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Meclis Ye • 
nı Seçime Hazırlanıyor 

Parti Grupunun Bugün Veya Cuma Sabahı Yapacağı Toplantıda 
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Köylüyü 
Nası I 

Okutabiliriz? 

.~----::.~---:----:m ........ :B ........ ·:~ ........ :; Yeni Seçim Şubatta Başlıyacak Ve Yeni Meclis Martta Toplanacak 
lürkiyede 15,611 köyün nüfusu R 

0 
m a 

lSo den aşağıdır. 16,098 köyün 

lliilusu 151-400; 5,707 köyün nü- Be 1 g rad 
fusu 401-800; 994 köyün nüfusu 
801 • 1200; 496 köyün nüfusu da 

1200 den yukarıdır. 837 köyün nü- Arası n da 
~unun ise ne olduğu henüz kat
'Yetıe galiba belli değil. 

Görülüyor E, 40,000 kadar kö
Yün ancak 496 smda nüfus kesa-
1•ti vardır. Diğerlerinde en fazla 
llüfus 150 ile 1200 arasında aded
lerine göre farklar ve değişiklik
ler lı:aydediyor. Hele Antalya 
111ıntakasında 166 köyün nüfusu 
150 den aşağıdır. 

llu kadar dağınık ve az nüfuslu 
~Öylerde köylüyü okutmak oo 
.akıından zorluk gösteriyor. Bi

~'.ncisi öğrebnen temin etmek, l-
•ncisi de bilhassa otuz oo bine 

Yakın 150-400 nüloslu köylerde 
~2,ooo ınekteb açmak. Bunlar bir 
. anılede temin edilebilse dahi 
•danıe masrafı her yıl milyonlar 
•der. Devletin bugiinkii bütçesi 
~ 0Ya hususi idareler böyle mil
~~nlar istiyen bir masrah ödeme 
h Ulfetini karşıhyabilir mi?. Bu 

d~k'.ka.ten üzer~d~ du~ulacak ve .. 
d llinüleeek mühım hır mevzu 

l .ıır. lluniln içindir ki, bizce köy
Uyij t en kısa aaman zarfında oku-
abiltnenin pratik çaresi •mıntaka 
~•tı tnektebleri• tesisidir. Her yüz 

öy için merkezi bir mahalde in
Şa edilecek üç sınıflı ınıntaka yatı 
:e~ebleri teşrinievvel - mayıs 
evresinde hem köylünün oku • 

ll_lasını, medeni ve içtimai seviye•• . h 111
11 Ytikselmesini temin edebilir, 

~nı de köylüye hasad zamanm-
köyünde çalışmak fırsatını ve

teb ·ı· 1 ır. Bu tarzda açılacak 400-500 
~ekteb ise hem ihtiyacı bolubo
lı.~na karşılıyabileeek, hem de hü
d·ı illet için belki de bugün sarfe
ı,'. en Paranın biraz fazlası ile tam 
ı,'.~ randıman almayı temin ede
lı.~ ~.~ktir. Nihayet, bu vaziyette 
, Yluyü en kısa yoldan, en pratik, 
t'n uyanık ve bilgili tarzda yetiş
tlteeelı; bir okutma programı vü
d~de getirmek davanın büyüğü. 
lir '"' M "f V kili' izi tal. ~., genç aarı e m e 

le ~~ ve terbiye heyetinin de böy
ce, ."' Proğramı vücude getirebile
oı llnden şüphe etmemek yerinde 
t ~· llu mektebler için icab ede
d: nıiktarda muallim bıılınanın 
k· teker teker 150-400 nüfuslu 

0 Yle ı, 
1 

re muallim bulmaktan daha 
İi 0 a~· olacağına ve muallimlerin 
.: .. dört Yıl içinde yetiştirilebile
lı/~~~e de kani olanlardanız. Bel
ııı•d 0 Yle bir teşebbüse manen ve 
·11nrd deten köylü bile seve seve 
1ı.~ .'"' edecek, istenilen fedakar-

•1 Lkfh 
ltıı . 1 anı etmekten geriye kal-
~tır. 

P a r=a y=ı =oe=ği=I, 
Canınızı 

Bile Alırım 
Qtııııı S" .---, oy emesiyle Kamasını 

b . Çekmesi Bir Oldu 
Yet Un gece Yenişehirde bir cina-

1§lenın· b' 
Yii~u ış ır Arnavud alacak 
iki "~den çıkan kavga neticesinde 
diı>e ~nıı bıçakla vurmuştur. Ha-

§Oyle olmuştur: 
(Devamı 6 ıncı sahit~de) 

Büyük Millet Medisi Parti Gnıpuntın toplantılarından bıri 
il A 

Mecliste Dörtte Uç Azanın 
Yeni Olacağı Zannediliyor 

A nkara 24 (Hususi muhabirimi2lden)- Büyük 
Millet Meclisinin devre sonunu beklemeden 
teodidi intihab kararı vermesi hakkındaki 

haberler dün akşamdanberi Ankaranın siyasi me-
hafilinde kat'i bir mahiyet üadesi içinde konuşul· 
maktadır. Bu dakikaya kadar bu haberler tekzib 
edilmemi~"tir. 

Roma - Berlin Mfüverine 
Da~il Değilse de O Sisteme 

İntı~ak EtmeUe İmiş 
Roma 24 (A.A.) - İtalyan mat

buatı Hariciye Nazırı Kont Ciano
nun Yugoslav hükumeti erkilnile 
yaptığı mülfıkatların themmiye -
tini tebarüz ettirmekte devam 
eylemektedir. Giornale d'İtalia 
diyor ki: 

Roma ile Belgrad arasında ne 
(Uevamı 6 mcı sahifede) 

Azılı 
Hırsız 

Tutuldu 
Üç gün C\'vel meçhul bir hırsız 

Bcşiktaşta Ihlamurda oturan LA
ti.fo ısminde bir kadının evine gi
rerek hırsızl yapmak is erken 
Lltüe tarafından görülmüş, kadın 
fery:ıd etmiye başlayınca da meç
hul hırsız kadının üzerine hücum 

Her ihtimale karşı harbe bazırlanuıak lazım geldiğini söyliyen 
Çemberlayn, son Roma mülakatında Mussolini ile beraber Hatta bugünkü Meclis Parti Grupuna bu mak

sadla bir takrir verileceği de kaydedilmekte ve bu 
bakımdan Parti içtimaına hususi bir ehemmiyet 
izafe edilmektedir. 

me kararı üzerine seçilmiş ve mart ayında toplan
mıştı. Bu toplantı Teşkilatı Esas ye Kanununun 
yirmi beşinci maddesi hükmünce fevkalade toplantı 
sa~. Bu itibarı.. norma §eki " mı 

önürniiuleki haziranda bitirecek, yaztn yeni ~eçim 
yapılacak, teşrinievvelde de Parti Kurultayı top
lanacak ve bir teşrinisani 939 da da altıncı Büyük 
Millet Meclisi içtima Hlccekti ki, Teşkilatı Esasiye 
Kanununun 25 inci maddesi aynen şudur: 

•Madde 25 - İntihab devreı.inin hitamından 
evvel medis adedi miirettebinin ekseriyeti mutla
kasile intibah tecdid olunursa yeni içtima eden 
meclisin intibah devresi - ilk teşrinisaniden başlar. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1======.=, ÇEMBERLA YN DiYOR Ki : 
fransamn Hatay Müme.ssılı ,, 
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Cumhuriyet tarihimizde beşinci Büyük Millet 
Meclisi titrini taşıyan bu Meclis dün dördüncü içti
ma yılının 25 inci toplantısını yapmıştı. İntihabın 
tazelenebilmesi için Meclis azasının sülüsan ekse· 
riyetinin teklif yapçıası lazımdır. Malum olduğu 
veçhile beşinci Büyük Millet Meclisi de dördüncü 
meclisin şu 11 at devresinde verdiği intihabı tazele-

Antaraya Geldı .ner tıma e &arşı 
Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima fevkala

de bir içtima addolunur.• 
A 

Ali Komiser de 
Partinin bugün ve yahud cuma sabahı yapa

cağı fevkalade bir toplantıda intihabın tec<lidine 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yakında Gelecek 

Ankarada Bazı 

MECLİSİN DÜNKÜ MÜZAKERESİ] 

iki TekaüdKanunu 
Arasındaki Fark 

Maliye Vekili, Halil Menteş'in 
Sual Tahririne Dün Cevap Verdi 

B 
ıiyük Millet M<clisi dünkü 
içtimaında, evvelce İzmir 
meb'usu Halil 11enteş ta • 

rafından eski veycni tekaüdler 
arasındaki farkın izale edilmesi 
iınktınları hakkında verdiği sual 
takririne Maliye Vekili Fuad Ağ· 
rah cevab vermiştir. 

Maliye Vekili ezcümle demiş

tir ki: 
- Yeni kanun 930 da meriyete 

girmiştir Eski ve yeni kanun hü
kü'l11erine göre tahsis edilmiş olan 
ma:ışlar arasrndaki fark o zaman 
da ı;azarı dikkati celbetmişti. Hat
ta ilk safhada bu kabil maaşat es
habına yüzde 10. malullere de 
yüzde 25 zam yapılmıştır. Bun -
dan sonra neşredilen diğer bir ka· 
nunla da askeri malUllcrin terfi 
zamanına bir misli ilô.ve yapılmış 
\·c bunun, ai1~lerine de intikal et
mo~ üzere lehlerine kabulü der
piş edilmiştir. Daha şümullü bir 
şey yapmak imkanı olup olmadı
ğının tetkiki de Vekaletçe takar
rür etmişti. Bugüne kadar bu ar· 

İzmir nıeb'usu Halil l\lenteş 

zettiğimizden başka bir şey yap
mak imkanı elde cdi~medi. Bu ci
hete aid rakamları arztdcrsem bu
nun mümkün olup olr:ıadığını he-

(Devamı 6 ıncı sahif ... de) 

Müzakereler Yapılıyor 
K 1 S A C A 1 H alaydaki Fransız fevkalade 

Bı'r T k . . . delegesi kumandan albay e zıb Ve .. Bır T eyıd Kole Ankaraya gelmiştir. 
Son Telgraf, üç beş gün önce J\lı.ımaileyh, bir hafta evvel Su-

Büyük Millet Meclisinde •tec- riyrnin yeni Suriye ali komise • 
didi intibah• yolunda kuvvetli rini ziyaret etmek iizere Bey • 
bir tıomayül belirmekte olduğu- ruta gitmiş ve oradan Hataya dö-
nu haber vermişti. nerek Hatay devlet reisi Tayfur 

Son Telgrafın bu haberi Sökmenle de görüşmd~rde bulun-

şıpınişi dedikleri bir siir1at re· 
koru içinde derhal diğe-r refik
leri tarafından tekzibe uğradı. 
Halbuki, bugün bütün gazete
lerin Ankara nıuhabirlcri •tec
didi intibah• dan bahsediyor
lar ve kararı muhakkak sayı· 
yorlar. 

O giiukü tekzib, bugünkü 
tey id karşısında insan dudağı 
gibi kalem de gayriihtiyari, 
bazı refiklerinin, gayretkeşli

ğine mırıldanıyor: 

Söylesem tesiri yok 
Sussam gönül razı değil 
Anlaşılıyor ki, hata havadisi 

vermekte değil, vaktinden önce 
vermekte ve fazla kulağı delik 
olmakta! •• 

Eminönü 
Meydanı 

Vali Bu Sabah Yine 
Tedkiklerde Bulnndu 

Nakil Vasıtaları Kemer 
AltındaA Geçirilmiyor 

(Yazısı 6 ıncı sahifede\ 

muştur. 

Albay Kole ile hükumetimiz a
rasında Hatay işleri hakkında ba
zı müzakereler cereyan edeceği 

ve bir müddet sonra Fransanın 

yeni Surıye ali korr.iscrinin de 
Ankaraya gel2rek ayni mevzu et
rafında hükumetimizi~ temaslar
da bulunacağı haber alınmıştır. 

Aluay Kole 

Koyacak Tedbirler 
Almak Lazımdır,, 

Mamafi, Harbin 
Demek 

Y aklaşhğına inanıyorum 
Değildir (Yazı · ı 6 da) 

Frankonun hiikuoıetçilcre ~rdım için İspanyaya gönderdiğini 
iddia eylediği Fransız tankları 

j Franko'nun Zaferi Karşısında Fransızla~ 

Fransayı Alakadar Eden Tek Nokta, 
ispanyanın lspanyollara Kalmasıdır 
Paris'le Londra Yeni Vaziyet 
Karşısında M.. akyreye Başladılar 

1 
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~=~B:E~~~=z ) helvası vardır. İstanbulda çok 
satılan, çok sevilen bir nesnedir. 
Türlü çeşidlisi olur. Bu helvanın 
tabandan ve şekerden yapılması 
lazımdır, diye düşünürüz. Fakat, 
ne hikmettir, bilinmez, İstanbulun 
her semtinde bu güzel helvanın 
fiatı başka başkadır. O kadar çok 
ucuza satılanları var ki, insan, bu 
helvanın hakikaten şekerden ve 
tabandan yapılıp yap!lmadığında 
tereddüde düşüyor .. Hs.yat müca
delesinde her şeyin ucuzunu isti -
yoruz amma, bazı. fazla ucuzluk 
da, insanı şüpheye düşürüyor. 

kayısıları mız 
Almanyada 
Beğeniliyor 

Ve .. Mahkemeler 

G 
azetelerde, Em:nönü mey • 
danının açılması işine dair 
bir havadiste, şu satırları 

okudum: cYenicami kemeri bun
dan böyle yalnız yayalara tahsis 
edilecektir. Kemerin altındaki as
falt yolun bozuk kısımları tamir 
edilecektir.> 

TOPÇUYA HABER~~~ 
BİR SALTANAT YIKILIYOR 

Yenicami kemeri altındaki as -
fa ltı hatırladınız mı?.. İs Ban -
kası önüne doğru uzatılan bu as
falt, bundan birkaç ay evvel ya
pılmıştı. Yapıldı, fakat, bozulması 
da bir oldu .. On beş gün sonra, as
falt çözülmeğe başlamıştı. Şimdi 
burası da tamir edilecekmiş.. ı-------------

Peki, benim hatırınıa gelen şu Çok şükür, Taksim meydanının 
arka sokaklarından birinde bir usual, kimsenin hatırına gelmiyor 

mu?. Yapılalı daha bir yıl olma- muıni hala yapılacak ve meyda -
yan bir asfalt neden çabuk bozu- nın suratında bir ur gibi duran 
luyor?. Neden şimdi tamire lüzum şimdiki pis halalar kaldırılacak .. 
hasıl olsun, beyhude masraf edil- Sokağın içine yapılacak olan yeni 
sin?.. hala yedi bin küsur liraya ihale 

Belki, cevab olarak, bu yolu edilmiş. İnşallah temiz pak, sağ-
yaptıranlar şunu söyliyecekler: lam bir şey olur. 
Biz o zaman bu asfaltı tecrübe için Bir buçuk ayda inşaat bitecek-
yaptırmıştık.. miş .. Artık, toplar atılsın .. Taksim 

Özür kabahatten büyük.. Bay meydanının en güzel yerinde yıl-
birader, tecrübeye ne lüzum var?. !arca saltanat süren müstebid ha-
Tecrübe ile niçin vakit geçiriyor- lalar yıkılıyor! 

sun, masraf ediyorsun?. El oğlu, SULU SÜT SATAN 
asfaltın türlü türlüsünü icad et -
miş .. Kullanıp duruyor. Tecrübe ADAMI YAKALAMIŞLAR 
etmek de ne oluyor?. Hangi şekil 
uygunsa, onu tatbik et, geç, git.. 
Başka memleketlerde, asfalt bile 
artık modası geçmiş bir yol şekli 
olarak telakki ediliyor. Daha yeni, 
daha güzel, daha sağlam yol çe
şidleri üzerinde tecrübeler ya -
pılı yor. 

Biz burada hala kırk yıllık ka
kavan asfaltı tecrübe ediyoruz. 

Birader, nasıl kızmazsın bu işe?. 

TAHiN HELVASININ -
KARIŞIK HALİ VE PARASI 

Yıllardır yediğimiz bir taban 

Bir gazeteden aldığım şu hava
dise bakınız: cSulu süt satarak 
halkın sıhhatile oynıyan bir sütçü 
mahkemeye verildi.• 

A, birader, sulu süt neden hal
kın sıhhatile oynamak olsun?. Bu 
havadisle, sen bizim yüreğimizi 

oynattın .. Süt, mayi halinde bir 
cisimdir. Elbette içinde su bulu
_nacak .. Sanki, sulu süt satan bu 
adam fevkalade bir tip midir? .. 
Görülmedik. duyulmadık bir ha
vadis gibi, sulu süt, hikayesini ga
zetelerde yazıp duruyor.. 

AHMET RAUF 

!i<üçOK HAl>ERLE~f 
* Tepebaşında Perapalas arka

sında yapılacak olan çocuk bah
çesi için hazır~lara başlanılmış
tır. 

* Dolmabahçede büyük bir 
stadyom yaptırılacağım yazmış -
tık. Bu stadyomu i)ıtiva edecek 
olan astabeli iımireyi Belediye is
temektedir. 

* Memleketimizde şeker istih
sali mütemadiyen zrtmaktadır. 

Nüfus başına senede kullanılan 

şeker miktarı 6 kiloyu geçmek -
tedir. * Yeni Londra sefirimiz Bay 
Tevfik Rüştü Aras bu akşam şeh
rimizden Londraya hareket et -
mektedir. * 15 gündenberi hasta bulunan 
san'tkar Naşid yav~ş yavaş iyileş
mektedir. Pek yakında tekrar faa
liyete başlıyacaktır. * İstimlak kanununun değiş -
tirilme>si hakkında hazırlanan la
yiha bugünlerde belediyece Da
hiliye Vekaletine gönderilecektir. * Japonyac.la bir maden oca -
ğında müthiş birinfilak olmuş 70 
amele ölmüştür. 

* Tramvay şirketinin satın a
lınması hakkındaki müzakerelere 
dün Ankarada başlanmıştır. Dün 
konuşmalarda ilk olarak şirketin 
mevcud tesisatının kıymetleri 
mevzuu ele alınmıştır. 

* Eski İstanbul emniyet mü -
dürü yeni Çorum valisi Salih Kı
lıç bir hafta mezuniyetle şehri -
mize gelmiştir. 

--<>--

Limandaki 
İnfilak 

Hadisesi 
Geçen gün limanda bir infilak 

neticesinde batan balıkçı motörün
deki bu iştial sebebim tesbit et -
mek üzere bir ehlivukuf heyeti 
teşkil olunmuş ve kaza mahallin
de tetkikler yapmıştır. 
Diğer taraftan kazı:.nın; motörü 

tahrik için kullanılması lazım ge
len tazyik olunmuş hava tüpü ye
rine, oksijen tüpü kulianılmasın
dan ileri geldiği hakkında müd
deiumumiliğe ihbar yapılmıştır. 

Malatyada Ne Kadar Namusunu 
İstihsal Yapıldı ? K 
Şehrimiz Türkofis müdürlüğü- urtaran 

ne gelen malfunata göre 937 de 
Malatyada 2 milyon kilo kuru K 
kaysı istihsal olunabilmiştir. oca 

Bunun 1 milyon 250 bin kilosu 
haric memleketlere gönderilmiş

tir. Geri kalan 750 bin kilo da 938 
senesine devrolunmuştur. Geçen 
sene ise - hava şeraiti yüzünden -
Malatyada kaysı istihsali 1 mil
yon kiloyu bile bulmamış; 800 bin 
kilvl:ı kalmıştır. 

Bunun ve geçen seneden dev -
rolunan stokun hemen hepsi sa
tılmış şimdi elde pek az kuru 
kaysı mevcudu kalmıştır. 

Bu sene şehrimizde kuru kaysı 
fiatları biraz yükselmiştir. Bil -
hassa Alman firmaları kaysıları -
ınıza büyük rağbet göstermekte -
dirler. 

Ekmek 
Fiatları ve 
Fırıncılar 

Belediyenin ekmek fiatlarını 

daha 30 para ındirmesi hakkında 
yaptığı tetkikler İstanbul fırın -
cılarını telaşe düşürmüştür. 

Fırıncılar, ekmek fiatları daha 
indirildiği takdirde fırınların ka
panmağa mecbur kalacağım söy
lemektedirler. 

Diğer taraftan Belediye iktı -
sad istişare komisyonı..nun bu hu
susta düşünduğü tedbirler ara -
sınd~ bir çuval unun ımaliyesinin 
130 kuruştan 125 kuruşa indiril -
mesi de bulunmaktadır. 

Bu cihet de bugünlerde hallo -
lunacaktır. 

Hamamcıların 
Derdi 

Ucuz tarifi' ile Terkos suyu is
teyen hamamcıların Dahiliye Ve-1 
kaletine müracaati üzerine yeni 
bir formül bulunmuştur. 

Bu şekle göre hamam sahibleri, 
cKırkçeşme. suları üzerinden mül
kiyet haklarını Belediyeye ter -
kettikleri takdirde, Belediye, Ter
kos suyunun beher metre mikabı
nı 7,5 kuruştan verilebileceğini 

hamamcılara bildirmiştir. 

Hamamcılar ise; hamamları su 
ile kiraladıklarını binaenaleyh a
sıl hamamların sahiblerine mü -
racaat olunmasını Belediyeden is
temişlerdir. 

--o-

Vilayet Konağı 
İstanbul ViJ.8.yet konağının jan

darmalar kısmı tamir olunmak -
tadır. 

Tamire başlandığı sırada ko -
nağın bu kısmını ayakta tutan 
kalasların çürüdüğü ve çökme teh
likesinin yaklaştığı giııiilerek der
hal bu tehlikenin önlenmesi için 
esaslı tamire geçilmiştir. 

karacaksınız, bayım?• 

Diyerek, iş sahiblerine her za-

Karısı İçin Zina 
Davası Açmış 

Geçen ay; karısı Lıltfiyeyi Fa
tih Sulh Mahkemesi civarında 

vurarak öldüren Halilin muhake-
mesine dün Ağırcezada devam o
lunmuştur. 

Dünkü celsede; Şükrü, Ahmet, 
Fethi isimlerinde 3 şahit dinlen
miştir. 

Halil; karısı Lıltfiyenin kendi
sine ihanet ettiği için onu öldü
rerek namusunu temizlediğini ve 
esasen daha evvel Asl.iye 3 üncü 
Ceza Muhakemesine müracaatla 
karısı aleyhine bir zina davası 

açmış olduğunu söylemektedir. 
Muhakeme; 3 üncü cezadan bu 

zina davası safahatının öğrenilme-! 
si ve kahveci Ahmet isminde bir 
şahidin dinlenilmesi içın talik o
lunmuştur. ---

Emanete Hıyanet 
1 

Eden Apartıman 
Bekçisi 

Beyazıtta Bulabanağa mahalle
sinde Urfa aoartımanı bekçi ve 
kapıcısı Ahmet, mezJ...Cır apartı - , 
manın bir dairesinden 43 parça 
eşya çalmak su çile Asliye 2 inci 
Cez'I Muhakemesine verilmiştir. 

Dünkü muhakemede Ahmet: 
- Ben hiç bir eşya çalmadım. 

Yalnız, kapalı duran bir daireye 
soğuk havalı bir günde girerek bir 
kaç parça odun aldım. Çünkü ü
şümüştüm!. uemiştir. 

Muhakeme; bazı ş1hitleri din
lemi~ ve tahliye isteğıni re?dede
rek muhakemeyi başka bir güne 
bırakmıştır. 

--o--

İki Kişiye Çarptı 
Şoför Saminin idaresindeki 

1821 numaralı otomboil Tepeba -
şında Amerikan Sefarethanesi ö
nünde J ak ve Recep isminde iki 
kişiye çarP.arak yaralamıştır. Ya
ralılar tedavi altına alınmışlar, 

~för yaaklanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

Bıçakla Yaraladı 
Mezbahada kesici Hayrullah 

oğlu Halil, Kazım oğlu Fuad ve 
tersanede çalışan tesviyeci Reşad, 
aralarında Tepebaşında çıkan kav
ga neticesind~ Halil Reşadı bıçak
la bacağından yaralamıştır. Re
şad tedavi altına alınmış, Halil 
yakalanarak tahkikata başlan -
mıştır. 

Bisikletten Dütü 
Aksarayda oturan Nezihi bisik

letten düşerek başından yaralan
mış. tedavi :,ıltına alınmıştır. 

dudaklarını ısırdı.. Ellerini şaka
ğına dayadı .. Düşünmeğe başladı. ~ÖKYÜZÜ~DE 

AŞK YARIŞL RI 
' man çok nazik davranan yeni mü

hendisin son günlerde gösterdiği 
ihmal ve lakaydiden' şikayet eder 
gibi görünüyorlardı. 

- Hayır .. Hayır ... Ben, hiçbir 
zaman Nihadın vaziyetine düş

mek istemem. Melek evli bir ka
dındır. Ben ona el uzatamam .. 
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Od1sına yavaşça girdi. 
C.mil yerinde yoktu. 
İş başlıyalı yarım saat olmuştu. 
Reşad kapıcıya sordu: ı 
- Bay Cemil gelmedi mi? 
- Ge idi bayım.. ReL• çağırmış-

tı. Acele bir keşif varmış .. Oraya 
gitti. 
Re~3d ba~ını sallıy:ı.rak palto -

su 1u çıkardı.. Şapkasını duvarda
ki ç;viye astı.. 
K,ıltuğuna oturdu. 
l\Iasanın üstünde h~psi de cmüs

tace! kaydile gelmiş birçok ev
rak \"ardı. 

Re.,ad bunları birer birer göz
den gccirdı. Gi;zıeri görmüyor, di
magı işlemiyor gibiydi.. Bayan 

Yazan: İıkender F. SEBTELIJ 

Melekle karşılaştığı dakikadan -
beri devam eden sersemliği hfila 
geçmemişti. Okuduğu yazılardan 

bir şey anlıyamıyor. evrakı tek -
rar masasının üstüne bırakarak: 

- Allahım, sen bana merhamet 
et. Sen beni yeniden, bir kadının 
tuzağına düşürme. 

Diye söyleniyordu. 
Sıkı bir disiplin içinde geçen 

memuriyet hayatı Reşadı üz.ıııeğe 
başlamıştı. 

Oda kapısı sık sık açılıyor .. İçe
riye girenler: 

•- Bizim haritayı tetkik bu -
yurdunuz mu, bayım?• 

•- Benim keşif dosyam bir haf
tadır sizde kaldı ... Ne zaman çı-

Reşad iş sahihlerinin dileklerini 

dinliyerek: 
- Bir iki güne kadar bitecek 

işiniz ... 
Tarzında cevablar veriyor ve 

her geleni başından savuyordu. 
Reşadın karşısındaki masada o

turan Mühendis Cemil her gün o

na: 
- Sunanın hayali, bir fotoğraf 

gibi, işe b~larken kın-şıma diki
lir .. Ben akşama kadar onun eriti
ci güzelliğini seyrederek çalışırım. 

Derdi. Reşad o gün, tıpkı Ce -
milin vaziyetine düşmüştü. 

Birdenbire haykırdı: 
- Bırak beni, Melek? Beni bı

rak. .. Haydi, çekil git buradan. 
Ve birden kendini tıoplıyarak 

Kendi kendine konuşurken, be
reket versin ki odada kimse y<ık
tu. 

Reşad, kızı için başkası hesabı
na ferağat gösterirken, ana.sile na
sıl sevişebilirdi? 

Ya babası duyarsa ... Ya kocası 
haber alırsa ... Reşad o zaman bu 
ailenin nasıl yüzüne bakacaktı? 

Masanın üstünde duran sarı 

zarflardan birini açtı.. Küçük bir 
pusula .. 

İş sahibi yalvarıyordu: 
•Bayım! Yakında kızımı evlen

direceğim. Elinize gelen şu yeni 
inşaat keşfini lutfen bir iki gün 
içinde tetkik buyurunuz. Düşünün 
ki, bu bina ile kızımın saadeti ku
rulaoak..• 

Sabun 
Kazanı 

Cinayeti 
Mansurun Şahidleri 
Neler Anlattılar? 

B undan yedi sekiz ay önce, 
bir Cumartesi günü, öğle -
den sonra, Küçükpazarda, 

Ahmet Ura!ırı sabun fabrikasın -
da, fabrikanın ihtiyar bekçisi 
Şevkiyi; imaliithaneden sabun ve 
zeytinyağı aşırmasına engel ol -
duğu için, iple boğarak, cesedini 
sabun kazanına atan Mansurun 
muhakemesine dün Ağırcezada 

devam edildi .. 
Dünkü duruşmada, suçlu Man

sunın geçen celsede, müdafaa şa
hidi olarak göstermiş olduğu Zey· 
nep, kahveci Baki ve Hasan oğ -
lu Ahmet sorguya çekildiler .. 
Şahitlerden önce Zeynep din -

lendi .. Genç kadın, sağ kolunda 
alacalı ve uzun bir atkı, kucağın
da da yedi sekiz aylık çocuğu ol
duğu halde, mahkeme salonuna 
girdi. 

Hakim Refik Omay, şahide ~or-
du: 

- Adın ne kızım?. 
- Zeynep .. 
- Babanın adı? 

- Hanbey .. 
- Kaç yaşındasın? 
- Eh, 30-35 varımdır. 
- Öyle şey olur mu, canım? 

Kat'I bir rakam söyle . 
Kadın bir an düşündü, sonra: 
- Öyle ise 30 yazın, dedi. 
- Nere de oturuyors-u.n? 
- Kü.çükpazarın biraz ileri -

sinde .. 
- Nerede? .. 
Zeynep evinin yerini €Öyle ta

rif etti: 
- Küçükpazara gidince bay hil

kim, karşına bir y"kUf gelir. O 
yokuşu çık .. Aha, bizim ev ora -
cıkta.. 

Reis evraka bakarak kadının ad· 
resini öğrendi.. Sonra, Mansunı 
işaret ederek, şahide sordu: 

- Bu adamı tanır rrl.sırı? 
- He .. cevet. 
- Dogru söyliyeceğine yemin 

eder misin? 
- Vallahi doğru söyliyeceğim. 
- Yemin ederim de .. 
- Yemin ederim. 
- Mansur seni müdafaa şahi-

di göstermiş, ne diyeceksin? 
Bu sırada Zeynebin çocuğu a -

vaz avaz ağlamağa ba~ladı. Kadın 
bir müddet çocuğunu kucağında 
sallayıp, onu susturduktan son -
ra hıikime cevap verdi: 

- Bu adamın evi ile, bizim e -
vin arasında bir duı;ar vardır, 

bay hıikim .. 
- Yani korrt§USunuz. 
- He .. Bir gün öğle zamani i-

di. Ben bizim bahçede oturuyor
dum. Bu sırada Mansurun elin -
de bir çifr kadın ayakkabısı ile 
evine geldiğini gördüm. Bunu ka-

Fazla okuyamadı. 

Pusulayı yırtıp attı. 

- Saadet ... Acaba dünyada böy
le birşey var mıdır? İşte ben bu
na inananlara çok acırım. 

Maamafih Reşadın vicdanı onu 
bu işi çabuk bitirmeğe sevket -
mişti. Bir saat kadar uğraştı. Bi
nanın planlarını metne muvafık 
buldu .. Derhal tasdik ederek mü
diriyete gönderdi. 

-Oh ... İşte şimdi müsterihim. 
Yeni bir saadet yuvasının teme -
!ini ilkönce ben attım demektir. 
Reşad bunları söylerken, bir -

denbire duraladı. 

- Saadete inananlara ne mut
lu! dedi. Onlar kendilerini böyle 
bir imanla avutuy<ırlar. Gerçek, 
insanların bu gibi inanışlara ihti
yacı vardır. Fakat, ben neden ina
namıyorum buna?. Ben neden mes
ud olmak ihtiyacını duymuyo -
rum? Sunayı ilk balkondaki gör
düğüm gün kendini dünyanın en 

Süt Damlası 
Binası 

Yapılacak 
Cuma Günü Bu iş 

Görüşülecek 
Çocuk Esirgeme Kurumu bu 

sene vereceği balonun hasılatın -
dan mühim bir kısmını İstanbul
da yeniden inşa edilecek bir csüt 
damlası. binasına sarfetmeğe ka
rar vermiştir. Bu münasebetle bu 
yıl balonun daha eğlenceli ola
bilmesini temin için şimdiden ha
zırlıklara başlanmıştı=. 

Bu hususta görüsülmek üzere 
Çocuk Esirgeme K;rumu İstan -
bul merkezi başkanı ve Sıvas meb
usu Şemseddin Güna!tayın riyase
tinde cuma günü saat 17 de To -
katliyanda bir toplantı yapıla -
caktır. 

Bu Kadar İçecek 
Ne Var ki •. 

Karaköyde mimar hanında ter
zilik yapan Şakir oğlu Galib is
minde birinin evvelki gece sokak
da baygın bir halde ve ağzından 
kan kusmakta olduğıı görülmüş
tür. Hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alınarak Galibi:ı fazla mik
tarda içtiği rakıdan kan kustuğu 
anlaşılmıştır. 

Bacağından Yaraladı 

657 numaralı otomobil Mecidiye 
köyünde likör fabrikası önünde 
Hayrı adında birine çarparak ba
cağından yaralamıştır. 

nsı Fatmaya almıştı. Fakat kadı -
nın ayağına dar geldıği için, onu 
tekrar götürdü. Ve bir daha ogün 
Mansuru görmedim .. 

Reis, Zeynepten sonra dinle -
nen kahveci Bakiye: 

- Maznun hıidise günü akşa -
ma kadar sizin kahvede bulun -
duğunu iddia ediyor, doğru mu? 

Diye sordu. 
Baki şu cevabı verdi: 
- Sabunhanede vukua gelen ci

nayeti, ertesi sabah, kahveye gel
diğim zaman duydum. Mansur 
hıidise günü saat bir buçukta kı
raathanemize gelmiş ve bir kah· 
ve içtikten sonra çıkıp, gitmişti .. 
Ben her gün, kahvede dörde ka· 
dar çalışır, sonra işi, kardeşim 

Lutfiye terkederek, çıkar, gide -
rim. O gün kahvede bulunduğum 
müddet zarfında Mansur tekrar 
gelmedi. 

Hasan oğ!u Alımet te şöyle ifa
de verdi: 

- O gün, saat 17 sularında Ba
kinin kahvesinde idim. Yanımda 
Mansurla, Hii.seyin de vardı. Hat
ta, bir ara Mansur, Bakiden ay • 
ran istedi ve Baki de onun bu ar
zusunu yerine getirdi. Bir müd -
det sonra da, Hüseyin Mansura: 
•- Haydi gidelim, bana bir göm
lek alalım.> dedi. Ve iki arkadaş 
beraber gittiler. Aradan bir saat 
geçmeden de Mansur yalnız ola
rak kahveye döndü ve yediye ka· 
dar kahvede oturduk .. 

Dava ile alakalı kunduracı Ah
metle, kahveci Lfıtfi t'e kasap Ke
malin de sorguya çekilmesi için 
duruşma 27 Şubata bırakıldı .. 

MEHMET HiCRET 

mes'ud erkeği sanmıştım. Fakat, 
beş on gün sonra onun bir baş -
kası tarafından sevildiğini öğre

nince, bu imanım, bir avuç sabun 
köpüğü gibi bir anda sönüp mah
voldu. Demek ki boş yere inanmış 
ve çok mevsimsiz olarak kendimi 
aldatmışım .. 

Reşad, Suna ile alakasını kes -
tiğini düşündükçe, Meleğin ken
disine gösterdiği alaka karşısında 
vicdan azabı çekmenin de mana
sız olduğunu düşünmüyor değildi. 

Fakat, Reşad karakter sahibı bir 
gençti. Kocası olan bir kadınla 
flört yapmanın dahi ahlaksızca 

bir hareket. olduğunu biliyordu. 

Reşad elindeki evrakı tetkike 
lroyulmuştu. 

Birdenbire odanın kapısı açıldı: 

- Bonjur Bay Reşad ... 
- Bonjur Cemil... 

İki arkadaş selamlaştılar. 

(Devamı var) 

Nazi Maliye Politikası 
Ve Dr. Şaht 

Yıızan: Ahmed Şükrü ESMEii 

Doktor Şaht'ın, İktısad Vekil • 

liğinden sonra devlet haıcka'ı r~ 
isliğinden de çekilmes:, ci ıi ıy8"ıo 
her tarafında büyük alaka uyar.· 
dırmıştır. Bu alakanın sebebİllı 

iUllda aramak liizını.d.ır: Doktor 
Şaht'ın istifası devlet bankası di· 
reksiyonunun bir elden başk~ b•r 
ele geçmesinden ziyade bır malii-e 
politikasına delalet ettiği manı 

itibarile ehemmiyetlidir. Alakai1 

celbeden ikinci bir nokta da Al • 
manyanın, başta İngiltere oıma~ 
üzere, kapitalist devletlerle ıni'.S' 

takbel mali münasebetleri üze • 
rine nasıl bir tesir yapacağıdJJ"· ., 
Çiınkü şunu unutmamak gerek\" 
ki doktor Şaht bir şahıs değil, bir 
iktısad ve maliye ekolü idi. A vn' 
zamanda nazi iktısad ve maliyeS' 
ile lngiliz, Fransız ve Amerilta' 
kapitalistleri arasında bir bağd•· 
Şimdi bu bağ kesilmiş gibi göril' 
nüyor. Bu itibarladır ki doktol 
Şaht'ın istifası, çok şümullü bir 
enternasyonal hadisedir. 

Doktor Şaıht harb sonrası de"· 
rinin en dikkate layık olan siJıt8' 
!arından biri idi. İmparatorlııl' 
Alınanyası içinde yetişmiş. Yalı~ 
dilerle yakın münasebetlerde bU' 
!unmuş. Yahudi müessesesi olııJI 
Goldşmid bankasının ortağı ol ' 
muş. Harbden evvel lmparator · 
luk Almanyasına yaptığı hizmet· 
leri, harbi takib eden devir içW 

•ı de sıra ile Ebert'e, Stı:esmaıt . 
Brüning'e ve nihayet Hitlere af' 
sadakat ile yapmıştır. Şaht tara ' 
fından temsil edilen maliye ~-e 
iktısad ekolünün Nazi maliye pır 
!iti.kasında yeri olmamak lazım · 
dır. Buna rağmen, Hitler iktide.J"1 

geçtikten sonra kendisine mes'U' 
liyetli işler vermişti. Anlı>iılıY011 
ki Nazi partisi, Şaht'ıı, iktısad 1 

maliye politikasından ziyade te~· 
nik bilgilerinden istifade etme~ 
istemişti. Büyük ve medeni cesı:, 
ret sahibi bir vatanperver olan 

,. 
bunu daha Hitler iktidara geç ; 
mezden evvel, Young planı kabu .. 
edildiği sırada milli bankanın ııt~1 
dürlüğünden çekilmek suretile 
gösteren Şaht, Nazi partisinin ııt~ 
!iye ve iktısad politikasını idare e 
miye çalıştı. Şaht: 

- Ben politikacı değil, iktısat· 
cıyım, diyordu. 

Fakat politikanın i.ktrnada dB ' 
yandığını şüphesiz en iyi takdil 
edenlerdendi. Nasıl ki. zaroaPıı. 
politika ve iktısad yüzünden r/1-
partisi.l.e erkanile doktor Şaht'1.~ 
arası açıldı. Nihayet 1936 sen& 
de Nazi partisinin dört yıllık vı· 
tisadi kıyafet programı kabul ~ 
dilip de Göring bu programın t'( 
biki için diktatör tayin edildıj(I, 
sonra Şaht filen İktısad Veki!l1 ,~ 
ğinden çekilmiş demekti. Buıt°., 
sonra İktısad Vekaletinin büt~·; 
faaliyeti dört yıllık programın ı: 
bikı etrafında toplandı. Şaht ~ •. 
programın tatbiki için takib eıl· 
len usulleri beğenmiyordu ve ııe: 
ğenmediğini de ara sıra söyler/! 

mekten. çekinmedi ... B~. yüzden 10, zi artisile arası busbutun açı f 
Ve geçen senenin sonteşrin a:Y~~ 
İktısad Vekilliğinden ayrıldı· , 
nunia beraber, Şaht devlet baP,: 
kası reisliğinde kaldı ve_ Naz_i ~ 
!iye siyasetinde ehemmıyetlı ,. 

. E ııeP oynamakta devam ettı. n e ;JI 
miyetli rolü de garb demokfV, 
rinin kapitalistlerile temas rrı~. 
lesi idi. Şaht onlıırı anlıyor. ı' 
!ar Şahtı anlıyorlar. İki sisterP 

jf • .ı•' (Devamı 6 ıncı sah/ 

Ôldürdümse 
Yemedim va!.. . 

d' 
Çocuğ'lln btri babasını öldilrc04~f'J mm yanına ağhya.rak, feryat e ti I 

&1der. Babasını nl~in öldiirdüiıJP ,: 
rar. Öldüren adam çocuğa hiiıll>'~,I 

- Ne ajhyorsun. Babanı öJdi.I 1~~ 
ise yemedim ya? Nah şura.dm ç',rıl 
arkasında. yatıyor, al Kötür. cev 

vermiştir. . ,t 
Beyoğlu Panl:'altı jpoııtl ~t 

St• ~ 
'ıallesl Üftade So. 
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Sonuncu Değilmi idi? -
Galatasaray Yerli 
Mallar Sergisi 

• 

Bu Yılda Açılması İçin 
Uğraşılıyor 

G eçen sene Galatasarayda a- 1 
çılan 10 uncu yerli mallar 

it sergisinin son sergi olınası 
lnllrarlaştırılmış ve yeni serginin; 
şa edilecek bir daimi sergi bi

~asında açılması kararlaştırılınış
ı. 

MUU Sanayi Birliği bu karar ü
ze · b· rıne, İstanbul un daim! s~rgi 
kınası için hazırladığı bir ma -
eti Ankaraya göndermiş ve biz

~at Başvekil tarafından tetkik o
Unan maket çok beğenilmiştir. 

Eski vali Muhittin Üstlindağ ta
.;:!_ından ikinci planda bırakılan 

bu işin bir an evvel intacmı Mil
li Sanayi Birliği, yenı vali Lutfi 

Kırdardan rica etmeği karar !aş -

tır:nıştır. 

Diğer taraftan 10 yıldanberi İs
tanbulda açılan yerli mallar ser
gisinin bu sene de küşat olunma

sı bir çok eesnaf ve ticarethane 
sahipleri tarafından istenmek -
tedır. Bu arzuları Sanayi Birliği 

de tas•;p ettiği takdirde İktisat 
Vekaletınden lazım gelen mıisa

ade istenerek yerli mallar sergi
si yine açıl:ıcaktır. 

Otobüsler Fazla 
Yolcu Alamıyacak 
Şehir Dışında Yol Üstünde 
Arabaların Dolduğu Anlaşıldı 

! 
İstanbul - Edirne İstanbul - Si- fazla yolcuların; İstanbuldan bi -
ıvr· ' 'l'r 1 ve Tekirdağ gibi şehrimizle raz uzaklaştıktan sonra yol üze-

1 akyanın muhtelif yerleri ara- rinden alındığı, bazı şoförlerin 
;:da işleyen otobüslerle Üskü - bir kaç kuruş eksik vermek üze-
d ~dan İstanbul hududu haricin- re müşterilerle uyuşarak bunl~rı 
f e ı kasaablara giden otobüslere şehir haricinde evvelden beklet-
k~zla Yolcu alındığı vilayete şi- tikleri de meydana çıkmıştır. 
ayet olunmuştu. Bunun üzerine vilayet maka -

it ~unun üzerine yapılan tahkikat mından bütün jandarma karakol-
e.ıcesinde; bütün otobüslerin · !arına tebliğat yapılınış ve şoför-

iehr· ' Yol ııniz · haddi istiabisi kadar !erin bu kurnazlığının derhal ön-
ka cu alarak hareket ettikleri fa- lenmesi için her otobiısün, bütün 
z t gittikleri yerin civarına ba- karakollarda yolcu adedini öğren-
d: tıltlım tıklım dolu olarak var- mek üzere muayene olunması 

!arı anlaşılmıştır. Arabadaki bu ehemmiyetle bildirılmlştir. 

Yeni Seyyah Hangimemurlara 
Mevsimi Şu batta Ceza Verileceği 

Başlıyor Bildirildi 
ay~eYalıat mevsimi önümüzdeki Belediye memurlarına verilen 

an itibaren başlayacaktır. cezalar hakkında dün Dahiliye 
llu .. 

ae ınunasebetle ecnebi seyahat 
entaı 

ııan an tarafından tertip olu -
d Ve memleketimizi alakalan -
ıran 

l'rıUd" P~~gramlar belediye turizm 
lll'T) tırlugüne gönderılmiştir. Bu 

gtarnlara .. . l 'lk ecneb. gore ; yenı yı ın ı 
ta g 1ı seyyah kafilesi 19 Şubat -

e ecektir. 

lltıtıu · !5 tıı takiben 10 Martta Storina 
19 t1 artta General Fon Stoyben, 
d~ S~rtta Vok Wil ve 13 Nisanda 
leler obe vapur larile diğer kafi-

gelecektir 
llll s . 

Vekaletinden vilayete bir emir 
gönderilmiştir. Bunda: 

.Belediyelerde ücretle müstah
dem olanlar hakkında inzibati ce
zalar tertip olunmakta ve bu bap
taki evrakın, ba7,an itiraz üzeri -

ne; Vekalet inzibat komisyonuna 
kadar gönc;lerildiği anlaşılmak -

tadır. 

Kanunen memur olanlar ve üc
retle müstahdem bulunanlar hak-

:!:- il O N T E L G B A P - 24 Z lnel Kbun 1939 

Yine Hadiselere 
Pertevsizle Bakan 
O Gazeteye Dair .. 
Malıiyaniyatla uğraşacak vak

timiz yok. Yok anıma .. hadiselere 
pertevsizle baktığını işaret ettiği
miz refikimiz bize içerlemiş. Ona: 

- Bir balıkçı motöriiniln bat
tığını 96 puntu ile ve birinci sa
hifenin en değerli siyasi havadis
lere tahsis edilebilecek yerinde 
neşretmek biraz Amerikanizme 
kaçıyor .. demiştik. 

Bizi sanki bu havadisi atlamı
şız da hınç alıyormuşuz .. zannet
miş de kulağı ve .. gözü pek, mu
harrirlerle kadromuzu zenginleş
tirmemizi tavsiye ediyor. 

Eskiden kullanılan bir tabir 
vardı: 

- A .. benim canım effffendiı-ı .. 
dCTlerdl. Müsaade buyururlarsa 
bu canım efendinıe ancdc~:u ı H.J, 

kaş yaparken göz de çıkarıyoclar. 

Bize gö,(ü kulaklı muhabirler bu· 
lundurm:ımızı ta\'Sİye edcrler~en 

kendilerine de yeni bir gözlük edin ' 
mek ihtiyacını ortaya koyuyorlar. 
Çünkü üzerinde kıyametler ko
puyormuşcasına durdukları ma
hud havadis o gün Son Tclgraf'ın 
layık gördüğü sütununda •bir ba
lıkçı motörii battı• serlevhası al
tında çıkmıştı. Hadisenin liiyıkı 

ve yeri birinci sahifede değil, al
tıncı sahifenin 7 inci sütunu idi. 

f Zavallılara Yazık Değil mi ?] Zeybekler 
Bazı Müteahhidler Ne~ ~rka 

.... .1 . H ki Gıdıyor 
J Ş Ç 1 er 1 Il a arını Oradaki-f;uvalde 

Vermı·yorlarmış... Oyunlar Verecekler 
Nevyorkta açılacak olan beynel-

milel serginin küşat tarihi yak -
laşlığından memleketimiz malı -
sullerinin bir an evvel gönderil -
mesi için çalışılmaktadır. 

Müteahhidlerin Bu Vaziyeti İle 
Hükumet Alakadar Olacak 

D evletin her türlü yol, köp
rü, bina vesaire inşaatı ve
yahut bunların tadil ve 

ya tamir işlerini üzerleri -
ne alan bazı müteahhitle -
rin - iş kanunu hükümlerin -
den kaçınmak için - iş daire -
si bolge amirliklerine beyanname 
vermedikleri anlaşılmıştır. 

İş dairesinin henüz !•er vilavet
te teşkilatı bulunmadığından· ve 

bu kabil işlerin yerleri ve zaman
ları da ekserıya muayyen olma
dığından; çok d~fa alakadar bölge 
amirliklerince, bunların faaliyet
lerinden haber alınıncaya kadar 
iş bitmiş bulunmakta veyahut bu 
i şlere ancak bitmelerine yakın o
larak el konulabilmektedir. 

Müteahhitlerin bu suretle tef -

İki Bin Koyun 
Hopadan Yola 

Çıkarıldı 

tiş ve murakabeden azade kala
rak iş kanunu hükümlerine mu
halif hareketlerde bulundukları 
ve hatta islihkaklarır.ı hazineden 
tamamen aldıktan sonra dahi iş

çi ıicretlerilJi vermiyerek bunları 
perişan bir vaziyete soktukları te

vali eden şikayetlerden anlaşıl -
mıştır. İktısat Vekaleti dün bu 
hususta vilayete bir emir göı:der
miştir Bunda; cezayı müstelzim 
ola:ı bu gib· hallerin önü'le geçi
lebilmesi için, b 'itL'l hükumet 
teşk'1atmda; kend:Sınc her türlü 
inşa ve tamir veya tııdil işi veri
len müteahhitlerin taahhüt e>lu-
nan işin; her ihaleyi müteakip; 
hemen iş dairesi IJP!ge iimırligı

ne mutlaka bildirilmesi tebliğ o-
lunmaktadır. 

Yeni Bir Çöp 
İskelesi 
Yapılıyor 

Diğer taraftan sergideki pav -
yonumuzun inşasına başlandığı 

ve inşaatın da süratle ilerlemek
te olduğu da bildirilmiştir. 

Bu inşaatta bazı tarihi çeşme
lerimizin sütun ve sütun başı tez
yinatları taklit olunacağından A
yasofya arkasındaki :ı üncü Sul
tan Ahmet Çeı.ımesile tarihi Azap
kapı çeşmesınin alçı ile aldırılan 
kalıpları evvelki gün Nevyorka 
gönderilmiştir. 

Sergide Tiırk gecesi olarak tes
it edJecek olan 24 Temmuzdaki 
festivaıde bu.anmak uzere Aydın 
zeybekler ile Knrarl.r~li genç
lerden bir grupun ve bazı sanat
karlarımızın da Nevyorka gön -
derilcceklcri anlaşılmaktadır. 

Ayrıca; yine bu gecede muhte
lif müsabakalar yapacak olan 
Milll Güreş takımımıı elemanları 
da yakında antrenmanlarl.D" ~aş
lıyacaklardır. 

---o---

Maaş 
Layihası 

Hayırsız Ada 

E 
roin, kokain gibi zC'hirli 
maddele.rin insan \'itcudü 
üzerinde ne feci tc~irler ~ ap 

tığını, bir ziyaretimde, sayın pro
fe,ör Dr. Mazhar Osmandan tüy
lerim ürpererek dinlemi~hnı. 

Her gün gazetelerde •beyaz 
zehir kaçakçıları yakalandı• 

•eroini paketile yutarken tutul -
du•, •bir esrar tek.kesi kapatıldı•, 
•gizli bir eroin fabrikası basıldı• 
diye bir takım havadisler okuruz. 
Üzerinde dü~ünmeğc bile lüzum 
görmeden, sahifeyi çeviririz. Di
ğer yanda, bir cinayet ha\'adisi 
bizi daha çok alakalandırır. Iliitün 
tafsilatını merakla, sonuna ka -
dar okuruz. 

Halbuki, beyaz zehirler, bir ki
şiyi değil, yüzlHce, binlerce ki 
şiyi her gün ölüme doğru 'üriık -
lüyor. 

Beyaz ı:ehir kaça dığı, üzrrin
de daha ziyade dü Unıı!cck, ted
bir alın:ıcak bir memleket da\a
sıdır. Beyaz zchirı kullananları 

birCT birer bulup yakalamak, bun
ları tcda\'İ ettirme-k, bu z biri sa
tanları, yapanları en ağır cezaya 
çarptırmnk 13znndır. 

Geçen giin, beyaz zehir kulla -
nanlar için Ilayırs.,adada bir tec 
rid ~·eri yapılacağını ıazetel<!rde 

okudum. Bu bir fantezi değilse, 

çok isabetli bir hareket olacaktır. 
Bu zehirlere al1Jmış olanları ce

miyetten uzaklaştırmak, sirayeti
ne meydan vermemek, zehiri ya
pan ,.-e satanların, amansız bir 
mücadele ile, kökünü kurutmak 
bir vatan borcudur. 

REŞAD FEYZİ 

Eğer, bir gözlük tedarik etmek 
zahmetine katlanır da kolleksi -
yona bakarlarsa aldandıklarını bir 
kere daha anlar ve okuyucularını 
da aldatmak gafletine düşmezler. 
Ancak gözlük kifayet etmezse bu 
pertevsiz de olabilir. Tercih hakkı 
kendilerinin. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Ku -

rumu et fiyatlarının fazla yüksel

memesi için büyük bir gayret 

sarf etmektedir, 

İstanbul cihetinin çöplerini da
ha kolay ve süratle nakletmek, 
Aksaraydan Yedikuleye kadar 
bütün mahallelerden daha sık 

çöp alınmasını temin etmek mak
saclile, belediyenin Davu tpaşada, 
deniz kenarında bir çöp nakil is
kelesi inşasına ba~lııdığını evvel
ce haber vermiştik. Bı. iskelenin 
mühim kısımları yapılmıştır. Ya
kında ikmal edilerek açılacak -

tır. 

Bayram münasebetile maaşlarınl-------------

Bt'RHAN CEVAD 

Sinemalarda 
Yeni Tedbirler 

Son günlerde bazı sinemaların, 
bilhassa pazar günlHi çok fazla 
müşteri aldıkları bu suretle içeri
sinin tıklım tıklım olduğu görül
müştür. 

Diğer taraftan bir kısım sine
malarda sigara içilmek suretile 
anlaşılmıştır. 

Belediye reisliği alakadarlara 
umumi sıhhatin ihlal olunduğu da 
bir emir göndererek bu gibi hal
ler halinde şiddetle ceza yazıl -
masını bildirmiştir. --
Rei s icum~urumuzu n 

Ooğdu~ları Ev 
Reisicumhur İsmet İnönünün 

İzmırde doğdukları evi istimlak 
etmek üzere İzmir belediyesi ha
rekete geçmiştir. Bu suretle evin 
etrafı parklı bir müze haline ge
çirilecektir. 

Saliıhiyettar mimar ve mühen
disler bir proje hazır lam ağa baş

lamışlardır . 

Piyasada et fiyatlarının yüksel

mesinde b&§lıca amil kafi derece

de hayvan getirilmemesidir. Bu 

itibarla, Kurum bir taraftan stok 

koyun bulundururken diğer ta -
1 

raftan mütemadiyen kesimlik hay

van getirtmektedir. Kurum na -

mına 2000 Jo:oyun Hopadan yola 

çıkarılmıştır. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Ku -

rumu ile esaslı surette anlaşan 

toptancı kasaplar da n.ark üzeri-

' ne satış yapmağa başlamış olduk

larından, et vaziyeti günden gü -

ne normale doğru inkişaf etmek
tedir. 

Meslekten Niçin 
Ayrıldıkları 
Araştırılıyor 

Maarif Vekaleti maarif müdür

lüğüne bir emır göndererek 5 se

nedenberi muhtelif sebeblerle 

meslekten ayrılan muallimlerin 

sayısını ve mesleki terketmeleri 

sebeblerinin bildirilmesini iste -

miştir. 

Bu iskele açıldıktan sonra hem 
İstanbul umumi çöp faaliyetine 1 

bir hız verilmiş olacak, he mde 
bilhassa civar muhitin çöp derdi 
esaslı surette halledilmiş olacak
tır. 

----O-

Talebe Lisan 
Derslerinden 

Neden Zayıf ? 
Bir kısım lise, orta mekteb ta

lebesinin lisan dersluinden zayıf 
oldukları Maarif Vekıiletinin e -
hemmiyetle nazarı dikkatini cel
bctmiştir. 

Esasen bu mevzu drafında tet
kiklere yapan Maarif Vekaleti, bir 
k_ere de vaziyeti mualli:mlerden 
sormağı muvafık bulmuştur. 

Muallimler istenen ızahat ve in
tibalarını sür'atle Vekalete bil -
dircceklerdir. 

ayın 27 sinde verilınesi hakkında 
hazırlanan kanun layihası dün 

Büyük Millet Meclisi encümen -
!erinden geçmiştir. 

Mezkur layiha, Büyük Millet 
Meclisinin yarınki toplantısında 

müstaceliyetle müzaktre oluna -
caktır. 

Etrüsk 
Vapuru 

Meselesi 
Etrüsk vapurile Almanyada 

yaptırılan diğer gemıleri de birer 
birer tetkik eden komisyon dün da. 
toplanmıştır. Heyet tetkikatı hak

kındaki raporunu hazırlamakta -
dır. 

Etrüsk vapurunun hareketine 
müsaade olunduğu için bugün 
Mersin hattına hareket etmekte -
dir. -

Yağcılar 

İşlerini 
Bırakıyorlar 

Beynelmilel 
Cer.iyeti 

Avcılar 
Reisi 

Ankaradan şehrimize gelen bey
nelmilel avcılar cemiyeti reis! 
Maksim Dükrok Av meraklıların
dan Bay Abbas Celalla birlıkte 

Iznik - Bursa ve Yalova cıvar•nda 

bir av seyahatine çıkrnL§tır. 
Mumaileyhin şerefıne Kara -

deniz sahillerinde geniş bir av tur
nesi tertib olunacaktır. 

---<>-

Talebeler 
Ve Kulübler 

Yüksek tahsil gençliğinin ku
lüblere girmesi hakkında istisnai 
bir yol bulunacağı ve bu mı.icsse

selerde spor teşekkül vazifeleri 
vücud buluncıya kadar gençliğin 
eskisi gibi kulüblerd~ çalışmala

rına ve müsabakalara iştirak et -
melerine müsaade olunacağı an
laşılmaktadır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Tükürmek, 
Sümkürmek 

fi«ın·ı uretıe gelecek olan ecnebi 
ııedıı erin miktarı, şimdilik 15 ta-

r. 

lleıed' 

kında memurlara mahsus olan in
zibati cezaların tatbiki yoluna gi
dilemiyeccğinin alakadarlara bil

dirilmesi tebliğ olunur• denilınek-
tedir. -===== ========! 

Maarif V ekiıleti bu hususta bir 

istatistik yapacak ve muallimle -

rin mesleki terketmckrinin sebeb

lerini araştırarak onların mesleğe 

tam manasile bağlanabilmeleri 

iç;n icabedcn tedbirleri alacaktır. 

Diğer taraftan bilhassa bazı A
nadolu vilayetlerindeki mekteb
lerdc talebenin lisan derslerınde 
zayıf olduğu müfettiş raporlarile 
de tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Adliyenin ve belediyenin şid

detli takiblerinden kurtulamıyan 
bazı yağcılar nihayet meslekleri
ni değiştirmişlerdir. 

Bütün yuıhp çUilenl re rai 
men. yine birçokları "Ok.aklara tü
kürmek. !iÜJDktil"Dlt"k cibi kotü , 
7akışıksa, bayatı ve ifrf'tıC hare
kettrn bir turl u Vtu.K~ememrk -
tedirler. 

ht. se ıye turizm müdürlüğü ; ----0-

liraın YYahiarı muntazam bir pro- Q 1 · ı T 1 d 
0 1 

ile İstanbuld d' k te cı er op anama ı 
narı . a gez ırme vel 

den h tatrnın etmek üzere şimdi- Otelciler Cemiyeti, dun, Sirke-

senelik kongresini yapjcaktı. 
Kongrede ekseriyet temin edi

lememiş olduğundan, toplantının 

io Şubat Pazartesi, saat 14 te ya
pılma.sı kararlaştırılmıştır. 

Tetkikler vecevablı:.rın gözden 
geçirilmesi bittikten sonra, önü
müzdeki yıldan itibaren lisan ders
lerine yeni bir şekil verilecektir. 

Muhakemelerine bakılan 3 suç
lu yağcı da dükkAnlarını kapıya
rak Yunanistana gitmişlerdir. '~ azırlıklara başlam1ştır. cideki idare merkezi bınasında, 

- .::: - ~"°""-- ----_ ..... _ ..... '!"!!''!"!!'~~~ .... ~ ..... ~ ~ ... ~&•1 ....... """ ... _.,..._ "'!"'!"''!"''!"!!!!l!! ........................... ~2!2!!!!11! .... i ... _. ............. .._,,._,,._!'!-!!!'!!_'!!!"'..~'!"!!' .... '!"!!'!'!!""'!!!!!!!11! .... ""'!!!'!!" ............. ~-I ... ~ ........................................... --.~~ .... ~~ 
Maazallah saraya satılırsa derhal 
tanıyacaklar ve iş meydana çı

kcaktı. Çünkü; sarayda onu hiç 
tanımıyan yoktu. 

ZORBALAR 

-- SALTANATI 
'"o. ai) 

l\aptand 
teısan . erya Ramiz Paşa da 
h;r t~nın fazla tayinatını kat ve 
1slaı11 ıı:n ücuratı liığveylemesi 
halta '>e hıristiyan sefinelerine 
Pay a:-Satak her seferde ikişer 
edip g';'ak suretile kesbi servet 
hlardao: ~ıldırınış oh.n kabada -
:ı.tustaı ah veci oğlu burunsuz 
ebl ay, kahve · .. .. d 'd ' eınesi . sı onun e ı am 
'dere'- .,, gıbi ahval dahi inzimam 
t " ~e · · eıta tes· nıçerılere ve emsaline 

F'ak ır eyledi 
•ilt· . 

leıe 1 • saray ·b"t" ı. t erd • u un bu muha-
«<r en · t' ı vasıt . ıs 1fade ederek adam-
chaltlaı-ı asile gizliden gizliye 0 • 

. Ve h Jk ' 
ltıe sevk .a ı Alemdarın 6ley

edıyordu. 

zuan: M. Sami KARAYEL 

Esircinin evinde yerleşen Şev
' kara ve yeni ismile Cfuııin beş on 
gün iç;nde dünyamn dört buca
ğından gelen güzellerin fevkinde 
bir mevki almıştı. 

Canan; Selimi Salis devrinin 
musiki inceliği içinde yetişmiş bir 
kız olduğu için gayet güzel usu
le val::!f idi. Güzel santur da ça

lıyordu. 

Fakat; bu bilgilerile beraber O· 

kuyup yazmak bildiğıni saklamak 

mecburiyetinde idi. 
Esirci hanım; Ciınam hiçbir şey 

bilmiyor zannediyordu. Çok zeki 
ve çapkın kız gayet güzel İstan
bul şivesile türkçe kon~masını 

bıldiğı halde mahsustan Rum şi
vesi aksanı yaparak konuşuyor -
du. Bu suretle kendisini belli et
memeğe çalışıyordu. 

Sultan Mustafa, Cananın gü -
zelliğinden ziyade sesini ve san
turuna meftun idi. Hatta; bazı ge
celer Sadabiıdda tabesabah Canan 
ile başbaşa kaldığı olurdu. 

Fazla işvebaz ve şakrak olan 
bu kız hakikaten ses itibarile ruh
·ıarı teshir ve bend edecek kudrete 

malik idi. 

Esirci, Cananı gözünden dahi 
kıskanır derecede sevmeğe baş -
lamıştı. Bu kız şimdiye kadar elin
den gelip geçen dilberlere ben -
zemiyordu. Kıymetine payan yok
tu. Bu vücud için on bin, yirmi 
bin lira istiyebilir ve bunu ancak 

Padişaha satabilirdi. 
Hatta; birkaç kere Canana da 

bu fikrini söylemiştı. 

Fakat; Esircinin bu şözleri Cil -
nanın hiç de hoşuna gitmemışti. 

Binaenaleyh; Canan Esirci ha
nıma şu cevabı vermişti: 

- İki gözüm hanımcığım sa -
kın beni Padişah sarayına verme .. 

- Neden kızım?. Padişaha göz
de ve ikbal olmak en büyük seref 
ve saadettir. 

- Hayır, istemem... Beni bir 
vezirin evine ver ve saraya ver
me. Bu ikbal ve gözdelerin ömrü 
yoktur. Beni seviyorsan verme. 

Diye yalvarıyordu. Bir gün Mı
sır valisinin kahyası güzel bir kız 
almak için esirciye gelmişti. 

Esirci, elinde bulunan kırk elli 
tane kadar kızı kahyaya giydirip 
kuşatıp çıkardı. 

Llkin; kahya her nedense çıkan 
kızlardan hiçbirini" beğenmedi. 
Kahyanın binlerce lira vereceği 
görülüyordu. 

Esırcı hanım diışündü~ Kahya
ya şu yolda bir tek1if yaptı: 

- Kız yok değil var... Fakat; 
çok nazlı ve h er yere gitmek is
temiyen birisi.. Bilmem Mısıra 51-
der mi?. Sonra; eğer beğenir ise
niz ne kadara kadar ted1ye ede
bileceğinizi anlamak isterim. Çün
kü; ben de kızı iknaa çalışmış bu
lunayım. 

Kiıhya biraz mülli:hazadan son
ra mukabele etti: 

- Neden bu kızı diğer kızlarla 
beraber çıkarmadınız da şimdi 

böyle bir teklif yapmış bulunu -
yorsun uz? 

- Evet; hakkınız var ... Lakin; 
bu kız Mısıra gitmez de ondan ... 

- Peki; gitmiyeceğini bildiği

niz halde şimdi neden böyle bir 
teklifte bulunuywsunuz? 

• 
- Görüyorum ki; en güzel kız-

ları huzurunuza çıkar!)ığım hal
de hiçbirisini bcğenmedinız. Bu
radan eli boş giderseniz başka bir 

kapıda kız bulmanıza imkan yok
tur ve eli boş gıtmenizi de iste
mem. Bu sebeble kızı belki ikna 
edebilirim diye sizi memnun et
m ek için bu teklifte bulunuyo -
rum. 

-Elli kızdan hiçbirini beğen
mediğim halde bu kızı beğenebi
leceğimi nereden keşfetmiş bu-
lunuyorsunuz? · 

- Size göstereceğim kızın dün
yada eşi mencndi yol<.tur. Beğen
memenize de imkan tasavvur ede
miyorum. 

Kiıhya afallamıştı. Acaba bu kız 
ne !:içim kızdı. Her halde bu ha
rikayı görmek IAzımd!. Fakat; e
sirci fiat soruyordu. Ona da cevab 
vermek lazımdı. Ağzından şunlar : 
döküldü: 

- Eğer kızı beğenirsem ve siz 
de benimle b~rabcr Mısıra git -
mesinl temin eders niz kaç bin 
lira isterseniz düşünmeden tediye j 
ederim. (Dt varuı var) 

Bu iş bjr belrdiye işi deiildlr. 
ihtarla, caa. kesmelllt- olmaz. Cün
kU ye re ti.lkaırmek, sümkürmek 
itiyad ını benlm.emlt olanlar bu
nu, istedik leri 7e.rde, k atla &'ÖZ a
rasında.. kimse ıönneden 7apa -
biUrler. 

Bu itibarla J>elediye ancak, ıör-

1 
düğü, tuttul u, bfrll.ae kişiden ee
u alır; KörülmJyenJer, tatulmı -
7anlar 7lne , sekaklan, mlltroblu 
balcıunlarile k lrlet.ebllJr ler ve bu 
Jfr enç ha.ilerinde devam ederler. 

Bu 41 h alk, bep lmiz şö7Je s ör
me.11 ve dii\ünmdblı: 

Yere atbfunız., etr afa u~tıtı -
mu m ilr.rob , ba tehirde J'&IJJyan, 
cezen, dol~, kııeffiU ed en bü
tün ferdlerl, bk baıık uı kadar 
kendimizi, bir J'abancının akra -
bası, ailesi, çoruf u canı ctftrl ka
dar ke.ndlnılzfn de akrabamızı. a
ilemlzJ, çoeuhmaPu, canımı:z:ı, 

clUrimlıJ de tehdld eden korkuno 
bir Whlikt·dlr. 

Tere tu.kürmemrk, sUmkürme
mek ve temizliğe h('r ciheUe ria
yet elmekle hem insani var:lfemb:I 
yapmış, hem de başkal3.rı kadar 

ke11dimi'zl de fellkettea korumu~ 
oluruz. 

Hr""yl b<ledbedrn JMokk:ır.I -
Y•llm. 
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1 Yeni Dünyada Yenilik .. 1 

Amerikada Hazırlı 
1 Meraklı Şeyier) 
TİlllURLENK VI! 

NASREDDİN HOCA 

HÜK 
• 

Amerika, Alman Ve ltalyan 
Tehlikesinden Çok Korkuyor 

T
lmurlenll, Klşmlrl mahaııara al

tına aldıfı aaouin, kale dahlllA

de mahsu.r bulunan ahali mü-

ıaıker• için Nureddin Hocayı ıröndor
meyt milnaslb bulU'lar. 

Kendini Sev.dirmek için. 

ilkbaharda Harb Olacağı 
Düşüncesile Y eniTedbirler Alıyor 
R 

eisicumhur Ruzvelt tarafın
dan kıongreye gönderilen 
hitabede derhal 552,000,000 

doların yeni gemiler yapılmak il· 
zere tahsis edilmesi istenmekte
dir. 

Amerikanın hazırlığı ne şekil
de olııcağma dair verilen tafsilata 
göre, bu paradan 450,000,000 or-
duya, 65,000,000 donanmaya, 
10,00Q,000 sivil tayyareciliğe 

27,000,000 de sulh zamanında Pa 
nama kanalının muhafazası için 
mevcud kıtaatın daha ziyade kuv
ıctlenmesi masariıfine ayrılacak

l.'lr 

Hca, ldel veohll• btll<ömdara bir 
bodlyo ırötürmek liııım ıreldıttnl ti.il· 
tüni.r, kar111D1D re)'lnl 110rar: 

- Bir sepet lnolr mi, 1oba bir "
fe llı:avan mıı ıat11re1lmf. 

- lt&vun ıölllr. lllilyllkltlr, ti.alla oolı 
ır6se ııarpar! 

- PoUli.,~ clltatl.mm ııözünl ti.inle, 
lallı:a& ,.....,. ..... derlor. fııclr ıö-
ltııı. 

Tlaurlonk, hetl.IJ'eleria eloemm!J'•'" 
llıı oldufııa• ı6r11nce kuar. Adamla • 
nna emreder: 

- Abnıs, ta iacJrlert birer birer •· 
ratı•-· 

Hoca, incirler yllallne prptıkta leli· 
rar .,..r: 

- Allaba flU<ilrt. 

Tfm.11rleak merak eder f w,.ı. ·
lemeotııııı oebeblnl sorar. R- da p 
ce.abı verir: 

- lltanm, kavun ıellnııeml lawlJ'9 
e1mı,11. OnllD için Allaha tlll<ntl.b'o· 
rum. Efer ıı6zllııo -Jtl.ım balla ba· 
rab olacaktı. 

ROMANYA KllAllÇESİNİN -TtlREGf 

1 Nakleden: RECAİ SANAY 1 
gördüm gibi geliyor bana ... 

Hadiye: 

- Aldanıyorsun! 

Dedi ve bu defa hiç kızarın 
Hulusi düşünüyordu: Mu 

kak ki o yalan söylüyordu. IC 
da ona yardakçılık etmekte 
Fakat, niçin niçin yalan söyl 
Kendisinden bu kadar ehe 
le saklanan mektub ne olabil 
Bir aşk mektubıı mu? .. Bunu 
defa düşünlü ve gülmekten 
dini alamadı. Hadiye aşk ın 
tubları alıyordu, bu hakikate 
tuhaftı! Fakat ayni zamanda 
le düşündü: 

- Neden olmasınT .. 
Dedi. Gençliğinin hararetli 

lar.nda karısı gibi kocalarını 
datan birçok muti ve güzel k 
lar tanımamış mıydı? Hadiye 
zeldi. O şimdiye kadar bunu 
düşünmemişti. O ta.. bal ay l 
yaşadıkları günden beri bu ·· 
telitşa düşmemişti. İnsanı kud 
tan saf ve sade bir güze!llğl 

Orduya ayrılarak para ile ye
nıden birQOk tayyareler de yapı
lacaktır. Bu yeni tayyarelerin mik· 
tarı 3,000 olacağı söylenmektedir. 
Fakat yeni inşaatın bu miktarı aş

ması daha muhtemeldir. Bilhassa 
Alaskanın, Havayın, Portoriko • 
nun ve en mühim olarak da Pa 
nama kanalının icahında mÜd.afa
ası için pek büyük tertitıat alına

caktır. Bu hususta verilen taf
silatı burada tekrara lüzum ol • 
masa gerek. Burada nazarı dik
katl celbeden cihet şudur: Pana
ma kanalının müdafaası Ameri-

Roman7a ana Kralloesl Marl'lliıı ,.ıt
rett kavanoza konalm.Uf, kannos da. 
Krallçeoln Balçılllalcl nraymın ı.uı • 
... ı Stella Mariye vaM>lunm.,.tıır. H 

uluaiye karısı bir çocuk gibi 
ihtimamla bakardı. Fakat 
Hulılsl ona karşı pek sert 

davranırdı. Sabahları kahvaltı -
sınd'l kahvesi biraz soğuk süül 
fazlı sıcak, ekmeği kfıfı <ierecede 
kızarmamış, tereyağısı ekşimiş o
lursa, bunun için karısına ağzına 
geleni söğer sayardı. 

cağı sırada. kaptcı el çabukluSUe Sonra, o, zannedildiği kıl 
geri çekti: hakıkaten sade ve basit bir 

- Affedersiniz, dedi. ,Yanlış, bu dın mıydı? Bu saf \le masuın 
Ba saray, Kara.deni• u.billade kü

oilk bir ı.01ıııı ı.enanntl.adır. 

mektub sizin değil... bir hilekarlık ve ahl.il:sızlığı 
Kapıcının el çabukluğuna ralt· lemi yor muydu? .. 

Amerikaauı. mlldafaasuı.a bilh••sa ehemmiyet verdJit Paııama kanalı 
ve kanald.aıı eeçen bir gemi 

Balçık tebrl, batlannm ıüselllll. i· 
silmlerlnln nefasell He eokl Ywıaıılı

Ianıı çok sevcllklerl bir 7ertl.lr. Cuııl· 
lerl, -eler!, Tür!< ve Talar alıallll 
De ook ıırtıı n ıli..ı blr fel>lrdlr. 

men, zarfın üzerinde karısının a- (Devamı a illet ııabif 

dını ve adresini okumuştu: '-::::==========::ı 

katılan pek düşündüren bir me 
seledir. 

21 mil)'Onu da yeni deniz tay
yarelerine sarfedilecektir. 

- Bu mektub, benim karıma 1 
aid değil mi? Radyo 

ranıı 
HİTABET VE 

Huliisl, son lokmayı yutar yut
maz, peçetesini katlayıp kalktı. 

Karısı da ona imtisal etti. Dijter 
Odaya geçtiler. Hadiye kocasına 
parciesüsünü tuttu, giydirdi, temiz 
fırçalanmış şapkasını uzatırken: 

- Hayır, hayır .. Karınıza değil, Pro 
Yeni istenen tahsisatın don.an

maya ayrılacak olan kısmına ge
lince; 65 mil~n dolardan 44 ınll
yonu yeni üssübahriler yapılma
ğa tahsis edilecektir. 

Krallar Kralı Papa 
Vatikan'da 

Nasıl Yaşıyor 
Ricali, Memurlnrı, Askerleri, Pulu, Sikkesi, Telgraf 

lstasyonlazı ile Vatikan Başlı Başına Bir Alemdir. 

Ç 
emberlayn, Romadan ayrıl· 
ma:ııdan evvel dünya hıris
tiyanlarının en büyük ru

hani reisini, •Krallar Kralmı• 

cPapa. yı c Vatikan sarayı. nı zi
yaret ettL 

Diinya katolikleı-inin büyük re
isinin bu kocaman sarayda nasıl 
ömür sürdüğünü, ne ile meşgul 
olduğunu biliyor musunuz?. 

Vatikan sarayı büyük bir iilem
dır. Birçok ricali, memurları, za
bitleri ve askerleri vardır. Ken
dine mahsus posta pulu, sikkesi, 
telsiz ve telli telgraf ve radyo is
tasyonları, birçok muhafızları 

mevcuddur. 

Papanın, büyük devlet nezdin
de büyük ve orta elç>leri de var
dır. Bunların otomobillerinin üze
rinde • Vatikan hükıimetı. mar -
kasL görülür. 

(Devamı 7 inci sahifed( ı 

- Hepsi de körkandil olmuş galiba. 

\ 

Papa 11 ind Pi 

Diğer mühim nokta da şudur: 
Yukarıda söylendiği üzere sivil 

tayyarecilik için ayrılacak 10 mil
)'On dolar ile Ünivensiteli gen~ 
!erden, 10 milyon dolar ile )\er 
sene 20,000 tayyareci yetiştlrile 

cektir. 
Amerikalıların bu suretle mü

dafaa tertibatını arttırmağa ka -
rar vermiş olmaları gerek Alman
yada ve gerek İ1alyada aksü!Amel 
uyandırmaktan geri kalmamıştır. 

Almanya, İtalya ve japonya ta
rafından Amerika kıt'asına taar
ruz edileceği fikri yeni dünyada 
gitgide efkarı umumiyeyi meşgul 
eden bir ihtimal ve imkan halinde 
görülmektedir. 

Amerika kıt'asııun müdafaası 

için Lima konferansında kabul e
dilmiş olan esas üzerinde filiyata 
geçilmekte ve şimali Amerika bu 
hususta göze alınması Iazım ge
len masraflardan kaçınmıyacağı 
nı göstermektedir. 

Alman gazeteleri bir gün olup 
da Amerika kıt'asımn Avrupa ci
hetinden, yani Almanyadan bir 
tehdide uğraması ihtimali olma
dığını, hatta böyle endişelerin bi
rer masaldan !baret olduğunu, 
coğrafya itibarile bunun irnk.an.
sızlığını söylemektedirler. 

Geçen çarşamba günü Vaşing
tonda ayan meclisinin harici iş -
!erle meşgul encümeni ile mü • 
messiller, yani meb'usan meclisi 
nin hariciye encümeni birlikte top
lanmışlar ve uzun uzadıya müza
kerelerde bu•unmuşlardır. Bu iç
timada ne konuşulduğu son de
rece mahrem tutulmuştur. 

(Devamı 1 inci sahifede) 

HATİBLEB 

Bir meellııle, umumi bir yerde klir
sll7• osl<ıp da natnll lradelmek, lrllaa
leıı söz IÖJ'llJebllmelt 1ilkaek bir itli· 
dar, kııvveW bir baf- isler, 

Eıı manıf ballbler bUe baua k- -
feramılana.1, nutllklanm J'anda bır&• 
l<Jp klinllden - _,.,.ellııcle 
llı:alırlar. 

~ ... ·-....... '* bilmede '*ılıp kabrlar; dllşllntlrler, 

dilfüuürler bir lllrltı bu kellme)'I bıı
lııp da lklerlıal lamamlı7&maL Bir 
mini: 

Framada im-alorlıılı: devri meb
ularmdan Laton, bir ıtııı meclisle •· 
ııun bir natuk IÖJ'ledl ve pek ı,ıot al
kışlanclı. Aradan blrtao ıllıı ı~IL Ft
l'•ro g-azet.esl muharrirlerinden biri, 
bıı nutkıın, lececldild devrinde, Ben-
7am.ln Konstan'Jn eöyledlit bir nutlı:ua 
ayni oldııiunıı yaMlı. 

Lafon ifil sade cevaba vermekle Ur. .. 
tua etu: 

dlenJm bafıum eok kuvvellkllr. Bir 
ıeyl bir defa dinledim veya okudum 
mu. aradan 711lar l'ec&e bir oüm.leslnl 
defli, bir kelimeslnl bUo anulmam. Ba 
nutku blrk.a~ sene evvel olr:u.mD.ftum... 
Mü:.uJı.:ere esnasında 111rası celdt, 8ÖJ'

ledlm. Kendimin sa.nırordo:m.» 

Uzun aenelerden sonra i.7an ktinil
ırilııde de müskül bir vazl)'elle kaldı. 

Kürsüde bir nutuk aö7ltbonlu. Bir
denbure durdu. Bir kellme7I bWaıw .. 
yordu. Düşllııdü, dilştındil. Bert.es bir
birine bakıyordu. AJaD reisi RoJ'e fm. .. 

dadına yetişli: Hallbla rabalaısJıiı do
layıslle celseyi bir saat taııı elllllnL• 
IÖJ'ledl. 

İlıincl cetsedo Lafoa lekra.r kiinıii1• 
cıktı. Aradıtı kelimeyi bıılm11Şt.. Bir 
müddet nuUc.una devam. ettl Ve ,..m. 
bir cümle)'e taıuı.ıı, llı:aldı. 

Ba teff!I', ...,la, ceiııeJ'I bllsblillbı lalU 
etmek&en bafka can 11'• 1••••ı 

O ırüııden 1Gııra da DJ'm baWo bir 
daha küntl7e eıluııadL 

- Mendilini, çantanı, anahtar
larını aldın mı? .. Birşey unut -
mayasın ... 

Huliisi sert bir tavırla: 
- Hayır, lıiçbi!e şey unutma -

dım. 

Dedi. Kapıyı açarak, çıJiı.p git
ti. Karısının gösterdiği sevgi, ala
ka ve ihtimama karşı o daiına 
böyie yapardı. 

Apartımanın dördüncü katında 
oturuyorlardı. Merdivenleri indL 
Alt katta kapıcıya sordu: 

- Benim için bir şey var mı? 
Mektub filan?. 

- Var zannederiın bayım, dur 
bakayım. 

Bir mektub ÇLkarıı: uzattı; fakat, 
Huliisi, elini uzatıp mektubu ala-

başkasına, burada oturan kiracı· 
!ardan birine ald! 

Hulusi, ısrar etmedi. Fakat bu 
hMise akşama kadar çalıştığı bil· 
roda, bir sürü iş arasında, hiç ha
tırından çıkmadı; zarfın üzerinde 
okuduğu, muhakkak ki karısının 
ismi ve adresi idi. Fakat kapıcı 
onu niçin müdafaa etmiştL 
Akşam eve geldi. Karısı cana 

yakın bir şefkat ve ihtimamla ter· 
liltlerini getirdL Bu sırada HulQsi: 

- Zannerim ki bu sabah kapıcı
da sana aid bir şey vardı. Getirip 
vermedi mi? .. 

Diye sordu. Hadiye: 
- Hayır .• dedi. 
Birdenbire yüzünü, hafif bir ı 

kızıllık kaplamıştı. Hulılsl cyalan 
söylüyor!. diye dilşündü. Gitgi
de hayreti artarak, takayd bir ta
vırla: 

- Evet, evet.. Bu sabah kapıcı
da, senin adına gelen bir mektub 

Önümüzdeki PERŞEMBE BKŞAMI 

iPEK ve SARAY 
Sinemalarında birden 

TÜRKÇE SÖZLÜ - ALATURKA MUSİKİ ve ŞARKILI 

MISffi'da haşlayLp ATEŞLİ SAHRALARDA geçen Büyük AŞK ve 
HEYECANLI MACERALAR • MUAZZAM ŞAHESER 

MUSİKİ KISMINI TERTİP ve İDARE EDENLER: M. C. ve CEVDET 
KOZAN GAZEL ve ŞARKILARI: MUSTAFA ÇACLAR 

Tam sızdırılacakları çağ!. 
Pazarlık yüz elliye ama bakalım kaç lir.a çı-

karırız?. 

Nevin, zengin adam, güzel adam filAn dedi 
ama, itim olduğunu söylemedi. Bakalım ne olacak?. YOS A 

göbek atıp çiftetelli oyna.ınağa canlarını veriyor • 
!ardı. 

Bir iki saat geçince saz 981anlar da iyiden iyiye 
içmişlerdi. Artık vur patlasın, çal oynasın .. dedik
leri gibi hepsi koyu bir eğlenti eVl'eninin içine dal
mışlardı. 

Ge.aç kadın bu düşüncelerde iken kapı açıldı. 
- Oo N ezi, nerelerde kaklın? Artık umudu 

No. 53 Yuaıı: ETEM İZZET BENICS ---··--· SABAH OLURKEN 
kesmi,tik. Cemil, diye yerinden doğrulan esmer, kuru, çe· Cemil, Zeki, Liitfi alaturkaya bayılıyorlar, ba-

Kapıyı açan evi tutan kadındı ve.. burasL söz li.msiz, orta yaş bir erkek; yıldıkça da: Sa.hah olurken her ağıııd.an bir söz, her telden 
de bir karı kocanın, fakat, gerçekte bir gizli rande- - O bayan Nevin, sürpriziniz harikulılde enfes.. _ Yaşa. bir hava çıkıyordu. Kadınlar da sarhoştu, erkekler 
vu eviRin ta kendisi idi Ve yine toplantının adı da Diye osmanlıca, fraıısızca karışık ağdalı bir de. Hem de cıvık sarOOş. Her erkeğe bir kadın vardl. 
her lüks randevu evinde olduğu gibi aile dostlarına cümle ile sevinçlerini bildirdi ve .. bütün gözler sa- Bravo.. Cemile N'ezi. 
şölen ve danslı, çalgılı bir eğlenceydi. Ve yine he< !onda 1931 güıellik ecesini de gölgede bırakan bu Diye okuyanları ve çalanları coşturuyor, ken- Liitfiye Sevlda. 
gece yüzler değişiyor. Adlar değişiyor, fakat, o: güzel k.adm üzerine çevrildi. dileri de durmadan içi)'Orlardı. Zekiye Şirin. 

- Bizim bildikler... Cemil bir kasap şirketinin miiıdüril imiş. Ona: Necibe Selma. 
Demek değişmiyordu. BİR İKİ SAAT GEÇİNCE - Kasap.. Rizaya Cavide. -Yosma kapıdan içeriy" adımını atar atmazken- Sofra mükemmeldi. Diyorlardı. Zekinin adıı Riza ve Necibin kadıııları temelli, kendilerinin 

di kendisini değiştiren bir benliğin ve burada ta- Mezeler boldu. - Kaptan... metresleri idi. Zeki, Liitfi beraber getirmişlerdi. 
nınacak adının kalıbına girerek: İçki çesitli idi. Liitfinin adı: Cemil için de Nevin Yosmayı bulmuştu. Fakat, Nez! 

- Aman sorma Nevin .. Hiç gelemiyordum! Bi.r alaturka saz takımı, piya.anın en iyi oku- - Yavrum.. hep:;inden baskın güzeldi. Hepsi birer birer içip 
Dedl, birçok laflar saydı, döktü. yucuları getirilmi~ti. Radyodan seçilm~ gramofon Necibin adı: normal düşünüşlerini kaybettikçe gözlerini Neziye 
Biraz sonra Nczi makiyaıını bitirdi. plaklarından alafranga musikiyi de alıyorlar, ara- - Diplomat .. , dikmişlerdi. Telgrafçı ile Yavrum LU.U'i her oyuna 
Ve .. yine biraz sonra iki i de salonda)dılar. da bir tango, foksh-ot yapı ·orlar, arada hır de yan Rizan;n adı; kalktıkça ilk önceleri Cemilin gözleri içine baka-

Ankara Radyo 
BUGtlN 

18,30 Profram • 
18,35 Ttlrl< mtısltt (llieu t 

Çalanlar: Haklu Dermaıı, Ef,..I 
rtrt, eaaaa Gllr, Haııııll Tok•>'• 
tlner. 

19,21 Kon_. (Tlirtı.tre 
lt,31 Türk mllsllL 

ı- OeTtl.el - - -t- Suphl Z17a • Uwak prkl . 
hmı bıı•·••n a1alL 

- Lem'I • Uwak prlu • 
ıeo!J'or. 

- Arif BoJ' • Jılılba11or 
tı11maıı olmele. 

5-- Ttlrlı:ll • Gtııı.. J'lillL 
f- Tlirl<ii • Moııelı.felel', 
Ok111aa: Mllııenea BeDar 
Oalaıılar: Vecibe, &eptl. ııur, 

Kam,O. ııtoua. 
H,OI Konııpııa • Halndı tı.I 

karamL 

H.Zt Tllrt mllslll. 
1- Tanbalt o-aa lleJ' -

_.....ı. 

ı-- Ali B.lfal • Zllfb 
bahtı ııl)'ab ıılDnlUll-

s- Lem'I • Bla tıll ~ 
4- Arif Be1 - Yanılma aleti 
5-- Ha1dar Be1 • ._ lıJllo 
Okuyan: Mıuatter tıı.v. 

Çalanlar: Vecihe, B.etatl. Bnıl• ~ 
Kam, ()eydel K....._ Meo'al "'" 

28,U Ajans, meleorololl 
ziraat bonası (llat), 

21 Memleket 1Mt ayan. 

21 TomaU • BOHEM (Yapal 
Murıor). Tercllme.,. rad)'et ..... 

taJ. (Ekrem a.,ıo. T

rad)'onuıı ktlçilk -- h 
(la Bohem) operuınclaa parçalll' 
latıaklır. 

H Kllçilk orteotra. (ljef • Netll 
kın). 

il.it Ealwıı, tahvili&. k..,ıııı' 
-·ı ........ (flal). 

U,4' Mlblt ( oııereller ve 
plilt). 

23,H • H S.. ajau babeJ'I"' 
)'llmlkl profram, 

YAUN 
11,H Proinm. 
U,3S Tiri< mlhtfl • Pi. I 
13 Memleket -• a:ran, aJ&P 

'-olojl baberlerL .J 
u.ıo - u Mllslk ıaırueU c' 

baıı- • Şet: fhua Klint>er)• 
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24 İkincikinun SALI 
1939, Ay 1, Gün 24, KasıJ1l .,S --
Vakıtler Vaaatl wııl 

SL da, ... do , ---
'°' Gün et 7 17 

Öğle 12 26 7 ıJ 

İkindi ıs oo '" 
Akşam 17 15 12 oO 

ı '6 
Yatsı IS 51 

Nevin, onu tanıttı: 1 nd k' k 1 rak, sonraları hiç aldırrruyarak, Yosmayı da boyuna 
arı a ı adın arla karşılıklı yerli oyunlar oynu- - Telgrafçı. .• 
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l Ista'!".!!l'un Eski Dertl;:ızde;J 1 Ş A_ ~ 
ozkır lıların Hasreti_BAY_ANIN_FiK_Rt.. 

B 
ayan, bir apartıman kirala-

M P h 1 1 • d d mak istiyor. Ayaspaşa.daki 

a a 1 an ır 1 büyük apartunanlardan bi-e yv ayı ~~ıı: ;;::~~e~~~:r~~;~iı:~in -

iki Direkli Yelkenli Ve 
Derya Perileri .. 

Cenç Kaptanın Karısı Gözünün Önüne 
- Apartıman güzel, taksimatı 

Bu Has re fi Dindirmek 1 ç in ~:!~:~a:.e~ç~r1~:1'::u::i~~~1~~~ .. Geliyor 
recekler... I Yüreğinin Çarptığını Duyuyor 

Be.ediyeye Düşen Vazife Nedir?. 
B ozkırlı Bu kelimenin ma J t ı götüren, sevdiren, imrendiren Boz· .. • Yazan: REŞAD FEYZ 

nasını en iyi k , mallar kırlılardı. 
biliT .. Bozkır, orta Anadolu Onların yerini kimse tutamadı. 

YayJaaının bir mıntakasına veri • ca, İstanbul meyvalar gibi Boz • Bazı İstanbul çocukları el aı:aba • 
len isimdir. Bozkırlılar, her sene kırlılımn hasretini çekti. Bozkır· lan yaptılar .• Onlarm yerine ge-
Yazııı İstanbula gelirler .. Şehrin lılar, talihle.-ine küserek, köyle • çerek, şehrin bu ihtiyacını kar • 
se;yy E: aı: meyvacılığını yaparlar .. 

1 
"Vela kırazdan başlanır .. Bir el· 

k
etinde terazi, arkala~ında kiraz 
Ufe•· h k .ı ma aile mahalle. sokak so-
ak dolaşırlar .. Ve bu seyyar satı· 

cılardan bütün İstanbul halkı 
tııeYVasını tedarik eder. 
l Bozkırlılar, kış başlarına kadar 
sıanbulda kalırlar. Üzümleri de 
~atarlar, öyle giderler.. Kirazla, 
zum arasındaki bütün diğer mey· 

"aları da, on \arın k!ıfelerinden, 
onlanıı terazilerinden tatarız .. 
Bozkırlılan, hepiniz, tanırsı • 

~z · Onların yağız, yanık yüzleri, 

l ar akaş, kara bıyıkl&.rile birbir
er· 

ıne benzer. Bu saf Anadolu ÇO· 

:!arının gözleri fazilet, temiz • 

1 le parlar. Giyinişleri, konuşuş
aarı da hemen hemen birbirinin 
Ynıdır 
t . 

d stanbulda aylarca sokak sokak 
~aşıp meyva satarak beş on ku· 

1 . Sahıbi olduktan sonra, köy • 
erıııe dönerler .. 

....._Sırtta küfe ile satıcılık kalkın· 

Halde küfeler dolusu meyve 

rlne döndüler. Haldeki kabzimal· 
ler, mahallelerde meyva dolaştı

racak seyyar satıcı bulamadılar. 

Meyvalar çürüdü. Fiatlar paha -
landı. Malı, müşterinin ayağına 

Merih Yine 
Vaklaşı or 

8rınu Meş'um Ve Harb 
A.lameti Sayanlar Var 
H aftalık bir İngiliz gazetesi Merih . yıldızı için bu zamanda 

M:erih yı1dızlarının bu se- düşünülen yegane şey bu seyya-
Cağ n.e dünyamıza pek yaklru;a- rede hayat olup olmadığı.dır. 
İlzeıııı ıleri sürmekte, bu yıldızın Merih seyyaresinde insan ya • 
lec rUlde ne gibi bir hayat olabi- şadığı sözlerini bir tarafa bıraka 
ti: eğt baht;ini tazelem.ı-..edir. rak bu yıldızda hayat olup olma-
zi crıh seyyaresinin dünyaya en dığına dair ne dediklecini dinle-
li~~de Yaklaştığı tarih 924 sene mek lazımdır. 
et r. Ondan sonra yolwıa devam Merih yıldızının etrafında pek 
llıa~ ıse de şimdi yine yaklaş - az oksijen vardır. Meriılı s.~YY~. • 

l\f Ildır. resinin etrafında haıyatı mumkun 
ır eriJı yıldızı eski zamanlarda kılacak gibi gazlar bulunmadığı 
!ltırsu 

Çi z sayılırdı. Hatta harlı i- anlaşılmaktadır. Fakat nasıl olu-
za.n ayrı bir mabud tanıyan bir yor da hala bazı kimseler Merih 
lıa ll\aııkı insanlar bu yıldızı da· yıldızında hatta insanlar bile bu· 
:e;ıabUduna maletm~lerdir. lunduğunu iddia ~ecek k~~ar i-

lla ihin harb yıldızı sayılması- leri gidiyorlar? Şıyaparelli ısmln-
Ue ~ebeb onun kırmızı renginden deki filim bunu ortaya atmıştı. 

;!- &elmektedir. Çok uğra;ımı.ş, yorul.muş olan bu 
~t daha eskiden mesela Ro- ilim herhalde böyle bir iddiada 

~ ~ Bu ateş rengindeki mektP idi. Şiyaparelli bu yıldızda 
blıd llreyı daha ziyade ziraat ma· birçok kanallar ve saire bulun-

çürümeğe yüz tutuyor 

şılamağa çalıştılar .. Fakat olma • 

dı .. 

Nerede Boı.kırlılar?-

(Devamı 1 iııcl sahifede) 

- Kolayı var. Mal sahibine söy· 
!erim. Birer pançur yaptırır. 

- İyi amma, o zaman karşıki 
komşuların apartımanında olup 
biteni nooıl göreceğim? ... 

DOGRU MU DERSİNİZ? 
~--~~~~~~~ 

Bay - Hayatımda tam manaslle 
güzel iki kadın gördüm. 

Bayan - Şüphesiz biri ben, ya 
öteki? ... 

GAİB ÇOCUKt 

Polis memuru küçük bir çocu· 
j!a soruyor: 

- Ne istiyorsun. yavrum? .•• 
- Çocuğunu kaybeden bir ba· 

yan görüp görmediğinizi anlamak 
istiyorum. 

MODA BU ... 

Bayan - Hayır! Hayır! Hayır! .. 
Bu robu artık giyinmiyeceğim. 

yakışmıyor bana ... 
Bayan - Halbuki onbeş gün 

evvel çok yakıştığını, hoşuna git • 
tiğin! söylüyordun ... 

Bayan - O zaman öyle idi. Fa· 
kat şimdi modası geçti .•• 

BU DA DOGRU: 

Bayan - Duvarlar çok ince. Ne 
konuşsak komşular işitecek ... 

Bay - Ne beis var? Biz de on
ların konuştuklarını işitiriz ..• 

aaylltıı zamanında Merih meş'um ı· bulunurken birşeye istinad et 

una l'l\alecierlerdi. (Devamı 1 lııcl ıahifed") işte uvalhyı böyle kandınyor, kam m emiyor, pc~c1ını çekiyor, şerefini 
mahved iyordu 

~~tf}ı· 
Ilı &tr.1111 

ıuı :valılaşmakta olma sı hasebile katolikler kiliselerde 

ŞEREF HIRSIZI 
Böyle Kadınlardan 
Kendinizi Sakınınız ! 

İşte Bir Kokot, İki Zavallının 
Kanına Girdi 

F 
rausız bahriyesine ıuensub 
Ober adlı bir müliıziınin i
dama, sevgilisi Mari - jan· 

Morelin üç sene hapse ıuah.kUm 
edildiğini yazmıştık. Her ikisi de 
casuslukla itham olunmu~tu. 

Son gelen Avrupa gazeteleri 
genç ıuüliıziınin ve sevgilisinin ha
yatlarına dair çok meraklı ma 
Iı'l.mat veriyor. Aynen nakıorli • 
yo~uz: 

doğmuştur. Küçüktenberi serbest 
ve haşarı, süse ve eğlenceye dJ.ş
kün bir kıııdı. Babası ölünce an
nesi, on beş yaşinda olan Moreli; 
sörler tarafından idare olunan bir 
mektobe verdi. Fakat, sörler, az 
sonra, diğer kızların da baştan 

çıkmasının önüne geçmek iç.in 
Moreli ailesine iade ettiler. 

Zavallı dul kadın! Bu haşarı 
kızla nasıl başa çıkacağını bile -

Kaptan Oltama Yem Takar 
mısın? Güzel Gözleri Süzerek 
Söylenen Bu Cümle Yemi 
Takarken Temas Edilen Bu 
Yumuşak Eller Genç Kaptanın 
Bütün Vücudünü Sarsıyordu 

P 
ariste, Rems bulvarında mo
bilya ile kiraya verilen bir 
evin küçük bir odasında bir 

cesed bulunuyor. Boğazmda de -
rin bir yara var. Zabıta, hüviye
tllıi tesbit ediyor: Otuz altı yaş • 
larında, Emil İskarbenk adlı bir 
gemici... Fakat ölümünün sebebi 
meçhul... Kazaen kendi kendisini 
mi öldürmüş, yoksa bir başkası 
tarafından mı boğazlanmış?. 

İskarbenk, Bretanyada doğmuş· 
tur. Babası gemicidir. Küçük yaş
ta miçoluğa başlamış. Denizcilik 
öğrenmiş. Açık denizlerde, bozuk 
havalarda yelken ve dümen kul
lanmakta usta olmuş. Büyüyün· 
ce köy kızlarından birile evlen • 
miş. Sakin, dürüst bir hayat ya· 
şıyor. 

Gıinün birinde, zengin bir ka • 
dının, Madam Virjini Heriyo'nun 
hususi yatına kaptan oluyor. Bir 
çok yarışlara iştirak ediyor, bi • 
rin~ı geliyor. Şöhreti artıyor. Bu 
sırada Madam Virjini ölüyor. Genç 
gemici memleketine dor.üyor. 

Az sonra, bir başka hususi yata 
kaptan tayin ediliyor. Yanında 

küçük bir miçodan başka tayfa 
yok. Yatı, Britanya sahilinden a· 
lıyor, müth~ fırtınalara rağmen, 

Akdenize getiriyor. Kan limanına 
demirliyor. 

Yatın madeni aksamını siliyor, 
altın gibi parlatıyor. İçerisini te
mizlıyor. Boyasını tazeliyor. Tri· 
ton yatını uzaktan görenler: 

- Ne güzel yat bu: ... 

Demekten kendini alamıyorlar, 

Bir gün, sahildeki köşke birçok 
misafirler geliyor. Taraçası güzel 
kadınlarla doluyor. Soyunuyor -
!ar, gÖmleklerini çıkarıyorlar, et
raftan bakan, gören var mı demi
yorlar. Banyolarını giyiyorlar. sa
hile geliyorlar, denize giriyorlar. 
Sonra kumların üzerine yatıyor
lar, kayaların üstüne çıkıp otu • 
ruyorlar, güneşleniyorlar. 

Genç kaptan uzaktım bunları 

seyrediyor Karısı gözünün önüne 
geliyor. Bu güzel kadınlarla mu
kayese ediyor. Yüreğinin çarp • 
tığır.ı duyuyor. Gözlerini kapıyorM 

* Birdenbire büyük bir çığlık ko • 

) 

/ 

puyor. Kumlarda yatan, kaya • 
lann üstünde oturan bu güzel ka· 
dınlar hep birden kalkıyorlar, gü
lerek; ellerini çıparak denize a· 
tılıyorlar ve yüze yüze yatın ya
nına geliyorlar, halatlarına ve 
zincirlerine sarılıyorlar. 

- Ohl Ne güzel. •• Ne temiz, ne 
pk yat bul .. 

Sonra, genç kaptanın yardımile 
yata çıkıyorlar: 

Kamaraları geziyorlar, salona 
Jirlp çıkıyorlar. ve güvertesine 

gelişi güzel uzanıyorlar. Güne. 
bany06u yapmak için ... 

Ne beis var!... lskarbenek, bu 
denı7 perilerini seyrediyor.ve mi 
tecessis nazarlarının karşısında 

kızarıyor. Kadınlardan. biri yanın
dakine: 

- Kaptan, ne yakışıklı adam, 
diyor. 

Ertesi gün yine geliyorlar. Hep
si ua genç kaptana meftun, kendi 
kendilerine: .Ne sağlam vücudlu, 
ne güzel adam bu ... • diye söy -
leniyorlar. Pariste olsa yüzüne 
bile bakmak istemiyecekleri bu 
genç gemicinin gönlünü çekmek 
için neler, ne şuhluklar yapını -
yorlar. Nihayet, ağlarına düşü • 
rüyorlar. 

Ve sonra bırakıp gidiyorlar ... 
İskarbenek, usta)arı almak için 

Tolona gidiyor. Ertesi günü, lima
nın açıklarında küçük bir adaya 
balık avlaınıya gidecekler. Mu • 
ayyen saatte güzel kadınlar geli· 
yorlar. Gülerek soruyorlar: 

- Hava bozmıyacak a kapta _ 
Hoş bozsa da beis yok... Biz ne 
firt,nalar gordük gcç•rdik!.. 



.. 
Dörtte Uç Azanın Mecliste 

Yeni Olacağı Zannediliyor 
(1 inci sahifeden devam) 

karar verili1'Se şimdiki Meclis cuma günü öğleden 
sonra son toplantısını yaparak tatil edecek; yeni 
intihab faaliyetine bütün vilayetlerde bayram er
tesı başlanacak ve en geç mart on beşe kadar se
çim bitirilerek martın son haftasında altıncı Büyük 
Millet Meclisi içtimaa çağırılacaktır. 

mevcud olduğu kaydedilmekle beraber keyfiyet 
henüz resmen ne tekzib, ne de teyid edilmemiştir. 
Ancak, tecdidi intihab kararı verilse de verilmese 
de muhakkak sayılan bir keyfiyet varsa o da altıncı 
Büyük Millet Meclisinin dörtte üç nisbe!inde yeni 
simalar ve elemanları muhtevi olacağıdır. 

Partideki Teşkilat Yeni bütçeyi yeni meclis fevkalade toplantısın
da müzakere ve intaç edecek, temmuz ortalarında 
ta tıli faaliyet edecektir. Teşrinievvelin son hafta
sında Ankarada büyük Kurultay toplanacak ve bir 
teşrinisanide de Reisicumhurun yıllık program 
nutku ile meclis normal faaliyete başlıyacaktır. 

Ankara 24 (Hususi muhabirimizden)- Parti 
yasasında ica:b eden tadilatı hazırlamak üzere te
şekkül eden komisyon mesaisine devam etmekte
dir. Önümüzdeki büyük kurultayda teşkilatın bazı 
değiş~kler kaydetmesi muhtemeldir. 

Yeni Meb'us Namzetleri Heye 'tivekilenin Dünkü lctimaı 
Ankara 24 <Hususi muhabirimizden)- Parti 

Grupunun bugün aktedeceği toplantıda Meclisin 
tecdidi intihab kararı vermesi hakkında müzakere 
cereyan edeceği henüz resmen ve kat'iyetle belli 
değildir. Azanın sülüsanı ekseriyetin bir takririnin 

Ankara 24 (Hususi muhabir:mizden)- Vekiller 
Heyeti dün akşam Başvekalette toplandı. Geç vakte 
kadar müzakerelerde buluıı.du. Vekiller Heyeti 
toplantısına Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak da iştirak etti. 

Fransayı Alakadar Eden Tek Nokta 
ispanyanın İspanyollara Kalmasıdır 

Çemberlayn 
Diyor ki: 

L ondra 24 (Hususi) - İngi-
liz Başvekili Çcmberlayn, 

P aris 24 (A.A.) - Temps ga
zetesi cFransız menfaatleri. 
başlığı altında yazdığı bir 

makalede İspanyol meselesini tet
kik ederek diyor ki: 

cİtalyan müdahalesi bizde ne 
kadar acı ve elem uyandırırsa u
yandırsın, ademi müdahale sı-a -
setinden ayrılmak Fransa için hiç 
de muvafık olmıyacaktır. Husu -
sile ki İngiltere ademı müdaha -
leye sadık kaldığını ilan edip dur
maktadır. Ancak İspanyanın da
hili harbine karışmamak Fransız 
menfaatlerini gözetmemek değil
dir. Fransanın menfaati, İspanya
nın hükCımet şekli her ne olursa 
olsun münhasıran İspanyollara 
kalmasını emreder. Eğer, nasyo -
nalistlerin zaferi takdirinde, İtal
yanın ve General Frankonun mü
teaddid teminatına rağınen, İs -
panyada ecnebi teşekküllerin ka
lacağı anlaşılı1'Sa, Fransanın da 
oralarda bu ihtimalleri karşılıya
cak mevziler tutması icabeder. Bu 
neviden birçok mevziler görü -
yoruz. Fakat bunlardm en çeti -
nine tevessül etmemek şayanı te
mennidir. Bunun önüne geçır..ek 

için menfi durmak kifayet etnıez. 
Cumhuriyetçilere olan bütün ~ah
si muhabbctlerimize rağmen, 

Frankonun zaferi dah~ muhte -

meldir. Eğer bu, böyle kabul e -
dilirse, demokrasinin düşmanı o
larak kendini ilan edenleri ora -
!arda yalnız bırakmamak d•.ha 
iyi olmaz mı? Bu mesel~yi, Be1 • 

çikanın sosyalist hükUmet reisi, 
Franko nezcline bir mümessil gön
dermek suretile müsbet bir tarz
da halletmiştir. Eğer Fransa da 
ayni şekilde hareket ederse bunu 
Fransız milletinin ekseriyeti ta • 
rafından takbih olunan bir sosyal 
akide önünde bir mağ!Ubiyet de
ğil Fransanın milli menfaatlerinin 
vikayesi bakımından bir hareket 
olarak telAkki etmek lazımdır .• 

etrafında müzakerelerde bulun -
maktadır. 

Franko şu bir kaç gün içinde 
Barselonayı ele geçirdiği takdirde 
yeni bir siyasi hattı hareket ve ye
ni kararlar ittihazı lazun gelecek
tir. İşte Paris ve Londra bu yeni 
siyaseti tesbit arzusundadır. Şim
diye kadar ancak ademi müda • 
hale siyasetine devam hususun -
da mutabık kalındığı intibaı var
dır. 

Bazı İngiliz mahfillerinde kay
dolunduğuna göre, Barselonanın 

sukutu, İspanya harbinin sonu de
mek olmamakla beraber, Çem • 
berlayn'in önüne bi:: sürü me -
seleler çıkaracaktır. 
BARSELONDA FECİ MANZARA 

Barselona 24 (A.A.}- Barselo-
na müdafileri, düşmanın ileri ha
reketini son müdafaa hattında 

muvakkaten tevkif etmişlerdir. 
Cumhuriyetçiler, rical emrin • 

den sonra, şimdi işgal etmekte ol
dukları hatlara çekilmişlerdir ve 
bu hatları düşmanın ileri hareke
tinde nevmidane mukavemet et-
mek üzere tahkim etmektedirler. 

Şehir, 1936 senesinde Madridin 
yaşamış olduğu ıztırablı saatler 
yaşamaktadır. Şehrin manzarası, 

her an değişmektedir. Muttarit su
rette yapılmakta olan hava hü
cumlarından başka Frankistlerin 
bilhassa sahil boyunca Garifa'ya 
doğru ilerlemeleri, bu ıztırabı art
tırmaktadır. Sokaklarda halkın a-
sabiyet ve helecanı hissedilmek • 
teclir. Şimal yolunda, kaçanları ta
şıyan araba kafileleri görülmek
tedir. 

Hükumet, şehirde kalacağını i
lan etmiş ise de muhtelif neza -
retler, ahvalin icabına göre hare
ket etmek üzere hazır !ık yapmak
tadırlar. 

Azılı Hırsız 

dün akşam radyoda söyle
diği bir nutukda İngilız milletinin 
harbe hazırlanması için milli ser
visleri tanzim etmek hakkındaki 
hükumetin hazırladığı planı izah 
etmi~ ve demiştir ki: 

c- Bu, harbin yaklaştığına ina· 
nıyorum demek değildir. İngilte
reyı ve bütün milletleri harbden 
korumak için elimden geleni ya
pıyorum ve yapacağım. Maanıa -
fih her ihtimale karşı koyacak ted
birleri almak elzemdir. İşte hü • 
kfünet bu maKsadla bir plan ha • 
zır lamıştır .> 

EDEN DE BİR NUTUK 
SÖYLEDİ 

Coventry - Warwickshire - 24 
(A.A.) - Eden, bir nutuk söyli
yerek Çemberlayn'in Franco or • 
dularının İtalyan harb malzemesi 
ile Barselonaya yakla~makta ol • 
duğu sırada ttalyaya karşı takib 
etmekte olduğu siyaseti tenkid et
miş ve demiştir ki: 
İspauyanın siyasi istiklaline ve 

mülki tamamiyetıne riayet edil • 
me'< icab eder ve hiçbir ecnebi 
devlet, mukadderatını tayin et · . 
meğe karar verdiği sırada İspan· 
ya üzerinde herhangı bir tazyik 
icra etmemelidir. 

Frankist orduları müthiş bir 
topçu kuvveti ve kuvvetli bir tay
yare filosu ile BarselJnaya doğru 
ilerliyor. 

Franko'ya bu silahları kimin 
verdiğini, imza edilmiş itiliiflar 
ve misaklar ihkamı ihlal etmek 
suretile bu silahları \•ermeğe ki
min devanı etmekte olduğunu bü
tün dünya biliyor. 

(1 inci sahifeden dc..,.am) 
PARİSLE LONDRA ARASINDA etmiş ve kadının boğazını sıkmak 

MÜZAKERE suretile bayılttıktan sonra öte • 

Zabıtaca yapılan tahkikat neti
cesinde bu işin faili azılı sabıka

lılardan Necati tarafından yapıl
dığı tesbit edilmiş ve Necati dün 
Nişantaşında Ahmed adında bi
rinin bakkal dükkanına girerek 
hırsızlık yaparken suç üstünde ya
kalanmıştır. Yapılan tahkikat ne
ticesinde Necatinin son günlerde 
bu civarda yapılan birkaç hırsız
lığın faili olduğu anlaşılmıştır. Londra 24 (A.A.) - İngiliz si- beri çalarak kaçmıştı. 

yasi mehafilinde beyan olunduğu· ============================-
na göre Fransız ve İngiliz hükü • ı MAKiNEYE VERİ Ki: N: 
metleri birkaç gündür bu iki hü-

kümetin İspanya meselesinde ta- p• c bh •y Jd 
kib cdeceklerı yeni hattı hareketi ırene e esı arı 1 -:=======::::a 1 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece şehri üzin muhtelif 
semtlerindeki nöbet.çi eczaneler 
şunlardır: 

İstanbul ciheti: 
Eminönünde (Salih Necati), A· 

lemdarda (Esad), Kumkapıda 

(Bclkis), Küçükpazarda (Yorgi), 
Eyübde (Arif Beşer), Fatihte (Vi· 
tali), Bakırköyde (Merkez) ecza-
neleri. 
Beyoğlu ciheti: 

Burgos 24 (A.A.)- Frankistler, Cumhuriyetçilerin Pirene mm· 
takasındaki cephelerini yarmışlardır. 

Diğer taraftan General Gracia Valioo'nun kumandasındaki kuv
vetler, l\Ianresa'nın iki kilometre garbine vasıl olmuşlardır. Şimdiki 
halde cephe, Barselona'ya 25-30 kilometre mesafede kain bir hat 
üzerindedir. 

Frankistler, sekiz gün içinde 75 kilometreden fazla ilerlemişlerdfr. 
Frankistler, 4.300 kilometre arazi ve 284 şehir ve kasaba işgal etmiş-
!erdir. 

Bu kuvvetler, 20,000 esir almışlardır. 

Müşterek Macar - Leh Hududu 
Meselesi Yine Ortaya Çıktı 

Varşova 24 (A.A.)- Bir Macar • Leh müşterek hududu Karpat
laralh Rütenyası vekayii hakkında rneb'uslardan Dudzinski'nin bir 
istizahına cevab veren Beck, şöyle demiştir: 

• Polonya hükumeti, Macar hükilmetinin Karpatlaraltıoı istirdad 

Nazi Maliye Politikası 
Ve Dr. Şaht 

(2 inci sayfadan devam) 
rasında bir bağ vazifesini gören 
B. Şı.ht, garlı bankacıları tarafın
dan Almanyada bir itidal unsuru 
telAkki edilmişti. Bu sıfatla Şaht, 
İngilz bankacıların.dan Almanya 
için hayli konsesiyonlar koparmı
ya muvaffak oldu. Kullandığı ar
güman şu idi: Şu ve bu konsesiyon 
yapılmadığı takdirde ifrat taraf -
tarları galebe çalacaklarından Al
manyarun nereye sürükleneceği 

malüm değildi. 
cMüfritlerin• ellerinde Alman

yanın iktısadi politikası bir nevi 
komünistliğe ve yahud devlet ka
pita!izmine doğru yürümekte ol
duğundan Şahi, guya bu cereya
nın önüne geçmek için siti ile elele 
vermek istiyordu. Siti uzun zaman 
bu argümanlarla avutuldu. Fa • 
kat Ahıanymnn dış politikası, 

malıye ve iktı .. ad sahasında takib 
edılcr yol ve bi'hassa Yahudııer 
haitkında alınan tedbirler. İngiliz 
ve Amerika sermayedarlarını ha
yal suku•una uğrattı. 

E, sen Sah t tarafından temsil 
edilen ekolün Nazi ekonomisi ve 1 

maliyesi içinde yeri yoktur. Bina
enaleyh Şaht'ın istifa ettiği bu sı
rada çekilmiş olmasın' değil, ta
şıdığı iktısadi ve mali fiki~ler ve 
Nazi partisinin iktısad ve maliye 
politikası malüm olduğuna göre, 
bugüne kadar iş başında nasıl ka
labildiğine hayret etmeli. İktısad 
ve ı~aliye sahasındaki muvaffa • 
kiyetlerinden daha büyük mu • 
vaffakiyet, hakiki mucize, bun • 
dadır. 
~ 

Belgrad Roma 
Arasında 
(1 inci sahifeden devam) 

İspanyol meselesi hakkında ne de 
İtalyan - Fransız ihtilatı hakkın
da hiçbir fikir ayrılığı yoktur. Bit
tabi teşriki mesai daiına müşterek 
faal hareketi tazammun etmez. 

Onun manası hiçbir meselede hiç 
bir hildiscde İtalya ile Yugoslav
yanın ihtilat halinde bulunmıya
cağıdır. 

HiKAYE s 

Kendini 
Sevdirmek 

için .. 
( 4 üncü sahifeden de,ıam) 

Hulüsi, bu hadiseden sonra ta -
mamile değişti. Artık karısını a -
zarlamıyor ona karşı yumuşak 

davranıyordu. Sık, sık kahve so
ğuk, süt çok sıcak, ekmek iyi kı
zarmamış, tereyağı ekşimiş diye 
kafa tutmuyordu. Hatta karısını 
kıskanmağa başlamıştı. Kıskanı -
yordu! .. Kapıcıyı dikkat ve teces· 
süsle gözaltına bulunduruyordu. 
Ve karısının meçhul birisile mu
habertta bulunduğuna kani idi; 
faka'., bu meçhul adam aşıkı ol
mayıp kim olabilirdi? Bu korkunç 
şüpheyi hissettiği zaman manasız 
ve abes buldu; kafasından defetti. 
Fakat az sonra, bu şephey\, daha 
kuvvetli olarak tekrar hiı;sctti: Bir 
aşık.. Karısının bir aşıkı vardı! 

Bu gizli mektublan ondan alı -
yordu. 

Nihayet bir gün, Hulüsi, her -
hangi bir bahane ile karısını evden 
uzaklaştırdı v~ bir ipucu bulmak 
ümıdıle tekmil köşe bucağı araş
tırdı. Bu kısa araştırma netice -
sinde mühim bir şey buldu: Üze
rinde karısının adı ve adresi yazılı 
ola.1 mektublardan mürekkeb bir 
paket ... Üstünde şu ibare yazılı 
idi. 

- Hususidir -

Kalbi şiddetle çarpan bedbaht 
koc.ı, zarflardan birini açtı; için
den yazısız, bomboş bir kağıd çık
tı. Hayret etti, ayni heyecan ve 
merakla, diğerini, diğerlerini aç
tı; hepsinden boş yazısız birer 
kağıddan başka birşey çıkmadı! 

Birer birer açıp mas~nın üze -
rine attığı zarflardan birini tekrar 
ald:; üzerindeki yazıya dikkatle 
baktı: Gördü ki, zarfların üzerin
deki yazılar karısının yazısı idi!. 

Bit anda hakikati anladı. 

Karısı; kendini sevdirmek ve 
kıskandırmak ihtiyaciie, bu yazı
sız mektubları, kendi elile postaya 
atıp kendi kendine göndermek su
retile ona güzel bir oyun oynamış 
ve .. - kısa bir zaman içın de olsa • 
muvaffak olmuştu. 

iki T eküt Kanunu 
Arasındaki Fark 
(1 inci sahjfeden devam) 

yeti muhtereme da takdir buyurur. 
Bugün tekaüd ve yetim maaşı 

olarak maaş almakta olan vatan· 
daşların adedi 68,694 e baliğ ol -
maktadır. Şehri verilen maaş mik
tarı da 1,372,104 liradıı. Bunun 
bütçedeki yekünu 16,5 milyon li· 
radır. 

Bundan mülkiyeye aid olan kıs
mı 23,618 vatandaş, aldıkları para 
miktarı da 434,026 lirn. 

Askeri de 45,076 zat. Aldıkları 
maaş yekünu da 938,076 lira. 

Mülkiyede arzettiğim 23,618 va· 
tandaştan 11,196 sı eski kanuna 
göre almaktadır. Bunun yekünu 
da 139,782 liradır. 12,422 vatandaş 
da yeni kanuna göre almaktadır. 
Bu da 294,244 ü bulmaktadır. As
keride, arzettiğim gibi 35,233 zat 
eski kanuna gorc 9.843 zat da yeni 
kanuna göre almaktad.r. Bunla -
rın yekünu 936,076 lira tutuyor 
demiştim. Bugün 553,563 1 ra eski 
kanuna göre muhassas olanlara 
verilmek'edır. 384,516 lira da yeni 
kanuna gore muhassas olanlara 
verilmektedir. Bugünkü vaziyet 
budur. 

Yaptığımız tetk.kat neticesin
de eğer ki bu vatandaşlara yeni 
kanuna göre maaş vermek lilzım 
gelirse mülkiyeye aid eytanı ma
aşı 1,051,828 lira, tekaüd maaşı da 
1,517,586 lira ki yekünu ceman 
2,569,404 lira bütçeye ilavesi la
zım gelir. Eytamların da yeni ka
nuna ircaı halinde bütçeye 
6,091,980 lira, eski kanun!& teka
üd edilmiş askeri teküdlerin ye
ni kanuna ircaı halinde 3,90ô,2~4 
lira, malüller için de 431.53~ Era 
ki ceman 10,429,776 liranır. ıla -

vesi lazım gelir. Mijlki ve askeri
nin ikisi birlikte 12 milyon 999, 180 
liraya baliğ olmaktadır. E~ki ka- 1 
mma göre tahsis edilmiş ola"l ma
aşat eshabından vefat ettikleri za· [ 
man eytamına tahsis edilen ma
aşlar da yeni kanuna göre yapıl
maktadır. Binaenaleyh bu eski
lerini de yenilere irca edersek bu 
yolda eytama tahsis edilmiş olan 
maaşların dahi müstenidünileyhi 
olan maaşların da yeni kanuna gö
re tashihi icab eder. 

kik edilmeksu:in bütçeye bu k 
dar külfet tahmil e<len bu yek 
hakkında şim<lide_n bir vaidde b 
lunmaktan kaçınmak zaruret" 
duymaktayım. 

HALİL MENTEŞ NE DİYOR? 
Maliye Vekilinden sonra tJkr 

sahibi Halil Menle'§ söz alm 
kendisine yapılan acıklı müraca 
atlardan sonra derhal bir ıakr· 
vermediğini, evvela bütçe encii 
meni reisile görüştüğünu. sonr 
Maliye Vekiline şahsan müracaa 
eylediğıni, Vekilin, kendisıne b 
farkın 2,5 milyon lira kadar tut 
ması muhtemel olduğunu söyl 
diğini, Reisicumhurumuzun ge 
niş bir teskin ve teadül sivasetJ 
harekete grçmiş bulunduğı. il b 
güzel siyasetin emniyet verkı ni 
metlerinin binlerce muz,arib yu 
vaya bir an evvel ulaşması ;çi 
bu takrıri verdigını söyle- •r, 
MALİYE VEKİl.İNİ:-1 CEV All 
Ma ıve Yekli takrar goz a ırs . . 

buna da cevab verm ş ve B · 
Menleşle konuşurken (bu ;.ın m 
tarı yüz bin, beş yıiz bin, hır mıl· 
yonsa birşey değil, fakat ş -di ' 
den söz vermiyorum amma rakalll 
büyük ... İki buçuk milyon kadst 
tahmin ediyorum, tetkik ettire ' 
lim. Seneden seneye bunlar aısl· 
maktadır, belkı rakam büyukt~. 
Bugün neye baliğ olmuştur. ıe· 

' ettirelim.) dediğim söyleınif 
t,r. Bundan sonra Fuad Ağralı ef 
ki kanuna göre maaş alan miltr 
kaid, dul ve yetım sayısının giif. 
den güne azaldığını rakamlara ~ 
tinad ederek beyan eylemiş ve si1 
!erine şu suretle nihayet vcrıniı" 
tir: 

- Maamafih yeni bir imkan b; 
lunursa bunu sevki tabiisine bl; 
rakmıyarak tahfif etmem e53' 
programımıııda teemmül ectiJınıl" 
tir. Fakat miktar azami olduğııl'' 
göre bugün için bırşcy yapılafll~ 
inşallah imkan bulunursa e11ıel 
temin yoluna gidilir. ~ 

hi diyecek ki bana tahsis edilıııiİ 
ı . 

olan maaştan ben mahrum ka .,ı· 

İtalyan • Yugoslav münasebatı 
Roma • Berlin mihverine doğru-
da ndoğruya dahil bulunmuyorsa 

·-~~~~~~~~~~~ 

Bugün 30 lira maaş alan bir 
adam vefat edecek o'lursa bilfarz, 
üç yetim bırakırsa bugünkü ka
nuna göre bir de kendisi ilave e
dilir, dörde taksim edilir, kendi 
hissesi olan 7,5 lira tenzil edilir, 
kalan 22,5 lira eytamına tevzi e
dilir. 

dıın, çünkü sahibi maaş sağ . 
saydı 30 lirası mesela 60 liral 
çıkacaktı, dörde bölünecektı, Y~ 
timlerin hissesine 45 lira düşe 
cekti, şimdi bu noktada da tadl; 
!at yapılırsa bir milyon küsur b'1 
lira da bu iş için tahsis ectnın1

1 
icab eder ve bu sure:le 14 mil~~ 
lirayı, mevcuda, yanı 16,5 mıl~ 
liraya ilave etmek icsb ede , 

neticesine vardık. B~~l~ ~ütı:~ 
bir rakam yekunu, onumuıd 
sene bütçesinin vaziyeti devle~ 
ihtiyaçları tespit edilmeksizin, 11 

da ı' sisteme tamanıilc intibak et
mektedir. Mezkur gazete, Yugos
lavya ile Macaristan arasında pek 

yakında dostluk ve ademi tecavüz 
paktı akdinden de bahsederek 

daha güç olmakla ):ıeraber Maca
ristan - Romanya barışının da ta
ha!<kuk etmesini temenni eyle • 
mektedir. 

Parayı Değil, Canınızı 
8 ile Alırım 

(1 inci sahifeden devam) 
Yenişehirde oturan Arnavud 

Cafer adında biri dün akşam Ye
nişehirden geçerken Ziba sokağı
nı nbaşında alacaklı bulunan Fe
rid ve Abdullah adında iki adanı

la karşılaşmıştır. Cafer. Ferid ve 
Abdullahtan borçlarır,ı istemiş ise 
de borçlular biraz daha bekleme
sini rica etmi~lerdir. 

Hemen parayı almak istiyen Ca
fer ile Ferid ve Abdullah arala
rında münakaşa başl~mıştır. Mü
nakaşa esnasında borçlulardan bi
ri: cSana biraz beklemeni rica et
tik laf anlamıyorsun. Zorla biz 
metelik bile vermeyiz git malı • 

Eminönü 
Meydanı 

Vali ve Belediye reisi Lütfi Kır
dar bu sabah Eminönii meydanın
da tetkik ve teftşilerde bulun • 
muş ve meydanın açılma ve tan
zim edilme işleri etrafında yeni 
emirler vermiştir. Bundan başka 

bu sabahtan itibaren nakil vasıta
ları kemer altından geçirilme • 
mekte ve Mısırçarşısının kapısı -
nın önünden ve camiin arkasın .. 
dan dolaşmaktadır. 

Şimdi eski maaşları yeni kanuna 
göre tahvil edersek bu eytanı da-

kemeye. demiştir. B D . N l G . R 1. Af 
Bunun üzerine fena halde hid- QŞ, lŞ, ez e, Tlp OmQ zzıı• 

detlenen Cafel' de: Ben par,1yı de- • • •• •• w k S· 
ğil canın; , bile alırım diyerek nevraljı,kırıklık ve butun agrılarınızı derhal e 
kamasını çekmiş ve kaçmıya va- B B icabında gUnde iJç ka,e alınablllr. il 
kit bulamıyan Abdullahın sol me
mesi üzerinden Feridi de sol böğ

ründen ağır ve tehlikeli surette 
yaralam.ışttır. Ümidsiz bir halde 
bulunan iki yaralı da can kurtaran 

otomobilile Beyoğlu Belediye has
tanesine kaldırılmışlar hildise 
den sonra ka~mak istiyen Ama • 
vud Cafer yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

istanbul Erkek Öğretmen Okt..IU ~ 
Satınalma Komisyonu Başkanhğı ırl" 

"' Okulumuzun elbiselik kumaş ve iskarpin ihtiya<:ına aid iJ~ll 
günkü Cumhuriyet gazetesindedir. •505• ./ 

' ~ Jj,, 
İstanbul Kahveciler, Kıraathaneciler ve Mevadclı KıııJ ' 

Satmayan Gazinocular Cemiyetinden : 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Cemiyetinlizin 1938 srnesi mesaisi netayici ve hfsabatıııın te~ 

ve idare heyetinin ibrası ile değiştirilmesi talimatname ıcabındaıı ~ 
idare heyetinin nıs!ının yeniden seçilmesi ve 939 yılı çalışma rl 
hakkındaki umumi heytt huzu rile yapılacak toplantı ve rı·' 

Hepsine 700 lira bedel tahmin edilen Emirganda Emirgan cadde- zakerede cemiyete kayıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene cüzdan.!~ 
sin.de eski 30, yeni 40 numaralı ve 14 harita numaralı sahilhane enıkazı birlikte 27/1/9'39 cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar Bahıa.Ii cadcl .1101 

satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü- de 10 N. lı esnaf Cemiyetleri binasındaki Cemiyet idare merkeıı 
ilk t · t k bulunmaları ilan olunur. 

düdüğünde görülebilir. İstekliler 52 lira 50 kuruşluk emına ma • !-------------·------------
buz veya mektubile beraber 27/1/939 Cuma gü.oü saat 14 buçukta Dai-

mi Encümende bulunmalıdırlar. (194) 
Sucular ve Küulsüz Meşrubatçılar Cemiyetindev : 

İstiklal caddesinde (Matkoviç), 
Tünelde (Vingopıılo), Galatada 
(Yisopulo), İstiklal caddesinde 
(Kemal Rebül), Şişlide <Pertev), 
Kasımpaşada (Vasıf), Hasköyde 
(Barbud), Beşıktaşta (Nail Ni -
had) eczaneleri 

etmek ve bu suretle Polonya ile müşterek bir hudud vücude getir- İstanbul Madeni San'atkirlar 
mek hususundaki emellerine vakıftır. Macar hükfuneti, bu meseleyi 

38 · ·· t ·· h bt ntcıl''~ Cemiyetimizin 19 senesı mesa ısı ne ayıcı ve esa a mı 1,, 
ve idare heyetinin ibrası ile değiştirilmesi talimatname icabından ° r 
idare heyetinin nısfının yeniden seçilmesi ve 939 yılı çalışma 1~ 

Kadıköyde (Yeni Moda), (Mer
kez), Üskiıdarda (!ıtilıad), Sarı
yerde (Nurı), Heybeliadada !Halk) 
eczaneleri 

ortaya attıkça bu mutalcbnh hakkında Polonyanın haynhahane ha- Cemiyetinden : 
reketine güvenebilir. Şimdiki vaziyette Polonya hükümeti, Çekoslo- 1938 yılına aid muamele ve hesabların tetkikile heyeti hnzıranın 
vakvaya karşı bir giina arazi muta! ebe etmek tasavvunında değildir. h .. d . . . . . 26111939 p b gu·· nu' saat 14 · .. . . . . ibrası ve eyetı ı arenın seçımı ıçın erşeın e 
Hükümct, Karpatlaraltındaki vekayıın ınkışafıoı dıkkatle takıb et- .. . . . 
ınckt•dir ve L•histanın menfaatleri tehlikeye maruz kaldığı takdirde , den 16 ya kadar Turbede Cemıyet m erkezınde Cemıyete k~yıtlı azanın 
bu tehlikeJi defetmek için icab eden tedbirleri alacalctır. gelmeleri ilan olunur. 

. .v 
hakkındaki umumi heyet huzu rile yapılacak toplan!.'. ' J$f 

zakerede cemiyete kayıtlı bilcümle esnafın sıhhi mua;,-ene cuzuJ~ b 
birlikte 27 /1/939 cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar Türbtde !:> rJlel' 
caddesinde 10 N. lu esnaf Cemiyetleri binası,daki Cemıyct idaıt 
kezinde bulunmaları ilan olunur. 
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Tefrika Nll1Dal'88ı : 14 vozon: Rahmi YAGIZ 

Biraz Sonra Kagol Kruvazörü 
Bütün Haybetile Açıkta Göründü 

Ben Güvertedeki Makineli Tüf eklere Emir 
Vereceğim. Ateşle Karşı Koyacağız, 

Haydi Kaptanlar! .. 
Saim Bey Ethem kaptanı kolun

dan tuttu; sordu: 
- Ne var kaptan! Taarruz fi

lan mı? 

- Ufukta hır duman görünü -
l'or... Kesafetine bakılırsa harb 
gcınisi olacak... Hemen staper 
edelim! 

- Sebeb? 
- D;ğer süvarilerle konU§alım! 

Elbirliği ile hareket tarzımızı ka
rarlaştıra!ı.ın. 

- Sen bilirsin! 
Ethem kaptan makine telgrafına 

•Staper. emrini verdi. Bahriah
ıner staper etti. Kendisini 200 met· 
re mesafe ile takib eden Bezmia
leınıe Mithatpaşa da durdular ... 
Ethem kaptan seınaforla (1) Bez
ıniftlem ve Mithatp"§a süvarile -
tın; kendi gemisine çağırdı. İki 
dakika sonra Çer kes İsmail ve 
Osman kaptanlar Bahriahmere 
geldiler. Güverteye çıktılar. Mer
diven başında kendilerini karşılı
l'an Bahriahmer süvarisine sor
dular· 

- Hayrola ne var? Ne oldu? 
Ethem kaptan izah etti: 

1
. - Ufukta bir siyah duman be
ıl'di ··· Bakın! 
E!iıe duman istikametini işa -

retle devam etti: 

b . Bu, harb gemisi dumanına 
e~zıyor... Eğer tahmin ettiğim 

!lıbi bir destroyerse ne yapacağı
lllızı, nasıl hareket edeceğimizi 
kararlaştıralım! · 

"fransporlar Aınasranın 10 mil 
kadar şimalinde bulunuyorlardı. 
Sahilden çok uzaktılar. Kanal 
lıattı üzerinde duruyorlardı. Os
ı:ıac v~ Çcrkes İsmail kaptanlar da 
d•ıtbün,erini dumana doğru çe
trdiıcr Dikkatle baktılar ... Söy
endıle,: 

k - Ga!tba yanılmıyorsun Ethe.ıı: 
Pt ~.. Bu bir Rus harb gemısı 

olacak! 

-- Ne yapalım şimdi? 
- B.lmcm! 
- Ben de bilmem! 

d - Durup bckliyelim mi? Sahile 
o.,ru kaçmağa mı girişelim? 
13u. m .. k d cvzu epeyce muna aşa e-

l ildı. Duman gittikçe yaklaşıyor, 
'~ 0•ııor·ar bulundukları mevkü 

llı~lı:ıfaza ediyorlardı. 10 dakika 
~o . 
lıo ' Bahriahmerin prova rasıdı 

- Y•canla haykırdı: 
b• (l) s .. nafo;, gem-il-e-re_ma_ hsus 

t~·~flt\i ınuhaberc sistemidir4 Kü
l'u lı"naklarla kolları hareket et
ırın,.ı, daki 
fll~ • ~uretlle J•pılı r. K ara 

b llıa ışaretleri gibi Mors alfa· 
r ·ı 

~ullanılır. R. Y. 
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ııı;eşekkür eLtim. Lafı değiştir -
k liızmdı• 

ll! . 
era, sordu: 

-.. llaloya geliyor musun? 
-.. ll'la· . f 
Şek _ e hayır!. 

~· b ıb Sınan döndüğü zaman bi· 
4 a.1 

k""ı b onun münaka~asını yapar -
""v· Uldu. Meral !Ufı birdenbire ,o ırd· 

t!ibi: ı ve ilk olarak soruyormuş 

-- 1'ab·· b <ied· il aloya geliyorsunuz! 
ı. 

şkib s· 
al trıl 1 ınan karısına •b uda su-
t!ÜlQ(i; dıyen bir bakışla bakarak 

-- ~ başıad e tuhaf sual? Balo faaliyete 
Bebet· ığıınızın yıldönüınü müna -

ıle v .1 tltaıc erı ıyor. Çalışmamıza iş-
eden bütün arkad:i§lar seve 

- Gelen Rus gemisi... İyice 
belli oldu. Provasındaki beyaz ze
mini havi haçlı bayrağı dürbünle 
seçiliyor! 

Ethem kaptanın eli ayağı ke -
sildi. .. Korku dolu bakışlarla fin
canlaşan gözlerini arkadaşlarının 
yüzünde geııdirdl, heyecanla tek
rarladı: 

- Söylesenize ne yapacağız; 

mahvolduk!. 
Kaymakam Samı müdahale et-

ti: 
- Muharebeye hazırlanacağız! 
- Olınaz! 

- Olmaz ne demek? Çıldırdın 
mı kaptan! Rus gemL~i üzerimize 
gelirken eli kolu bağlı gibi seyre 
bakacak değiliz ya!. Ben güver -
tedeki makineli tüfeklere emir ve
receğ~. Ateşle karşı koyacağız! 

Ne yapalım. Haydi kaptanlar .. Siz 
de geınilerinize g!din. Topunuzu, 
tüfeği.nizi hazırlayın.. Geriye ka· 
çacak vaktimiz yoktur. Tek ça
remiz bu ... Haydi marş!. 

Kaptanlar sandallarile Bahriah
merden ayrıldılar, kendi gemile
rine döndüler. 
Beş dakika sonra Kagol kruva-

2lÖrü iki mil kadar açıkta bütün 
heyeti ve heybetile gözı..:": . ü. 

Ethem kaptan güverte üzerinde 

dona kalmıştı. Kaymakam Sa~ 
Bey topçulara, makineli tüfeklere 
emirler verdi. Namlılara menni 
sürüldü, makinelilere şeritler ta -
kıldı. Herkes heyecan içinde işin 
olacağını kestirmeğe, varacağı ne
ticeyi hesablamağa daldı. 

Saim Bey Ethem kaptana ses
lendi: 

- Kaptan! Haydi, gemiye yol 
ver!. 

Makine telgrafında: 
-Tam yolla ileri! 
Kumandası çınladı .. Bahriahmer 

bir ok hızile ileri atıldı, Kagol bir 
mile kadar sokulmuş, prova se -
edilen işaretler yol alınağa baş
liyan Osmanlı transporlarına! 

- Staper ediniz! 
Emrini tebliğ etmişti. Ethem 

kaptan işaretleri gördü, meyus 
bir tavır ve bitkin bir sesle söy
lendi: 

- Dur işareti veriyor kayma
kam bey! Staper edeceğim! 
reninin işaret cundasında txıka (2) 

(Devamı var) 

(2) Toka etmek: İşaretleri İŞ&· 
ret direğinin ucuna asmak! Oku
nacak halde çekmek, işaret kaldır· 
ma işinin tamamlanmasıdır. 

R. Y. 

iki Direkli Yelkenli Ve 
Derya Perileri 

(5 inci sahifeden devam) 
Yat hareket ediyor. Küçük a • 

daya vasıl oluyorlar. Oltaları a -
atıyorlar, 

- Kaptan, oltama yem takar 
mısın? ... 

Güzel gözleri süzer~k söylenen 
bu cümle, hususile yemi takar -
ken temas edilen tın:ıkları mani
kürlü yumuşak eller, genç kapta
nın bütün vücudünü sarsıyor. 

Bunlardan, bilhassa sarışın bir 
güzel kalbini .;ekiyor. O kadar gü
zel, tatlı bakışlı gözleri var ki. .. 
Dikkatle bakmağa cesaret ede -
miyor. 

Nihayet konuşuyorlar. Genç 
kadın şuh bir eda ıle gülüyor, a -
!ay ediyor. Hak)<ı da var: Paris 
kibarlarının gözdesi, meşhur bir 
şantöz ... Ne kibar, ne yakışıklı 
erkekler görmemiş. Fakat buna 
rağmen bu güzel vücudlü gemici
den hoşlanıyor, hoşlandığını da 
saklamıyor. 

Bugün de diğerleri gibi geçi • 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

seve bu eğlenceye iştirak deck· 
lrdir. Bunların içinde bittabi en 
başta, Sermed Bey .. 

Artık hiç bir mazeret, bu söz Ü· · 

zerine, meşru ve muteber olamaz
dı . 

- Elbette efendım dedim .. Her 
nekadar kalabalıktan hoşlanın !l • 

sam bil bu baloya iştiraki bir va
zife saydığım için geleceğim! 

Meralin yüzünde sistemli bir te
bessüm uçtu. 

• İstanbula giidyorum. Bana kal-
sa senelerce İstanbulun yüzünü 
görmek istemem. Fakat şirkete ait 
çok mühim bir meseleyi takip et
mek için gitmem lazım! Şekip Si-
nan böyle istiyor. 1 

yor. Genç kaptan, hepsinin sev • 
gilisi, fakat henüz hiç birinin a· 
şıkı değil... 

Kadınlara karşı düı i.ıst ve hür
metkar davranıyor, m.ıhteriz gö
rünüyor. Kadınlar da ayni suret
le h~reket ediyor. Latifeden ileri 

varınıyorlar. 

Bir gece, Kan sahilınde gezinir
ken Juan körfezinde, kaptanı yat
ta bırakıyçrlar, karay:ı çıkıyorlar. 
Parisli dostlarını buluyorlar. Mi
ramar otelinde yemeğtl, dansa gi
diyorlar. 

Eyhlle kadar, bu böyle devam 
ediyor. yavaş yavaş havalar se -
rinliyor, deniz arasıra kabarıyor. 
Yatla gezme mevsimi geçiyor. Bir 
gün patronu diyor ki. 

- İşte, aylığın, bir aylık da a
vans ... Yatı eski yerine, Britan • 
yaya götür, limanda eski yerine 
bağla ... 

Kadınlar da ellerim sallıyorlar: 
- Gelecek yaza yine görüşü -

Bugün beni istetti. Derhal git - \ 
tim. Görür görmez gülümseye • 

rek: 
- Sana bir seyahat çıktı, deli

kanlı, dedi. İstanbula gidiyor • 
sun!.. 

Şaşırdım .. Sevindim diyemem .. 
İç~de tuhaf ve belirsiz bir ta • 
kım kıpırdanmalar duydum. Bun
lar sevinç alakaları demekti. Fa
kat her halde canım da pek sı -

kılmamıştı. 

Şekip Sinan: . 
_ Havalar güzel, küçük bır se

yahat senin için faydalı olacak -
tır. Burada işe gömüldün. Bır hay
lı yorulmuş bulunuyorsun .. Va • 
kıa İstanbulda görccegin işin pek 
kolay değil amma, ne olsa bu ara
da dinlenirsin! 

Dedi.. 

Mesele mühim ve mahremdi. 
Lakin kısa bir zamanda halledi · 
~bilirdı. Şekip Sinan bir takım 
direktifler verdikten sonra; 

ŞEREF HIRSIZI 
(5 inci aahifeden devam) 

miyordu. On yedi yaşına gelince 
bir lokantaya hi7ımetçi verdL Mari 
burada çok kalmadı. Birçok k~
selerle tanıştı. Nihayet bir eğlence 
kadını oldu. Hem de vesikalı ... 

Çok müşteri (!) buldu ve çok 
para kazandı. Bu sırada kırk ya 
şında, zengin bir adamla müna
sebat epyda etti. Vesikasını g:r< 

verdi. Uzun bir müddet bu adam-
la yaşadı. Varını yoğunu elind~n 
aldı. Günün birinde evden kaçtı. 

Elinde ve avucunda m.etelik 
kalmıyan bu zavallı adam şimdi, 
köy köy dolaşıyor, matrabazlıkla 
hayatını kazanmıya çalışıyor. 

Mari, bu adamın bir gün ken
disinden intikam almak fikrine 
düşmesi iht~alile korktu. 1935 de 
Reni terketti, Breste geldi, yeni
den eski san'atına başladı. 

O devirde casuslukla uğr"§mı
yordu. Hatta bunun ne demek ol
duğunu bile bilmiyordu. Bir ada
mın şerefini, ınevkiini, saadetini 
mahvetmişti. 

Şimdı birini daha buldu: Yir
mi beş yaşında bir bahriye mü • 
laziıni: Ober'le yaşamıya başladı. 

Bu münasebet, genç bahriyeli 
için bir felaket başlangıcı oldu. 
Az sonra, güzel kadının mazisini 
nasıl bir çirkef içinde yetiştiğini 
anladı. Fakat ne yapsın, gönlünü 
kaptırmış bir kere ... Kadını çe
kecek, hayatını temin edecek pa
rası da yok. 

Mari; san"atına devam 
teklifinde bulunuyor: 

Ve diyor ki: 

etmek 

- Gönlüm sende. Merak etme .. 
Ben çalışır, hayatımı kazanırım. 
Lüzumunda sana da yardımda bu
lunurum. Sen, yalnız beni sev ... 

Ober, kabul etmiy<ır. Kısa bir 
zaman içinde para tedarik edece
ğini söylüyor. Mari, parayı nere
den bulacağını sormuyor. Hem 
onun ne vazifesi bu... Tek para 
gelsin de... Birinci aşığına acı

mıyan kalbsiz kadın, ikincısine mi 
acıyacak!. 

Ober, bütun vatan hainleri gi
bi, yabancı bir devletin ajanına 
müracaat ediyor, hizmete hazır 
bulunduğunu söylüyor. Mahke -
metle iddiası: 

·Ehemmiyetsiz, hatta yalan ma
lumat vermekle par:ı çekmek is
tiyordum ... • diyor. 

Kabil mi bu?. Ober, bu suretle 
casusluğa başlıyor. Sukutunu ha
zırlıyor. Aldığı para pek o kadar 
çok değil. Şerefini fedaya değ . 

.. 1 ruz ... 

Diyorlar, o-;omobillerine bini . 
yorlar, uzaklaşıyorlar. İşte, bütün 
bir banyo ıne\ simi şüren bu tatlı 
rüya bu suretle niha~'el buluyor. 

İskarbenek, yntı Br•tanyaya ge
tiriyor. Fakat, sarışın kadını bir 
türliı unutamıyor, hayali bir türlü 
gözlerinin önıinden gıtmiyor. 

Bir bahane ile Parise geliyor. 
Patronundan bir iki eylık avans 
alıyor. Üstünü başını düzüyor. 
Güzel şantözün evine gitmek is -
tiyor. Fakat cesaret edemiyor ... 

Sonrası günün birınde otelde 
ölü bulunuyor. Öldüren kim ve 
sebeb ne? ... 

- Bir de rıcam var! 
Dedi. 

Yüzüme bakıyordu; uzun uzun 
dudaklarını ısırdı. Bir müddet tır· 
naklarını dİ'iledi.. Kağıt açaca • 
ğil~ sümen üzerinde manasız bir 
tempo tuttu. 

- Bu taınamile hususi. ailevi 
bir iş, dedı. 

Benim İstanbulda bir kız kar
deşim olduğunu bilıyor ınusu -
nuz? .. 

Cevap verdim: 
- Hayır, hiç işitmedim. 
Başını pencereden yana çevir

mişti: 

- Şimdıye kadar hiç ismi geç
medi. Çünkü dargındık. İzdivacı
na muhalif olmuştum. Sevişerek 
evlenıneğe kalktığı adam ona lıi

yık değıldi. Bu akıbet• çok uzak
tan görerek evlenmesine mani ol
mağa çalıştrm. Bu hatcketım aile
vi bir dargınlığa sebeı oldu. Da
rılıştık.. Netekim korkllıf:uın baş-

mez. Fakat, Marinin sevgi:sini ida· 
me için para llzım. 

Dikkat nazarı çekmemek ıçın 

sevgilisinin namına bir posta ku
tusu kiralıyor. Bu suretle tehli • 
keyi bertaraf etmek istiyor. 

Mariye, büyük bir apartıınan
da konforlu bir daire tutuyor. Her 
türlü masrafını temin ediyor. Es
ki sokak sürtüğü, şık bir kokdt 
olup çıkıyor. 

En ağır mantolar, roblar giyi -
niyor. En lüks lokantalarda ye -
mek yiyor, en kibar barlarda va
kit geçiriyor. 

1937 de, Ober; jan Dark mekteb 
gemisile devriıüem seyahatine çık
mak mecburiyetinde kalıyor. Sev
gilisinden tamam dokuz ay ayrı 

yaşıyor. 

Mari, bir başkasını buluyor. Ye
ni dostu bir otomobil kazasında 
ölüyor. 17 eylUlde Tulona geliyor. 
Birkaç gün sonra (jandark) lima
na giriyor. İki sevgili yine bulu
şuyorlar. Birlikte yaşamıya baş-

Bu sırada, Marınin annesi ağır 
hastalanıyor, kızını çağırıyor. Ma
ri, birkaç gün için annesinin ya
nına gidiyor. Geçen 2 son teşrin
de Tulona dönüyor. Fakat, tren
den iner inmez yakalanıyor. 

Ve sevgilisinin, kendisinden ev
vel yakalandığını, cürmünü de iti
raf ettiğini haber alıyÔr: 

- Evet, Oberle beraber Y"§l· 
yorum. Llkin casusluk ettiğinden 
haberim yok benim ... diyor. 

Tulon divanı harbi. mülaziıni i
dama, sevgilisini de üç sene hapse 
mahkum etti. 

Oberi tanıyanlar: 

- Oh! Bu ağır bir ceza ... Za -
vallı gencin, düşman ajanına ver
diği vesikalar ehemmiyetsiz şey
ler ... Zavallı, ne yapsın... Bu 
fettan kadına gönlünü kaptırmış. 
Para yetiştireceğim diye ne yap
tığını bilmemiş. Asıl bu kadının 
kafasını kesmeli... 

Diyorlar. 

Krallar Kralı ı 
Papa Vatikan'da: 
Nasıl Yaşıyor? 

( 4 üncü sahifeden devam) 

Papa, bu koca sarayda kilise 
ve dünya işlerile uğraşır. Günde 
en azı on sekiz saat çalışır. 

Papa 11 inci Pi, seleflerinden 
daha çok ziyaret kabul cd~r. Sa
raydaki protokolu ;adet şiirmiş -
tir. Huzuruna çıkan kadınlar el
an mantil demlen biçimde fistan
lar giyinmek mecburiyetinde ol
malda beraber erkekler adi kos
tümler giyebilirler. 

Papa, zıyaretleri, duvarları kır
mızı istufa kumaşları kaplı taht 
salonunda kabul eder. 

Papa, çok okur, gönderilen ra
porları, dosyaları birer birer tet
kik eder, kararını verir. Geceleri 
saat 12 de yatar. Sabahları da 6 da 
kalkar. Sabah ayinini bizzat ya
par. 

Gece, samimi dostlarını hususi 
surette kabul eder. 

Yazın, Albana nehri kıyısındaki 
Kestelli Roınani sarayında ika • 
met eder. Bu sırada koca Vatikan 
sarayı derin bir sükunete dalar. 

!arına geldi. Ayrıldılar. Kardeşi
mi katiyyen affetmek niyetinde 
değildim. Lakin haber aldım ki.. 

Şekip Sinan sustu. Yüzüne ba
kıyordum. Bariz bir teessür var
dı. Sesi titriyordu. Mendilile al
nındaki ter damlalar.nı kurula • 
dıktan sonra sözüne devam etti: 

- Haber aldım ki, dul kalınca 
bu serbest hayat onu bir parça 
inhiraf ettirmiş.. Bunu vaktile 
önlemezsem çok kötü bir akıbe
te sürüklenebilir. Annem ihti -
yardır. Kendisine yanıma gelıne
lerini yazdım. Kardeşım, anne -
min bu teklifi şiddetle reddede -
rek, Şekip Sinan ismli bir oğlu 
olmadığını söy !emiş.. Kardeşim 
buraya gelecek. Muvakkat olsa 
da cnu bir müddet için buraya 
çekmek fayd~dan halı değildir. 

Belki burada bir kısmeti çıkar, 

evlendirir~. İstanbulda işiniz 
bittikten sonra, beraber avdet e
dersin z .. Daha evvd hareket .ııü-.. 

Bozkırlıların Hasreti 
Mayvayı 

Pahalıları dırdı 
($ inci sahifeden devam) vimizin, apartımanımızın önünde 

İşte, İstanbulda, mcyva fiatla- günün en ziyade alış veriş saat -
rının pahalı olmasının bir sebebi lerinde, meyva satan seyyar sa
de Bozkırlıların olmayışıdır. tıcının sesini duymalıyız. Pence-

Anadolu yayalasından gelen bu reden bakınca, ihtiyacımızı hatır
çocukların, büyük bir şehrin ik: - lamalı, bu meyvalara imrenrr~'ll
tısadi hayatı üzerinde bu kadar yiz. Yani modern Bozkırlılara, ha 
mühim bir rol oynamalarını hay· ta eskisinden daha fazla miktard 
retle karşılamayınız. Bu, doğru - ihtiyaç vardır. İktısadcıların ta. 
dur. Her yıl, Bozkırdan gelen bu birile, malı müşteriyE arzetme-
delikanlılarm sayısı 700 - 800 ka- liyiz. 

dardı.. O vakit, manav büyük bir re-
Ş~di, artık, onların da, birkaç kabet karşısında kalacaktır. Fi . 

ay İstanbula gitmek, beş on ku - atları mümkün olabilen asgari 
ruş kazanmak hulyaları yıkıldı, hadde indirecektir. 
ümid kapıları kapandı.. O halde Belediye, seyyar satıcı. 

Bcızkırlılarm hasretini en derin- lığı ıslah ve teşvik etmelidır. lyi 
den çeken kabz~allardır. Onla • bir kontrol altında bulunan sey -
rın ı.yrılışı, bir evlad acısı gibi yar setıcı, şehir iktıtsadiyatında 
yüreklerine çöktü. en ı;üzel rolü oynar. Bu yazımı, a 
Meyvanın bol ve çeşidli olduğu Jakadarların dikkat gözüne ko -

aylarda, Halde küfeler, sandıklar yarım 

içinde bekliyen, çürümeğ yüz tu- I==============~ 
tan bütün o meyvalar a bakarak 
kabzımallar, derin derın Bozkır • 
lıları hatırlarla .. 

Son günlerde, gazeteler, ıneyva 
pahalılığından daha sık ve etraf • 
lıca bahis ve şikayet etmeğe baş· 
!adılar. Bundan bir müddet evvel 
şehrin ana meselelerinden biri o
lan meyva ve sebze işını bir mü
nasebetle tetkik etmiştim. Bu da· 
va öyle emirle, tamimle halledi
lecek bir iş değildir. Bir şehir ik
tısadiyatı meselesidır. İktısadcı

lar daha iyi bilırler. 
Yazımın baş tarafında yaptığım 

.Bozkırlı edebiyatı. sırf, bu ha
diseyi aydınlatmak içindir. Ma
navda meyva pahalı mı satılıyor? 
Sebebi şudur: 
Meyvayı istihsal eden köylü 

ıslaha ve yardıma muhtaçtır. Mey
va htanbula uzak şehirlerden ge
liyor, nakliye işi gayri munta -
zamdır. Nakil işi büyük nakliye 
şirketleri tarafından değil, Pera
kende surette yapılır. Meyvaları 
İstanbula getiren nakil vasıtaları
nın frigorifik tesisatı yoktur. İs
tanbulda mey va aldığımız mana
va kadar. mal, çok mutavassıt e
linden geçer. 

İşte yukarıda sıralaaığım se 
beblerdir ki bizim meyvayı pa 
halı yememizi ınucib oluyor. 

Her şeyi boyuna Belediyeden is
temiyelim. Gayet açık konuşmak 
lazım: Yukarıda saydığım sebeb
lerden hıç birini Belediye berta
raf edecek vaziyette dcğıldır. Bu
na ne bütçesı, ne teşkilatı, hatta 
ne de salabiy~t ve vaz,fesi mfuaid 
değıldir. Bu mesele memleketın 

1 
umumi iktısadi yapılı~ı ve kal • ı 
kınmasile alakadardır. 

Mc·yvanm pJhalı oluşuna belki 
şu sebeb de gösterilebilir: Şehir
de ihtikar yapılıyor mu•. Demek 
ki Belediye, eğer var~a, an :ak bu 
sebebi ortadan kalduabılır. Bu
nun da fiat üzerine çoı: fazla mü
essir olabileceılini zannetmiyorum. 
Şimdi pahalılığı doğuran ilk sı

raladığını sebebler ortadan kal . 
kıncay~ kada7. meyvayı İstanbul
lulara ucuz yedirebilmek için, Be
lediye, ihtikarla mücadeleden baş
ka, bir de şunu yapabilir: B-ızkır
lıların yerinidoldurmak. Yani ma
lı, herkesin ayağına götürmek. E-

nünü tayin edersin, hazırlanır, 
ben kendisine lazım olan parayı 
bir mektupla sana vereceğim. İs
tanbula iner inmez görür, bunla
rı verirsin! 

- Emredersiniz! .. 
Dedim. 

Yazıhanesinin gözünden çıkar
dığı yüklü bir zarfı bana uzattı. 

- Adresi üzerinde yazılıdır. 
Zarfın üzerini okumadan cebi-

me koydum. 

Elini uzatırken: 

- Yarın hareket et oğlum! 
Dedi. 

Şekip Sinanı balo gecesinden 
sonra görmemiştim. Bu geçen üç 
gün içinde onu adeta çökmüş bul
dum. Çok düşU\celi ve muztarip· 
ti. 

Halbuki balo gecesi, şırketın sc
nei devriyesi ınünasebetile neka
dar neşeli ve coşkurdu. 

(Dt'VBDU var) 

Merih Yine 
Yaktaşıyor 

(5 inci sahifeden deı:um) 
duğunu ileri sürerek böyle şeyle
rin ancak insanlar gibi zekr mah
lı1klar tarafından açılabileceğini 

düşünmüştü . Bır de Merih yıldı
zının yüzünde her vakit senenin 
mevsimlerine göre değişiklikler 

görülınektedi r. Mesela uç taraf • 
!arda daima beyazlık vardır. Kı
şın geniışliyen, yazın da daralan 
bu beyazlıklar Merih yıldıızının i· 
ki kuııbıındaki buzlardan başka 

birşey değildir. Yazın eriyor, a 
zalıyor, kışın da artıyor demektir. 

Fakat Merih yıldızı güneşe biz
den datıa uzaktır. Merih yıldızı 

lazım olan oksijene malik değildir. 
Güneşin hararetinden, ziyasından 
az istifade edebilmektedir. Onun 
için soğuktur. İşte bunları nazarı 
dikkate alan dığer alimler de Me
rih yıldızında insanlar yaşıyamı
yacağı kanaati bu'unmaktadır 
Yalnız muhakkak olan birşey 

varsa o da Merih seyyarc:sirun bu 
sene dünyamıza yaklaşacağıdır. 

Fezada kiınbilir nasıl bir sür'atle 
mesafeler aşarak bize doğru ge -
len bu scyyarede eğer lnsa"1ar 
var da onlar da bizim gibı <iü. Ü· 

nüyor, öğreniyor demektir. K'ii
natın esrarını araştırıyorlarsa bu
rada neler yapıldığını, kendilui 
g:bi insanlar olup olınadığını Ja 
merak edeceklerdır. B:i§lı:.rını u 
zatarak bu tarafa bakarlarsa 'le 
görecekler• Hap harb hazırlıgı 

mı?. 

Rivayete göre biı:.m d~nyarnız 
başka seyyarelcrder gôrulecck >· 
!ursa yemycışil görünmes. lazım 

gr iyormuş. Oralara k•m:.en;n gı

dip de buraya baktığı ise id<lia 
edilemez!. 

Amerika da 
Hazırlık 

(4 üncü sahifeden deva'!'' 
Fakat Bu içtimada konU§ulan 

şeyler ne kadar gizli kalırsa ga -
zetecilerin merakını bir kat daha 
arttırmaktan geri kalmamıştır. 

Onun için ortada birçok rivayet 
dolaşmağa başlamıştır. 

Mesel~ Amerikanın Londra el
çisi Kenedi toplantıda şöyle de
miş diye yazılıyor: 

- Önümüzdeki ilkbaharda bir 
dünya harbi çıkması mümkılndcir' 

Buna Ukranyanıı: Almanya ta 
rafından istilii olunması, ) ahud 
da Tunusa İtalyanlar tarafından 
yapılacak hücum sebeb olabilir 

Paris elçisi Bulit de onun soz
lerini tasdik etmiştir. Her ikı -Af,r 
son söz olarak parlamento har•. 
ciye encümenine şöyle denı.şler: 

- Bizim bundan çıkaracağımız 
bir ders varsa o da hazırlann • .ı'>
tır. 

Diğer taraftan Amerika ;le ·~

ponya arasındaki münaseb~• da 
~ayanı d'kkat deroeede naz;j.le<
n.ektedir. Zecri tedb.r ist ve~ ve
ya japonya ile lıer türlu tıcnri 

rrünasebetleri kcsıne.k ıstıyer.!<r 



GRİ PİN 
varken bu ızlır~ba 

katlanılır mı? 

Baş, di§ ağrıları, nezle, kırgınlık ve ~ütmekten mütevellit bütün 
ıstırapların başlamasile beraber aklınıza gelen ilk isim olınalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

j En seri, en tesirli, en kat'i netice J 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat ve Gripin yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz .. 

Beyoğlu Dördüncü Noterliğine 
Türk kömür madenler anonim şirketinin, Kırzade Şevki ve şüre

kası nam kollekti.f şirketi zimmetindeki 5640 lira 86 kuruş ile faiz ve 
icra tazminatı alacağının tahsili davası derdesti rüyet bulun.makta 
iken, borçlu şirket İstanbul icra dairesi marifetile bir konkordatxı ak
tederek 16 Nisan 1937 tarihinde asliye mahkemesi ikinci ticaret da
iresine tasdik ettirmiştir. 

Mezkt'.ır konkordato yüzde otuz üzerine in'ikad eylemi§ olup bu
nun yüzde 7,5 u konkordatonun tasdiki tarihinden bir sene sonra ve 
12,5 u altı ay sonra ve kalan yüzde onu da bir sen sonra tediyesi mu
ıkarrer idi ise de, bilahare şürekadan Kırzade Şevkinin vukuu vefatı 
üzerine şirket infisah edip hali tasfiyeye girdiği cihetle ticaret kanu
nunun 233 üncü maddesi mucibince zikrolunan vadeler sukut ederek 
bilumum borcun kanuni faizi iskonto edilmek şartile muaccelen te
diy€si vacib olmuştur. 

Borçlu şirket önce dairei icradaki takibimize karşı şirketimize 

olan borcunu kamilen inkar eylediği halde, muahharen berveçhi ma
ruz yaptığı konkordatosunda 3349 lira 1 kuruş miktarını ikrar ve tas
dik eylemiş olduğundan ve şirkete ayrıca tasfiye meomuru tayin edil
memiş olduğu cihetle ticaret kanununun 212 nci maddesi mucibince 
kfıffei şüreka tasfiye memuru mevkilnde bulunduklanndan, muma -
ileyhim borcun tahtı ikrarlarındaki kısmının mezkt'.ır konkordato mu
cibince yüzde otuzunu derhal tediye etmeleri iktiza eylediği halde me
.yanedeki zikrolunan davayı bahane ederek tediyei <leyinden imtina 
etmektedirler. 

Binaenaleyh taraflarına aşağıdaki ihtaratı icraya mecburiyet hasıl 
olınuştur. Şöyle ki: 

Davayı mezbure el'an derdesti rüyet bulunmakta ise de, şirketimiz 
ıborçlar kanununun 6ıt nci maddesinin son fıkrasındaki sarahat daire
sinde tarafına kısmen tediyeyi kaıbul eylemekte olduğundan, elyevm 
borcun mukarrunbih olan 3349 lira 1 kuruştan ibaret olan kısmının 
yüzde otuzu yani 1004 lira ve 70 kuruşu vacibüttediye halinde bulun
maktadır. 

Binaenaleyh meblağı mezburu taraflarına vukuu tebligattan bir 
ha.ita zarfında tediye etmedikleri takıdirde, icra ve iflas kanununun 
307 nci madde-si mucibince konkordatonun şirketimiz hakkında feshini 
taleb ve dava edeceğimiz ve borcun münaziünfih olan kısmı için dahi 
mezkur kanunun 305 ve ticaret kanununun 239 nen maddeleri muci
bince şimdiden pay ızyırıp hıfzetmedikleri takıdirde yine ticaret kanu
nunun 248 nci maddesi mucibin_ce müteselsil ve şahsi mes'uliyetlerini 
dava edeceğimiz malumları olmak üzere tanzim eylediğimiz işbu do
kuz nüsha ihtarnamenin tasdiki ile bir nüshasının şürekadan Ga.ıatada 
İktisad hanında üçüncü katta mukim İmam oğlu Bay Mustafaya ve 
bir nüshasının müteveffayı rr.umaileyh Kırzade Şevki veresesinden 
Beyoğlu Şişhane yokuşunda Klrzade apartımanında zevcesi Bayan 
Nazire ve oğlu Bay Hüseyine ve kızları Bayanlar İrfana ve Zişana ve 
Ankarada İtfaiye meydanında mimar Halim apartımanında oğlu Bay 
Sabri ve kızı Bayan İhsana tebliğini ve bir nüshasının şirketimize 
ia::lesile dokuzuncusunun hıfız buyurulmasını rica ederiz. 

Adres: Türk Kömür Madenler A. Ş. Galata Hovagimyan han 

is" anbul Defterdarlığınca ;ı: 
Muh Hll'ne' kıvmoti 

Lira 

Cerrahpaşada: Eski Davudpaşa yeni Bobiyar mahallesinin 
Çar;laklıhamam sokağında kain olup Üniversite tarafından 
hazine adına istimlak olunan yeni 31- 33 - 35 sayılı üç evin 
ankazları. 

Sultanahmedde: Tapu dairesinde mevcud yirmi iki adet 
eskı çini odun sobası. 

Ayasıofyada: Kiıin türbelerin· kubbelerinde teraküm eden 
ve 00 - 90 çuval miktarında olan güvercin gübresi toptan 

195 

70 

(ku~i:ıelerin etrafından toplanması alıcıya aittir) 40 
Yukarıda yazılı ankaz, soba ve gübrenin satış bedelleri peşin ve 

sırf nakid verilmek şartile hizalarında gooterilen muhammen bedeoller 
üzerinden açık aııttırma usulile ayrı ayrı satışları 9/2/939 perşembe 

günü saat 14 de yapılacaktır. Diğer şeraitini öğrenmek istiyenlerin her 
gün ve arttırmaya işlirak edeceklerin de mezkur gün ve saatte Milli 
Emlak Müdürlüğünde toplan.an komisyona müracaatları. (M) (519) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıjtı yer: SON TELGRAF Matbaası 

• 

PASTiL KATRAN HAKKI Öksürükleri kökünden!~ 
.• keser tecrübelidir. I p A S T İ L 

S U M E R B A N K ' A•kerr f•brlk•l•r 1 
Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma _ lrtnıarı 

5 aded toma tezgahı alınacak 

Fabrikaları Müessesesinden : Tahmin edilen bedeli (20,000) li-
ra olan 5 adet torna tezgahı askeri 

P 8 m. U. k 1 P 1 •ı ğ ı fabrikalar Umum Müdtirlüğü mer-
kez satınalma komisyonunca 6/3/ 
939 Pazartesi günü saat 15 te kapa-s a t 1 Ş 1 
lı zarf ile ihale edilecektir. Şart -
name parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temi-

Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 Kuruş nat olan 1500 lirayı havi teklif mek 
lo » » 480 » tuplarını mezkur günde saat 14 de 

Nazilli Bez Fabrikası malı 24 » » 580 » kadar komisyona vermeleri ve ken- Soğuk algınlığı, nezle ve tanef-
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 )) » 580 )) dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 fi.Is yollarlleı geçon hastalıklar• 

ve 3 üncü maddelerindeki vesika - dan korur, grip ve boğaz rahat• 
Ya:nız Lreğ[i Bez Fabrikas•rıda: \1ar1a mezkur gün ve saatte komis- sıziıklarında, ses kısıklığında 
10 Balyalık siparişler için » » 575 » yona müracaatları. (305) pek faydalıdır, 

~~ :: :: :: :: :: ~~~ :: da~:tanbul 5 inci lcra Ivie,murluğun-'I j N G İl İz KAN Z U K 
50 )) )) )) )) )) 560 >> 1 Bir borçtan dolayı mahcuz olup 1 

ı satılmasına karar verilen hamam. Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. . . 1 

ı1 f al d ki 
. gıyınme ve soyunma yerleri vezne I :;;..;;:;;;;;;;;;:;;;;;;,.;;:;; __ ....,. _________ _ 

İplik müstehliklerinin yukarda yaz ı abril< ara gün erece erı 1 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verecekleri vesair eşya ve teferruatı açık art - 1· nhı"sarlar U. Mu" du" rlu" g" u" nde 

1 

tırma surctile 28/1/939 tarihine ve 24 numacadan inct>ve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 
rastlıyan Cumartesi günü saat 8 ipliği müstelıliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayni şartlarla yalnız I ·---
den 10 a kadar Mahmutpaşa hama- C i Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. ıns 

ı•••••••=••••nıım•m•mıaımlliJ mınd.ı satılacaktır. Birinci arttır _ 
ıv.ikddfl Muhaıı men 

bedeli 
%7,5 Te- E•s.lt.ıı 

şekli 
İll••••- • a. mada verilen bedel muhammen 

111 i kıymetin % 75 şini bu lmuzsa ikinci 
, Beheri 

L. K. 

minatı 

Bayramda Yalnız 

iZi ay s .. 
Çıkacaktır • -İlilıılannızı vermekle hem kendinize ve hem de 

KIZILAY'o yardım etmiş olacaksınız. 
Müracaat yeri: 

İstanıbullla: Postahane karşısın.da 
KIZILAY Satış Bürosu. Tel. 22653 ve 

.. 

Postahane arkasında, Ankara caddesi köşesinde Kahramanzade han. 
İLANCILIK KOLLEKTİF ŞİRKETİ. Tel. 20094/95 

f(, 
arttırma 6/2/939 Pazartesi günü ay- ------------------------------. 

Çember raptiye 3000 kilo - 49 1470,- llv, ~" a~.,, 
nı yerde ayni saatte yapılacak ve İnce kınnap 300 , l, 00 300,- 22, 50 pazarlık 
en çok arttırana satılacaktır. Al -

I - Nümunesinin eob'adı ve evsafında fakat siyah renkte (300 mak isteyenlerin göstHilen mahal-

l
i de hazır lıulunmaları ilan olunur. çember raptiyesi ile nümunesine uygun olmak üzere (300) kil 

t14186) kınnap hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayn satın alınacaktır . --------------! II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarınd 
1 Fatih Sulh lkinci Hukuk Hakim- terilmiştır. 
ı liğinden: III _ Eksiltme 27 /1/939 tarih.ine rastlıyan cuma günü hizal 
/ Fatihte Karagümrükt~ Peraken - yazılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki al 
\ de Kasım ağa mahallesinin Kasım misyinunda yapılacktır. 
· ağa sokağında 8 numaralı evde o - IV _ Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
turan ABDULLAH,a : v - isteklilerin· eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
Şaban Kurun tarafından aleyhi- güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona ge 

nize ikame olunan Karagümrükte iliin olunur. (421) 
Mukaddem Perakende Kasım ağa JI JI 

••••••••••••••••••mBallBBBllOl•Bm elyevm Derviş Ali mahallesinin ı _ Şartnamelerine ekli listede cins, eb'ad ve miktarı yazılı 
İ»lMnoul Gümrükleri Haş Çıkmaz odalar sokağında 8 numa - telıf renkde 2800 adet bobin sigara kağıdı açık eksiltme usulile 

M ""d"" liJ v -- d ralı sizin de hissedar bulunduğunuz alınacaktır. 
U Ur gun en : arasının izalei şuyu davasının ilanen II _ Muhammen bedeli beher milimetresi 2.20 kuruş ve 

İhale günü 8/2/939 mezat kaime numarası 1000 MA marka muh
telif numaralı gayri safi sikleti 3675 kilo ağırlığında 689 lira 70 kuruş 

değerinde demir civata somunu MKN 916 DB marka KS 109 kilo 30 

yapılan tebliğata rağmen gelmedi -ı 1280.40 lira olup muvakkat temin.atı 96.~ !iradı~. 
ğinizden gıyabınızda davaya bakıl- Ul- Eksiltme 14/2/939 tarihine rashyan salı günü saat 14 de 
dı. Mahallinde keşif icr., edildi. Eh- •şda levazım ve mubayaaıt şubesindeki alım komisyonunda Y 
livukuf tarafından 26/12/938 tarih- ktır. lira boyasız vernik MKN 1001 NMB (JP) 971 M ve N KS 11 K 500 G 

31 lira merserize pamuk mensucat MKN 1213 ABA 3 KS 170 K 51 LD 
müstahzaratı kimyeviye sanaiye MKN 926 EV /SJF 1 N ve N KS 3':l 

11 rapor mefadına nazııran mezkur IV- Şartnameler parasız ofarak her gün sözü geçen şubeden 
arsanın kabili taksim olmadığı tas-ı bileceği gibi nümuneler görülebilir. 

K 435 L 62 KD yün mensucat MKN 925 EV /SJF 1 M ve N KS 16 K 
.500 G 222 LD yün mensucaıt MKN 5316 440 gram 81 LD ipekli kadın 

rih edilıniştir. Müdd~tinde itiraz et-ı v _ İsteklilerin ekısiltme için tayin edilen gün ve saatte 
mez ve muhakemenın muallak ol- güvenme paralarile birliıkte yukarda adı geçen komisyona gel 
duğu 15/2/939 Çarşamba günü sa- ilan olunur. (516) ;robu l\'IKN 846 SMCO 5140 KS 60 K 30 LD iktiyol (transite) MKN 

.5306 640 gram 53 LD deri kadın çantası MKN 5311 2 K 220 G 164 LD 
jpek kadın elbisesi MKN 5353 1 K 540 G 115 LD ipek mensucat pa•
çaları MKN 5349 420 G 36 LD ipek mensucat MKN 5351 400 G 31 LD 

ipek mnsucat MKN 5352 1 K 480 G 113 LD ipek mensucat MKN 5355 
560 G 40 LD ipek kadın elbısesi MKN 5360 500 G 25 LD ipek sabahlık 
MKN 5361 460 G 34 LD -ipek kadın elbisesi ihale günü 12/2/939 MKN 

at on dörtte mahkemeye gelmez ve 
ya bir vekil gôndermczseniz vakı -
aları kabul etmiş addile nihai ka -
rar verileceğini natık olan işbu 

muameleli gıyap karan on beş gün 
müddetle ilan olunur. 

(1939 - 64) 
5401 AZOA 210 M ve N KS 304 kilo 2012 lira 30 kuruş değerinde yüzde -
otuz nisbetinde sun'i ipeği havi yün ipliği MKN 5465 4 K 700 G yün [) 
örıne fanila ceket ve çorap MKN 5452 7 K 500 G 29 L 37 KD pamuk r • 

GOZ DO .... TORlJ 

Murad Ran1i Aydın 
1 k t k MKN Taksim - Talimhane, Tarlabaşı karyola takımı MKN 5453 3 K 200 G 41 LD işleme i yata· a ımı 

5458 14 K 32 LD sepet sandık MKN 5459 4 K 30 LD kullanılmış yün caddesi No. lO Urfa aprt. 
Tel: 415.'i3 elbise MKN 5460 1 K 700 G 43 LD kullanılmış ipek elbise MKN 5525 

700 G 56 LD ipek kadın elbisesi MKN 5524 700 G 56 LD ipek kadın M [41),.MffeıDI P.V.> 
elbisesi MKN 4283 28 K 100 G 19 LD pamuk yelek, entari, don, ceket, pı=f'\~~-
şalvar MKN 4334 11 K 500 G 23 LD ipeklı pamuklu mensucat MKN 1 T b d 
5324 340 G 25 LD deri kadın çantası MKN 169 KS 122 M ve N 35 kilo lıFıWi~!il/i;iiiJ Sehir Tie aa:~-- ;U 
36 LD mukavva kutu MKı\!' 152 BB 136 M ve N KS 29 K 30 LD mu- .litt~ '~ ,.,.., 'ı; Y 
ıkavva kutu MKN 151 FWD 10 M ve N 42 K 47 LD mukavva kutu ~ij/"" :ı DRAM KISMI 
3585 7 K 750 G 16 LD sun'i ıpek mnsucat MKN 3298 6 K 150 G 21 ~ .. ;m:ıi:llı.' Bualq> m ?.O.&IJ da 
LD sun'i ipek mensucat MKN 844 TY 3276 M ve N 2 K 200 G 41 LD <HAYDUTLAR) 5 p. 

radyo liimbası MKN 3270 23 K 13 LD kasarsız pamuk mensucat MKN * _ 
4298 14 K 18 LD ipliği boyalı pamuk mensucat MKN 4333 14 K 19 LD E luğrul 
pamuk basma ihale günü 14/2/939 MKN 5406 KS 382 K 75 gram 914 Sadi Tek 
L 68 KD hurda haline ge:irilmi§ selloloit cilalı dolu sin!'ma filmi par- TIY A TR05U 

çalan MKN 5362 2 K 120 G 185 LD sun'i ipek parçaları MKN 5363 Taksimde 
260 G 22 LD safi ipek mensucat MKN 5364 500 G 38 LD biçilmiş dikil- (Bu g'!'!e) 
miş ipek elbise MKN 5431 38 K 51 LD boyalı ağaç konsol MKN 533: AKTÖR KiN 

Beynelmilel meşhur eser 
Yakında (İNSAN MABUT) 

* TURAN 
Tly a~rosu 

Bu akşam 

Cemal Sahir ve 
arkadaşları 

İlk defa 
(ÖPEYİM AYAKLARINI) 3 P. 

* * I- Tuzlalarınuz için şartnamesi mucibince 90 adet vagonet 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira v 
vakkat teminatı 352.50 liradır. 

III - Eksiltme 10/3/939 tarihine raslıyan cuma günü saat 1 
Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonund 
pılacaktır. 

IV - Şal'tnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubede 
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak eotmek istiyen Firmaların Fiatsız te 
rin1, Detay ve etı'adını gösterir resimlerin ve vagonetlerin yata 
hakkında ayrıca mufassal izahat ile detay resimlerini ihale günü 
bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tut fen ... 
sine vermeleri ve teklifleTinin k"bulünü mutazammın vesika alm 
lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte " 
güvenme paraları ve tuz fen şubesinden aldıkları vesika ile birlikte 
karıda adı geçen komisyoıµ gelmeleri ilan olunur. (515) 

Cin•i * * Mikdarı Muhnımen B. 
tutarı 

L.r• Kr. 

% 7.5 
teminatı 
Lira Kr. 

eksiltaı.si 
şeklı •' 

~~-----~---~~----------~----; 
Taktir cihazı 31 kalem 550,- 41 25 Açık 14,. 
için montaj 
malzemesi 
Teknik alatı 20 • 1258,10 94 35 Açık 15 

I - Diyarbakır fabrikası taktir cihazı montajı için satın alıJ1 8 

bakır, çelik, gaz boruları, çelik gaz Flanjları; Vali Rakor gibi 31 1<8· 

malzeme ile şarap lfıılxıratuvarı içinde 20 kalem teknik alat şubeıı 
deki listeleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktıf· 

II- Muhammen bedelleri!e muvakkat teminatları hizalarınd• 
zılmıştır. . 

III - Eksiltmeler 9/2/939 tarihine rastlıyan perşembe günü bl 
larında gösterilen saatlerde Kabataşia levazım ve mubayaa\ şube 
deki alını komisyonunda ypılacaktı_r. 

IV - Listeler her gün sözü geçen şubede görüle-bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde '~ 

güvenme paralarile birlikte yukania adı geçen komisyona gelfll 
ilan olunur. (514) 

770 G 51 LD ıpek don çorap MKN 5315 3 K 160 G 33 LD yün kadın 
elbissi MKN 5273 430 G 37 LD ipek mensucat MKN 5282 560 G 48 LD 
ipek mensucat MKN 5328 48a G 37 LD ipek eteklik MKN 5272 540 G 44 
LD çocuk muşambası MKN 5279 25 LD ipek kadife MKN 5249 420 G 34 

LD ipek mensucat MKN 5281 800 G 52 LD ipek masa örtüsü MKN 
5523 3 K 100 G 206 KD ipek örme boyun atkısı MKN 5515 6 K 48 LD 
deri sandık bavul MKN 5509 500 G 37 LD ipek kadın elıbisesi MKN 5508 
100 K 45 LD boş ağaç kafes sandık MKN 5507 KKC 1411 KS 54 K 
500 G 115 LD muşamba kaplı ağaç kanepe MKN 5502 11 ~. 44 LD firenk 
halısı MKN 5494 17 K 500 G 24 LD ağaç kanepe MKN 5453 HSB 1459 

23 K 69 LD muşamba kılıf MKN 5225 2 K 600 G 116 LD ipek yatak 
örtüsü MKN 5410 MP 2134 M ve N KS 56 K 62 LD boş mukavva kutu 
MKN 5430 NSADRC marka KS 56 K 66 LD lastik levha 1549 sayılı 

kanun mucibince ve başlarında yazılı günlerde saat 13 lıuçtlkta 2490 
sayılı kanun hüki!mlri dai:resintle Sirkecide Reşacliye ı:adaesindekl 
Gümrük satış salonunda açık arttırma iie satılır. İsteklilerden mafiye 
ünvan tezkeresi!e malın değeri nisbetinde % yedibuçuk pey akçesi 

makbuzu aranır şratnameler her gün da:i.rede görülebilir pey akçeleri 
her gün alınır. Yalnız ihale günlerinde pey akçelerinin tam saat 12 ye 
kadar vezneye yatırılması ve bu saatten sonra kat'iyen pey kabul edil
mez. Peşin para ile mal almak istiyenlerden belge aranmaz. Her gün 
müteferrik u:fak eşya satışları vardır. Bunların listesi satış salonu ka-

Tekmil varyete numaraları de- .. •• w f ı; 
ğişmiştir. 25 ikincikanun çarşamba Gumruk Muhafaza Genel Komutanlıgı stan 

pısında asılıdır, (511) 

akşamı Hamiyet Yüceses ve Satınalma Komisyonundan : 
arkadaşları 

/ 

• 
Halk tilpereti 

Bu akşam 
Saat 9 da 

Büyük operet 
(Modern kızlar) 

Yazan: M. Yesari 

1 - Deniz vasıtaları için 100 er metrelik 7 parça galvanizli ziJl~_ 
3 kfüt 1 parça zincirin ve 2 admiraltı demirinin 6/2/939 pazartesi g~ 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı ,1459, lira ve ilk teminatı •110• liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. . 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline 1<9
: 

2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mkt~ıs 
Ga:lata eski ithalat gümrüğündeki komisyona vermeleri. .366t 


