde 

* TURAN 
Tiyatrosu 
San'atkıir N3~td 

Cemal Sa",,. 
bi.rleş'gı 

Bu gece 
DURfYENiN DOLABI 

Kendr mukabele etmese bile, 
Meralın küçuk bir potu büyıi!. bir 
şliphe tevlit edebilirdi. Şüphenin 
ıztırabının ne büyük bir kurt oi
duğunu biliyordu. Yazıktı, ba 4 
ı damını, kafasını işinden ba)ı<a 
mevzularda yormak, üzmek in • 
aafsızlıklı. 

Bunun için bir an ~vvel bura
dan uzaklaşmalıydı. 

Bu kararla bir parça daha ba· 
ıırun hafiflediğini hissetti; dott -
ruldu. Ceketini çıkardı. Hafif <>İr 
mehtap vardı. Balkon kapısından 
süzülen tatlı bir ışık odayı dol • 
duruyordu. Hava almak için hal
kon kapısını açtı. Şekip Sinanın 

villası ( ...... ) nın yüksek bir )'e-

vcrınm Franko lspa ya~uıda a
rıktan aı;;ğa ııü!ıı.s tesı., etnı~in.: 

ol açması 1111.ıınzJ• go.ı:or .ınt.ııen 

ayrı .. man.aku-:::aır ~u taıtn~r<le Al~ 

man tahıeltahirctn İ.>pan· a s•J· 
... ır.a gono~. ı ~cek, 1 ı. .dan ua 

1ngılızlerı t .. ç memnun Plmıyecek 
tur~u hall.r çıl,ab:lecektır. ,,ı.k 

bal<ie vı...:ua g~ıec ·' hır ha,b· e 
ise Alı.ıan t•h.ellıah:rleri bü<ün 
1ngilız ım1>aratorluğl'nun yo.ları 
ıçı:. ehcrnmıyetli bır tehlike ıeş
kıl edeceğı du~ıtr.ülmekıe<l.r. 

Almanların tahtelbah.r m!kla
nnı ço"ahmak içı'l u ~ri sürdük -
<eri teklıfin altıı.da da .. a FC« çok 
uıtlma!Jer ç•kmakıad!r. ingi!'z,er 
Alman tahtelbahırl:r'lın Akde . 

nize geçırileceğinL bu suretle Al
mınyanın Akdenizcie İtaıyanm ıd· 
dialarmı müzaheret ı,;fu eı eccğ.

ni de diı~ünüyorlar Çur.ku Ber -
!in • Roma mL'ıverinden ş..m.ı.ye 

kad~• en çok istıfade eden taraf 
Almanya oln:uştur. 

Geçen sene orta Anupa Lılerin· 
de .A.:manyanın Miık er· o;,.un Ji
yc İtalya müzaheret gö;!e.dı. Şim· 
di sıra İtalyar.ın 's'E<iıklerine ge
liı·or. B~ takdirde A!manyanın 
Akdrniz işlerind~ faaJıyeLe geçe
rek Ron1a'.\':l müzah ret go.,t("t' -
rnek istıyeceği şüphesiz görı.ilü • 
yoı. 

L.panya ~i işte bu suretle b:r 
kat daha ehemmiyet almış o!u • 
)Ot. 

Diğ~r tara!tan İngıiiz Ba;ı•e 
kı iaın Rc.rr. -a k.ın~urk~n şu

l'U .ıJeri u.r .... ceS"i ar~aşı v&,..:-· 

- B.ırsclon hı.i,t, meli, Lılyada 
Z >'İ .U.0 • r•L o Be \'' de l• 
dır Onun ·ç-rı. I "Iva hü' ... "'.,, ı t~

pan.ya l ,. l"t e l> ı-• '""" U -
metine kar~ı bu kad.r dt ~ın ol· 
mama'ı. lt.lva lıiıkü,,. ,., ' 
işlerinde bıraz l.'.ıkayd k l -
pa:r•va me~eles. y.._ 1 nız , ,. r 
a.ası c.'J halled• -•k b.r r. P e 
s3y ,arak artık buhrana r 
vernıelı!. 

HiKAYL: 

Is rid}'B • 
1 

(4 üncü s<tl tfcd n devan· ı 

§ını bana doğru çcvırdi. B.r 3c.ı 
ş.ışu·dım ve: • 

- Küçüğü aramağa geld.m de
dim. 

- MaatteeS<ü! onu bulınıı7.ı

c&ksınız; çiftliğe götürdüm. r;ı. 

zim kültüriımüz arasında zavallı 

çocuk b'l:lsbütün ürkmüş. Galiba 

.birisi de ona bir şey soylemış 1,ı. 
ııi çeke çeke ağlıyordu. Oı>un iıu 
ı·ğlayışı beni pcl: fena etti. 0nu 

te~elli ettim amma, berl'Ccbild,'11 mi 
I.ilmiyorum. Çünkü böyle min.!<

,cri teselli etmek büyükleri avut
maktan zordur. Bilmem siz hie ço
cuklarla meşgul oldıınuz mu• 

- Ben de çocukları se\'erim 
amma siz burada ne yapıyorsu • 
r.uz? 

- Ne yaptığımı görüyorsuıl'.u: 
ışte. Küçüğün yerine sepetleri 
topluyorum. 

Sonra daha neş'eli ilave etti: 
- Maamafih siz .. Beniın kadar 

kiiçüğe alaka gosterdığiniz iç111 
sepetlerin tll§ınmasını size bıra

kı.bilirim. 

Orada biraz daha gevezelık et
lik. Söz arasında adının Lain ol
duğunu öğrendim. 

4te canım kardeşım, olup bile· 
ı.i sana anlattır. Şimdi herşeyı bi
liyorsun sayılır. Hayır henüz. her 
şeyi değil. Belki keşfedemiyee<' • 
ğin esas vak'ayı az kala söyk • 
meği unutuyordum. 

Peri kızı nişanlım Lll~ ile on 
gün sonra evleniyoruz. Gözlerin
den öperim. 

Arkada~ın 

Fuad 
rinde olduğundan bütün şehir gö- ------------
riiküyordu. Sermed, şehrin ııece 

panoramaaını görmek için hava
run serinliğine rağmen balkona 
na çıktı. ( ...... ) Derin bir sessiz
lilc içinde uyuyordu. Her tarafta 

(Devamı var) 

GÖZ DOKTORU 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim • Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa aprt. 
're!: 415~3 
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Son Pişmanlık Para Etmez! 1 

Diş doktoru 
diyor ki: 
Dişler; çürümeğe başlamadan 

çok evvel itina görür, her gün 
ve hatt~ günde bir kaç defa fır
çalanarak mikroplar, zararlı 

salyalar ve ifrazat temizlenirse 
sağlam ve güzel olarak muhafa
za edilebilir. Di§ler çürüdük
ten sonra artık ıı işten geçmiş
tir. Bunun içindir ki di§lerln 
cRADYOLİN. diş macunile her 
sabab, öğle ve akşam her ye • 
mekten sonra bol bol fırçalan -
masını ısrarla tavsiye ediyoruz. 

Daima RADYOLiN 
İstanbul Deftedarhğındar~ : 

Kumkapı orta okulu bakkaliyesi muhammen senelik (270) lira 
üzerinden ve senelik kirası peşin verilmek şartile yirmi ay müddetle 

ve açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İsteklilerin hüsnü hal sh
hibi olduklarına ve mahkCımlyet v c sari hastalıkları bulunmadığına 

dair zabıta, adliye ve sıhhiyeden alacakları resimli vesikalarla ve % 7,5 
teminat makbuzlarile 23/1/939 pazartesi günü saat 14 de milli emlak 
müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları (M) <108) 

Nafia Vekaletinden: 
Sıvas - Erzurum hattının 388 in d kilometresinde yapılacak olan) 

ve 17 /2/939 tarihinde münakasaya konulan 120 metre açıklığındaki de

mir köprünün mukavele projesinin 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu sahifeleri 

sehven eksiltme şartnamesine ve eksiltme şartnamesinin 15 inci sahi
fesi de sehven mukavele projesine raptesilmiş olduğundan işbu sehiv 

alakadarlara tebliğ ve mezkur münakasa evrakını satın alanların bu 
sahifeleri yerlerine koymak suretile vaki sehvi tashih etmeleri ilan 
olunur. •179• ·61> 

T, C. ZiRAAT CANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ilıbarsız tas uruf he•ablarında er. az 50 lirası bulunaolara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile a§ağıdaki plana göı'e ikramiye dağıtıfocaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00J Lira 
4 » SGQ 11 2,000 
4 J) 250 )) 1,000 1) 

40 )) 100 ı) 4,0J() 
100 )) 50 b 5,000 D 

120 )) 40 " 4,8(;0 " 
160 )) 20 1) 3,200 

" DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene 
takdirde % 20. fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradnn aşağı düs'tth•en• •re ikramiye çıktığı 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyli'ıl, 1 Birincikfuıun, 1 ;\fart ve 1 Haziran forihlcrindc çekilecektir. 

ıı~-----------------------1!11:9--~ TÜRKiYE 

KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Hastanelerimiz için diktirilecek basta abalarında kullanılmak üzer 

5.500 metre kumaş 
(Yerli veya ecnebi malı) satın alınacaktır. Talihlerin 

görmek ve teklifte bulunmak üzere 24/1/939 salı günü saat (15) 

• 
işte 

İstanbul deposu direktör!" 

Aksırır, aksırır, aksırırsınıı 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir 

• 
rıp 

böyle başlar 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrıl 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N alı 

ısrarla 

isteyiniz! 

B 
A 

BAYER 
E 
R 

inhisarlar Umum 
Mikdarı Ölçüsü 

40ox.rox3o 
400X28X0,026 
400X25X0,026 

1 
A kerl f•brik lar 

_ llA'11ıtrı 

UI - Eksiltme 23/1/939 tarihine raslayan pazartesi günü hizaların- Kıcıkkalede yaptırılacak kalörifer 

üdürlü 1 
Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğunu ffi markası garanti eder 

Satınalırken dışında ve tabletlerin üstünde 

440 adet 15.840 M3 
135 • 3.921 • 
135 • 3.510 • 

710 23.271 • 

1- Yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı 23.271 metre mikilbı tahta 

açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 

rv - şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı

' nabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız fenni teklif ve 

katalogları ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütün 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 

vesika almaları lazımdır. 

EB markasının bulunmasına dikkat ediniz. ------tesisalı 

Keşif bedeli (140000) lira olan Nafıa Vekaleti 
Y.ırıkkalede yaptırılacak kalör:ic~ İ b l El k 'k İ l • U M"d" }"w" d 
tesisatı askeri fabrikalar umum stan u e trı ş erı mum u ur ugun e 
müdürlüğü merkez satınalma kJ 1- Muhammen bedeli (5100) beş bin yüz lira tutan 40 ton Tr 

misyonunca 21 Şubat 1939 salı gü- fonnatör yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

nü saat 15 de kapalı zarfla ihale e- 2- Eksiltme 25/1/939 Çarşamba günü saat 15 de İdarenin Tüll II- Muhammen bedeli beher metre mikabı 39 lira hesabile 907.60 
lira ve muvakkat teminatı 68.07 liradır. VI - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
dilecektir. Başında Metrohan binasının 6 n<:ı katında toplanacak arttırma ve e~· 

Şartname (7) lira mukabilinde 1 siltrne komisyonunda yapılacaktır. III- Eksiltme 13/1/939 tarihine ı;astlıyan Cuma günü saat 15.45 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya

pılacağından isteklilerin tayin edilen gün ve saatte adı geçen komisyona 
gelmeleri ililn olunur. 

1 adet Zımpara taşı tezgiilıı motörü ile beraber komple 
1 • Makkap tezgiilıı teferrilatile komple 

1 • Torna tezgiilıı teferrüatile komple 

ilan olunur. (30) 

Cinsi Mikdarı ** Yüktaşıma 

kabiliyeti 
Muhammen B. % 7,5 EksJtme 
beheri tutarı teminat S3ali 
Li. K. Li. K. Li a K. 

Kamyonet 1 adet 1 ton 3000.- 225.- 14 -
Kamyon 2 • 3 • 2400- 4800- 360.- 14.15 

komisyondan verilir. Taliplerin 

muvakkat teminat olan (8250) li

rayı havi teklif mektuplarını mez-

kClr günde saat 14 e kadar komisyc-

na vermeleri ve kendilerinin de 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde-

Kamyon 1 • 5,5-6 ton 4000.- 300.- 14.30 !erindeki vesaikle mezkfu gün ve 

3- Bu işe ait şartname ve mukavele projesi idarenin Leva.z 

Servisinde parasız olarak tevzi edilmektedir. 

4- Muvakkat teminat (382,5) üç yüz seksen iki buçuk lliadır. 

&.-- Teklif mektuplarının 2490 numaıralı kanun ahkamına uy~ 
olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine veril' 

miş bulunması lazımdır. 068) 
~~~~~~~~~-

1 • Demir testere tezgahı motör ve tulumbasile komple Satış kamyonu 1 • 2 3100.- 232.50 14.45 saatte komisyona müracaatları. Sultanahmed birinci sulh hukuk ~--••••••••••r.ı 
I - İdaremizin yavşan tuzlası için 1 adet İzmir ve Ankara başmü- ( 43) hakimliğinden: 1 • Makas ve zımba tezgahı bütün teferrüatile komple 

I - İdaremizin Diyarıbakır fabrikası için yukarda cins ve evsafı 
yaclı 5 parça atölye alalı §artnamesi mucibince açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

il - Heyeti umumiyesinln muhammen bedeli 22•5 lira ve muvak
lcat teminatı 168.38 liradır. 

dürlükleri için 2 adet İzmir şarap fabrikası için 1 adet ve İzmir başmü- DEVREDİLECEK İHTİRA Hazine namına İstanbul maliye 
dürlüğü için 1 adet kamyon şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık ek- BERATI muhakemat müdürlüğü tarafından 
siltme usulile satın alınacaktır. d B" "k y 

M .. t dd't tek ı k ld li İstanbul Çakmakçılar a uyu e-ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında • u ea ı er e are -na -
.. !" ·t· a.kl' hakk , k' nihan üst katta 8 numarada oturan 

gösterilm;•tir. tor u vesaı ı n ıye. m ,a : 
--. Ahmed aleyhine açılan, 32 lira 40 m - Eksiltme 24/1/939 tarihine rastlıyan salı günü hizalarında ıcat için alınmış olan 15 Şubat 1Y37 tabs'l' d 'lan" en . . . kuruşun ı ı avasının ı 

Ill - Eksiltme 23/1/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14,30 yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi\ıdeki alım ko- tarıh ve 2330 numaralı ihtira bera- yapılan tebligat üzerine cari durll§" 
da Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda misyonunda yapılacaktır. •ı::ın ihtiva ettiği hukuk bu kerre masında: Meblağı müddeabih 32 li
yapılacaktır. IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- başkasına devir veyahut mevk;i fi- ra 40 kuruşun tarihi davadan itiba-

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- nabileceği gibi kapalı satış kamyonunun planı da görülebilir. ile konmak için icara dahi veril~bi- ren % 5 faiz ve % 10 avukatlık üc-

oabilir. V - Yavşan tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak et- !eceği teklif edilmekte olmakla bu retile birlikte tahsiline 23/12/938 ta-
v - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni tekliflerini inhisar- mek istiyenlerin kataloğlarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gös- h t f 

1 
aı· t edinmek is- rihinde karar verilmiş olduğundan 

. b' l" il b . f' "st . f . t klifl . . ih 1 .. usus a az a m uma !ar umum müdürlüğü müskirat fabrikaları şubesine vermeleri ve ihale 1 terır ır p an e enzın sar ıy~tın~ go erır ennı e ~rını a e gu~ ti enlerin Galatada Arslan han 5 in- tarihi ilandan itibaren usulün 437 
gününden bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammın 1 nünden 5 gün evvelıne kadar ınhısarlar tuz fen şubesıne vermelerı .y .. inci maddesi mucibince 8 gün zar-

. · · · ı !" • d ~ı kat 1 - 3 numaralara muracaat ve eksıltmeye ıştıra.k vesikası alma arı azımdır. lazım ır., . il'-
1 

fında temyiz edilmediği takdirde 
İ İ klil . k .1 . . t . dil .. ti rd ., 7 5 eylemelerı '"' o unur. ed ,.. h" VI - steklilerin kanuni vesaik ile müskirat fabrikalar şubesinden VI - ste erın e sı ime ıçın ayın e en gun ve saa e e ıo , · hükmün kes'bi kat'iyet ece6ı u-

~lınacak eksiltmeye iştirak vesikan ve %7,5 güvenme paralarile biı'lıkte güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri . . h ık! i küm hulasası tebliği makamına ka-
.. k · · · d'I .. tt k d d il. 1 (143) l\1ıde, barsak ve ıç asta! 81'1 lm k .. il. teblig" olunu muna asa ıçın tayın e ı en gun ve saa e yu arı a a ı geçen komisyona an o unur h . im 0 a uzere anen r. 

gelmeleri ilan olunur. •144• Jf Jf muayene anesı (938-324) 

• ~artma Muham. 0101.s l-Şartnamesimucibincell50kilo bergamut esansı pazarlık usullle Dr. Y. Haııacyan DEVRED~:~~ İHTİRA 
ıı satın alınacaktır. 

Miktarı Kabiliyeti bedeli Teminat Saat 1 cKuyu açmağa mahsus matkap 
II - Eksiltme 19/1/939 tarihine ras ayan perşembe günü saat 14 de 

1 
Taksim (eski Talimhanede) A''-

d k alı tabancası> hakkındaki ihtira için ) Kabataşda levazım ve mubayaat şuesin e i m komisyonunda yapı- dillhak Hamit caddesi, Sabiha . . 
ı kt da' N 

4 
ıçın alınan 21 Mart 1935 tarıh ve 

) aca ır. apart. No. 12 ıre o. • 97 1 iht' b t 'ht 
III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına- - ıH numara ı ıra era ının ı ı-

) 15 bilir. DEVREDİLECEK İHTİRA va ettiği hukuk bu kerre başkasına 

. 1 adet 300 Kg. !ık 100 
1 • 500 • • 110 
1 • soo • • 700 

Ci.ısi 

Baı;kül (Kollu) 

• (Kollu) 

• (Otomatik) 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

t 

• (insan tartan) 

Şalter (2000 amperlik 
üç kutuplu 

1 • 

1 • ) 
) 

50 -960 72 
) rv _ İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saatte % 7 5 BERATI devir veyabut mevkii fiile konmak 
) güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmele~i .istihraç ajanlarının yardı.ın; ile için i~ara dahi verilebileceği tek 

· · ı 46 • . . . lif edılmekte olmakla bu hususta 

En hoş ve tabii meyva usa • le· 
relerinden yapılmıştır. 

Amper metre (2000 
;omperlik 

8 • } 

J 

500 37,50 16 

ılan o unur. • • Eterli yagların ışlenmesıne daır u - . . . 
. . . . . !,·zla malumat edınmek ısteyenle -

su! hakkındakı ihtıra ıçın alınm•s o . G 1 t d A 1 h 5 · · kat· 

I - Kısa müddetle teslim şartile 23X35 eb'adında bir tarafı te- .an 4 Nisan 1937 tarih ve 2401 nu - ı . 3 numaralara müracaat eyleme · * * 
Taklit edilmesi kabil o!Jl'l80 

yan bir fen harikasıdır · - rın a a a a, rs an an ıncı 

1 mizlenmiş idare monogramını havi iyi cins 150000 adet mantar pazar- maralı ihtira beratının ihtiva etti- )eri ilan olunur. İNGİLİZ KANZUK Ecurıı· 
Sİ BEYOGLU - İSTANBV1> I - İdaremizin İzmir fabrikası için bir adet 300 kiloluk kollu bir !ıkla satırt alınacaktır. ği hukuk, icadın mevkii fii]e kon • ZAYİ 1 

adet 500 kiloluk kollu hır adet 300 kiloluk otomatik ve bir adet insan II Ek ·ı 12/1/939 ta ih' ti b .. ·· t 14 d · · b k b k · ı•••••••••ım•-'. - sı tme r ıne ras ıyan perşem e gunu saa e ması ıçın, u erre aş asına ıcara Sahibi bulunduğum Yücel Mec-
1

.,,..,,...,...,,,,,...,,......,,......,,,.,.._..,.."" 

tartan baskül ile Cibali fabrikası için 2000 amperlik 3 kutuplu şalter Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- verilmesi teklif edilmekte olmakla muası namına İstanbul Vilayetın _ _. 
Sahib ve neşriyatı idare ecl•• pılacaktır. bu hususta fazla malumat edinmek den alınan ruhsatnameyi zayi et -ve 2000 amperlik 3 adet amper metre şartnameleri mucibince ayrı ayrı 

açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. III - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte teklif isteyenlerin Galatada Aslan han 5 tim. Yenisini alacağımdan eskisi _ Bil§ muharriri 
edecekleri iyi cins mantar nümuneleri ve % 7,5 güvenme paralarile bir- inci kat ı . 3 numaralara müracaat nin hükmü yoktur. ETEM İZZET BENiCS 
Jikle yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cl14• ı•ylemeleri ilan olunur. Muhtar Fehmi Son Teleral Matba .. ı 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
~österilmiştir. 


