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Y eniKabine,ProgramınıHazırlıyor, A vrupa'nın Siyasi 
Yarın Meclis Huzuruna Çıkacak Ufku K a r a r ı yor 
Yeni Vekiller Vazifelerine Başladılar İtalya, Seferberliğini 

Yeni Meclisin Bir Nisanda Toplanm2sı Mukarrerdir. Meb'us Adedinin Azaltılması İçin intihab Kanu~unda Tadilat Yapılması Şubatın Başına Bitirecek 
ve Her 35 Bin Kişi için Bir Meb'us Seçilmesi Muhtemeldir. rakat Henüz Meclise Bu Yolda Dır Teklif Yapılmamıştır. 

Nası I 
Kab i 1 

Olabilir? 

Parti G u rubu 1 n ti ha batın _A_lm_a_n __ ya_A_fr_ik_a ... va_A_s_ke_r_G_ö_nd __ e_r ..... ip 
Yenilenmesine Karar Verdi ltalya Kıt'alarını Takviyeye Başladı 
Parti Hükumet Teşkilatından Ayrılıyor 
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İ 1 k O 1 a r a k D a h i 1 i y e V e k a 1 e t i 11 e 
tabiliriz ve.. bunun çaresi ~ s 1 
zannedildiği kadar mtişkül p t· Genel ekrefer ,.9.., ·1 A ld 
tedbirlere başvurmayı icab a r 1 y r 1 ' 
ettirmez ... --

Yazan: ETEM İZZET BENİCE· Parti Reis Vekilliğine Yeni 

K öylüyü okutmanın en ve
lfid, basit ve müessir çare
sinin mıntaka yatı nıek ~ 

lehleri olduğunda "rar ediyoruz. 
İki veya üç yıl içinde tesi~ ve inşa 
edebileceğimiz 500 yatı mektebi 
S<ınede 750,000 Tü ·öylüsünü i•· 
lediğimizden daha "kcmmel bir 
~te okutabilir. 

Blı arkadaşım, ııeçcn günkü 
llıakalemi okuduktan sonra: 

- Nasıl?. 
Diye sordu. 
- Gayet basit.. 
Diyerek izah ettim: 

- Mektebler dört sınıflı ola • 
tak, her yüz köy için 1500 talebe 
alınacak. 500 mektebde 750,000 
talebe okuyacak. Hatta bu talebe
n· ın belki yarısına yakın kısmı pa-
tası ile okumayı tercih edecektir. 

\' e_ bu izahmu isbat için, de
vanı ettim: 

. - Köylü okumayı bütün şevki 
ıle · t" k" 15 •Yor. Bunun için de feda • 
arlık yapıyor. Mekteb binası yap· 

tıran, muallim parası verıniye 
~ali olan köylerimiz çoktur. Fa· 
f at, herşeyin başında 150-400 nÜ· 
Uslu köylerimiz için muallim 

llıektebi mezunu öğretmen bula· 
~1YOl"\ız. Şehirde biiyüyen, şe • 

'•de okuyan, şehirde öğretmen 
çıkan b" h h ' . b" d .... ırgenç er a.ı. ~..:-• ır ıssız 

~ ~~ın tepesindeki veya eteğinde
' '. ltıektebe öğretmen olarak git
"'Yor. Hayat sarıları kendisini 
~ıltıy ~ 
. or. Mıntaka yatı mekteple-
•ınde b 11" 1 • u mua ını crı seve seve 
oral.,.a ·ı . 1 k c k' gı mış ve mem e et ço • 
il lar ·ı c • 1 ı e haşhaşa kalnıış bula -

1
. agız. Çünkü mektebin kaloriferi, 
1·ın 

t .: Yosu, radyosu, sineması, kii· 
"Phan · 

0• C•ı, konforu bulunacak ve 
greı111 • 

ı k en ınes'ud bu haz ve hayat ev i .. 
y.. ıçınde çalışncaktır. Bu beş 

,.._ ukz Yatı mektebi için muallim 
"•• teb" d" ı ınezunu öğrebnen ade • 

•ni te . 'l'·· n11n edebilmek ise nihayet 
~"~kiye nıaarif teşkilatı için üç 
•ıa d"· Ilı.. ort senelik bir gayretle 
uınliind .. 
~. ur. 
·•itck" . 

liıııı . ıın, bır zamanlar mual -
Crı u .. d k b 1 nı .,on erece mekteb u a-

·~1ğın1 • · · d na 12 ıçm Dıyarbakır, A a· 
•Iİi Sıvas ve sair şehirlerdeki mu· 
•ııe ~ mektebi rini kapamıya 
}'arc l~r oltnu!jtnk. Köyliiınüziin 
ru~sı, Yahud yarısrna yakını ço
lıil· arını P3n•iyon ücreti muka-

ınde k 
bit 0 utmayı da kabul ede . 

••eki · 
ııe t •tıne göre geriye kalan 

anıaın·ı olan k.. 1 e meccani okuyacak 

Başvekil Tayin Edildi 

B 
aşvekil dün sabah topla • 
nan Parti Divanından son· 
ra. Reisicuınhur İnönü'ne 

istifasını vermiş ve bu istifa Jl.lil-
li Şef tarafından kabul edilmiş 

ve yeni kabineyi teşkile Dahiliye 
Vekili ııe Parti Genel Sekreteri 
Refik Saydam memur edilmiştir. 

Bu haber, diin akşam bazı re· 
fiklerimiz tarafından ikinci tabı 

yapılarak bildirilmiş bulunmak· 
tadır. 

Ancak gazetemiz, fevkalade ve
kayi mtistesna ikinci tabı yapa
rak okuyucularımızı heyecana 
düşümıemeği kendisine prensip it
tihaz etmiş olduğundan bu hııberi 
bildirmek üzere ikinci tabı yap· 
111ağa lüzum görmemiştir. 

Bugün bu mesele baldruıda al· 
dığunız yeni malfimatı ve istifa
nın kabul ve yeni kabinenin te-

Y enı Dahiliye Vekili Faik Ôztrak 

§ekkülüne aid haberleri aşağıya 

sırasile yazıyoruz. 

YENİ HÜKÜMETİN PROGRAMI 

A 
nkara 26 (Hususi muhabi· 
rimizden telefonla)-: Yeni 
hükfunet yarın Meclıs hu· 

zuruna çıkarak programım oku· 
yacak ve itimad istiyecektir. 

Kabine, bugün programını ha-

(Devnmı 6 ıncı sahifede) 

Yeni Ba.ıvekllimiz do ktor Refik Saydam 

Seçim 
Hazırlığı 

Parti 
işleri 

A 
nkara 26 (Husu>t muhabiri· H alk Partisi umumi katibli· 
miz bildiriyor: ı - Dün ha· ğine Parti umurd idare he-
ber verdiğim veçhile, Ve • yetinin kiitib muavini Er-

killer Heyeti, Parti grup heyeti, .-urum meb'u~u doktoı Fikri Tu-
Parti umumi idare h~yeti ve Par· zer tayin edilmiştir. 
ti riyaset divanından teşekkül e· Bu tayin neticesi Dahiliye Ve-
den Parti di•ıanı, dür., Milli Şef kaletile, Parti Genci sekreterliği 

İnönünün riyasetinde toplanmış· f!en ayrılmış bulunmaktadır. 
tır. Bu toplantıda, seçimin yeni • '!iiküınet ve Parti beraberliği 
lenmesine ve keyfiyetin Meclis Cumhuriyet Halk Partisi genel 
Parti grupunda müza ''eresine ka· ba:ıkanlık divanı tarafından 936 
rar verilmiştir. senesi 18 hazirrnında verilmiş 0 • 

Saat 10 da grup toplanmış ve lan kararın neticelerini tetkik et-
bu meseleyi müzakere ve kabul rnek Ye bu neticeler~ göre alm-
etmiştir. . . ması icabeden yeni kararları ihzari 

GRUP IÇTIMAI man;yette te2mmül etmek üzere 
Ankara 25 (A.A.) - C. H. P. Erzincan meb'usu Saffet Arıkan • 

Büyük Millet Meclisi GTupu u • Kütahya meb'usu Reeeb Peker, 
mumi heyeti bugün Büyük Millet Ankara rneb'usu Mümtaz Ökmen 

b
• • 

Mecrısinin umumi içtimaını mü· Amasya me usu Esact Uraz, zon-
teakıb saat 17 de Trabzon say • gudak meb'usu Halil Türkmen • 
lavı reis vekili Hasa:ı Sakanın (Devamı 6 ıncı sahifede) 
reisliğinde toplandı. !==;,;===::=::===:'====ı:=~I 

'Yeni Başvekil Dr. Refik say • iş Ve Sumer~ank Umum 
dam söz alarak kürsiye geldi ve 

ye•ıi teşekkül eden hükumetin Mü~ürleri de İstifa mı 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 BARSELON DÜŞMEK ÜZERE] [ 
[diyorlar ? 

İş bankası umum müdürü Mu
ammer Eriş ile Sümer Bank u • 
mum müdürü Nurullah Esad Sü
mETin bu vazıfelerinden istifa ey
Jed 'kleri söylenmektedir. 

Maamafih, bu dakikaya kadar 

Roma, Paris' e Meydan Okuyor 
Almanya 

Müstemleke 
İstiyecek 

Muallak Dünya 
Meselelerinin Hepsi 

Ortaya mı Dökülüyor? 

L ondra 26 (Husud) - İngiil2 
siyasi mehafilinde şiddetli 

bir asabiyet ve mdişe be -
lirmektedir. Bu endiş• .. Barselo • 
nun sukut etmek üzere bulunma • 

sından, talyanın bir kısım askeri ) 
silah altına çağırmasmtlan, Fran
sız, talyan ihtilfüınm şiddetlen · 
mesinden v eAlmanyı.nın Akde- / 
niz işlerinde göstcrmcğe başladı· 
ğı alakadar ileri gelmektedir. Lon
dra siyasi m<'hafilinio Avrupada 
siyasi ufkun l\fünih itiliıfından- 1 

ltalyan motörlü kıt'alarından bir grup 

beri bu derece kararrı .adığmı be
yan ediyor. 

Gelecek hafta Hitlcrln nutkun
da Aimanyanın müstemleke ta • 
Jeblerini bildirme>"İ bekleniyor. 
He: halde önümüzdekı haftalar 
Avrupa için kat'i b'~ mahiyette 
addedilmektedir. 

Loııdra 26 (Daily Mail gazetesi· 
nin Roma muhabiri bildirlyor: 
Mevsuk bir membadan öğrcnılcii· 
ğine göre Mussolinı, Pcrselon şeh· 
rinin sukutunu mütcakıb İspan • 
yaya taallük eden başlıca mesele· 
!erin müzakere ve hall1 için dört-

(Devamı 6 mcı sabü~d•) 

Yeni Denizbank 
Müdürü Geldi 

l_L_°m.-P-.e_k_s~Ş-.i_rk_e_t_i_M_e_s_el;si 1 

Henüz Hiç Bir istifa 
Vuku Bulmamışhr 

Banka Teşkilatında Geniş 
Ölçüde Değişiklikler 
Olacağı Söyleniyor 

Y usuf Ziya 
~"' -• Önişin De-

nizbank U
mum Müdürlü • 
ğünden istifası ü-

Tahkikat Ankara 
Müddeiumumiliğince 

Yapı·lıyor 
~irketin T emin~t Mektu~unu Deniz~an~ Yerdiği Cfüetle 

Bankada da Araştırmalar Yapıldı 
ı:erinc yerine ve- .., ngiltere de 
kaleten tayin edi- ı bazı firma· 
len, devlet serma- lara müna· 

Yusuf Ziy:ı 

Er zen 

Y~~ile ku.rullın. sebetsiz şekılde 
muesseselerm mu- müracaatte bulu
rakabe iı<?yeti re- nan lmoeks Limi
isi Yusuf Ziya ted şirketi hakkm
Er:zin, dün Anka- daki tahkikata 
rada yeni vazife- Ankara Cumhu • 

sine başlamış ve Yeni Başvekil ve 
İktısad Vekili ve diğer zevatla te· 
mas ederek vazifesi hakkında di· 
rektif aldıktan sonra bu sabah 
şehrimize gelmiştir. 

YENİ UMUM MÜDÜR 
İŞ BAŞINDA 

Yusuf Ziya Erzin, doğruca De
( Devamı 6 ıncı sahifcıle) 

Almanya 
Polonya 
Arasında 

riyet müddeiu • 
mumiliği el koy • 
muş bulunuyor. 
Öğrendiğime g().. 
re üç ay evvel te
şekkül eden bu 
şirket, kredi an -
!aşması münase • 
betile İngilterede
ki bazı müessese· 
!ere müracaat e
derek muayyen 
bir komisyon mu
kabilinde Türkiye 
ile yapılacak iş • 
!erin kendilerine 
verilmesinin te • 
min edileceği bil· 
dirilmiştir. Bu li-ı.11 oy zekalarını tercih ile de 

Yatı mekteblerine alnbilir ve 
(Devamı 6 ıncı sabiiede) 

ispanya f~eselesi Devletler 
Arasında Hal Şekline Bağlanacak 

(){.u:ısı ô uı~ı •ahiledu) 

bu ~ayiaları ne teyid, r.e de tekzibjSiyasi 
edec~k bir ma!Umat vardır. 

MüzakC'reler Yapı.lıyor 
(Yazısı ti mcı sahitede) 

Devamı 

6 ıncıda İmpeks §irketinin bulunduğu bina 
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Yapılacak 
Yol ve 

Mecralar 

PO L • 
1 s Otobüslere 

Son 
lhta r 

PARAYA VE PARADAKİ 

KADINA AŞIK OLANLAR 

B 
öyle hikaye hiç dinlediniz 
mi?. Robert Duval isminde 
bir Aımırikalı geçenlerde 

bir iş için Budapeşte~ gidiyor. 
Fakat, Peştede bulunduğu gün -
!er içinde eline geçen bir Macar 
parasının üzerindeki kız resmine 
adeta aşık oluyor. Bu para, Ma -
carların 5 pengülük parasıdır. Bu 
paranın üzerindeki kız resmine, 
Amerikalı, dehşetli vuruluyor. Bu 

resmin hakiki modelini mutlaka 
bulmak istiyor. Kızı arıyor, tarı

yor, nihayet buluyor. Paraların ü
zerine resmi yapılan bu kadın, Ra
zi Toth isminde 22 yaşında bir 
kızdır. Amerikalı deriıal onunla 
l!!vleniyor ve beraber Amerikaya 
gidiyorlar. 

Dünyada paraya aşık olan çok 
insan görülmüştür ki, paranın ü
zerindeki kadın resmine işık olan 
her halde ilk defa görülüyor. 

OTELLERİN ISLAHI 

BAHSİ BiR ACAİB 

Ne yalan söyliyeyim, şu hava -
dise veya meseleye bir türlü ak
lım ermiyor: Otellerin ıslahı.. Ga
zeteler vakit vakit yazarlar.. •İs
tanbul otelleri ıslah edilecek .. ., 
•turizm cihetinden bu işe ehem -
mi yet verilecek .. • ve saire ... 

Kendi kendime düşündüm: O -
teller ıslah edilecek, ne demek? .. 
Otellerin ıslahı bence şöyle ola -
bilir: Milyonlarca lira sarfedile -
rek, her türlü konf.oru haiz, asri 
oteller inşa ettirmek .. 

Buna paramız var mı? .. Yok .. 
O halde, senelerdir, otellerin ısla-

1 
KOÇOK 1 

HABERLER __ , 
* Alman ve Polonya Yahudi

leri Filistine gitmek istemektedir. 

* İzmit belediye meclis inti -
habatı feııholwunuştur. 

* Sofyada kısa dalgalarla neş
riyat yapan gizli bir radyo mer
kezi meydana çıkarılmıştır. 

* Lehistan ve Avrupa işleri 

hakkında Leh Hariciye Nazırı mü
him beyanatta bulunmuştur. 

* Türkiye sigorta prodöktörle
ri bugün Halkevi salonunda bir 

toplantı yapacaklardır. 

* Bulgar Kralı Boris, dün Ve
nedik sarayında Musolini ile gö
rüşmüştür. 

* Yugoslav bandıralı ve 6000 
tonluk şilep Karadeniz boğazı ha
ricinde karaya oturmuştur. 

* Mekteblerin fizik ve kimya 
liiboratuarları için alınan aletle
rin bir kısmı mekteblere tevzi o
lunmuşlardır. 

* İstanbul defterdar vekil! Şev
ket Maliye Vekaleti muhasebe u
mum müdürlüğüne tayin olun -
muştur. 

* Aıbdülhamidin Beylerbeyi sa
rayındaki ikameti esnasında cere

yan eden muhaberata ait bir san

dık evrak bulurunuştur. 

1 

hı ile bir sürü tetkikata ne lüzum 
var? .. 

' . 
YARIM NİKAH USULÜ 

TATBİK EDEN EYALET 

Amerikanı.ıı Kalifurniya mınta
kasında yaşıyan yerli bir kavim 
arasında, yarıriı nikah usulü cari 
iıniş.. Yarım nikahta ne keramet 
var, acaba?. Tam nikahta bulu -
nan muhassenatın yarısı mı? .. Bu 
usulü pek anlıyamadık .. 

TESTERE İLE KARISINI 

KESEN BİR KOCA 

Sultanahmedde Utangaç soka -
ğında Kibarzade 'apartımanında 
oturan bir kadın bir buçuk sene
denberi ayrı yaşadığı kocasile 
kavga et~, kocası, kadının ko
lunu testere ile kesmiş.. Testere 
ile insan yaralanmasını ilk defa 
duyuyoruz. Acaıba, adam, daha 
evvel: 

- Seni kör testere ile keserim, 
diye yemin mi etmişti?. 

ESKİLERi KULLANMAK 

İSTANBULUN ADETİ Mİ! 

Hazırlanan Son Listede 
Neler Var? 

Belediyl reisliği İstanbulun muh
telif semtlerindeki _bozuk yolların 

Ve .. Mahkemeler 
. . ~.. ı. .ı:.. • • ,- 1 ~ • 

Utangaç Şahidin 'Bir Tek Kurabiye 
Dedik 1 eri de Çalınır mı? 

ve caddel~r~ süratfo tamir olun- "Şimdiye Kadar 
ması faalıyetıne devam etmek - Zonguldakt' an 

Dönüşünde Kendisini 

Memurlar Tanıdı ve 

Yakaladı 

tedir. Bu hususta hazırlanan son MtıhkemeyeGelmediğim 
liste mucibince Fatih kazası da - İçin, Slktlıyonım •• ,, 
hiln<ie; Yeşiltulumba, Lonca, Tat-
lıkanyak, Mütesellim, Marmara, 
Sa.'ayağası, Mevli\nekapı, Tepe -
bağı ve Sofular caddesi derhal ta
mir olunacaklardır. 

Diğer taraftan Haydarpaşa rıh
tımında denize akan mecraların 
kısmen tahdidile daire binası ya
nında ve kumluktaki açık mec • 
raların tamirleri ve üstlerinin ka
panması da kararlaştırılmıştır. 

Ayni faaliyet cümlesinden ola
rak Rumelihisanndaki büyük 
meydana ve Sanyerdeki Fıstığlı

bağla ryollarına hemen kaldırım 
döşenecektir. Sarıyerin meşhur 

Ortaçeşme caddesi de parkeye 
çevrileoektir. 

D 
ördüncü ceza hakimi dirsek
lerini masaya koydu, yum
ruk yaptığı ellerini şakak

larına dayadı. Bir iki dakika ö -
nündeki evraka göz gezdirdikten 
sonra ağır ağır başını kaldırdı ve 
demindenberi masanıı. yanıba -
şmda bekliyen genç kıza: 

- Anlat bakayım, Everelaıiyo, 
dedi Sen bu hadise hakkında ne 
biliyorsun?. 

Genç kız uzun kirpikli güzel 
gözlerini reise diktL Yavaş. fakat 
tatlı bir sesle söze başladı: 

Ahmed isıninde Vt henüz 16 
yaşında bulunan bir genç, bun -
dan iki sene evvel işlediği küçük 
bir hırsızlığın hesabını vermek 
üzere ancak dün yakalanarak 
mahl<emeye teslim oltınmuştur. 

Ahmedin çaldığı 100 paralık bir 
tek kurabiyedir!... Sokakta gördü
ğü bir seyyar satıcının camekA -
rundan bir tek kurabiye aşıran 

Ahmed, o vakit şehrimizden Zon
guldağa gitmiş, aşçılığa başlamış
tır. 

Geçen gün İzmirden biı' dostu- ı-------------

- Ben dava ile alakadar Ev -
le. niyos'u tanırım. Hadiseden son
ra, müşteki Yani ile bize gelınişti. 
Fakat sened hakkında kat'iyyen 
bir şey konuşmadılar. 

Kendisi, iki sene sonra dün tek
rar İstanbula gelıniş fakat vapur
dan çıktıktan biraz sonra kendi
sini tanıyan ve o vakittenberi a -
rıyan memurlar tarafından yaka
lanmıştır. 

muz gelınişti. Beraber köprü ü -
zerinden yürüyüp gidiyorduk. İz
mirli dostum, arka arkaya geçen 
iki üç otobüsü görünce: 

- Yahu, dedi, bunlar eskiden 
İzmirde işliyordu. Biz beğenme -
dik, eski, hurda diye kaldırdık .. 
Siz İstanbullular bizim eskileri -
mizi mi kullanıyorsunuz?. Bizim 
memlekette şimrli yepyeni oto -
büsler işliyor .. • 

Verilecek cevab bulamadım .. 
AHMET RAUF 

Et Toptancıları Ziraat 
Kurumuna Karşı Vaziyet mi 

Alıyorlar ? 
Bazı toptancı kasablarm şeh 

rimizde et satışını tanzim için biz

zat perakendeci kasab dükkan -

!arı açacak olan ziraat kurumu -

nun bu teşebbüsünü önlemek ü

zere propaganda yaptıkları an -
!aşılmaktadır. 

Bunlar peşin para he kurumdan 

ali§ veriş yapan kasablara müra

caat ederek kurumdan alış veriş 

yapmazlarsa .kendilerine yüzde 

50 noksan fiatla mal verecekleri
ni de söylemişlerdir. 

Bunlardan birinin Küçükçek -

meceden bile et parçaları getirip 

perakendeci kasablara ve lokan

talara verdiği haber alınmıııtır. 

Belediye bunun üzerine kasab
lar şirketi reisi Ahmed Karayı 

merkeze davet ederek bu vazi -
yetlerden dolayı izahat istemiş ve 
hem de hemen tedbir almayı ka
rarlaştırmıştır. 

* Almanyada yapılan Batıray 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 

* Ekmek fiatları aynen ipka o
lunmuştur. 

KISA POLiS 1 
HABERLERi ·--* Bursalı Mustafa oğlu Hilmi 

adında bir genç Beyoğlunda he -
nüz anlaşılamıyan bir sebebden 
çıkan kavga neticesinde Kocamus
tafapaşada kolacı sokağında otu
ran 18 yaşındaki Semihayı bıçak
la. sağ bacağından yaralamıştır. 

Semiha tedavi altına alırunış, Hil
mi tevkif edilmiştir. 

* Bakırköy !>ez fabrikası ame
lesinden Selim henüz anlaşılamı
yan bir sebebden çıkan kavga ne
ticesinde ayni yerde çalışan Os -
manı bir demir parçasile başın
da!\ yaralamıştır. Yaralı tedavi al
tına alınmış Selim yakalanarak 
tahkikata başlanmışt:r. 

* Tarlabaşında ot~ran Hadiye 
ve misafiri Fatma adında iki Ba
yan bir seyyar balıkçıdan aldıkla
.rı balıktan zehirlenmişler, hasta
lH!Yc kaldırılarak tedavi altına !l" 
lınmışlardır. * Şoför Yaşarın idaresindeki 
2189 numaralı otomobil Köprüde 
İsmııil adında birine çarparak 
muiıtelif yerlerinden yaralamış -
hr. Yaralı tedavi altına alınmış 
10för Y &§ar yakalanarak tahki -
kata başlanmıştır. 

* Bebek yolu inşaatında çalı
şan Ali oğlu Ali adında bir amele 
taş kırarken yerinden fırlıyan bir 
taş parçası başına isabet ederek 
ağır surette yaralanmış hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alın -
mıştır. 

* Sultanahmedde oturan mo -
tosikletçi Kazım, motosikletin ar
ka~ına aldığı Horonyan adında bir 
kızla Büyükdqeye gitmek ürere 
Şişliden geçerken ani olarak mo
tosikleti bozulmuş bu sırada ar -
kalarından gelmekte olan vatman 
İsmailin idaresindeki tramvaya çar 
parak Koronyanı sağ bacağından 
yaralamıştır. 

Müddei avukat Yaninin talebi 
üzerine, reis şahide şu suali sor
du: 

- Evleniyos ve Yani evinize 
geldikleri zaman İstefan sizde 
miydi? 

- Hayır. O gün İst2fan bize gel
medi.. 

Evereksiyodan sonra sorguya 
çekilen Nilm: 

- Ben bu mesele hakkında hiç 
bir şey bilmiyorum, diyince, reis: 

- Fakat seni şah id göstermiş -
!er, dedi. Madem birşey bilmiyor
dun, neden şahid yazdılar? .. 

- Orasını ben de bilmiyorum. 
Bir gün tanımadığım bir zat, se
ni de bu h!dise için şahid göster
mişler, dedi.Karakola gittim ve o
rada. hô.dise hakkında malıimatım 
olmadığını söy !edim ... 

Madam Kleo dedi ki: 
- Bir gün, İstefan, Leonora, 

Madam Sofya ve bir dr ben, bin
dik, İngiliz sefareth:ın.,si önünde 
otomobile; gitmek iç'1ı Osmanlı 

bankasına .. Ne zaman geldik Köp
rü i:stüne ... 

Şahid, suçluyu işaret etti: 
- Bu İstefan indi otodan, ben 

gideceğim d ., ' , noterı:.. ve ban
kanın önünde durunca taksi, ben 
ayrıldım onlardan, girdim şeker 
almak için Yaninin dükkanına. .. 

- Demek onlarla bankaya gir
medin? 

- Hayır .. 
Kleo, yerini Leonor~'ya terketti. 

geriye çekildi .. 
Reis, genç kızın hüviyetini öğ

rendikten sonra, ayağ~ kalktı ve 
yüksek sesle: 

- Hadise hakkınd.< bildiklerin~ 
artıksız ve eksiksiz olarak, doğru 
söyliyeceğine şeref ve namusun 
üzerine yemin eder misin? dedi. 

Leonera gayet yavaş: 
- Evet, dedL 
- Yemin ederim de .. 
- Tabü ederim. 
.Hilim kaşlarını hafif çattı: 
- Kızım, y2min ederim, desene, 

Kanun nazarında 100 paralık bir 
hırsızlık ile 10 paralık veya yüz 
bin liralık bir sirlı;at, yine cürüm 
ve takibatı mucib olduğundan 

memurlar hemen kendisini Sul
tanahmed 1 inci sulh ceza mah -
kemesine vermişlerdir. 

Ahmed muhakemede ağiıyarak 
cürmünü inkar etmiş ve serbest 
bırakılmıştır. 

Muhakemesi serbest olarak gö
r:ülecektir. 

dedi. 
Genç kız giiliimsedı ve nihayet: 
- Peki, dedi. Yemin ederim. 

Ve reisin: 
- Bir sened mesel~i var, sen 

bunun hakkında ne biliyorsun? 
Sorusuna: 
- Hiç bir şey bilıniyorum, ce

vabını verdi. 
- Fakat madam Sofya ile ban

kaya gittiğini iddia ediyorlar. Bu
na ne dersin? 

Genç kız, saf saf hiıkıme baktı: 
- Ha, onu mu soruvoısunuz? 

Bakın bunu biliyorum, dedi. 
Hiıkim biraz sinirlenmişli: 

- Peki biliyorsun da neden 
söylt>miyorsun, kızım, iedi. 

Leonora önüne baktı ve yine 

aynı yavaş sesle anlatt°'Jağa baş -
!adı: 

- O gün Osmanlı Banicı:,ına 

yalnız Sofya ile ikimiı gıtıniştık. 
İstefan bizden Köprü1e ayrıl -
mıştı. 

Hakim şahide: 
- Biraz sesini yükı.elt, dedi 

duymuyoruz. 
Şimdi genç kızın o hafif sesini 

de işitmiyorduk.. Leonora sus • 
muşlu. 

Reis: 
- Baydi, dedi. Devam etsene. 

neden sustun? 

- Ne bileyim ben? .. Şaşırdım! 
- Neden şaşırdın, canım? 
Leonora sesinin tonunu biraz 

Diğer Taraftan 

Otobüsçülerin D!leği de 

Kabul Edileceğe 
Benziyor 

Şehir dahilinde işleyen otobüs
lerin muayyen durak yerleri hari
cinde durmamaları mükerreren 
tenbih olunduğu halde yine bazı 
otobüslerin bilhassa sabah ve ge
ce ; akitleri istedikleri yerlerde 
durarak müşteri aldıkları görül
müştür. 

Bu hususta otobüs s;ılıibl.erine 

son bir ihtar yapılmıştır. 

Diğer taraftan otobüs ve oto • 
mobillerin Beyoğlu ve Eminönii 
Sirkeci, Ankara caddesinden ge
çeceği yollar yeniden tesbit olu -
nacaktır. Vali ve emniyet müdürü 
bu işle bizzat meşgul o!ınakta ve 
mahallen tetkikler icra etmekte

dirler. Bu meyanda; yakında oto
büslerin İstanbuldan dönüşlerin
de İstiklal caddesinde geçmele -
rine müsaade olunac'1ğı ve bu su
retle şimdiki Tarlabaşı yolunun 
yalnız gidişe hasrolunacağı anla
şılmaktadır. 

Bir Şey 
Bulamamış 

Yakub isminde bir adam Su! -
tanahınedde oturan Moizin evine 
hırsızlık için girmiş; takat çala -
cak birşey bulamadığından birkaç 
parça eski bez parçası alıp kaç -
mıştır. 

Dün polisler kendisini tam ev
den çıkarken yakal!lmışlar ve 
Sultanahmed 1 inci sulh ceza mah
kemesine vermişlerdfr. 

Yakub dün muhakemede tevkif 
olunmuştur. 

yükseltti: 
- Şimdiye kadar hiç mahke

meye gelmediğim için sıkılıyorum. 
- Haydi, utanma anlat! 

- Madam Sofya, bankada, ken-
disine aid olan kasayı açtırdı ve 
kasanın muhteviyatını aldı. 

- Kasadan neler çıkardığını 

görmedin mi? 

- Hayır. 

Nihayet Madam Sofya sorguya 
çekildi: 

- Yani benim kocamdı. Geçim
sizlik yüzünd~n kendisinden ay -
rıldım.. Leonorarun dediği gibi, 
o gün beraber Osmanlı bankasına 
gittik ve banı<ada kendi namıma 
yazılı olan kasayı bizzat açtım. 

İçinde bulunan 8000 lirayı #e ziy
net eşyamı aldım. Kasada Yani -
nin Evleniyo;'dan a:clığını iddia 
ettiği alacak senedi yoktu. Biz onu 
imha etmedik.. İstefaıı bizimle 
bankaya da gitmemiştı. Yani ya
lan söylüyor. İstefan akrabam ol
duğu için, onu ezmek istiyor .. 

Dava ile alakalı diğer şahitle -

rin de dinlenmeleri için, duruşma 
üç marta bırakıldL. 

MEHMED HiCRET 

Ribentrop Varşovada 
Yuan: Ahmed Şükrü ESMEll 

Almanyada Hitler iktidara geÇ' 
tikten sonra, politikada yaptığı 
ilk işlerden biri, Polonya ile an ' 
!aşmak olmuştu . Hitler, bu hare' 
ketile, Nazi rcjıminden evvel bii· 
tiin Alman hiikfunetlıtcri tarafın • 
dan takib edilen siyaseti tersine 
çevirmiş oluyordu. Biıyük harll' 
den sonra bu misakın imzalandığı 
güne kadar Almanya ile Polonya , 
arasındaki münasebetıer daİJllı 
gergindi. Çünkü haJ'b sonrası f.]• 

manyasının siyaseti, pek aykırı 

olarak çizilen şark hududlanııı 
tashih noktasında toplanmıştı. 
Polonyanın dış potilikasında dl 

ehemmiyetli bir döniım noktıısl 

demek olan bu h.9.dis<;nin şümul 
ve t·hemmiyeti o zaman anlaşı • 
lamamıştı. Bu, Hitler Almanya • 
sının, Avrupa hartasını yeni ~· 
tan çizmek için girişt:ği teşebbÔ' 
sün başlangıcı oldu .Yarın ı934 
ikincikiinun misakının imzalan • 
dığı tarihin beşinci yıldönümii • 
dür. Alınan Hariciye Vekili Rill' 
bentrop, bu hadise münasebetil1 

Polonyayı ziyaret edecek ve PO' 
lonya cumhu"iyeti tarafından vf 
rilecek olan bir ziyafette haııl 
bulunacaktır. 

1934 misakından evvel, Polorıl" 
Fransanın orta ve şarki Avrupedl 
kurduğu ittifak zincirınin en e· 
hemmiyefü halkası idi. Bu misB' 
kın imzasından sonradır ki fr# 
sız ittifak şebekesi zayıflanuYı 
baş:ıyor. Gerçi Polonya. Fransa 
nın ittifakından resmen ayrılo'B' 
dı. Her iki tarafı da idare etrne~ 
siyasetini takib etti. Bıı po;: tı~8 

cambazlığı Münih anlaşn .asıl18 

kadar devam etmiştir. Eğer PO ' 
lonya Almanyaya karşı böyle Jıİf 
siyaset takib etmemiş olsaydı. J1' 

Avusturya ilhak edilebilirdi. rıe 
de Çekoslovakya parçalanırdı. ı:u 
lonya Avusturya mes~!F.•ıude Jı' 
kayt kalmış, Çekoslova ky:ı rnese
lesinde ise, Almanyaya :ardıı:rıcl 
bir vaziyet almıştıı. Fakat !ifil ' 
nih'ten sonra mey1~na gele,ı ,s• 
ziyt!t, Polonyanın •e ne eh•erıııe
meğe başladı. Fransa ort~ .-\ ·;·~· 
padan çekildikten soı:ra Poloııl'' 
Almanya ile karş ıkarşıya kaJdl· 
Ve Miinih'ten evvel, Fransa ili 
Almanya arasında bir muvazelle 
temin etmeğe çalışırken, bu def' 
ayni muvazeneyi Almanya ile 5°' 

·~ yet Rusya arasında ttmin etııııY 
1
• 

teşebbüs etti. Polony• ile Sovfl 
'( 

ler arasında ımzalanan eski bl 
pakt ihya edildi. İki devlet ar' ' 
sındaki ticaretin genişlemesi içiJI 
bir mukavele yapılmasına karst 
verildi. Hatta Sovyet Hariciye )" 
miseri Litvinof'un V~rşovayı ır 
yaretinden bahsedild~. ,, 

Fakat bu ziyaretin yapılrrı8• 

GÖKYÜZÜNDE 
duldan sonra darılsalardı.. 

- Buna şans derler·, azizim! 
Mal şans .. 

Diyordu: 1 - Bay Tahirle karısı biraz atış-il rılanların hepsi akılsız değil ya. 
Reşad, öğle zili çalar çalmaz pal- mışlar .. Elbette yarın öbür gün - Öyle amma, oğlum! Bunlar o 

tosunu koluna alarak dair<'den yine barışırlar. Aile kavgaları en kadar iyi geçiniyorlar ki.. 

beklenirken, Polonya Haric1ı; 
Vekil iBek, cenubi Frı..nsaya gı~( 
rek bir müddet istirohat etti. 
kin Fransız devlet adamlarile 1;· 
mas etıniye çalıştığı anlaşılıyor 
Ancak İspanya ve Akdeniz i~~ 
rile meşgul olan Fransız de'4e 
adamlarından yüz görmeyiııt''. 
Berlini boyladı. Ve Hitler ile ~, 
zunca bir mii!Akat yaptı. işte ıı:ıı 
gü:ı yapılan ziyarı.t bu mü~IC' ı 
kararlaştırlımıştır. Hitler ile ııe, 
arasındaki mti!Akatın şümul 1~, 
manası bugüne kadar iyice aJI ~ 
şılamamıştır. Ukranya yüziilld1ıı 
Polonya ile Almanya arasrrı0;, 
münasebetlerin gergirJeştiği.11 1 ~ 

!iyenler olduğu gibi, PoloııY'~r 
antikomintern pakta girmeğe AŞK YARIŞLARI 

Odaya giren iş sahibleri iki ar
kadaşın konuşmasını kesti. 

İŞ<! daldılar .. 

çıktı.. Doğruca eve gitti. R 'şadır çokyirmi dört saat sürer .. Babanı - Davulun sesi uzaktan iyi ge-
babası o gün öğle yemeğin? gel- bilmez misin? Kızınca ağzına ge- lir, anne! İç yüzlerini biliy<>r mu-
miyecekti. len lafı esirgemez, söyler. Ben su- sun? . h"feıle) 

(Devamı 6 mcı sa '/ 
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- Evet .. Hakkınız var. Eğer Su- ı· 
na annesinin yanında kalırsa, bu 
iş tamamile suya düşebilir. Fakat, 
bizim reis, Sunanın babasına çok 
düşkün olduğunu söyledi. 

- Bu düşkünlük hiçbir mana 
ifade etmez .. 

- Sebebi?. 
- Söylemek istemezdim. Fa -

kat seni tenvir için kısaca anla
tayım: Bunlar zengin bir ailedir. 
Ve bütün servet Sunanın annesi
nindir. Bay Tabirin memuriyet 
maaşından başka bir geliri yok -
tur. Eğer ayrılık tahakkuk eder
se, umarım ki, Suna annesile bir-

Yazan: hkender F. sUTELLI Paydos zamanına kadar gelen 
gidenlerle uğraştılar. 

Reşad eve gider gitmez: sarım .. Onun da hiddeti geçer. - Bilmiyorum amma .. Görünen 
- Anne, karnım çok aç.. Ertesi gün söylediklerine pişman köye kılavuz ister mi? 

Birbirlerile konuşmadılar. gider. Diyerek hemen sofraya oturdu. olur. Barışır gideriz. Nesrin susuyordu. 
- Hiçbir şeyden haberin olma- Reşad sofrada, kafasının için- Reşad yemek yerken yavaş ya- Reşad gülerek kızkardeşine 

dığını söylediğin halde çok şeyler İkisi de endişe içinde. deki düğümleri birer birer çöz- vaş mırıldandı: döndü: 
bildiğin anlaşılıyor, azizim! Ben Cemil. mek istiyordu. Evvela kızkarde - - Bu, öyle değilmiş, anne! Ay- - Sen ne dersin, Nesrin? Ku- Alla hı Kandırıyorrrıı.l;,. 
buna ihtimal veı·ememekle berare, - Sunayı kaybedersem, mah - şinin yüzüne baktı: rılıyorlarmış diyorlar.. lağın deliktir senin .. Her taşın al- •• ~ 

h ti Anadoluhılr.r: Mebmede MeıD et<°." 
inanmağa da mecburum. Zira, ka- volurum.. - Ne var, ne yok Nesrin? Reşadın annesi ayre e çatalı tından çıkarsın! Duymadın mı bu sana Haso ve siyaha da mor aer~jt 
dının pek müsrif olduğunu söy- Diye söyleniyor.. - Güzellik, ağabeyciğim! Bir elinden bıraktı: faciayı?.. Memo ve Haso isminde iki • rl'r 
Jii}'(lrlar. Bu israf, Tabirin aldığı Reşad: şeyler yok.. - Ne diyorsun oğlum .. Ayrılı- Nesrin önüne bakarak cevab istanbula para kazanmağa rel

110 

N 1 b. k 1 ?r d' ruı!i, Yolda f1rtmaya tutulmU$1~: tı-'' maas.la yapılamaz. - Meleg"in yolda söyledikleri - ası ırşey yo canım? Bi- yor ar mıymış.. ver ı: . •• 
Vapur bir sa.ta. bir sola sııaıe .. 

- Dedim ya. Bu ailede hakim doğru imiş. Fakat kocasile ayrı _ zim sokakta birçok dedikodular - Evet. Bu sabah duydum.. - Bir şey duymadım. Fakat se- !ayınca: 1,ııfr olan kadındır. Yani servet ve nü- lacağını nasıl oldu da bizimkiler - olmuş. Dairede duydum. - Yalandır.. ziyorum. _ Memo Yarabbi karaya ~. J' 

fuz Bayan Meleğin elindedir. Ay- den duymadım. Melek acaba be- - Evet. Hem de kapımızın kar- - Yalan olamaz. Mühim bir a- Nesrinin annesi gözlerini açtı: röreylm, köydeki mor ke9iyl •"" 

rılırlarsa, Bay Tahir kaybeder. nimle evlenmek için mi kocasından şısındaki evlere aid dedikodular.. dam söyledi. - Haydi, sen sus. Böyle şey - ban keseceğinı demiş. ot"'., 
_ U&SO yahu sende keçi rıe .ofV 

- Evet. Kadın çok genç .. Ser- ayrılıyor? Eğer böyle ise, benim Reşadın annesi atıldı.: - Vallahi uydurmuşlar .. Billahi !ere genç kızlar karışmaz. Biz a- _ Memo sus be Allahı uııdı<" , 
veti olduktan sonra, t,er istediğile yüzümden bir aile ocağı yıkılıyor - A yavrum, bu her evde olur. uydurmuşlar .. Buna inanmak için ğebeyinle k'Onuşuyoruz. demi• , . ' 

.. Jıl ~ 
evlenebilir. Çok fena hır haber bu demektir. Ben, böyle bir facianın Basit bir karı koca kavgası. deli olmalı insan. Nesrin annesine: Yenlkapı orta ok• rı>•' 

----.lik.te..hE!IWm...ızmiı:ıUı.ı:ı.....Lıtaıılıiı.Wı...ı....lıi~.,Jl;~~.12.iıW:ıı....ıı~~!.lııilllQ!..:..l...~alırıı!ıı::ıı.ıı~M..:~l~m~a~kLi;is~t~e~mlle~m.u.__~..L-..;;~K!S,Lim!!!Sd~ir~o~n~la~r:J!b!ak~a~l~ım~?-~.J.-.::~D!;!;el~i~o~lm~a~ğ~a~l~ü~z~u~m~y~o~k~. ~A~y~-:...l ______ ~~(~D~e~v~•~m~ı~v~ar~)-l_ ___ ~- 4~ Abdurrıol' 
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Esnaf Meseleleri 
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Türk Musevi 
ırk yıllık bir Musevi dos -
tum var. İkide bir. Auupa 
ajanslarının Yahudise re -

Dökmeciler i ç in 
Münasip Bir Y er K 

Bulunması isteniyor va görülen işkenceler üzerindeki 
haberlerini oktıdnkça evhama dü-
14!1'• her beni gördüğü )'erde: 

1 Bayram ArifesinEJ • O!:obOS lfW' i~ 
ihtiyaç Nisbetinde ımtıya~ı ve~~4ifle.mr'f G .. 

1 
. Belecilye MurEKAIDLER 

etırı mı yor ~rimiz Sokaklarına Uygun E ::?~!:EE~::~n;~~ 
Tedbirler Alınıyor, Bir İki Güne Otobü~er Alınacak m;~.~~:::

2

:!urı:eb'us Bü. 

Koyun 

Bunun için iktisat 
Vekaletine Müracaat 

Edilecek 
GERi KALAN ESNAF KONGRELERi 

K alcı hanında kapatılan dök-, 2870 numaralı hıfzısstlıha kanu -
meci dükkanlarının sahip - nunun neşri tarihinden sonra a
leri, birer istida ile, Made- çılmış olduğundan mezkılr kanu

ııi Sanatkarlar Cemiyeti vasıta - nun 270 inci maddesi mucibince 
Sile, Eminönü Kayrr.akamlığına faaliyet menedilmiştir. 
mür acaat etmişlerdi. Kaymakam- Madeni Sanatkarlar Cemiyeti, 
lık müstedilere cevap vererek yersiz kalan dökümcülere şehrin 
keyfiyeti Vilayete de arzetmiş ve herhangi bir yerinde, bir mahal 
aYrıca Madeni Sanatkarlar Cemi- gösterilmesi ve orada çalışmala
Yetini de vaziyetten haberdar et- rının temini için İktisat Velı:file -
tniştir. tine müracaat etmeğe karar ver-
Xaymakamlığın bu hususta var- miştir. 

dığı netice şudur: Yakında bu hususta Vekfilete 
R:a!cı hanındaki dökümcüler, başvuracaktır. 

itfaiye işleri 
~~~~~~~~ 

Küçük Davut İçin Hususi Bir 
Kabir Yapılacak 

İtfaiye Efradı İçin Ayrı Bir Mezar Yapılması 
Münasip Görüldü 

1 
stanbulda 200 sene evvel it
faıye teşkilatının temelini 
kuran zatın mezarının; pek 

h.:ırap bir vazryette bulunduğu gö
l'iilınüştür. 

Gerçek Davud isminde bulunan 
!:ıu zatın tarihi şöhreti hasebile 
lnezannın ve namının muhafazası 
belediyece kararlaştırılmıştır. Bu 
karar üzerine; murnaıleyhin me -
Zarının eski taşları Ed\l"nekapı 
§ehitliğinde hazırlanan bir yere 
llaklo! unmuş tur. 

. Bu suretle hem itfaiyenin piri
~ın mezarının yeri daiJna belli o
acak ve hem de taşlarına doku -
:lllnıadığından eskiliği aynen mu-' 

afaza olunabilecektir. 

İTFAİYE BANDOSU 

b İstanbul itfaiyesinde ayrıca bir 
b <Uıdo kadrosu yoktur. Ve itfaiye 
b lllıdosu yangıncı efrat arasından 
~ işe elverişli olanlardan tefrik 
~ Ulllnak suretile teşkil olunmuş 
be bunlara vazifelerine ilaveten 
t u ış gördürülmekte bulunmuş • 
lır • 

1 .. Bu itibarla itfaiye bandosuna 
42Uınu kat'i hasıl olduğu zaman-

tda nıı ık 1 . , 
Sıka .' . a~ı arın y~rıne yevmı 

yen bando isteni~emesi; ancak 
pek zaruri hallerde makamdan i
zin alınmak suretile bu cihetin dü
şünülebileceği bildirilmiştir. 

İTFAİYE ŞEHİTLERİ 

İstanbul yangınlarında kazaen 
ölen veya vazife esnasında yara
lanarak bilıihare ırefat edenlerin 
itfaiye şehitleri namile anılacak 

bir yere gömülmeleri kararlaştı
rılmıştır. 

Belediye Reisliği bu maksatla, 
Edirnekapıdaki şehitlikte itfaiye 
şehitleri için bir yer ayırtmıştır. 

Büyük bir mustatilden ibaret o
lan bu yer; tefri kve tanzim olun
muştur. 

Seri Kalan Kongreler 
Dün Esnaf Cemiyetleri birleşik 

idare merkezi binasında Hamam
cılar Cemiyeti, Karaköyde, Ban -
kalar caddesinde, Na~lı handa, 
Marangozlar, Sıvacıla: ve Boya -
cılar Cemiyetleri senelik umumi 
kongrelerini yapmak üzere top -
!anmışlardır. Fakat. ekseriyet te
min edilememiş olduğundan, her 
üç cemiyetin ikinci kongreleri 
başka güne bırakılıruştır. 

f cak ızınliler alıkonarak vazi
ıı:ı llÖrdürülmekte ve yangıncı ya-

b lrıaktadır. Bu vaziyeti bilmiyen -------------
'/azı daire ve teşekküllerin ihti-
ı:dç. hal.inde itfaiyedeıı bando is -

ıkıeri gö ··1d""· d bel d' ey . ru ugun en, e ı -
heı reısJiği bu husust~ bütün şu -

ere bir tamim göndermiştir. 
Bu tamimde; itfaiyeden katiy-

tiç milli cemiyete ;r.ardım için, 
müsait bir fmıatla ka~aşıyoruz: 
Kurbanlarımızı, kur ban derilerini 
'l'ürk Bava K urumuna verelim. 

- Ne dersin sıra bize gelecek 
·~ mı .• 

K.adar "'oıvun Getı"rı"locek Otabüs imtiyazını kendisi kul - yük Millet Meclisine bir sual tak-
A 1 .T ,_. !anacak olan belediye, son sistem riri verdi. Sayın Maliye Vekili 

Nasıl göriiyorsun vaziyeti? .. 
Türkiyede Yahudi aleyhdan bir 

hareket beklenebilir mi? .. 
Diye heni sorgnya geker. 

Bir Alman gazetıısi, münase 
betsi.ıliğin büyüğü.nü ederek Tür
kiyede de Yahudi aleybdan cere
yanların başladığını, Musevilerin 
Tiirkiyeden çıkarılmak iizCJ"e ol -
dııldarmı bildirmiş. Yine, dostum 
telaşla geldi, sesi titriyordu: 

- Ne dersin, aslı var mı 1m ha
berin?. 

-Korkma.. 
Diyerek kendisini teskin ve" 

söderiıne ilave ettim: 

- Senin ve senin gibilerin ha
yattaki en büyük sigortası Türk 
Musevisi olınaktır. Türk Muse -
visi olmak demek, Türk vatandaşı 
olmak demektir. Türk vatandaşı 

içiıı de Türkiyede y.ınız müsavi 
hak, müsavi emniyet vardır. Ka· 
nnnlAn:mız bu emniyeti tekeffül 
ettii'i gibi Reisicumhur İsmet İnö
nünün nntkn da bu hususta en 
sarih teminattır. 

Musevi dostum, :yüreğine 

koğa su serpmişinı gfüi: 
- Ooooh... 

bir 

Dedi ve .. sonra kendi kendisiııe 
itiraf ve ilive etti: 

- Öyle ya. Bu memlekette doğ

Geçen yıl sahlan kurbanlık koyunhr 

K urban oayramı yakl~tığı 
halde elan şebrımize hiç bir 
kurbanlık koyun getiril -

memiştir. Koyun getiren tüccar
lardan, bu hususta te<!nni ile ha
reket etmelerinin sebebi henüz 
katiyyetle anlaşılmış olmamakla 
beraber, piyasada az koyun bu -
lundurarak fiyat itibarile hakim 
bir rol oynamak istedikleri tah -
m.in edihne.ktedir. Çünkü: Geb
ze ile Kandıra arasında bulunan 
Akçakilise. Çal, Hatipler mer,a
larında ve Gebze ile Aleındağı a
rasında, Denizli, Turr.a, Paşaköy, 

Sama:ı:ıdra civarında, Adapazarı -
Kandıra - İzmit müsellesi içinde 
Koyunağılı, Koşçalı ve Söğüt na
hiyesinin merkezi havalisindeki 
mandralarda on gündenberi top
lanmış yirmi beş binden fazla ko
yun mevcut oulunmaktadır. Bu 
koyunların sahiplerine pey veril
me!< suretile bu hayvanların baş
kalarına satılmaması temin edil
miştir. Bundan ınaks:ıt şehirde bir 
koyun buhranı tevlit etmek ol -
duğu anlaşıldığından derhal ted
bir alınacak ve koyun getirilme
sine 1-2 güne kadar l::aşlanacaktır. 

GÜZEL BİR 
duk, bu m emlekette büyüdük, hii- i================ === = = =====
ıa bu m emleketin ekmeğini yiyo
ruz. K imse bizim hakkımı"<la bir 
ayrılık gayrilik düşünmüyor. Ni
çiıı teliş e diyoruz, neden korku -
yoruz. Bu kadar emniyet ve hür
r iyetle yaşadığımız vatanımızda 

vatanın selameti ve hayn aley -
hine bir şey düşünürsek Allah bi
zim gözlerimizi kör eder. 

- Hah .. İşte böy le. B in y e, bin 
şükür et CumhW"iyete ve onun 
büyüklerine.. 

Dedim: Sevine se"ine benden 
ayrıldı. 

BÜKHAN CEVAD 

Fazla 
İstihsal 

Var mı? 
Teşviki Sanayi kanununa mü -

zeyyel 2261 sayılı kanunun üçün
cü maddesi mucibince tanzim e
dilmiş olan fazlai istihsal nizam
namesi ahkamına gör~ yapılan tei
kikat neticesinde: 

a - Memleketimizde yetişen 

keten, susam, haşhaş, fındık, mı
sır ve ayçiçeğinden istihsal olu -
nan nebati yağ, 

KARAR ................................ 

Köy v~ Şehir 
Muallimleri Bir A raya 

T oplanacak 
• 
lstanbulun Bütün İlk Mektep 

İçin T oplanb 
Hazırlandı 

Muallimleri 
Programı 

I
• stanbıılun muhtelif kaza ve 1 

köylerile semtlerinde bulu
nan muallimleı · hem birbir-

lerine tanıtmak , . • - , de mesle
ki bilgilerini arttırmak, beraber
lik temın etmek üzere yeni bir 
program hazırlanmıştır. 

Bu program mucibınce her 15 
günde bir bütün semtlerdeki mu
allimler bir arada toplanacaklar
dır. 

rıyer 12 inci mektepte toplana • 
cakl~rdır . 

Beyoğlu , Beşiktaş, Beykoz ve 
Üsküdar kazaları sahil kısmı mu
allimleri de Galatasarayda içti • 
rna edeceklerdir. 

Bir kısım Eminönü, Fatih, E -
yüp öğretmenleri de Üniversite 
konferans salonunda toplanacak
lardır. 

ve yeni arabalar getirtmek üzere Fuad Ağralı'ıun ba sual takririne 
hariçteki bazı elçiliklerimizle te- verdiği cevab çok dikkate şayan. 

masa geçmişti. Bu hususta Berlin drr. 
Elçiliğimizden cevap verilmiştir. 

Bu cevapta bilıiirilen firmalar 
la iptidai temaslar yapılacaktır. 

Yeni alınacak otoblliilerin, İstan 
bul .sokaklarının dar vaziyeti dü
şünülerek şenrimizde seyrüsefe
re en salih olan tip ve büyüklük
te bulunmalarına bilhassa dikkat 
ve itina olunacaktır. 

--n---

cc D » Grupunun 
Sergisi 

Yedinci Sergi Cumartesi 
Günü Açı lıyor 

On iki san'atkardan müteşekkil 
olan ·D· grupu. müstakil olarak 
açtığı resim ve heykel sergilerinin 
yedincisini cumratesi güpü, güzel 
san'atlar akademisinde açacaktır. 

Teşhir edilecek olan eserlerin a
ded ve değeri itibarile çok mühim 
bir san'at hadisesini teşkil edecek 
ola'1 bu büyük sergi, akademi di
rektörü Bürhan Toprağın bir nut
ku iie açılacaktır. 

Sergide Abidin Dine, Arif Kap
dan, Bedri Rahmi, Cemal Tollu, 
Eren Eyüb oğlu, Elif Naci, Eşref 
firen, Nurullah Berk, Halil Dik
men, Salih Urallı, Zeki İzer, Züh
dü Müridoğlunun eserlerini ihtiva 
edecek olan sergi on gün açık ka
lacak ve herkes tarafından ser -
bestçe gezilebilecektir. 

--<>------

Karadenizde 
Fırbna 
Olacak 

Devlet meteoroloji umum mü
dürlüğü dün Deniz Ticaret Mü _ 
dürlüğüne müracaat ederek kuv
vetli bir .fırtınanın gelmek üzere 
olduğunu bildirmiştir. 

Bunun üzerine Marmara ve 
Karadenize çıkacak gemilere mü
teyakkız olmaları hakkında teb -
ligat yapıllIIJ§tır. 

--<)-

Ekseriyet Temin 
Edemiyen Cemiyet 

Kongreleri 
Müskiratçılar, Berberler, Araba

cılar Cemiyetleri de umumt kon
grelerini yapmak üzere toplan • 

Bugün tekaüd ve yetim maaşı 
olarak maaş almııkta olan vatan-

daşlarm sayısı 68,698 dir. Bu va
tandaşlara yılda on altı buçuk mil· 

yon lira verilmektedir. Eğer. es
ki tekaüd kanununa göre maaş a· 

Ianlara da yeni tekaüd kanunu mu-

cibince maaş verilecek olursa, 

bütçeye 12,999,180 liralık bir ilave 
yapmak kab etınekfodir. 

Bizim bütçemiz için, ila,·esi la

um gelen bu ııua kü~ük bir meb

lağ değildir. Şimdilik buna im -

kan buhınamadığı içindir ki eski 

kanuna göre tekaüd \'cya ~·etim 

maaşı alanların vaziyetinde bir 

değişiklik yapılamıyor. 

Yahu.z eski kanuna göre tekaüd 

maap aJaalarm sayısı gittikçe a

zalmakta, yeni kanuna göre maaş 

alanlarm sayısı da gittik~e art -

maktadır. 

Maliye Velıili Fuad Ağralı'nın 

izahabndan a.nlzyoruz ki nıeınle

kete, devlete yıllntta h.İ7.met ede· 

rek tekaötl oiınıış yaşlı ve yorgnn 

bir Türk memu ru, ömrünün son 

demlerini rahat geçirebilir.. Hiç 

şüphe yok ki, gönül eski ve yeni 

bütün mütekaid ve yetimlerin, 

Türk milletinin bu şefkat ve hi • 

mayesinden seyyanen istifade et

nıelerini ister. 

Gönlömüzüa bu en samimi ve 

insani arzusunun ilk fırsat ve 

imkanda, bir gün, yerine geliTile

ceği üm.idlerini kaybetmiş deÇiliz. 

REŞAD FEYZİ 

Yeni 
Stadyom 

Dolmabahçed<! yaptırılacak o

lan yeni şehir stadyumu Tç~ İtal

yan mühendisi Bilyoti tanıfın -

dan bir ihzari proje hazırlanmış

tır. 

Stadyom en az ~O bin kiş;, ala· 

bilecek bir büyüklükte' olacaktır. 

İnşaata haziranda başlanacaktır. 
Bilahare, Akay ve Şirketihavrive 

vapurlaı'l içinde Dolmabahçeye 

bir iskele yapılacaktır. 

mışlarsa da ekseriyet temin edi - ı--------------
leınOOiğinden kongrelf.ri geri bı
rakılmıştır. 

b - Metremurabbaı sikleti 100 
gramdan hafif olan boyas-ız pa -
muklu mensucat ile her ne siklet
te o!ursa olsun kasalar, topu bo
yalı, ipliği boyalı ve lıayvani ve
ya Debati elyaf ile karışık olan pa
muk! u mensucat sanayiimizde faz
lai istihsal olmadığı anlaşılmış -

tır. 

Bunun için, Çatalca · Yalova ve 
Şile merkezlerile İstanbul sem -
tindeki mekteplerde bulunan mu

allimler için toplantı yeri olarak 
· İstanbul Erkek Lise~i Bakırköy, 

Bu toplantılarda; her muallim 
yekdiğerile tanışarak mektep ve 
talebe vaziye'd hakkında görüşe
cekler ve sonra kendılerine veri
lecek olan konferanslardan istifa.-!===============\ Birim izin Derdi 

Hepimizin 0Erdi · Eyüp ve Sarıyer, Beykoz, Siliv -
ri ve Kartal kazaları köy öğret
menleri de Üniversite konferans 
salonunda, Galatasaray Lisesinde 
ve Kadıköy 12 inci ilk mektepte 
toplanacaklardır. 

Üsküdar kazası muallimleri Sa-

de edeceklerdir. 

Konferanslardan Tarih kısmı 

Yüksek Muallim Mektebi Müdü
rü Hamid, Coğrafy:ı kısmı; is -

tanbul Erkek Lisesi muallimlerin
den Fevzi, Yurtbilgisi kısmı 

Sadrettin Celal tarafından deruh-

te olunmuştur. 
Köy muallimleri içm de tahriri 

Muvaffak Uyanık, arıtmetik, is -
pekter Cemal Öncek, Hayathil -
gisi Nureddin, Okurr.a tekniği 

mansur Tekin ve imli konrerans
ları da Muslihiddin tarafından 

verilecektir. 

Susuz Köv 
Kadıköydc oturan Bay Sezai

d.ea aldı,iuna: bir m:ektubda şöyle 
4enU ek tc:ilir; 
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vücut vesselam... , 

.,_ Xeşaauz köyü ile YelU -
k öyü arasında akmak la ola.ft su 

K ep.ml'I lli:riiaün su.yu idi. Son 
senelerd e (llurada.ıı 15 sene evvel) 
YellDUer bu suyun kendilerinin 
oldllfuaa iddia ederek Xeşanuz 
köJ'iim abn SllJ'D keudi tarla ..., 
bağla.rnıa cevlrmiflerdlr. B unun 
üzeri.ne Keısanuz köyü k endi mal
ları ola.n suyun Yelli Uraltnd3.n 
kesildi,ibd ,.irii:Rce- Y~J köyünü 
mab.llemeJ"e Tenni.Per4.ir .. 15 scae
dJr mah k~me dev.am etmektedir. 
l\l a.hkeme müteaddi t defalar bu 
s uyu Kcşanu:t llöy;ine 'YttmJş ve 
Temyiz :ııaaı.ı.-ı de tasdik el<>
i i lııaldc hali JNr netice alın~ .. 
mamışhr. Keşannz köyü 350 ha
neliktir, B u kadar büyük bir kö
YUfl iç.ile:cek hiçbir tt':aıiı; &U~" 

)'oktur~ K öyü.o J"a.DWdan ~···':<'ıı 
küçük bir ırmaktan içecı>k c.u!a
nnı tedarik etoıekt~dlrler . nu 
SOYU içen halk ha '1ahklı ve cdlz 
ln~anlardır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

.. o. a5 

lı:att b 
karla a azan kızları hamam so-
e., h rdı. Uryan bir halde hususi 
lıabe:nıanıında yıkana!ı bu kızları 
le,,., ı olınadan hususi bir gözet-

. .,e Ye · 
ll\e rınden alıcılara seyrettir-

"' USU!dendi 
Cfın· . 

~nd an; arkasında bir korr.ıbine-
de d:~ başka bir şey olmadığı hal
lıan aşıp durur ken kii.lıya· esirci 

ıınınk - ' ulagına eğilerek: 
- Acaba b llı.ek k b' u kızı h amamda gör-
l:ıed·a ıl degil mi? 

ı. 

Ateşi kör·· 
lıaıı1ın k" uk!e karşılayan esirci 
haı k b ahyanın bu scizlerini der

a Ul etmişti. Car.ana belli et-

M. 'Saın.J KARAYEL 

m eden: 

- Kızım; haydi şimdi istirahat 
et. Teşekkür ederim, dedi. 

Canan , edasını tophyarak kah
yanın heyecana gelen mevcudi -
yetini büsbütün mahvu harap et
mek için omuzlarını ve kalçala
rını oynatarak dışarı çıktı. 

Kahyanın cidden aklı başından 
gitmişti. Bir anda aklından şunlar 

geçti: 

- İmkanı yok ... Bıt kızı vali -
ye değil, kendine almalı idi. Böy
le bir lokma dünya yüzünde bir 
daha ele geçmezdi. Valiye başka 
bir kız alıp götürmeli idi· / 

Kahyanın kararı kt.t'i idi. Her 
ne pahasına olursa olsun bu kızı 
almak ve teskini ateş t·ylemek la

zımdı. 

Esirci hanım; kollarını kabarta

rak: 
Kahya hazretleri ... nasıl ~n-

diniz mi? 
_ Evet; cidden güzel ve kusur

suz yaratmış Allah ... Fakat; bil
mem kızı kandırabilecek misiniz? 

_ Şimdilik bir şev söyliye -
mem ... Müstesna bir kız doğrusu, 
ben bile kadınlığımla heyecan du
yuyorum. Gördünüz, ne güzel, iri 
gözleri var ... Hele klanda kanar
yası gibi tersine dönmüş kıvrık 
kirpikleri, baygın ve şehvet do -
lu gözleri... 

- Evet; çok güzel... Teni de 
pürüzsüz. .. Sağ yanağındaki ba
riz gamzesi ve gerdanındaki çifte 
beni unutmayınız ... 

- Yani; malım olduğu için söy
lemiyorum, gıizel ve müstesna bir 

-- Göğsü, kalçal.ar;Je kasıkları ı 
v~ beli düzgün g~~üyor. Lakin, 
hır de hamamda gorursek iyi olur 
değil mi? 

- İlfilıi kfilıya hazretleri ... Kı
zın soyunmadık neresi kalmıştı? 
İnce bir ipekli k<ımbinezondan 
başka üstünde nesi \'ardı? Ha -
mamda görülecek yel'i mi kaldı? 

- Ne de olsa; bir kere de ür -
yan görmek gerektir. 

- Ah, şu erkeklec. . Ben de 
vaktile böyle satılmıştım ... Beni 
Cezair beylerbey inin kahyası al
mıştL Daha on beş yaşında var, 
yoktum ... Canan kadar değilse de 
'•emen hemen onunla yarışa cıka
bilecek kadar güzellıkte idim. 
Bak. ne oldu şimdi? .. Hey gidi 
günler hey!.. 

- Eh!.. Mademki r.vuç dolusu 
para vereceğiz , istedığimiz gibi 
görmeliyiz ... 

- Evet; lii.f olsun diye söyle -

dim, hakkınız var kahya hazret
leri... 

Esirci hanım bu l.afları konu -
şurken kahya sabırsızlıkla sordu: 

- Zannedenm kızı hamama sok
mak emrini vermeği unuttunuz. 

Esirci hanını canlı bir eda ile 
güldü, ve; 

- Emri çoktan verdim ... me -
rak buyurmayınız ... 
. Kfilıya. hayret etmişti. Çün -
kü; esirci böyle bir emir verme
mişti. Yoksa, kendisile alay mı e
diyordu? Mukabele etti: 

- Böyle bir emir verdiğinizi i
şitmedim ... 

- Evet; işitmediniz, lakin biz
de bir usul vardır. B~zı emirleri 
işaretle veririz. 

- Nasıl? 

- Deminden Canan salondan dı 
şarı çıkarken kapı önünde nöbet 
bckliyen cariyeye ışınar ettim._ 
O, ~imdi onu belli etmeden ha -
mama sokar ... 

- Belli etm<!den mı? 
- Evet; eğer hamamda gizli b ir 

yerden seyredileceğinı kızlar bil
miş olsalar hiç te serbest hareket 
etmezler .. Bi,itün halleri sun'i, ca
li ve çekingen olur. Bôyle bir ha
mamın misafirlerinin neresini gör
müş bulunabilirsiniz? 

- Doğru ... Demek kızlar sey -
redileceklerini bilmezler. 

-Katiyyen; o vakit gönnenin 
seyretmenin kıymeti kalır mı? 

Herkes ötesini berisini saklama -
ğa ve serbestii harekatını budut
landırmağa çalışmaz mı? 

- Hakkınız var.. Desenize, 
şimdi Canan, bizim onu seyrede
ceğimizin farkında değil.. Lii.kin, 
böyk vakitsiz birdenbire hama
ma davet olunmasına şüphelen -
mez mi? 

- Hayır; vakitsiz değildir ... Her 
san'tın bir sırrı vardır ... Bu işin 

de bir sırrı ve kördüğüm noktası 
vardır. 

(Devamı var) 

Ali.kadarbrın .au.an dih;kalini 
celbetmenir.I biit1;1n köy rı.lıHına 
dllerim. 

Köyün adresi: Ankara vilayeti, 
Ayaş ka-zas1, Gödul nalıl:resine 

1 

batlı ltcşann kö)'Ü. 

Okuyucumuzun şikilyetint na.
zarı dikkate an:t>di_yoru:ı. 
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1 Fransa - İtalya Münasebatı 1 
İspanya Harbinin Alacağı 

1 MeraklJ Şeyleri 
Nt!Fusu çooALTMAX iciN 

a 

HOK 
Neticeye Bağlı imiş!. A 

lmanyada, İlal.Jada nüfas11 00· 

P,ltmak için, evlenmek lllt.lyen 

çiftlere bo~ para verlllyorda. 

Framızlal- da ayni usulü laklbe bat
ladılar. l\lemurJardan, pallslerden 17 
1aşında olup da. evlenmek an:usun .. 
el& bulwıanlara azami ıt.000 frank 
(dön yüz lira kadar) verlyor)ar, fala 
de almıyorlar. 

Ah O Gözler 
Berline Göre: Fransa'da Franko ile 
Anlaşmak Cereyanı Kuvvefieniyormuş . 

Berlin - Roma Mihveri Hadiseleri 
Nasıl Görüyor? 

A 
lman matbuatının ve siya
si mehafilinin bugünlerde 
ôll ziyade ehemmiyet ver

dığı mesele İspanya işleridir. Ber
lın mehafilinin fikrine göre Fran
sız - İtalyan gerginliğinin neye 
varacağı ancak İspanya dahili har
bın alacağı neticeye bağlı.dır. 

l.;panya işleri halledilmedikçe Pa
ris - Roma gergınllği de ortadan 
kalkmıyacaktır. 

Fakat bu paranın hepsini, evleneee
ltm, dJyenlertn hemen eline yerml • 
yorlar. Bir yuva tesisi lcln lizım o
lan mobilye, cama.tır. 7alak ve mut .. 
fak takımlan faturalarını rördüktea 
sonra verl.7ot'lı1.r. 

Paranın ödeme ,artlan cok:: l"&rlb: 
Eler t~dlvacm Uk befl senesinde bir 

()OCUk dünyaya &e1mezse on taksitte, 

yani ayd& 1000 frank vermek ııariUe 

ödemek mecburi. 

Birinci çocuk dofdufıı •aman 1,250 
frank, ikincide: 1.250 frank ve üçiln

c:ilde de 2.500 frank tenzlt edJll7or. 
Bortı da tamamlle ödeniyor. 

MAYl\IUNUN CÖ~fERDLİGi 

Pariste bir dUkkli.ncınm pyet uk.l 
bir maymunu varmq. Dalma dü.kki
nında, ,.anında bulunduruyormllf. 
Diikkincı çok l7l kalbli bir adam. Ge
len dilcnctlerl boş döndünnü7or, bir 
lkl kurut veriyor, l'ÖDüllerinl alıyor. 

Bir gün, nas.ısa dükkfl.ndan pybu
~t ediyor. Bekçi olarak da. m&TJDU
nu bırakıyor. Aı: sonra dllencller l'el

mlye bathyor. Maymun, sahibinin i
detlnl blldifl için hemen kasayı açı-
7or, avuç avu9 aldıfı paralan dllen
c:Uere daiılıyor. Dilenciler ıtaşırıyor· 

lar, sevinçle maymunu okşayıp ,JtdJ .. 

J'Orlar. 

çıkarmış ,ona gençliğin çılgınlık

1 Yazan: MURAT KAYAHAN ] 

Siyah kürk mantolu kadın sa· 
rı başını bize çevirdi. Önce tanı· 
yamadı. O da bize doğru yürü · 
yordu. Aramızdakı mesafe birkaç 
metre kadardı. Sarı saçlı kadııı 

birdenbire ileri atıldı: 
- Oh .. Rıdvan!. NerelQ<desın 

sen?. 
Rıdvanın gözleri birdenbire su· 

lanmıştL Ellerini birbirlerine u· 
zatırlarken içlerinde geçen fırtı· 

nayı hissetmemek imkansızdı. 
Rıdvan: 

- Olga bir gezinti yapabili 
miyiz? diye sordu. 

Onun kabul etmemesi imkan 
sızıiL 

Olga gözlerini Rıdvandan ayır 
madan cevab verdi: 

- Nasıl istersen .. 
Otomobille Maslak yoluna k~ 

dar uzanacaklardL 
Onları yalnız bırakmak istiyo 

dum. Fakat bırakmadılar. 
Rıdvan Zincirlikuyuya geline 

ye kadar hiç lronuşmamıştL Bel 
içinden: 

•Hey gidi günler hey ... Ne e 
lenceler geçirmiştik bu yolda• d 
ye düşünmüştü. 

(Devamı 1 inci sahifeıl 

Fransa tarafından İspanya da
hıli arb ne son dakikada bir mü
dahale ed.lmesi ihtimali Romada 
büy•J k bir endişe uyandırmıştır. 

Bundan başka İtalyanın da ade
mı müdahale komitesinden çıka 
cagını ileri sürerek ortalığı tehdid 
etmek istemesi de vardır. Fakat 
Berlin mehafili gerek Fransanın 
son dakikada müdahale etmesi ih
tım aline ve gerek İtalyanın ade
mi müdahale komitesinden çekil
mesi hakkındaki sözlerine büyük 
bır ehemmiyet vermemektedir. 
Çunkü, Fransız Başvekili İspanya 

Çemberlayn ile Mussolinl Tspanya meselesini göriiftüktuı ıonra Ro· 
mada genç faşistlerin yaptığı bir geçid resmini seyrediyorlar 

Neden sonra dükkincı cellyor. Ma7-
mun sıçrıyarak kasayı cösterl.yor. F .. 
kal içinde melellk kalmanuf, S 

onbahardan kışa geçerken 
Beyoğlu gibi İstaııJ:ıulıın her 
tarafı bambaşka bir hava 

larını hatırlatmıştL Her gece sa- -------------"'1 
COCUK - KRALIN 

dahili harbine karışmak. için Fran
sada vukubulan ısrarlar karşısın-

OYUNCAKLARI 
da mukavemett~n vazgeçeceğe ı-------

lçiıı<ie kalır. Her erkek kadınJara, 
her kadın erkeklere karşı muay· 
yeni aşan bağlılıklar gösterir. He
le sisli günler .. Kürk mantosu i· 
çinde büsbütün minyor.laşan ka -
runlar dudaklarını sisten gizlemek 
zahmetini sıcak bir erkek ağzına 
tercih edemezler. 

baha kadar renk renk kadınlar a
rasında, içki kadehlerini bile par
çalar gibi içen bu genç birdenbire 
kendini geri çekmiş ve uslanmış· 
tı. Fakat o akşam Rıdvan tövbe
leri unutmuştu, en güzel elbise
lerini giyinmiş, mükemmel bir 
erkek haline girm~ti. Hiçbir ek

AW.ERIKA ve INGİL TERE : 

aponya'nın Cin'de ... ' 
Daha Ustün Olmasını 

• 
istemiyorlar 

Japonya, Bu devletlerle Bir Konferansta Değil 
Ayrı Ayrı Müzakerelerle Anlaşmak h t (Or 

_ _ı 
Çinıııerı ..... gtüb etmege çatışan Ja ponıar, Mareşalin Rus ve Fransız

lcrdan aldıklan böyle motörlıl vesaitle mücehhez bulunduk
lannı da iddi a ediyorlar 

Ç 
in - japon harbi ortaya ye· 
niden bir büyük mesele çı· 
karacak görünmektedir. Bu 

Diye haykırmağa başladı. 

harbi durdurmak için herhangi bir 
tavassut teşebbüsünün neticele -

(Devamı 7 inci sahifed''İ 

benzememekte ve İtalyanın ade-

mi müdahal komitesinden çekil
mesi vekayi ve hadisat üzerinde 
büyük rol oynıyamJyacağını id • 
dia etmektedirler. Çünkü İspanya 
vukuatına İtalya ötedenberi mü
dahale ediyor. 

Onun için Londradaki ademi 
müdahale komitesinden ister çe
kilsin, ister çekilmesin İspanya 

dahili harbıru:!e bunun tesiri ol
mıyacaktır. İtalya zaten İspanya
daki müdahalesini gizli tutmağa 
lüzum da görmemektedir. 

İspanyada Frankonun galebesi 
halinde Fransa için vaziyetin teh

likeli olacağı düşünülmektedir. 

Fakat Berline göre Fransa hüku
metinin noktai nazarı böyle de

ğildir. Bu hususta Berlin matbu-
• nın ve mehafilinin buna dair 

.ı fikri şudur: 

Frankonun galebesi Fransa için 
bir tehlike olmJyacaktır. Fransa 
bunu bilmektedir. Çünkü Franko 
galib gelir de bütün İspanyanın 
idaresini eline alırsa takih eda
ceği politika tamamile İspanyol 
politikası olacaktır. Şu veya bu 

rafın tesiri ile bir yol tutacak 
• ğildir. İspanyanın menfaatleri 

neye lüzum gösteriyorsa o da onu 
yapacaktır. İspanyol toprakları
nın hiçbir parçası yabancı bir 
devlete geçmiyeceği kendisine te
min edilıniştir. 

Beobahter gazetesi de şöyle de
mektedir: 

Roma mülakatı sırasında İngiliz 
Başvekili İspanyada Frankonun 
kat'i galebeyi kazanması fikrine 

Yosma, mantosunu giyip kaçmayı llüşünüyor
du. Fakat, bir düşünce aklını kurcalaru: 

Ya bir ölüm, yaralanma olursa beni de karıştı
racaklar?. YOS 

Siyamın küçük krah Amanda Mahl· 
dol, labslllnl ikmal için İsvlçrere &it
mek üzere yola çıktL Fakat akslllie 

bakmız. Vapur; yolculann birinde pi .. 
oek bastalılt görüldtıfü için Slnppor
cla karanllne mahalline oeklldl. Tamam 
ylnnl rün bekllyeeek.,. 

Zavallı küçük kral, bu müddeti na
•ı1 l'~lrecek. Bir an eYVel İsvkreye 
visıl olup ıevdJiJ kıt sporJumı yapa .. 

mıy•catı l~ln çok canı sıkılı7or. Bu 
oan ınkmtılan.nı da. anneı&I n Wbaasa 
tarafından hediye olunan 07uncak .. 
!arla gcçlrl1onn114. 

Küçük krala, Banxkokda bolundup 
sırada annesi altından bir Buda heJ

kell, porsten bir çay takımı, zilm.rüt
JerJe süslü bir yelpaze ve daha blrook 
ıteYler 1-"ermlş. 

Bu on üo yaşındaki kralın en ç0k 
sevdiği kıymetli taşlarla süslü. oyun ... 
caklardır. Tebaası tarafından verllen 

hediyeler arasında blr de lvekH uçurt .. 
ma vard.Jr. 

karşı pek de aleyhtar görünme -
miştir. Kendi mukadderatını ken
disi tayin edecek olan milli bir 
İspanya Fransa için bir tehlike 
olınıyacaktır. 

Bundan sonra Berliner de şöy
le demektedir: 

Fransız Başvekili radikal sos
yalistlerin icra komltesi karşısın
da izahat verirken herhalde Fran
sanın İspanya işlerine fili bir su.
rette müdahale edeceğin! zannet
tirecek tarzda birşey söylememiş

tir. Çünkü Fransa hükOmeti ıınut· 
mamıştır ki İspanyanın istiklati 
ve topraklarının tamamile muha
faza edilmesi General Frankonun 
ilk koyduğu esastır. 

(Devamı 7 inci ıahifede) 

O gün de Rıdvanla beraber ge
ce Beyoğlu.na çıkmıya karar ver
miştik. Ne yapacağımız malfun 
değildi. Amma Sonradan da va
ziyetimizin neticesini kestirmek 
her zamanki gibi kabildi. Rıdvan 
herşeyden çekinir, kendi aleminde 
zamanın erkeklik modeline uy • 
gun bir adamdı. Hele kendine i
tina ettiği zamanlarda sülün gibi 
delikanlıdan farksıztlı. 

İşte o gece Beyoğluna çıkmıya 
karar verişimiz Rıdvanı çileden 

siği yoktu. 
Eğlenceye şenden başlayıp gü

zel ve güzel kadını bol bir barda 
birkaç saat oturduktan sonra ev· 
!erimize doğru yola revan olduk. 

Tam Galatasaraya gelmiştik. Biraz 
ileride iki kadın yürüyordu. Rid

van bu iki kadını tanır gibi oldu. 
Adımlarını hızlandırdı. 

Rıdvan, onların soka~a sapıp 

kaybolınaları tehlikesini hissetmiş 
olacak ki; karunlara seslendi: 

- Olga!. 
- Olga!. 

11-~BU AKŞAM ..... -
Senenin en büyük ve MUAZZAM TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Filınl İZDİHAMIN önüne geçmek ve nefis filmi halkımızın 

rahatça görerek eğlenmesi için 

iPEK ve SARAY 
S ·nemalarında birden 

Baş Rollerde : RAMON HOYARO MİRNA LOY 
ALATURKA MUSİKİ ve fasılları tertip edenler: M. C. ve CEVDET 

KOZAN ŞARKI ve GAZELLER: MUSTAFA ÇAOLAR ..................................... 
Doktor: 

A 
- Para birşey değil Ancak bu baş ağrılarınız 

beni de üzüyor. Buradayken birşeyiniz kalınaıruştı. 

Bu soru onun yüreğini sızlattı, gözünün önün
de, gazeteler, fotoğraflar, yazılar, karakol, polis, 
hakyeri geçti: 

No. 55 
Yazan: ETEM İZZET BENle& ---··---

Dedi. Doktor bunları söylerken gerçekten iç

ten bir sızı duyarak söylüyordu. Onun gençliğine, 

güzelliğine, yaradılışındaki üstünlüğe, gölgeli, iri 

kirpikli, simsiyah gözlerindeki ateşlillğe bakarak 
sızlanıyordu. 

-Ölürüm. .. 

Diye bir ürküntü geçirdi. Hemen içeriye koştu. 
Cemile göz kırptı, sonra bütün sesile bağırdı: 

- Kaptan, kaptan bırak, senin olacağım. He
pimizi karakollarda süründüreceksin. Yeter artık!. 

Bu bağırış ve dilek Zekide bir uyanma, bir a
yılına, bir söz dinleme yaptı. Zeki manyatizmaya 
tutulmuş bir medyum gibi Rizanın üzerinden kalk
tı, u.slu uslu, hiçbir şey yapmamış gibi, başı önünde 
yaptığına utanu·, çekildi, Yosmanın yanına geldi. 

Riza dayaktan baygınlaşmıştı. Amma, yine söy-
lenıyordu: 

- Burası yerı değil.. 

Ben sana gösteririm .. 

Sonra bo;ı ölçüşürüz. 

- Haydi bakalım .. Herkes yerli yerine ... 
Dedi!. 

TÖBELER OLSU?> 

Gün iyice ağarmıştı. 
Yosma herkesi dağıttıktan 
- Bir başka gün ... 

Zekiye de: 

sonra, Cemile: 

- Bugün artık bittim. Görüyorsun halimi. 

Dedi. İkisini de gönderdi. Ve her yandan el 
ayak çekildikten sonra Nevine: 

- Bir daha mı senin evine gelmek, senin bul· 
duklarınla bir arada kalmak? Töbeler olsun ... 

Dedi, evden çıktı. 

Yolda giderken: 

- Kırk yılda bir moruğıın sözünü dinleyip de 

yine ucuz kurtuldum. Hiç başıma böylesi gelıne

mişti. Ne de bıçkın şeylermiş!. 

Bir kerecik karakola ve gazetecilerin 

düşseydim, her şeyim biterdi! 
diline 

Diye kendi kendisine düşünüyor, konuşuyordu! 

YİNE O BAŞ AÔR~ 

Güney yurddan çıktığının sekizinci günü yine 

doktorıın karşısındaydı. 

- Doktor hem borcumu getirdim. Hem de yi

ne derdleriıni söylemiye geldim .. 

Diye söze başladı ve sürdürdü: 
- Biliyor musunuz o gün yurddan çıkarken 225 

liranın hep;ipi veremediğime sıkıldım. Yanıma yüz 

elli lira Fakat 

Doktor, derdini anlatırken bile bütün kıvrak

lığını, civelekliğini üstünde taşıyan ergen kızın ba

kışlarına gözlerini düğümlemiş, dalgın ve bir gö

nül tutukluğHe bakar, söylerken doktorun sözleri
ni karşıladı. 

- Sahi doktor yurdda iken çok iyileşmiştim. 

Hem sizinle ne iyi arkadaş ve tanış olınuştuk. Hiç 
sıkılmıyordum. Uzun uzun konuşuyorduk. 

Derdime ortaklık ediyordunuz. Hastalığımı unu
tuyordum. Belki de sizden ayrıldığım için yine bu 
derd başıma bindi!. 

Bu sözler bir ok gibi doktorun yüreğine işledi 

ve onun her vakitki gibi dW'gun bakışlı gözlerinde 

bir kıpırdanma yarattı. 

Deva ar} 

Radyo 
Pro ramı 

Ankara RadyosLI 
llUGtlN 

18,30 Proğram. 
18,35 Türk mU.ltl. 
1- Osman Beyin oerib -revL 
Z- Scdal Ö.loprak • Secih .-rl<l 

Cefayl hlcrlnle. 
3- Refik Fenan • Hlham f8rl<l 

Sen CÜCenmlşUn eft:Ddtm. 

4- Cevdet Çatla • Taksim. 
5- Nuri Halli • Su•ldll prkı • S• 

da llL 
6- Nlko.-oa ağa • Suzidil prk• 

Bir nfcih eyle. 
7- S<odal Ö.loıınk - Sutldll ... 

maisi. 
Okuyan: Sadi u....., Çalanlar: 

del Çatla, Refik Forsan, F.şref ıc. 
Kemal Nlyad Seyhun. 

19,05 Kon041Jl& (Ziraat oaall), 
19,%5 Tiı.rk mil%1fl • Fasıl beyell 

bur fasla. 

Okuyan: Tahsin Karak.., 
Tokay. 

Çalanlar: Hakkı Dennan, 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
rl tlfler. 

%0,!5 MW.lk (Solist • HavayeD 
tar - Sadeddin Suad). 

1- Havayan Gitar için muhtelif 
lolar. 

!{),35 Mlblk (melodUer • Pi). 
ZQ,45 AJanıı, meleoroloJI bal>< 

•lraal bonıast (flal). 
%1 Memleket saat &J'&rl • 

Zl Kon""""
!l,15 lladyo nrkO!llra ı - ~: 

lorlus. 
22,15 Esham, labvU&I, i<amblff 

nukul borsası (flat). 

22.25 Müzik (konser - PIJ. 
22,45 Mlblk (küçük ork.,.lra • • 

Necip Aşkın). 

U,45 - 24 Son aJan• bawlerl 
1armkl Pn>«ram. 

1 

YARffl 

IZ,30 Proiram. 
1%,35 Mihlk (Türk muzlfl • pil 
1! Memleket saal ayan. ajan .. 

teoroloJI baberlerL 
13,10 Müzik (küçük orkoslra • 

Necip ı\4kın). 

ı 

1357 Hicri J 1354 RuU'' 
ZİLHİCCE İkinci kano~ 

3 13 

l939,"°Ay 1, Gün 26, Kasını 81'. 
26 İkincikiııun PERŞE~tll~ --

Vakıtler Vasatı Eı•"j 

sa. da. ••• cJ. - .-

Gilnt!f 7 16 2 oı 

Öğle 12 Ti 7 ıı 

İkindi ıs 02 9 -'6 

Akfam 17 18 12 oO 

Yatsı U! 53 1 ,s 
İmsak 1 s 3 11 19 

RAYRAMNAMAZI 
s. D. 
7 il 
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Baş Açık Gezmek 
ş A_~ Güzel Kızları izdivaç 

V adile Aldatan Adam 
Zararlı Değil mi? 

Bu Hususda Tanınmış Doktorlarımız 
Ne Diyorlar? 

Henüz Dünyada Sıhhi 
Bir Serpuş Yuktur 

ALAYCI VE GÖZLÜKÇÜ: 

Alaycnını biri, Tünelin önünde 
güneş gözlüğü satan bir satıcıya 
yaklaşır. Gözlükçü: 

- Alınız, der. Çok ucuz ve çok 
iyi gösteriyor. 

- Ver bakayım ne gösteriyor? 

- Herşey, buyurunuz, bakınız.. 

Alaycı gözlüğü alır, gözüne ta
kar. Satıcıya bakarak. 

- Acayib, der. Karşımda bir 
serseri görüy~rum. 

Satıcı, gözlüğü alır, kendi gö
züne takar, alaycıya bakar ve ha
fifçe gülerek 

- Doğru, der. Hakkınız var. 
Ben de bır serseri görüyorum. 

ı= Yazan. RECAİ SANAY 1 
KAHVEDE: 

F ransız gazetelerinden birin
de okuduk: Şapkasız, başı 

açık gezmenin hıfzıssıhha 

bakımından muhtelif zararları var
rnış .. Bu yazının tercümesi dün
ku nüshamızda çıktı . 

Açık başla gezmek, dimağa 
tesir eder, insonı has\a eder, kon· 
Jestıon yapar, hatta yüz konserine 
Sebebiyet verır .• diyorlar; hem de 
bun,, ortaya atıp kat'iyetle iddia 
edenler öyle olur olmaz kimseler 
değil, tıb aleminde, büyük isim 
Yapmış. Paris tıp fakültesi pro -
Iesörlerinden ve diğer bazı sılıh3 1 
rnü~>sseseleri alakadarlarından, 
belli başlı ilim adamları. .. 
Onların neler söylediğile uzun 

Uzadıya meşgul olacak, bahis mev
zuu yapacak deg"ilim; cünkü, dün-k.. -
, u nüshamızda, sarahatle yazdı -
gıınız kat'i iddialarını okumuş -
sunuzdur. Ben, şapkasız gezmeğl 
~k itiyad edinmemişimdir amma, 
~u Yazıyı okuyunca, r.e yalan söy
lıyc · Yım, gerek okuyucularım na-
mına, gerek kendi hesabıma, bir 
alak~ duydum, hatta U-liışa düş -

Um. Acaba doğru mu? .. Şapka • ı 
sız gezmek hakikaten konjestion 
yahud yüz kanseri filün yapar mı? 

Bu sorgu zihnimi kurcaladıkça 
kurcaladı, nihayet, birkaç müte -
hassıs doktorumuzla görüşerek 

bu husustaki fikirleri!".i almak me
rak ve isteğine mukavemet ede
medim ve okuyucularımın da bu
nu benim kadaı, merak edecek -
!erini ümid ederek dört mütehas
sıs hekimimhle konuştum; bakı
nız ne diyorlar-

Gazetelerin Kaç Türlü 
Faydası Var ır? 

kadınların Bir Çok İşlerin Yarar' 
Soğuktan Ve Hastalıktan korur 

G azetelerın hadiseleri günü 
gününe öğretmekten baş -
ka daha birçok faydaları 

vardır. 

da kağıdla silinir. Ne koku kalır, 
nede kir. Tavaları kullandıktan 
yed bunlarda ufak bi~ pas görür
sonra kağıda sarıp kaldırınız. Şa
seniz, gazete kağıdını zeytin ya • 
ğına batırıp uğuştura uğuştura si-

Akil Muhtar 
Profesör Akil Muhtar, yepyeni 

bir mevzua aid, belki biraz garib 
ve tuhaf bulduğu sualimi tebesüm
le karşıladı ve kısa bir tered -
düdden sonra: 

(Devamı 7 inci sahlfedl 1 

Adamın biri atıp tutuyor, öyle 
şeyler söylüyor ki inanmak ka -
bil değil. Nihayet hazır bulunan
lardan birisi dayanamıyor: 

- Olmaz şey bu!. .. 
Diyor. 

- Nasıl inanmıyor musunuz? .. 
Bunu isbat etmekten kolay bir şey 
yok. Geçen sene haziranın 31 in· 
de ... 

Umumi bir kahkah~ . 

- Haziran 31 gün değildir. 

- Geçen sene 31 idi. .. 

DİŞÇİDE: 

- Dişlerimi nasıl buluyorsu -
nuz? ... 

- Fevkalade ..• 
- Doğru mu? ... 

- Evet, bir düzinesmi çıkarmak, 
geri kalanları da doldurmak 18. -
zım!.. 

cDiri gömülen adam!• ressam 
7iertz'in Brüıesel mV.Zesinde 

tulunan meşhur tablosu 

1 
Bu arada çöp tenekelerinin kir

enınemesi için altına birçak ga -

~ete koyar, etrafına da sararsanız 
lı eın tenekel.,,ri paslanmaktan, 
eın fena kokudan muhafaza et

:~ olursunuz. Çöpleri, sebze ve 
eyva kabuklarını tenekeye atar

:'nız. Sonra kağıdla beraber çöp
Uyp verirsiniz. 

liniz. Paslar zail olur. Tavaları • • 
kat'iyyen su .le yıkamayınız. Ate- Ol • • 
şin üstünde tutarak kilğıdla temiz- ' um 
leyiniz. Temiderken biraz tuz a- , Emareleri 

~Oda!arınızın camları mı kirli?" 
veıa kuru bir gazete kağıdile 

~~!arını, kirlerini alııuz. Sonra ıs
a kağıdla iyice siliniz. Daha 

:::ra kuru bir kağıdla kurulayı
t ' Parlatınız. Camlar, alkole ba
bırılın~ kağıdla silinirse ayna gi-

ı olur. 

s:azete kağıdı; bakır tencereleri, 
li atları da temizler, parlatır. 

11 
er gün kağıdla silinen, temizle-
en te ce ncereler çok dayanır. Ten-

ltı;elenn diplerı ateşte kirlendi 
il ' gazete kağıdı ile temizlenir. 

anyo l' 
l>ek • ava.b~ gibi emaye şeyler 

10 Çabuk yağlanır. Kağıddan bir 
ınar 

bat Yapar, terebentin ruhuna 
ırır "'' kaıııı • •>ıersımiz bunlardan eser 

az. Balık, yumurta tavaları 

tar, uğuşturu:sanız daha iyidir. 
Gazete kiığıdları soğuğa karşı 

da kullanılır. Soğuk havalarda dı
şarı çıkarken bir gazeteyi dörde 
katlar göğsünüze, bir tanesini de 
arkanıza koy.rsanız hıç üşümez
sin:z. Tabii bunları g<imlekle ye
l.ek arasına koymayı ve sıcak bir 
odayagirinci çıkarmayı unutmaz
sınız. 

İnsan ekseriyetle ayaklarından 
soğuk alır, nezle nezle ve horon -
şit olur. Bunun için e" ziyade a
yakların üşümemesn., dikkat et
meli. 
Eğer lastik kullanmıyorsanız, 

ıslak havalarda, çorabınıza bir ga
zete sarınız, kunduralarınızı öyle 
giyiniz. Ayaklarınız rutubet al -
1J1az ve ıişümez ... 

Gazete kiığıdları kömür yerine 
de kullanılır. tlerkesiıı evinde ka
lörifer yoktur. K.işın soba yakılır. 

Elinizegeçen gazete kô.ğıdlarını 
bir tenekenin içine atınız. Üzeri
ne kafi derecede su C.ökünüz. Is
lattıktan soma sonran çıkarınız, 

iyi=e sıkınız. Sonra in~e talaş ka
rıştırarak büyük yumurta şek -
!inde topaklar yapını1.. Bir yere 
istif ediniz, kurulunu~. Soba ya
kacağınız zaman kömür, çıra ye
rine kullanırsınız. 

Kunduralarınız ıslük veya ça -
murlu ise bunları d~ gazete ka
ğıdı ile siliniz. Bu suretle kundu
ralarınız temızlenmiş ve birl\Z ku· 
rumuş olur. Sonra içerisine ga • 
zete kağıdı -l · ı'~urum· z -+~ ., 

l uzak b;r ) aftıarı .,.-a:ru:ı gel -
r{ıek üzere bırakınız. Sabaha kadar 
tamamile kurur ... 

Öldü Diye Gömüleıı 
H 

Bir Universiteli 
O

•• lüm!... lnsanların en çok ı 
korktuğu şey ... 
Ölümden bahsolundu mu 

vücudü ürpermiyen. yüreği titre
miyen bir ferd yoktur. 

Tesadüfen gördüğümüz bir ölü
nün hayalihafızamızdan bir türlü 
silinmez, daima hayaiimizde ya
şar. Arasıra gözlerimizin önünde 
canlanır. 

Birçok kimseler, yalnız ölümden 
değil, ölmeden diri diri gömül -
mekten korkarlar. Bu korkunç 
ihtimal akıllarına gelince uyku -
!arı, rahatları kaçar. 
Hakları da var. lşte bir misal: 
Son gelen Avrupa gezeteleri, 

Sofyada bir ünıversite talebesinin 
tifüs hastalığına tutı.lduğunu ve 
birk , gün sonra Katalepsi - Do -

nukluk halin2 geldiğıni yazıyor. 

Hastay ıtedav! eden aoktor, vefat 

ettiğini söyleyince cesedi morga 
nakletmişler, mermer bir masanın 
üzerine yatırmışlar. ertesi gün, 
cesedi yerde bulmuşlar. Bir tabu
ta koymuşlar, defnetmişler. 

Akşam üzeri tarlalarından dö· 
nen köylü kadınlar mezarlığın ya
nından geçerlerken derinden bir 1 
inilti geldiğim işitmişler. Zabıta -

ya lıaber vermişler. Mezar kazıl -
mış, tabut Çıkarılmış. Zavallı ta-

!ebenin, gömüldükten az sonra 
kendine geldigi, tabı.tun içinden 
çıkmıya çalıştığı, muvaffak ola -
mayınca göğsunü ve yüzünü tır
malıyarak - bu sefer hakikaten • 
öldüğünü anlamışlar. 

Bu kork" 'ledir ki birçok kim
sele>", diri ciıri gömülmemek için 
vasiyetnamelenne, naı~larının yir
mi aort saatten evvel gömülme • 
mesini, birçokları da yakılma • 
sını yazarlar. 

Ölüm, uzuvların hnrekiltına ni
hayet verir. Kalb duı >ır, teneffüs 
kesilir, vücud katılaşır ve alt çene 
düşer. Fakat. 'letanos hastalığın
dan ve Striknın ile Z'?hirlenip ö

lenlerin çenelerinin düşmedığini, 
ağızlarının da kapalı kaldığını u
nutmamalı ... 

Ölüm emarelerin:!en birı de 

his kabiliyetinin kaybolmasıdır. 
Doktor J ase, '' ransa tıb akademi

sinin takdirini kazanan bir alet 
icad etmişti. Küçük bir pens ... 
Bununla, ölünıin memesinin tepe
sini tutup sıkıyor, bir hareket 
görmeyince öldüğüne hüküm ve -
riyordu. Bilahare bun un, İsterik 
ölüler üzerinde bir teı;ir yapma _ 
dığı görüldü. 

Eski devirlerde, cenazelerin baş 
(Devamı 7 incı sahifede) 

1 

Aleyhinde 
Açılan Davadan 
Kurtulabilir mı? 

M 
ak Kormik Amerikanın en 
zengin sanayicilerinden ve 
en garib simalarından biri

dir. Bilhassa şuna, buna izdivaç 
vadinde bulunmakla maruftur. 

üç defa evlenmiş olmasına rağ
men yine, gördüğü güzel kızlara 
ve kadınlara izdivaç vadetmekten 
kendini alamaz. 

Halihazırda hakkında üç •izdi
vaç vadinden nükul• davası açıl
mıştır. 

Maznun ilk evvel, john D. Rok· 
fellerin kızile evlenmişti. Bir kaç 
sene sonra ayrıldı. Ganna Valska 
adlı bır artist le evlendi. Bu rabı
lıa da pek az sürdü. Uzun süren 
bir davadan sonra ayrıldılar. 

Amerikalı sanayici on beş sene 
evvel üçüncü defa olarak Misi5 
Vilsonla evlendi. Bu genç ve gü
zel kız, pek uzun süren hastalığı 
esnasında kendisine büyük bir şef
katle bakmıştı. 

Mak Kormik, bundan da ayrıl
mıştır. Bu kız da davacılar ara
sındadır. 

Bunlardan başka, Şikagolu elli 
beşlik güzel bir dul kadın da 1935 
senesinde iki defa izdivaç vadin
de bulunduğu halde sözünü ye
rine getirmediğinden dolayı bir 
milyon dolar tazminat istiyor. Amerikalı sanayicinin davacılarmdan bir kız 

Evinize Nas·I Ve Ne Renkte Çiçe~ 
0

nti abE melisinizVeOnları eŞekildE 
Y erleşfireceğinizi Biliyor musunuz? 
Cicekleri 
' ' 

Sevmek, Büyütmek 
Çiçek Secmek de Ayrı Bir 

' 

H 
ediye getirilen çiçekleri 
memnuniyetle kabul etmek 
lazımdır. V elevki biç sev

mediklerinizden bile olsa." 
Kendiniz alırsamz, o zaman iş 

deği,ir. Cinslerine, kokularına, 

güzelliklerine dikkat etmeniz la-
zıındır. 

İlkevvel, ttnklerinin salonunn
zun döşemelerinin rengile hem 
ahenk olmasına dikkat ediniz. Bun
lar, perdelerin, koltukların ku -
maşlarmın rengine uygun olursa 
göze daha hoş görünür. Mesela 
turuncu renkli çiçeklerden yapı
lan bir demet, yeşil, koyu mavi 
çiçeklerin kül rengi bir perde ö-, 
nünde çok güzel dıırur. 

Kışın, sarı ve turuncu renkli çi· 
çekleri tercih ediniz. 

Demetleri Güzel 

Yepınız 

Salonlarda, odalaı·da çok değil, 
güzel ve az çiçek bulundurmalıdır. 
Bunları llmanluğa çevirmekte 
mana yoktur. 

Çiçekleri vazolara yerleştirmek 
bir iştir. Daha doğrusu bir iş de
ğil, bir hünerdir. Kaba saksılara 
çoban püskülü ve benzer kır çi -
çekleri konulur. Gül, leylak, ka
ranfil gibi zarif çiçekler de kristal 
vazolara... Sonra saksıların, va
zoların şekillerine dikkat etmeli. 
Şayed vazo yuvarlak ise çiçekleri 
de yuvarlak bir demet halinde 
koymalı . Şayed dar ise uzun sap!• 
çiçeklerle süslemell. 

Çiçeklerin sapları kısaca ise 
bunları büyütmeli, yoksa vazonun 
içinde çok çirkin görünür. Büyük 
çiçekler pek az olmalıdır. Bunla
rın aralarını yeşilliklerle, yaprak
larla açmalıdır. 

evvel büyüklerini yerleştiriniz, 

sonra aralarına küçüklerini ko
yunuz. Yalnız renklerinin imti
zacına dikkat ediniz. Çok yapraklı 
çiçekler vazolarda iyi durmaz. 
Yaprakların fazlalarını koparıp 
atınız. 

Çiçeklerin Sevdikleri, 
Sevmedikleri Şeyler 
Sevdikleri: Taze su, saf birhava 

bilhassa her gün değiştirilen su ... 
Sonra, buz, şeker, asprin, zamkı 
arabi ilah ... 

Sevmedikleri: Hava cereyanı, 
birdenbire hararet derecesinin de
ğişmesi (sıcak bir yerden soğuk 
bir yere çıkarmak veya soğuk 
bir yerden sıcak bir yere getirmek. 
adyatöre yakın bulunmak, ikide 
bir sallanmak, ilah .. 
Şu halde her sabah sularını de

ğiştiriniz. Saf havalı bir yerde bu
lundurunuz. Çiçeklerinizi uzun 
müddet muhafaza için birkaç tav
siyede daha bulunalım: 

Ve Hediyelik 
Hünerdir 
Büyük bir çiçekçiye göre, çiçel 

saplarının dörtte üçü su içind' 

bulundurulmalıdır. Binaenaleyl 

çiçek saplarının uzun kesilmesı 

vazoların da o nisbette derin ol 

ması 18.zımdır. 

Eğer gündüzleri, bu dedikleri • 
mizl yapamıyorsanız geceleri su· 

dan çıkarınız, taze bir suya batı 

rınız. Ertesi gün yine vazoların 
koyunuz. Eğer saplar çürümiy 

başlamış ise, çüriyen yerleri kc 
siniz. Sabahları, suyu değiştiriı 

ken sapların uçlarını birer parç 

kesmek iyidir. Krizantemleriı 

sapları kesilmez, kırılır. Saplaı 

keserken, kesik yerlerin hava aı 

maması için eli, vazoya batırma! 
ve suyun içinde kesmeli, kırmalı 

Yaprakların suya girmemesine dr 

çok dikkat etmeli. Zira, pek ça· 
buk bozulurlar. Çiçekleri de bo • 
zarlar. 

(Devamı 1 tnd ıaJılf~de) 

Muhtelif cins 
demet yapmak 

çiçeklerden • biı 
istiyorsanız, ilk Çi>elele süslen mif bir salon 
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Yeni Kahine ve yeni Seçim' 
Parti isleri 
(1 inci sablf .. den devam) 

den müteşekkil bir heyet Parti 
merkezinde çalışmabrına devam 
etmektedir. 

füı komisyon tetkiklerinin ne
ticesllıi bir raporla Genel sekre
tere bildirecektir. Aynca Parti 
başkanı olan vilayetl~rden de bu 
hu,uslar sorulmuştur. Her iki ne
tice ve cevablar Parti Genel Baş
kanlık divanına arzedilecektir. 

1936 SENESiNDE VERİLEN 
HÜKOMET VE PARTİ 

BERABERLİÔİ KARARI 

936 senesinde Genei Başkanlık 
dıvanınca verilen kararın .nreti 
şudıır: 

Cumhuriyet Halk Partısinin 

memleketin siyasi ve içtimai ha
yatında gii.ttüğü yii.ksek mak•ad
lar!n tahakkukunu kolayl~ır -
mak ve partinin ink4afını arttır
mak ve hızlandırmak için bun -
dan •onra Parti f"4liyeti ile hü
kümet idaresi arasında oıkı bir 
yakınlık ve daha ame!i bir beTa -
berlık temin etmesine Genb"§ -
kurca karar verilmiştir. 

Bu maksadla: 

1 - Dahiliye Vekili Genyön -
kurul üyeliğine alınmış ve kendi
•inz Partinin Genel sekreterlik 
vazijesi verilmiştir. 

2 - Bütün vilayetlerde parti 
ba.ı<anlığına viliiyetin t•alisi me -
mur kılınm'§tır. 

3 - Umumi müfettişler. mınta
kalan dahilinde bütün devlet it
lerinin olduğu gibi parti faaliyet 
ve teşkilatının da yii.k•ek müra -
kıb ve müjettifleridiTleT. 

4 - Vilayetlerde l!yönkurulca 
intilıab edilmiş bultman başkan
laı- i.ye durumunu almış ve men
sub veya mahallince miintehab 
mebus başkanların başkanlık va
zifeleri hitam bulmuştur. 

5 - Bu beyannamenin icapla -
rını Parti genel sekreteri olmuş 
lnılunan Dahiliye Vekıli takib ve 
tanzmı edecektir. 

Yuk·a rıdaki maddder bıitün 

Parti teşkilatına. vilıiyetlcre ve 
tımumi mtlfetti~likler•! tebliğ oltın

mııştur. 

«KURTULUŞ» 
Biçki ve Dikiş 

Dershanesi 
J\.lüdiresi: Mm. Papazyan 

Haftanın 4 gününi.l kadınlara 

,ünde üçer saat Fransız usuliyle 
içki ve dikiş dersi tedris edilir ve 
ayda Maarüçe musaddak diploma 

erir. Feriköy Tepeüstü 116 No. Pa
·azyan apartımanı. 

lstanbul 3 üncü icra memurlu -
iundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

atışına karar verilen yatak. yor -
:an , yastık ve sair ev eşyas. 6:~1 

39 tarihine müsadü Pa,,rtesi gü-
' ü saat 15 te Beyoğlunda Kamer 

ıatun mahallesinde Topçular cad -
esinde 15 numaralı hanenin önün
e satılacaktır. Talip ol~nların ~;. 

50 pey akçesile memuruna müra
aat etmeleri, ve o gün muham'1cer. 

.ıymetinin % 75 şini bulmadığı 

akdırde ikinci arttırmanın 14/2/ 
39 t::rihine müsadif Salı günü ay

ı mahal ve saatte icra kılınacağı 

.an olunur. (14251) 

lstanbul Asliye Beşinci Hukuk 
1'. ahkemerinden: 

Galatada eski gümrük sokağında 

:üçük handa 2 numa~ada Ali Ad
an aleyhıne mahkemenin 937/1404 

umaralı dosyasile açılan alacak da-

8.! ında müddealeyhin ikametgfıh.ı

ı terkeylediği ve yeni :ı.dresini bi

·n olmadığı mübaşir tarafından 

erJcn meşruhata nazaran daveti-ı 
~n.n ilanen tebliğat icrasına tah -

·ık.ıt hakimliğince karar verilmişi 
k!<.ığundan mahkeme giınü olan 

ıt::/239 saat 14 te mahhr.ıede biz

at veya bilvekiıle hazır b.ılıınma

ığı takdirde gıyaben devam ede

eği ve ışbu ilanın da ve•;~. maka

nına kaim olmak uıert! i\1.n ,,1u 
1ur. (37 - 1404) 

Parti Beis Vekilliğine Yeni 
Başvekil Tay· n Edildi 

(Birinci sayfadıın devam) 
zır lamaktadır. Bu programın ba
zı yenilikleri ihtiva edeceği an -
!aşılmaktadır. 

Yeni Başvekil Refik Saydam, 
dün akşam, saat 20 ye doğru Baş
vekalet dairesine gelerek yeni 
vazifesıne başlamıştır. 

Yeni Başvekil tekrar Ziraat Ve
kaletine getirilen Muhlis Erkmen, 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu 
sabah erkenden makamlarına gel
mişler ve rüesanın tebriklerini 
kabul eylemişlerdir. 

MECLİSDE 

Ankara 25 (A.A.)- B. M. Mec
lisi bugün saat 15 te Faik Öztra
kın başkanlığında t(Jp!anmış ve 
celsenin açılışını müteakib İzmir 
meb'usu Celiil Bayarın Başvekfı
letten istifa etnw!si üzerine Baş
vekalete İstanbul meb'usu doktor 
Refik Saydamın memur edilmiş 
okluğuna dair iyaseticumhur tez
keresi okunmuştur. 

Reis, yeni kabinenin teşekkü -
!üne kadar celseyi tatil etmiş ve 
Meclis saat 16,50 de Refet Canı
tezın başkanlığında tekrar top -
!andığı zaman aşağıdaki Riyaseti
cumhur tezkeresi okunmuş ve 
alkışlar la karşılanmıştır. 

REİSİCUMHURUN 
TEZKERESİ 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
İstanbul meb'ıısu Dr. Refik Say

damın başkanlığı'!da teşekkül e
den İcra Vekilleri Heyetini gös
teren listenln il~ik olarak sunul
duğunu saygılarımla arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

YENİ KABİNE 1 

Başvekil: İstanbul meb'usu Dr. 
Refik Saydam. 

Adliye Vekili: Konya meb'usu 
Fikret Sılay. 

Milli Müdöfaa Vekili: Bursa 
meb'u.o;;u General Naci Tınaz. 

Dahiliye Vekili: Tekirdağ meb
usu Faik Öztrak. 

Harıciye Vekili: İzmir meb'usu 
Şükrü Saracoğlu. 

Maliye Vekili: Elazığ meb'usu 
Fuad ~ğralı. 
Nafıa Vekili: Afyon meb'usu A

li Çetinkaya. 
Maarif Vekili: İzmir meb'usu 

Hasan Ali Yücel. 
İktısad Vekili: İzmir meb'usu 

Hüsnü Çalnr. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kili: Doktor Hulusi AJataş. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili: 

stanbul meb'usu Ali Rana Tarhan. 
Ziraat Vekili: Muhlis Erkmen. 

YENİ BAŞVEKİLİMİZ 
Doktor Refik Saydam, milli 

mücadelere Anadoluda muhtelif 
hizmetlerde bulunmuş, İnönü ka
binesinde Sıhhat Vekilliğini der
uhde etmiş, uzun müddet bu va
zifede kalmış, Milli Şefimziin Baş
vekaletten çekilmesi üzerine Re
fik Saydam da idari işlerden ay
rılarak sadece teşrii vazifesini 
yapmıya devam etmiş, İnönü'nün 
Reisicumhur seçilmesini mütea -
kib teşekkül eden Celiil Bayar 
kabinsinde Dahiliye Vekaletini 
deruhde eylemiş, bugüne kadar 
Parti Genel Sekreterliğile bera
ber bu vazifeyi büyük bir dira -
yetle ifa eylemiş dürüst, faziletli 
bir devlet adamıdır. 

İnönü İle Bayar Arasında 
Ankara 25 (AA.)- Sabık Baş

vekil İzmir meb'usu Celal Bayar 
Reisicumhur İsmet İnönüne aşa
ğıdaki arizeyi takdim etmiştir: 

Türkiye Reisicumhurunun 
Yük.ek Huzurlarına 

Turkiye M. Millet Meclisi inli -
babının yenilenmesine Parti di
vanınca karar verilmiştir. Partı

mizin intihaba yeni ve taze bir 
kuvvetle çıkmasını maksada ve 
esasa daha uygun ve faydalı mü
lahaza ettim. Bu imkanı zatı dev
letlerine vermiş olmak için Baş
vekaletten istifamı arz ve takdim 
ediyorum. 

Yüksek teveccühlerinin deva -
mını sonsuz hürmet ve taz,mle -
rimle ist,rham ederim. 

izmır meb'usu 
C. Bayar 

Seçim Hazırlığı 
(1 inci ıehileden devam) 

teşkilatı esasiye kanunu hii.kmii. -
ne gÖ're cııma günü toplanacak 
Büyük Millet Meclisi umumi he
yeti içtimaında beyannamesini o
kuyup itimad reyi iatiyeceğini 
bildirdikten aonra bu sabah •aat 
11 de Reisicumhur İsmet İnönü
nü:ı riyaseti altında toplanmış o
lan Parti divanının Büyük Millet 
M ec!isi seçimini yenılemek husu
suna karar veTdiğinı, bu karar 
umumi heyetçe tasvib edildiği 

takdirde cuma günii toplanacak 
Büyük Millet Meclisi umumi he
yeti içtimaında muamelesinin ik
mal olunacağını izah etti. 

Divan kara·rı Grtıp umumi he
yetinin tasvibine arzolunarak itti
fakla seçimin yenilenmesine ka
rar verildi. 

Müzakere edilecek başka mad
de olmadığından celseye nihayet 
verildi. 

Ankara 26 (Hususi muhabiri -
mizden telefonla) - Bı.iyük Millet 
Meclisinin bugün saat 15 de top
lanması mukarrerdir. Bu toplan
tıda elde mevcud müstacel bazı 

layihalar müzakere edilecelotir. 
İntihabın yenilenmesi hakkındaki 
kararın Meclisin yarınki içtima -
ındd müzakere edileceği anlaşıl -
maktadır. 

Meclis yarınki toplantısında 

yeni seçim dolayısile icabeden 
masraf ve tahsisatın verilmesi 
hakkında layiha ile milli müda -
faaya tahsisat verilmesine dair 
kanun projesnh müzakere ede
cektir. 
MECLİS RİY ASE'l' DİVANI 
Münhal olan Büyülı: Millet Mec

lisi reis vekilliğine seçim yapıl -
mıyacak ve anlaşıldığına göre, 
yeni meclis toplandıktan sonra, 
meclis riyaset divanı ve encümen 
azalıklan için yapılacak seçime 
kadar münhal kalacaktır. 

SEÇİM HAZIRLIÔI 
Altıncı Büyük Milıet llleclisi 

intihabının biraz öne" yapılabil -
mesi için lazım gelen hazırlıklara 
şimdiden başlanılmıştır. 

Meclisde (tecdidi intihab) ka
rarı verilir verilmez vilfıyetlere 

icabedeıı tebligat yapılacaktır. 

Reisicumhur İsmet İnönü, şu 
cevabla mukabelede bulunmuş -
!ardır: 

Celal Bayar - İzmir meb ·usu 
B. M. Meclisi intihabının yeni

lenmesi ihtimali üzerine vuku bu
lan istüanız kabul olurun~ttr. 

İktıdar mevkiinde geçen hiz -
met zamanınızı takdirle yaded1-
rek size ve arkadaşlarınıza halis 
teşekkürlerimi ifade etmek iste
rim. Siyasi tarrhimizin çetin bir 
devresini yüksek meziyetlerinizle 
iyi idare etmenizi, milletimiz da
ima teşekkür ve takdir duygula
rile hatırlıyacaktır. 

Hükumetin teşkiline İstanbul 
meb'usu doktor Refik Saydam 
memur edilmiştir. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

BAŞVEKALET MÜSTEŞARLICI 
Münhal olan Başvekalet müs

teşarlığına Dahiliye müsteşarı 

Vehbi Demirelin tayin edileceği 

söylenmektedir. 
MEB'US ADEDİ AZALTILACAK 

MI? 
Ankara 26 (Hususi muhabiri -

mizden telefonla)- Fırka Umu
mi Reis vekilliğine Başvekil Re
fik Sayda 'll tayin edi'miştir. 

İntihabat kanununun tadil edi
lerek meb'us adedinin azaltılması 
ve her 35 bin kişiye bir metı'us 
seçilmesi hakk>nda henüz Meclise 
bir teklif yapılmamıştır. 

Meclis, Teşkilatı Esasiye kanu
nu mucibince müstemir addedile
ceği cihetle yeni Meclis toplanın
cıya kadar lüzum görülürse içti
ma edebilecektir. 

İntihab 59 günde f<mal oluna
cak ve yeni meclis bir nisanda 
toplanacaktır. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim
liğinden: 

Katilden 15 seneye mahkum 
bulunan Sami Cangöze Aksaray 
Yusufpaşa Tütüncü Hasan sokak 
2/1 numarada oturan babası Ra
simin 23/1/939 dan itibaren tah
liyesine kadar vasi tayin edildiği 
ilan olunur. 9391?06 

Ribentrop Varşovada 
(2 inci sayfadan devam) 

rar verdiğini iddia edenler de var
dır- Bunların hangisi doğrudur? 

Belki de hakikat ikisi ortasıdır. 

Yani Polonya hala 19'.!4 senesin -
denberi takib ettiği ddarei mas
lahat. siyasetini takilı etmek isti
yo-. Fakat şu da muhakkaktır ki 
Münih sonrasındaki politika va
ziyeti böylelıir yol üzerinde yü -
rü:neyi pek zıyade zorlaştırmış -
tır. Bu, bir şartla mumkün ola -
bilir: Almanyanın şru-kı kendi ha
line bırakıp da garb ile meşgul 
olması şartile. Po:onyalıların te
mennilerı de budur. ~'akat eğer 

Almanya, Münihte ka;.:andığı mu
va'.fakiyetini sonuna kadar taldb 
kararında ise - ve şimdiye kadar 
bu kararda oiduğunu anlatmış -
tır - o zaman Polonya, ya Almanya 
ile beraber yürümeli, yahud da 
Almanyaya kar~ı gelmeli. Son ay
lar içinde Almanya ile doğrudan 
doğruya kar§ılaşmadan bir poli -
lika manevrası çevirıneğe çalıştı: 

Romanya esasen ittifakındadır. 

Macaristanla d•. huduc! komşusu 
olarak ve hatta mümkünse, Yu
goslavyayı da içine alarak bir 
şarki ve orta Avrupa devletleri 
bloku kurmağa uğraştı. Fakat İ
talyanın da tasvibine mazhar olan 
bu teşebhüs yürümed.ı. Açıktan 

açı;;a Sovyetlerin tarafına geç -
mekten de korkuyor. Çünkü Al
manya tedricen Polo!lyayı sar -
maktadır. Cenubda Çekoslovakya
yı himayesi altına almış. Macaris
tan, Roma - Berlin mihverine gir
miştır. Litvanya da Berlin ile an
laşmak kararını vermiş gibi gö
rünmektedir. 

Polonya-Almanya Arasınua 
Berlin 26 (Hususi) - Alman 

Har.ciye Nazırı Rıbb~ntrop 11 ki
şilik maiyetile berabe~ Varşovaya 
gitmiş, merasimle karşılanmıştır. 

Kendisine geçenlerde yeniden 
tamir ve teodıd edilmış ve müm
taz ecnebi misafirlen tahsis kı -
lınmı~ olan Blank sa:·ayında da
ireier tefrik edilmiştir. 

lmpeks Şirketi 
(1 inci sahifeden devam) 

mited şirket, vermeğe mecbur ol
duğu teminat mektubunu Deniz
banktan almıştır. Hadise Fırka 
Grupunda izah edildiği veçhile 
haber alınınca mali müessesele -
rimizin İngilteredeki teşebbüsle
ri durdurulmuş ve bu ihbarın ha
kiki mahiyetinin anlaşılması için 
tahkikata geçilmiştir. Limited şir
ketin müessislerind.en Kemal Se
den Ankara Cumhuriyet Müddei
umumiliğinin davetile dün Anka
raya varmıştır. 

Kendisinin Ankara müddeiumu
miliği tarafından malı'.ımatına mü
racaat edilmiştir. 

Henüz hiç kimse hakkında tev
kıf kararı verilmiş değildir. An
cak ortada bazı resmi daire ve 
müessese memurlarının bu şir • 
ketle ve bu teşebbüsle alakalı ol
duğu şeklinde bir iddia bulundu
ğundan tahkikatın bu cepheden 
inkişafı neticesinde bazı isticvab
lar yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Şirketın müessislerinden Şakir 

Sedenin L<rndrada bulunduğu an
laşılmıştır. Bu mesele etrafında 

stanbul zabıtası ve adliyesi tara
fından araştırmalar ve tahkikat 
yapılmışsa da buna dair evrak 
henüz Ankaraya gitmemiştir. Bu 
evrakın bugün Ankarada alil.ka
dar makamların ellerine .varmış 
olması beklenmektedir. 

Tahkikat ve isticvablar bu ev
rak gittikten sonra tekemmül e
decektir. 

ŞİRKETİN MAHİYETİ 
İmpeks şirketi 25 ikinciteşrin 

938 tarihli Sicilli Ticaret gaze
tesinde neşrolunan ilanı müte
akib faaliyete geçmiştir. Bu su -
retle şirket İstanbul Ticaret O
dasında 24114 sicil numarasını al
mıştır. 

Bu tarih İngiltere ile kredı an
laşması yapıldığından sonraya te
sadüf eder. 

Şirkete, Beyoğlunda Tomtom 
mahallesinde İstiklal caddesinde 
373 numaralı Banka hanının ikin
ci katının 3 numaralı dair.,.;i ma
halli ikametgiıhı ticari ittihaz o
lunmu.5tur. Bu daire ayni zaman
da Kemal Filim acentasıdır. 

Şirketin kurulu.şunda gösterilen 
maksadı ticari •her nevi ithalat 
ve ihracat işler ile iştigaı. dir. Şir-

ket 19/10/938 tarihinde Odaca 
tesçil olunmuştur. 

Bir limited şirket olan İmpeks, 
iki ortak ve iki kardeş tarafından 
kurulm~tur. Kemal Seden ve 
Şakir Seden ismini taşıyan bu iki 
kardeşten Kemal Seden Banka 
hanının 9 numaralı dairesini, Şa
kir Seden Boğaziçinde Emirganın 
Çeşme sokağında beş numaralı 

haneyi ikametgah olarak göster
mişlerdir. 

ARAŞTIRMALAR 

Evvelki gün şirket merkezinde 
yapılan araştırma saat 15 ten 21 e 
kadar devam etmiş ve bir kam -
yon evrak alınmıştır. 

Zabıta, Ankara müddeiumumi
liği tarafından gösterilen lÜZUIJ! 
ve İstanbul müddeiumumiliği ta
rafından verilen araştırma emri 
üzerine Denizbank İstanbul şu
besinde umum müdürlüğe mer
but bulunan tekneloji şubesinde 
bir araştırma yapmışlardır. Bu 
araştırma neticesinde bulunan bir 
çok evrak alınmış ve bu şube mü
hürlenerek içeri girilmesi meno
lunmuştur. 

Bu şubenin müdürü; Kemal Se
den ve Şakir Sedenin küçük kar
deşi Süleyman Sedendir. Banka
nın bu şubesi harici siparişler ve 
işlerle meşgul olmaktadır. 

Diğer taraftan, şirket ortakla -
rından Şakir Sedenin Emiı4;:an -
daki evi de gece zabıta marifetile 
araştırılmış ve Şakir Sedene aid 
birçok evrak alınarak götürülmüş
tür. 

Kemal Sedenin Banka hanın -
daki ikametgahında da araştırma 
yapılmıştır. 

YAPILAN İŞ 
Yeni kurulan şirketin ilk işle

rinden birini İngiliz tezgahlarına 
Denizbank tarafından sipariş o
lunan ve mukavelesi şehrimizde 
imzalanıp da İktısad Vekaleti ta
rafından tasdik olunmıyan 11 va
purun siparışindeki komisyoncu
IuğÜn teşkil ettiği mevsukan söy
lenm<.>ktcdir. Malum olduğu üze
re bu mukavele Denizbank tara
f:ndan İktısad Vekaletinin tasvi
bine arzedilmiş ve o sırada Vekil 
bulunan Şakir Kcsebir esbabı sıh
hiycsine binaen istila etmiş ve o 
zamandanberi mukavele Vekalet
çe tasdik olunmamıştır. 

Nazır, bugün meçhul asker abi
dreine çelenk ko:ymuş, müteakıben 
Reisicumhur tarafınd;,n kabule-!============================== 

~~:ı:~. öğle yemeğine alıkonul - Av r u pa n 1 n 5 i yas i 
Öğleden sonra siyasi goruşme- uf k K 

)er yapılacak ve bu görüşmeleri u a r ar 1 yor 
Alman sefarethanesir.de yapıla -
cak bir kabul resmi takib edecek
tir. 

27 ikincikanunda Von Ribben -
trop, Varşovadan ayrılacaktır. 

---o~--

Barselon Düşmek Üzere 

B urgos 26 (Hususi) - Fran
ko kıtaatının Barselona gir
mesi için lazım gelen bütün 

tertibat alınmıştır. General Fran
ko, Barselon şehrini nasyonalist 
hükumetinin muvakkat merkezi 
yapmağa karar vermıştir. 

Franko, bizzat ordı..nun başın -
da şehri muhasara etnıış olup Fas
lılar şehre girmek üzere tertibat 
almışlardır. Bugün kuvayı külli
ye gelir gelmez Faslılar şehre gi
receklerdir. 
Barselonanın General Franko 

kıtaatının şehre girmelerinin er
tesi günü normal faaliyetine tek
rar başlamasına karar vermiştir. 

Bütün halk, çalışacak ve alelade 
11ir ameleden müessese şeflerine 

ve direktörlere kadar herkes va
züesi başına gidecektir. Zabıta, 

dahili harbin bidayetindenberi 
bazı unsurların sarfetmiş olduk
ları faaliyet hakkında biliıhare 

tahkikat yapacaktır. 
Mühim miktarda elbiseyi, 800 

bin kilo ekmeği, 200,000 parça eti 
ve saireyi hamil olan bin)erce 
kamyon Barselona kapılarında 

beklemektedir. 

Ea' ın Halka ve 
Fotoğrafctlara 

Her nevi beyzi, oval resim çer
çevelerile son moda perde kor -
neşleri ve bilcümle eşya üzerine 
lak" ışleri fenni surette renkli pis
tole boyaları yapılmaktadır. 

Adres: Sirkeci Salkımsöğüd 

tramvay caddesi 18 r;ımarada 
Halil Barutçu 

(1 inci sahifeden devam) 
ler konferansının içtimaını teklif 
edecektir. 
İspanya meselesinin halli için 

yeai bir formül tesbit edilmekte
dir. Bu formüle göre İngiltere 
Frdllkonun k~ndisine olan borç
larını İtalyaya devredecektir. Fa
kat bu takdirde ~'lussolini Fran -
sanın Tunusta oturan İtalyanla -
ra mahsus statükoyu değiştirme
sini, Cibutide kendisine bazı hat
lar temin edilmesini, Süveyş ka
nalı idaresine iştirak ettirilmesini, 
. Ôibuti - Adisababa ~\mendifer !e
rin .n işletilmesine aid mütaleba
tın en kabul edilmesi hususunda 
İngilterenin kendisine müzaheret 
etmesini istiyecektir. 
HİTLER'İN :-!ATTI HAREKETİ 

Berlin 26 (Hususi) - Hitler, 30 
kanunusanide Rayştağ meclisinin 
açılmasında mühim bir nutuk irad 
edecektir. Hıtler bu nutkunda, 
dün;a sulhunu ve Avıupanın is
tikrarını temin için Frankonun 
zaferinden sonra beynelmilel bir 
konferansın toplanmasını, müs -
temlekeler meselesipi tetkik ede
rek müstemle'kelerden Lehistan, 
Almanya ve İtalyaya hisse veril
mesini teklif edecektır. 

HİTLER, MUSSOLİNİ 
MÜLAKATI 

Paris 21 (Hususi) - Berlin -

• :7' ; • • - ... ': 

Roma mihveri Avrupa ve dünya 
işlerinde yeni hamlelerde bulun
mağ~ ve ötedenberi düşündükle
rini t"lıtbik sahasına sokmağa ka
rar vermişlerdir. Bu kararlarını 

ne suretle yapabileceklerini tes -
bit için Mussolini ile Hitler ya -
kında tekrar görüşeceklerdir. 

Londra 26 (Hususi) - Fransa, 
spanya işlerine müdahale eyle -
diği takdirde Almany1, ihtiltıfların 
muslihane bir şekilde halledilme

sine dair 6 ilkkanundn imza edilen 
ttila!a rağmen, Fransa ile bu hu
susta iştişarede bulunmağa mu
vafakat etmiyecektir. 

Almanya şimdiden Lıbyaya 

Jopçu kuvvetleri göndermeğe ve 
orada İtalyan motörlü kıt'alarını 
takviye eylemeğe başlamıştır. Bu· 
haber Pariste olduğu kadar bura 1 
siyasi mahfillerinde de heyecanla 
karşılanmıştır. 

İtalyanın seferber !iği tahakkuk 
etmektedir. İtalya şu kanaattedir: 

Kakkaniyete istinaa eden sulh, 
Fransadaki bolşevikliğe nihayet 

verecektir. Bundan başka, yeni 
bir İspanya meyd&na getirilecek, 
Afrika ve Akdeniz v~ziyetini ıs -
lah ve tashihat yapılamalıdır-

Roma bu fikrini fiil sahasına 
sokabilmek için seferberliğini bir 
şubata kadar iltmal edecektir. 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız 

Nasıl Kabil 
Olabilir? 

(1 inci ıahüeden devam) 
içlerindeki yüksek zeka ve isti· 
dadları ti en yüksek mertebe tab• 
sil kademelerine kadar da sevk 
edebiliri2. Şimdi zannediyoruz J<.İ 
600 bin kadar talebeyi okutınalı 
için 10 milyon liradan fazla maıı· 
raf ihtiyar ediyoruz. Ve .. belki d• 
istediğimiz neticeyi alamıyoruz. 

Mıntaka yatı mektebleri Türk 
köylüsü için okuma davasını or· 
tadan kaldll'acağı gibi Türk kö
yünün medeni seviyesini ve refa
hını da muasll' medeniyet derece
sine ve yakın bir istikbalde de hiç 
şüphe yek ki, üstüne yükselte
cektir. 

Herhalde planlı bir tedri• ve 
başarıcı bir proğam bu davayı 
zannedildiği kadar çetin ~areler< 
başvurmadan muvaffakiycte isal 
edebilecektir. 

Yeni Denizbank Mü~ürü 
(1 inci sahifeden dı.•am) 

nizbanka gelmiş, yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Kendisi banka rüesasının teb • 
riklerini kabul eylemiş ve derhal 
banka muameliıtı hakkında icab 
eden malıimatı almağa başlamış· 
tır. 

TEŞKİLATI'A DECi1şlKLl:K.Ll$ 
Kuvvetle söylenildiğine göre 

Denizbank teşkilatında ve kad • 
rosunda gen~ öl<;üde degişikJik• 
!er yapılacaktır. Bu meyanda biil· 
çede mühim tasarruflar temın o
lunacağı da söylenmektedır. 

Bundan başka Deni2lbankın b•· 
zı alım satım ışlerinin de yeni baŞ· 
tan ve esaslı surette tetkik oıun•· 
cağı anlaşılmaktadır. 

BİR İSTİFA ŞAYİASI 
Denizbankın işletme işlerim ıed· 

vir eden umum müdür muavin • 
]erinden Hamdi Emin Çap bu va· 
züeden istifa ettiği ve bugün ve 
yarın yeni bazı istifalar olaca~ 
bu sabah bir gazete taraf nd•" 
yazılmıştır. .. 

Denizbankdan yaptığım.z tah • 
kikata göre, gazetemiz makine)"~ 
verilinceye kadar gerek Harr.d1 

Emin Çap, gerek diğer zevat v•· 
züelerinden henüz istifa etmeırıJi 
bulunmakta idiler t 
YENİ UMUM MÜDÜR VEKiL 

Yüksek mürakabe heyeti reisi 
ve umum müdür vekili Yusu[ Zi· 
ya, mülkiye ve hukuk mezunu o· 
lup mülga zıraat nezaretinde, ~D· 
rayi devlet muavinliğinde ,-e şeh· 
remaneti mektubculuğunda bU" 
lunduktan sonra Anadoluya ge • 
çerek mücadeleye iştirak etrn~' 
ticaret umum müdü,rlüğünde, iti• 
barı Milli bankası umum müdür· 
lüğünde, şeker, petrol, benzin W 
hisarları müdürlüğünde bu.un ' 
muş, bir aralık şehrimizde Ş:rketı 
Hayriye müdürlüğü yapmıştır-

SATİYE BİNASI 
Satiye binasının satınalma ışı 

hakkındaki tahkikat devam et · 
mektedir. Denizbank burasını B' 

lırken !belediyelerce yapılaca~ 
istimlak hakkındaki kanunu ıat· 
bik etmesi icab ettiği halde bu 
madde hükiimlerinin tatbik olıll'" 
matlığı ve pazarlık usulüne gir'" 
şildiği anl~ılmıştır. ,/ 

Bakırköy 3Ulh httkt.k lıcikin•li' 
ğinden: 

İstanbul vilayeti rnuhakeın81 

müdürlüğü tarafından hınirde 
tayyare alay> subayfarından Ad' 
nan neminde emekli kaymakafll 
Sadııllah ile Yeşilköy hava ıns~'' 
nist mektebi muallimi binb~ı1 
mazlum aleyhlerine lzmire se" ' 
kedilen 8 vagon benzini AfY011 

istasyonunda bekletti.leleri giill •• 
ler için tediy~sine mc-cburiyel h' 
sıl elan 121 lira 68 k;..ruşun J118.: 

sarifi muhakeme ve ücreti vel<8 

!etle tahsiline dair acılan da~' 
bakılarak hül,:me rapt~dikliği; 
temyiz mahkemesinin 4895 e ~, 

4121 karar ve 8/5/936 tarihli ıı~, 
zında usuleo bakıldıktan sonra fi' 
rar verilmesi lazım gddiği yolU g.I 
da ve mahkemece ittiba veya ısr. 
kararlarından hangisinin istcıı:lı' 
ceği bildirmei< üzere ikametg3

15 
!arının meçhuliyetıne binneıı 

gün müddetle ve ilan suretile f, 
yab kararı tebliği mukarrer 0 ,ı 
duğunu ve mahkeme !1/2/939 sııı 
10 a bırakıldığ ıteblif: makaJ11~ 
kaim olmak üzere ilanen tel> 
olunur. 939/9 
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Türk Transporu 'f elsizle 
Donanmaya Malumat Veriyor! 

Amiral Kolçağın Aklı Başından Gitti 
Ve Derhal Ateş Emrini Verdi 

- Ateşi 

Provasını Kagola çeviren Bah
riahmerin ucundaki top şiddetli 

bir patlayışla ateşlendi.. Fırlıyan 
tnermi ıslık çala çala havayı yırt
tı, Kagolun üzerinden aştı, uzak
larda, ufukta kayboldu. Bahriah
lnerin ateş açtığını gören Bezmi
l!eın ile Mithatpaşa da toplarını 
ateşlediler... Arka arkaya yükse
len üç gümbürtü, üç topun ateş
lenişi Amiral Kolçağın tuhafına 
Kitti; Üzerlerinden aşan ve acemi
ce endaht edilen mermilere du -
dak bükerken süvariye sordu: 

- Bu nedir albay?. Gemilerde 
top var! Fakat atıcıları usta değil!. 

- Ateşe devam edelim mi Ami
ral! 

- Hayır ... İkinci bir mermi da
ha savurun! İşaretler tekrar edil
sin! Bu mermi de gemiye yakın, 
fakat denize düşürülecek! 

Kagol ikinci defa ateş açtı. 
Türk gemilerinin topları fası

lasız ateş ediyordu. Güvertelerde 
gelişi güzel konan tekerlekli sah
ra topları değil isabet, hatta Ka
golun yanına bile bir mermi dü
şüremiyorlardı. 

Kagıolun ikinci mermisi Bahri
alunerin hemen provası yakınları
na düştü. Denizden yükselen su 
Sütunu, güvertenin ucunda buhı
~an top ve topçuları tepeden aşa
gı bir kova su dökillmüş gibi ıs
lattı. Ethem kaptan bu vaziyet kar-1 
Şısında muhabere borusuna sa -
tıldı, makineye haykırdı: 

- Staper!. 
Kaymakam Saim Bey, Ethem 

kaptanı kolundan yakaladı, hızla 
Çekti, muhabere borusunun ya -
ntndan uzağa fırlattı, kendisi bo
ruya seslendi: 
h - Staper etmiyeceksiniz!. İleri 

areket!. 
. Makinede şaşkınlık, bu birbiri

ilin ardına birbirini nakzeden e
ltıirlerden hangisinin yapılması. IA:n geldiği etrafında tereddüd 
b C\raın ederken kaymQJı:am Saim 
~Ethem kaptanın yanına so-

ıı, çıkıştı: 

. - Ben sana staper etmiyecek -
•ııı demedim mi?. Yerinden kı
~ırdarsan kurşunu yersin! Bura

a dur! 

Sonra aşağı güverteye seslendi: 
ile.; - "'_teşe devam edin ... Buraya 

1 
ltişı gelsin .. Şu kaptanın kol

~rını bağlasınlar.. İkinci kap • 
IU da bulun bana gönderin. Ge

ltıiyi idare edecek. 

~gol tek atışlarla tehdid prog
lar nı tatbik ediyor, transpor -

daki sahra toplan durmadan a-

l'lo, 55 
l!atr lıut a kısa fakat veciz bir de 

lıg· uk söylemişti. Neşenin, canlı
ııı tı ,., Pasını o açmıştı o akşam. 

<>alo h.d. . . . 
raııc a ısesız geçti. Yanı Me -
ş~YI Kenan orasında korktuğum 

~r k iyYen " 11 ua gelmedi. Merale kat-
s" Kenanla daıısetmemesini 
O~etn.ştim. 

eraı boynunu bükmüş: 
. - Pekit N · iste · e ıstcrsen yaparım, 

rsen k' De . ımse ile etmiyeyim! 
ınışti 

I<enan · 
raıırı yapışkan tavırlarla Me-

etrafında d" t d" d" F'ak or on u. 
ııan ~t küçük bir iltifata bile 

M 0 atnadı. 
eralden .. . 

1t8"dını umıdi ke~ince diğer 
y,. .. ara musallat oldu. 
"'-Ork." utük sarhoştu. Laübalilik-

teş sürdürüyorlar, bir kııru gü -
rültü, kıyamet koparıyordu. 

Bu sırada Bahriahmerin ikincisi 
sür'atle telsiz kamarasına koş -
muş, muhabere memuruna şu 

telgrafı çektirmeğe başlamıştı: 

Boğazda Yavuz zırhlısı 

kumandanlığına 

Bahriahmer nakliye glllllisinden: 
Rus donanmasının taarruzuna 

uğr-lık. Müşkülat içindeyiz. E
sir olmak, veya batırılmak tehli
kesile ba~başayız.. Amma .• 

Bahriahmtrin telsizle muha • 
bereye giriştiğini gören Kagoi sü
varisi Amiral Kolçağı ikaz etti: 

- Amiral! 
- Ne var! 

- Türk transporu telsizle do-
nanmaya malfunat veriyor! 
Kolçağın aklı başından gidiver

dL Derhal emri bastırdı: 
- Ateş açın ... Geminin anteni

ni taşıyan prova serenini topa tu
tun! 

Kagolun topçuları baş taret to-

pile iki borda topunu ayni zaman
da Bahriahmerin prova serenine 
dirise ettiler. 

-Ateş! 

Emri verilir verilmez biı:i>iri 
ardına üç patlama duyuldu, daha 
ses kulaklarda akisler yaparken 
Bahriah.ınerin prova sereni müt.. 
hiş bir çatırtı ile parçalandı, gü
verteye düşen parçası iki topçu 
neferini e:ıxlikten sonra denize 
fırladı. 

Bahriahmer ikincisi Liltfi kap
tanın çektirdiği telgraf (Amasra) 
kelimesinin ilk hecesinden itiba
ren suya düştü .. Bu sırada telsiz 
kamarasına gelen bir nefer Li'.itfi 
kaptanı buldu. Selam verdi, an
lattı: 

- Kaptan Bey kaymakam bey 
sizi istiyor! 

- Nerede? 
- Kaptan yerinde! • 

- Peki.. geliyorum!. 

(Devamı var) 

Çin 'de Japon üstünlüğü Ve 
Amerika - lngiltere 

(4 üncü sahifeden de•Jarr,) 
neceğini beklemek şu sıralarda 
doğru olmadığı gıbi japonlar için 
pek çclk fedakarlıklara malolan 
fakat daha da neye varacağı bi
linemiyen bir harbden vazgeçmek 
de pek müşkül görünmektedir. 

Son zamanlarda japonların İn
giltere ve Amerika ile münase -
betleri gerginleşti. Tokyo ile Va
şington ve Londra arasında yol
lanan notalarda kullanılan lisan 
az acı değildir. İngiliz ve Ameri
kalı ve japon diplomatları şimdi 
birbirlerile konuşurken pek de 
tatlı dilli, güler yüzlü görünmeğe 
lüzum hissetmeden konuşmakta
dırlar. 

Hiranwna kabinesi zaten M' • 

veldenberi takib edilmekte olaıı 
politikadan ayrılacak değildir. Bu 
vaziyet karşısında Çinde şimdiye 
kadar büyük büyük menfaatler 
temin etmi!ı olan yabancı dev -
!etler ise hep birden lıarekete geç
miş bulunmaktadırlar. Uzak Şark 
işlerinde daha ziyade sepirci ka
lamıyacaklarını anlatmak iste -
mektedirler. 

japonlar Çinin idaresi için teş
kilat yapmaktadırlar. Asyanın 

inkişafı için çalışmak üzere Tok
yoda bir meclis toplanmış, Çinin 
idaresi ona verilmiştir. Çinden ja-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

!erinin Şekip Sinanın da gözün -
den kaçmadığına emmim. 

Kenan balo gecesi hezimete uğ
ramıştı. Bu akıbetten memnunum. 

Defteri kapamalıyım aartık .. 
Küçük valizimi hazırlamak la -
zım. Yarın gidiyorum. 
İstanbuldayım. 
İstanbul.. 
Talihsiz bir aşkın yarattığı ba

na benzer beni bırakı hakiki beni 
kendi kendimi bulmak için uzak
laştığım şehir .. 

Vapur, Boğazdan içeri girer 
girmez güverteye çıktım. Kolları
mı küpeşteye dayadım. Seyredi
yor, kokluyorum. 

Seyrediyorum: Gördüklerim es
kisi kadar, siyah bir gözlük ar -

pon askerinin ne vakit çıkacağı da 
belli değildir. Vaşington ve Lond
ra Çinde kuvvetler tesis edilerek 
muhafaza edilmek istenen ve ja
ponyaya üstünlük veren herhangi 
bir vaziyeti tanımıyacaklarını ve 
eğer japonların istedikleri var~a 
bunları Çinde alakası olan diğer 
devletlerle birlikte müzakere e
dilmesi lazım geleceğini, yoksa 

kendiliklerinden hiçbir değişiklik 
yapamıyacağını ileri sürmekte -
dirler. 

Verdikleri nota ile her iki hü
kilmet de Tokyo hükfunetini ko
nuşmağa çağırmaktadırlar. 

japonlara göre Çin meselesini 
diğer alakadar devletlerle konuş
mak mümkündür. Fakat öyle bü
yük bir konferans t.oplıyarak de
ğil. Alakadarlarla ayrı ayrı ko· 
nuşmak şartile. 

Fokat japonya daha diğer dev
letlerle müzakereye girişmenin 

vakti gelmediği fikrindedir, 

Ancak Avrupa gazetelerillin 
tahminlerine göre Çin ile alakası 
olan büyük devletlerin ergeç bir 
konferans toplamak üzere japon
ları da çağıracakları ve Tokyo 
hükumetinin de bunu kabul ede
ceği büsbütün imkansız şeylerden 
değildir. 

kasından bakar gibi it:ıranlık de
ğil!. 

Kokluyorum; duyduklarım, bı

rakıp gittiğim zamanki gibi ne -
fes imi tıkıyor, beni boğan bir a
ğırlık taşımıyor, üzerımde hasta
haneden çıkan bir insan hali var,. 

İyi oldum sanıyorum. İyiyim 
de .. Mademki, gördükierimle, duy
duklarım, bıraktığımııı ayni de -
ğil . Kalbimin sızısı da durmuş 

demektir. 
Bunu kalbime sokmağa cesa -

relim yok! 
Bir tesadü( dikişlerı koparıp, 

yeni bir iltihap yapabilbı. 
İşlerimi süratle bitirmek, Şe -

kip Sinanın kardeşini alıp hemen 
dönmek kararındayım. Bakalım 

şu Şekip Sinanın kardeşi nasıl bir 
kadın .. 

Annemi, b~bamı, kardeşimi gö
reecğim için içimde bir sevinç 
var. Zaten İstanbula yaklaşırken 
duyduğum yalnız bu swınçti. Baş-

Baş Açık Gezmek 
Zararlı Değil mi? 

l 
(5 inci sahifeden devum) 

Ben bu yazıyı okumadım, 

gözüme ilişmedi. Fakat bu o ka
dar büyütülmcğe degec bir me -
sele değildir . .1!,"vve!a yüz kanseri 
yapacağına bir şey diyemem; çün
kü, buna dair kat'i bırşey bılmi
yoruz. Tababette böyle bir bahse 
tesadüf etmedim. Ba~ı açık gez
mek yüz kanseri yaparmış... Hiç 
zarınetmiyorum ki böyle bir şey 
yapabilsin ... 

Konjestion yapmasına gelince: 

böyle bir iddia savrulmasına hay
ret etmekte diğer meslekdaşları -
na imtisal ederek: 

c- Ya.. Şapkasız gezmenin 
mahzurlu tarafları varmış demek, 1 

bilmiyordum. Fakat böyle birşey 
olacağım zannetmiyorum. Çünkü 
şimdiye kadar böyle bir vak'aya 
tesadüf edilmemiştir. Eğer bu id
dia doğru olsa sıcak memleketler
de yaşıyanların, hattr. uzağa git -
miyelim, Anadolumuzda, sabah -
tan akşama kadar güneşin alnın
da çalışan köylülerin beyin hasta
lığından veya yüz kaLSerinden kı
rılıp geçmesi liız:ım. Halbuki on
lar bu hararete alışkındır, ve böy-

'7- 1 O• T S L G a A r - 26 ! inci it&.•• tat 

Fransa - ltalya 
Münasebatı 

sı Almanyada pek doğru görül • 

mektedir. Eğer Fransa böyle bir 
şey yaparsa o zaman Avrupada 
büyük bir karışıklık olacağı ı!a

ve edilmektedir. 

Ötedenberi İspanyol generaline 
karşı müsaid bir vaziyet almış o

lan bir kısım Fransız gazeteleri -
nin neşriyatı ise hep şu noktada 
toplanmaktadır: 

Fransanın menfaatlerini koru
malı!. Artık Franko İspanyaya hll· 
kim olacak. Fransa hükumeti geç 
k•lm•sın. Biran evvel yeni sahibi 

ile anlaşarak kendi mevkiini kuv
vetlendirsin!. 

Başında saç cıbuyan yaşlı kimse
ler saatlerce kızgın guneşin al -
tında durulursa elbette böyle bir 
hal hasıl olur. ·roksa, saçlarını ta
rayıp şapkasız gezmeği itiyad e -
dinmiş gençleruniz iç\n böyle bir 
şey düşünülemez bile .. 

le birşey de vaki değildir. ===:======================~ 

Yalnız, saçı döküln:.üş ihtiyar- ç 1 ç E K L E R Olu"' m Emarelerı· 
Ancak, çok sıcakta veya çok 

soğukta başı açık gezmenin az 
90k zararlı olduğunu kabul et -
mek llzımdır. Mutedil havalarda 
hiçbir fena nP.tice vermez. 

Fahri Celal 

!arın, alkoliklerin hasta ve zayıf-
ların güneşte, başı açık gezmeleri 
doğru değil, hatta tehlikelidir; 
bunlarda konjestion, hatta damar 
çatlaması da olabilir. Aksi halde 
güneş ziyasının ve hararetinin 
karsere karşı bıraz da faydalı ol
duğunu söyliyebiliriz.> 

Sualim karşısında hafif hay-
retini gizlemiyen muhterem sinir Aziz okuyucularım, Parisden 
doktoru Fahrı CeW: yükselen bu iddiaya siz ne der -

. . ' 
-- Bilmem .. dedi. Ne söyliye- sınız · 

yim, şimdiye kadar hiç bahsini Acaba Parisde başı açık gez -
işittiğimiz bir şey değil bu ... Gö- mekten hastalananlac mı çoğal -
rüyorsunuz, genclerimiz büyük dı? Yoksa bu, artık karlarına ke-
bir ekseriyetle başı açık geziyor- sad düşen, birtakım şapka mağa-
lar .. Zarar görseler elbette ki gez- zalarının, gazete sütunlarına ka
mezler .. Hem ben hekim olarak :--d-ar_a_ks_ed_e_n_u_e_rd_le_r_i_m_id_ir_'_··-· --I 
bu yüzden bir zarar geleceğini 
bilmiyorum .. !!atta zararsız oldu
ğu kanaatindcyım .. Yalnız çok sı
cak ve 90k soğuktan sakınmak 

şüphe yok ki liızumludur. Bu hu
susta başka bir şey denemez. 

Şükrü Hazım 

Sayın doktor da diğer meslek -
da:.;larındaki mütehayyirane te -
reddüd. Düşünüyor ve .. şu cevabı 
veriyor: 

- cŞapkasız gezmek gayri sıh
hidir!• dencmiyeceğı gibi, cŞap

ka ile gezmek sıhhidir!. de dene
mez. Çünkü, bence, h!fzıssıhha ba
kımından mucafık ve ideal bir 
serpuş icad edılmiş d<ğildir. Bir 

· ~fy;AT:ROLA8 
Tepebaşında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Buakş• m ?.0,JO Ja 
(HAYDUTLAR) 5 p. 

İstikliil caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
(OCLUMUZ) 4 P. 

* Ertuijrul 
Sadi Tek 

11YATROSU 
Ta.kaimde 

90k formlardaki serpuşlar kafayı 1 {Bu g.,.,.,) 
sıkmak ve sinirleri incitmek iti • AKTÖR KİN 
barile gayri sıhhidir. Ayni zaman-
da J·afanın, bunun içıııde havasız Beynelmilel meşhur eser 
kaldığını da düşünün... Ben bu Yakında (İNSAN MABUT) 

yüzden, alındaki sinirlerinin ze- * 
delenmesile baş ağrısına tutulan TURAN 
1';ıç hasta tedavi ettinı. Tly atrosu 

Bizim bildiğimiz hıizıssıhha ka- Bu akşam 
idelerine göre, şapkasız gezmenin 
kanser veya ;air hastalıklar tev • Cemal Sahir, 

İsmail Dilin -
lid etmesi varıd değildir; bu yeni büllü birlikte 
bir şey, yeni bir hıfzıssıhha ka - (ÜÇ ASKERLER) komedi 3 P. 
idesi ise. bundan haberim yok! .. Yeni varyete numaraları 

Sabahtan a«şama kadar şiddetli , şante, düet 
bir güneş sıcagı altında veya çok 
soğuk bir kış gününde başı açık 1f.. 
dolaşmak sıhhat üzerine tesir ya- tii Halk epereti 
pabilir. Fakat bu bira: da alışkan-ı Bu akşam 
!ık meselesidir. Nitekim, bilhassa Saat 9 da 
gençlerimiz arasında, kış ve yaz (Modern kızlar) 
başı açık gezmenin moda halini Yazan: M. Yesari 
aldığını görüyoruz.·· Bu yüzden Cumartesi pazar matine 16 da 
bir .başı açık gezme veya şapka- 1-----...;; __ ...;;;...;;;;;;_;;.:...::,_ı 
sızlık hastalığı• nın zuhuruna şa- lıııı-r Dr. HORHORUNl-• 

hid olmadık!.. t;"•l=ru .ıq.= bd" Stt· ı 
Rüştü Recep Vıyana Oteli yanındaki 

ayenehanesinde tedavi eder. 
Profesör doktor Riıştü Receb, Telefon: 24131 

ka neye sevinebilirdinı ki.. 

İstanbul, aşkımı gömdüğüm yer; 
İstanbul , onu htı.18. kucağında ta
şıyan yer; İstanbul en açık renk 
genç!ik senelerimi karaya boya -
yan yer .. Ona tıka basa nefret ve 
kin dolu bir gönülle geliyorum. 
Ne kabahati var onun?. Düşüne
bilir miyim? . 

Bavulumu hammala verdim. 
Vapur Galata rıhtımına yanaş • 
mıştı. Haber vermedigim için kim 
se karşı lam ağa gelmemişti. 

Ağır ağır Haydarpaşa vapur is
kele$ine doğru yürüdüm. Ooh .. 
lilu iskele .. B:ışımı ateşler sarma
ğa başladı. 
Vapurdayım. 

Karşımda o var sanki.. 
Trendeyim. 
O günleri, onu .hatırlıyorum. 
Hastalığım nüksediyor galiba!. 
Belma ile şu kanapelerde az 

mı karşı karşıya oturduk? 
Onun güzel yüzüne, çıldırtan 

gfülerine, kızıl dudaklarına az 
mı hayran h~yran baktım? .. 

Bu vagonlar içind , az mı mes
ut dakikalarımız geçtı ?:. 

Of, her şey onu hatırlatıyor. İs
tanbulun her köşesi , her parçası, 
her eşya onu karşıma getiriyor. 
Köşke yüzümde hiç bir tasa ta

şım.ıyan bir tebessümle gireceği -
mi sanıyordum. Halbuki gözle -
rimde birer damla yaş var .. 

Demir bahçe kapısının önüne 
geldiğim zaman, matmazel J anet 
çiçek tarhları arasında dolaşıyor
du. 

Çıngırağın kopardığı ilk hay -
ret gürültüsü üzerine başını çe -
virdi. Beni görünce şaşkınlıktan 

çok, sevinç taşan bir feryat kopar
dı: 

- Sermed! .. 
Bana doğru koşuşunu hiç unut

mıyacağım. Bu elimi sıkmak , 
- Hoş geldin! 
Demek maksadile bir hamle de-

(5 inci sahifeden devam) 

Güller, gündüzleri, lavanta ve 
kolonya gibi şeyleri toz halinde 
serpmek ıçin kullanılan küçük şi
şe vaporizatörlerle tazlendirmeli. 
Dalya çıçekleri arasıra, su dolu 
bir kovaya batırılıp çıkarılır ise 
güzelliklerini, tazeliklerini haf -
talarca muhafaza ederler . 

Çiçekleri muhafaza için başka 
çareler de vardır: 

1 -Suya bir parça buz atmak, 
2- Suya atılan küçük bir pat'Ç9 

şeker hem çiçekleri muhafaza, 
hem de sapların fena kokularını 
izale eder. 

3-- Bir dal sarmaşık yaprağı 

suyun tazeliğıni muhafaza eder. 
4- Vazonun içerisine atılan bir 

asprin tableti de çiçeklerin 90! -
mamalarını temin eder, 

5-- Birlitre suya lG-12 gram 
zamkı arabi koyarak eritmeli, çi
çekleri içerisine batırıp çıkarmalı. 
Bu da tazeliklerini muhafazaya 
yardım eder. 

Orijinal Bir Çiçek: 

Mimoza ... 
Orijinal insanlar gibi, orijinal 

çiçekler de vardır. Çıçeklerin he
men hepsi soğuk, taze sudan hoş
landıkları halde Mimoza, bilakis 
sıcak su ister. Soğuk suya koy
dunuz mu solar, taraveti kaçar. 
Mimozaları ılık suya koymalı, 

geceleri de saplarını kaynar su do
lu bir tencereye batırmalı, açık 

bir pencerenin önüne bırakmalı. 
Sanki yeni koparılmış gibi olur. 

Saksılarda Mu haf aza 

Olunan Çiçekler 
Saksıların cilalı olmaması ıa . 

zımdır. Vakıa bunlar güzeldir. 
Fakat çiçeklerın bozulmaması, ku
rumaması için saksıları mesamat
lı olmalıdır ki içerisine dökülen 
su tebahhur etsin. Yoksa kökler 
çürür, çiçekler de kurur, mah • 
volur. 

Dallar, yavaş yavaş ziya gelen 
tarafa meyleder. Bunun için a

' -rasıra saks-yı çevirmeli ki doğ -
ruluğunu muhafaza etsin. 

Çiçeklerin üzerine kara veya 
sivrisinek gibi haşaratın konma
masına dikkat etmeli. Mümkün 
ise toprağın üzerini, ince tabaka 
bir kahw tel vesi ile örtmeli 

ğil, kollarıma atılmak, kucakla
mak, sarmaş dolaş olmak için bl· 
rikmiş bir hasretin boşanışı idi. 

- Nereden çıktın Sermed! .. 
Ellerimi ellerinden kurtarmağa 

çalışarak cevap verdim· 
- İzinli geldim, J anet .. 
Parlıyan ıslak, evet nemli göz

lerindeki parıltı birdenbire sön-
dü. Yüzünü keder bulutları sar -
dı: 

- Demek yine gideceksin?. 
Kapı ÇU\8ırağının sesi üzerine 

kimin geldiğini mera!< eden an -
nem yukarıdan sesleniyordu: 

- Madmazel gelen kim? .. 
Bağırdım: 

-Ben! .. 
Nonoş annem, oğlunun böyle 

birdenbire karşısına çıkıverece -

(5 inci sahifeden devam) 
ucuna (ağlayıcılar) toplanırdı. 

Bunlar ağlarlar, bağırırlar, çağı -
rırlar, gürültü yaparlardı. Bazı ö
lülerin bu gürıiltü ik kendilerine 
geldikleri, gö~lerini açtıkları o -
lurdıı. 

Ölüne•: his ırnbiliyeti zayi olur. 
Gözlerin te.kiki de dikkate de

ğer. Gözbebeldt:ri, h:Jeti nezide 
bulanmıya ba~ar. Kocne üzerinde 
siyah lekeler pt:yda olur. Fakat, 
denize düşüp boğulanların göz • 
!erinde bu emareler görülmez. 

Teneffüs kesilir. Esl:iden, ölü -
nün dudaklarına, burnuna bir ay
na parçası yaklaştırırlar, midesi
nin üzerine, ağzına kadar dolu bir 
bardak su koyarlardı. Aynanın ü
zerinde ufak bir buğu peyda olur, 
bardaktan hir aamtı şu taşarsa 
hastanın ölmedığine kanaat geti
rirlerdi. 
Deveranı demin durması en bü

yük ölüm emarelerinden biridir. 
Nabzın durması, yüreğin çarp -
ması da böyle ... 

Ölüm emarelt:rinin en aldat 
mayanı vücudıin katılaşması, mor
laşmasıdır. 

Vücud öldükten d5<t beş saat 
sonra sertleşir, katıl~ır ve yirmi 
dört, kırk sekiz saat sonra yeni
den gevşer. Bazı ahvalde, sertlik, 
ölümün akabinde başlar. Vücud, 
canlı iken bulunduğu şeklini mu
hafaza eder. 

HiKAYE: 

Ah O Gözler 
(f. llncil oahlfeden de' am~ 

Olga bir ara elini Rıdvanın saç
larında gezdridi, gözleri kapandı 
bir şeyler söylemek istiyordu. Kı
sa bir zaman evvel geçirdiği tat!, 
günlerin hatırası halii içinde idi, 

Olga Belki Rıdvanın o günkü 
halini tahmin etmemiiti. İstinyeye 
iniyorduk. Olga yarım yamalak 
konuştuğu türkçesi ile şarkı söy
lemek istediğini, gülmenin her -
şeyden iyi olduğunu tekrarladı. 

Sonra Rıdvanın boynunda ç~'tl· 

berlediği kolunu sıktı: 
- Rıdvan ah o gözler şarkısı 

ne güzel değil mi? 

dedi. 
İsterik ve alkolik kadınlara lu•S 

hareketler yapmıyordıı. Halbukı 
o ... 

!.t * 
Bir gün Rıdvan beni garsoni 

yerine davet etti. Her zaman mi
safiri olduğum bu garsoniyerin 
adresi gibi şekli de değişmiş, bir 
bekar evi halinden çıkıp mes'ut 
bir aile yuvası haline gelmişti. 

Olga: 
- Bilmem siz ne dersiniz? Biz 

Rıdvanla evleneceğiz. O öyle isti
yor, ben de ... 

- Tabii sen de istersin Olga. 
Öyle değil mi? dedim. 
Rıdvan mes'uttu. Yüzü boyalı 

bar kadınının onu bu büyük sa
adete kavuşturabilmesine hayret 
etmez misiniz. On beş gün sonra 
evlendiler. Onları ziyarete gitti
ğim zaman radyolarında belki bir 
kaç defa şu plak çalındı: 

- Ah o gözler ... 

ğini aklına getirmediği için sesi- GÖZ HEKL.'lfi 
mi bile benzetememişti; balkona Dr Mur d R . A d 
çık!p bu .ben'· diyen adamı gör- [ • . a . amı y ın 
mek için eğildiği zampn avazı çık- 'l'aksım • .Talımhane, Tarlabaşı 
tığı kadar haykırdı: caddesı No. 10 Urfa aprt. 

(Devamı ur) Tel: 415fi3 



Tercih Edilmesindeki Sebeb 

GR iN 
Bütün ağrılara, hastalık 
başlangıclarına karşı 
tesiri yüzde yüz olan 

ve hiç zararsız en 
kuvvetli müsekkindir. 

Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında baş, diş, mafsal 1 
romatizma, ôsab ve ada le ağrılarında icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripi-n _I 
yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Nafia Vekaletinden: 
1. - :W.uhammen bedeli yüz altmış yedi bin altmış dokuz lira alt

mış kuruştan ve muvakkat teminatı dokuz bin altı yüz üç lira kırk se

kiz kuruştan ibaret olup 20/1/939 tarihin~ kapalı zarf usulile müna

kasaya konulduğu iltın edilmiş olan Sivas - Erzurum hattının 388 inci 

kilometresinde yapılacak olan yüz yirmi metre açıklığındaki demir köp

.rüye ait mukavele projesinin köprünün Mersine getirilmesi, köprü ma

h alline nakli ve ray ferşiyatına geçit verme tarihlerinde baz.ı yazı 

batalım olduğundan mezkı1r münakasa ayni şartlarla 17/2/939 tarinin;o 

müsadıf cuma günü saat on beşe tehir edilmiştir. 

2. - Bu münakasaya ait evrala satın almı.ş olanlar Vekaletimiz De

miryollar inşaat dairesine müracaat ederek satın aldıkları mukavele 

projesinin tashihan yazılan bu ~at:dfıesini tedarik edebilirler. 

İstanbul Umum 

Yük ve Binek Arabacıları Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin 24/ 1/939 tarihinde akdi mukarrer senelik alelade 

içtirnaında ekseriyet hasıl olmadığından mezkur toplantı 6/ 2/939 

Pazartesi günün'"" talik edilmiştir. 1 
Cemiyet mensublarının o gün saat 14 den 17 ye kadar Cemiyet 

Merkezine gelmeleri rica olunur. 

li Selimiye Askeri l/j Devi.et D miry~l!arı v_e_ ':ima .1 r.1 ı 
Satıne!ma Komis· ı/ ışletmt: u. ıdaresı ılanları 

1 yonu ilanları Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı ikı~P 
malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartilc 7 /2/1939 Salı 

27 /J /939 Cuma günü, saat 10 da günü saat 10,30 dd Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
Üsküdar Atpazarmda iıç baş hay- açık ek~iltme usulile satın alınacktır. 
van satılacağından a!rn&k isteyen - Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gu· 
!erin mezkür gün ve saatte pazara ruba aid hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 

1 
• ı u M •• d •• ı ·· v •• d 1 gelmeleri. (564) günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. inhisar ar • U Ur ugun en: Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta· 

İstanbul Beşinci İcra MemuTlu - rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. -------,-------:----:d:--:----:-:'.'. '.";. ğundan: 
I - İdaremizin Karaağaç barut deposun a şartname ve proıesı 1 - 1000 kilo çuval tamir ipliği ile 1000 kilo çuvaldız ipliği muhaın· 

k h · k ı · t k k ·1t eye Nuriyenin Aliye Sait zimmetin -mucibince yeniden yaptınlaca a şap ıs e e ınşaa ı açı e sı m men bedeli 1641 lira 18 kuruş muvakkat teminatı 123 lira 9 kuruştur. 
de alacağı olan mebalığden dolayı 

konmuştur. haczedilip bu kerre satışı talep e- 2 - 23 adet 500, 1000, 3000, 5000, 7500, ve 10,000 kiloluk dişli ve 
il - Keşif bedeli (2856.61) lir a ve muvakkat teminatı <214·25l dil y ik.. p . h 

11 
. bilyalı yataklı palanga (tam) zinciri ile beraber muhammen bedeli 1720 

en en oy anaıye ma a esm- . . 
liradır. d K .. b dd . d k. lira muvakkat temınatı 129 lıradır. (466) 

III _ Eksiltme 30/1/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat e oy aşı ca esın e es ı ve ye-
14 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ni 6 numaralı mukaddema maabah- 1~! çe sahilhane elyevm arsanın tama- T Ü k H K yap~~akt~~rtname ve projeler 15 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen mına 5373 beş bin üç yiız yetmiş üç r a va ' u r u m u 

lira "'eminli ehli vukuilar tarafın -şubeden alınabilir. 

y _ Eksiltmeye iştirak etmek istitenlerin fenni evrak ve vesaiki dan kıymet takdir edilmiş olup bu- B •• •• k p • 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek fenni ehliyet ve eksiltmeye nun sülüs hissesi açık arttırma ile uyu ıyangosu 
iştirak vesikası almaları lazımdır. satılacağından evsafı aşağıda der- , 

VI - İstekliler kanunen kendiler,nde aranılan vesaik ve % 7,5 gı.i- cedilmişlir., şöyle ki: 1 o 0·· r .~i U .. r, 1 cu" k "d 11 ş b t 93 g d -l 
venme paralarile birlikle eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yu- Arsa dört setten müteşekkil is - , - E Şi e . u a . a .r 
karda adı geçen komisyona gelmeleri iliın olunur. (255) tinat duvarını ııavi ve iki adet mah- 50.000 ı ı·~i ~ ı .· 

Cinsi Mikdarı 
* * zeni müştemil ve maellezizi vardır. 1 Büyük İ ~' f 8rr1!Y~ 

Muharr men %7,5 Te. Eks:Jt ııeoin Setler arasınd ı merdiven mevcut- , 

bedeli min atı şekli Saati tur. Bir miktar da taş vardır. Arsa B d b k } 5 OOQ 12 Q Q J 
Beher i Tutarı kims~ tarafından meşgul değildir. Uil an •aŞ a: • , • , 

L K. L. K. L K. Hududu: Bir tarafı Eftatyos Evyc- 10 000 L" J k • k • } l 
------------ açık 14 nidi zevcesi Maryanın sahiliıanc ve o I lfa .l l ramtye er e 
Çember raptiye 3000 kilo - 49 1470,- llO, 25 bahçesi ve bir tarafı Dimesteni Ev-

İn~ Ikın:;~mun~!: e~'adı :; ~~af=:~~aka~2~i;~ ;::~~300~:·:10 yenidi zevcesi Kalyonik sahilhane ( 20.0QQ Ve 10.000 ) lir ah '.( iki 
ve bahçesi ve bir tarafı nezaret bah-

çember raptiyesi ile nürnunesine uygun olmak üzere <
300

> kilo ince çesi ve tarafı rabii köybaşı cadde - ; adet ınu"" ka" fat vardır ... 
kınnap hizalarında gös.erilen usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. sile mahdtıttur. Sahası. 3582 metre-

II - Muhammen bedellerile muvakkat ten1inatları hizalarında gös-
terilmiştir. 

Ill - Eksiltme 27 /l/939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalannda 
yazılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım k-0-
misyinunda yapılacktır. 

1 murabbaıdır. Yukarıda evsaf ve hu· 
!dut ve sahası göst.crile:ı gayri men
kulü'.! sülüs hissesi açık arttırmaya 
konmuş olduğundan 28/2/939 tari
hine miisadif Salı günü saat 14 ten 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 l6 ya kadar daıredc birinci arttır -

ması icra edilecektir. Arttırma bcgüvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeler" 
ilan olunur. (421) ' ... 

C in•I Mikdarı Mu ham men bed•l i %15 teminat 

deli kıymeti muhammenenin % 75 
şini bulduğu takdirde müşterisi ü
zerinde bırakılacaktır. Aksi takdir-

Yeni ter tİ;>te .ı bir bilet a larak iştirak 
etn1~yi ihmal etmeyiniz. . S iz · de p iy.ı n .,.. -

mes'ud ve bahtiyar} ; n ar~sr,a gir . 
\ ' 

E: urs ınuz ... 

P. ·~. 't . Müdürlüğü de .. : 
3. - Münakasaya ginnek istiyenler münakasa tarihinden en az se- Be!ıeri Tut"• 

de en son arttıranın taahhüdü baki İdare ihtiyacı için eksiltme yolu ile alınacağı So:ı Telgraf gazete· 
sinin 9, 13, 17 ve 21/1/939 T. li nüshalarında ilan edilm iş olan 800 adet kalmak üzere arttırma on beş gün 

kiz gün evvel refranslarile diğer vesikalarını bir istida ile :Vekaleti-
1 
_______________ K_r.~S_. __ L_i._ K_r_. __ L_i._K __ r. __ 

mize vererek ehliyet vesikası almaları liizımdır. Çul 
Çuval 

10214 kilo 
2700 • 

6.50 
10.50 

663.91 
283.50 

99.58 

hat bakıcı çantasına ait ve 27/1/939 saat 15 de yaplacak eksiltme görii· 
müddetle temdit edilerek 15; 31939 len lüzum üzerine ve şimdilik iptal edilmi-ştir. Alakadarlara tebli~ 
tarihine müsadif Çarşamba günü sa olunur. (594) 

4. -- Münal<ı.sa evrakını yeniden satın almak istiyenler bu evrakı 

sekiz yüz otuz altı kuruş mukabilinde Demiryollan İnşaat Dairesimlen 
42.53 at 14 ten 16 ya kadar keza daire - ı --------------------------~-

Kanaviçe 2921 • 12.- 350.52 52.58 mizde yapılacak ikinci açık arttır- Umum Bahçevan, Sebzeci ve Manav Esnafı Cemiyetint!eıı: 
alabılırler. 

5. - Bu münakasay~ girmek istiyenlerden laakal elli metre açık-

Kola çuvalı 350 adet 9.- 31.50 4.73 masında arttırma bedeli kıymeti 

İp 6531 Kg. 13.50 881.68 132.25 muhammenenin % 75 şini bulmadı-
Kınnap 4828 • 13.50 651.78 97.77 ğı takdirde satış 2280 numaralı ka-

Cemiyetimizin Umumi Heyet toplant•sı 28/1/939 cumartesi gıinii 

saat 10 - 12 de cemiyel. mrkezınde yapılacağından kayıtlı azanın gel· 
lığında bir demir köprü imal ve montajını yapmış olmak şartı arana- rneleri lüzumu nan olunur. ı - Yuk.,,da cins ve mikdarı yazılı ıskarta sargı ve ipler ayrı ııun ahkamına tevfikan geri hıra - _ 

ayn pazarlık usulile satılacaktır. kılır. Satış peşındir. Arttırmaya iş- 1 "G-.-. --.-.k--1\ır __ h_ f ___ G _ ___ l_K _____ l~~----cakdır. 

• II - Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında tirak etmek isteyenkrin kıymeti umru ınU a aza ene omut:an ıgı 
GayrimenkuJ _ Satış l.lanı gösterilmiştir. muhammenenin % 7,iiU nisbetinde İstanbul Satınalma Komisyonunda'l : 

_ m - Arttırma, 8/2/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat pey akçesi veya milli bir bankanın 1 _ Gümrük muhafaza teşkılatı için 122 kalem ilacın 30/1 / 939 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 14 de başlamak üzere Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesinde mü teminat makbuzunu h:lmil bulun - pazartesı günü saat ıı de pazarlığı yapılacaktır. 

Bay Şefik He Bay~n Saimenin 22837 hesap numarasile sandığımız- teşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. malan lazımdır, Haklan tapu sicilli 2 - Tahmini tutarı 1400 liradır. İlk teminat: 105 liradır. 
IV - Nürnuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. ile sabit olmıyan alacaklılarla diğer 

dan aldıkları (200) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde İ ,.., l" i 3 - Şartname ve listesi komısyondadır. Görülebilır. 
V - steklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saat•e ıe o tem - al1ıkndaı-anın ve irtifak hakkı sa -

borçlarını ödemediklerinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 No. lu natlariJe yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •444> 4 - İsteklilerin gün ve saatıııde ilk teminat makbuzları ve k a nLıııl 
kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine g l.re satılması * * hiplel'inin bu haklarını ve hususi- vesikalar ile birlikte Galata eski İthalat Gümrüğü binasındakı kon ) J• 
· bed Ş-L deh d Kal d h ah 11 .. T kk di le fai.t ve masarife dai!· olan iddıa-ıcl1' en ...,,za aşın a en er ane m a esının e e namı - Cinsi Mikdarı Muhammen oı 7 5 T Tes:i m Eksil tmenin .. . . . . na gelmeleri. •576• 
ğer Hallaç mansur sokag-ında eski 7 yeni 13 kapı 665 ada 15 parsef nu- ıo • e. !arını evrakı musbıtelerılc bırlıkte ==============;:::::::=====::==,--"' 

lı edeli mahalli Şek li Saati ·h t 20 1 ~ .... maralı bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık ilan tarihinden itibare·ı nı ayc ~ 1 _ _.. .._.. 
arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Beheri Tut an gün zarfında birlikte daıremize bil· I Aa ı;. er/ fabrlk:ıı l ar A c A R A 

K. S L K. • Lr. K. l!.o. 1 N Arttırmaya girmek istiyen (120) lira pey akçesi verecektir. Milli ban- - dirmeleri lazı".'dır: .Aksi .takdırde _ an arı . · 
ka1arımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün Benzin 40000 kilo 20,80 83io,- 624,- Kabataş A. kapalı 15. h':1<ları tapu sı~ılh :le sabıt olmı -1 149 kalem ateşe mukavim mulııe- 'G A ç L A R 
vergılerle Belediye resıınleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tella- Motörin 95000 • 7.- 6650.- 498,75 • ve C1bali • 15,30 yanlar satış beoelının .. ~aylaşmasın- ı lif tuğla ve ha•çlar ihalesinin tem· fll : 
!iye rüsumu borçhıya aittir. Arttırma şartnamesi 20/1/939 tarihi>ıden • 24000 • 7.- 1680.- 126.- İzmir fab. açık 16 dan harıç kalırlar .. Mu,erakım .ver- dit edildiği hakkında: 1 ~~ 
itibaren tetkik etmek istiynlere sandık hukuk işleri servısin •e açık ı _ Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul gi, tenviriye, .. tanzıfi.ye ve tellaliy.e 1 Tahmin edilen bedeli (l

5
1.l 

701 
.~ 

bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı v.c sair lüzumlu iz~r.at da ~artna- teşkilatımız için 95.000 kilo ve İzmir fabrikamız için de 24-000 kilo mo resmır,den mutevellıt Beledıye ru- ı !ira elan ve 2?/l/
939 

Cuma günü 
mede ve takib dosy~sında va~dır. Arttırma:;a girmiş olanlar, bunları törin şartnameleri mucibince ayrı ayrı hizalarında yazılı usullerle satın sÜmu ve Vakıf icaresi be'\>li müza- saat 15 te kapalı. zarfla ihale edıle
tetkık ederek satılığa ~ıkarılan gayrimenkul hakkında he> şeyi öğren- alınacaktır. yededen tenzıl ~!~nur. 20 . sen~lık I ceği evvelce ilan edilmiş olan 149 
miş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 14/3/39 tarihine müsadif salı II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizal<ırında g&; vakıf ıcareRı ta•11zı mu~ıerıye aıt - kalem Ateşe mukavim muhtelif 
günü Cağaloğlunda kilin sandığımzıda saat on dörtten on altıya kadar terilmiştir. tir. JJahr. fazla maJfı".'a. l alm~k is- tuğla ve harçlar bu keıre görülen ı 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin III - Eksiltme 6/2/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü hızalarında teyenler 22/1/939 tarı '.mdcn ıtıba- lüzuma bınaen 10/Şubat/939 Cuma 
tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık ala- yazılı saatk rd e Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko ren herkes!n görebilmesi için dai _ günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
cağını tamamen gçmiş olması şarttır. Aksi takd;rde son arttıra nın taah- misyonunda yapılcaktır. rede vçık bulundurulacak arttırma 
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edilecektir. İhale Ankarada Askeri 
hüdü baki kalmak şartile 31/3/3~ tarihine müsadif cuma günü ayni VI - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ~ ubedcn alı- şartnamesi ile 37/49n numaralı Fabrikalar Umum Mfü!urlüğü bina
rn a..'ıalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gay- nabi!ir. dosyaya müracaatla mezkür dosya- sı içinde toplanan satınalrna komis
rimenkul en çok arttıranın üstünde bırkılacaktır. Hakları tapu sicil- V - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenl erin mühürlü teklif mektu da mevcut vesaiki gorebilccekleri yonunca yapılacaktır. Şartname (7) 
lerile sabit olmıyan aliıkadarlar ve irtifak lıakhı sahihlerinin bu hakla- bunu kanuni vesaik ile ~;, 7,5 güvenme paras ı makbuzu veya banka ilan olunur. (937 _ 4923) lira (c6) kuruş mukabilınde mezkür 
rını ve hususile faiz ve masarife dair idd i alarını ilan tarihinden itiba- teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale snatlerinden komisyondan verilır. Taliplerin mu 
ren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir- birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkan İstanbv.I Asliye Birinci Ticaret vakkat teminat (

8808
) lira (50) ku-

meleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları lığına makbuz mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak e~mek Mahkemesinden: . ruşu havi teklif mektuplarını mez-
tapu sicillerile sabit olmıyanlar. satış bedelinin paylaşmasından hariç istiyenlerin de münakasa için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme İstanbul belediyesı tarafından kur günde saat 14 de kndar komis-
kalırlar. Daha fazla m!Umat almak istiyenlerin 938/180 dosya numa• paralar!le bir1ikte komisyona gelmeleri ilan olunur. (420) Hüseyin Hilmi ile Kumkapıda Sa- yona vermeleri ve kendilerinin de 
rasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu • * * raç İsha k mahallesi Köşklü hamam 249() sayılı kanunun 2 ve 3 madde-
ilan olunur. I - Şartnamesi mucibince maateferrüat bir adet buhar kazanı ka- çıkmazında 2 numarada oturan ve !erindek i vesa ikle mezkür gün 

pah zarf usulile eksiltmye konmuştur. Hasan p3lja caddesindt 143 numa- saatte komisyona müracaatla rı. * * DİKKAT 
Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek 

istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısma kadar ikraz yaparak usu
lüne göre kolaylık göstermektedir. . <570) 

Dev let Basımevi Direktörlüğünden : 
Beher kilosunun 

Chs te minatı 

II - Muhammen bedeli sif İstanbul 12500 lira ve muvakkat temi- ralı fırın sahibi Mehmet oğlu (Ha- (557) 

natı 937.50 liradır. -.mmm•••••••-fız) Yusuf aleyhlerine 938/686 nu- ~ -
III _ Eksiltme 14/3/939 tar ihine rastlıyan salı günü saat 15 de maralı dosya ile açılan 1482 lira a-

Kabataşda levazım mübayaate şubesindeki alım komisyonunda yapı 
lacaktır. laca k davasında ikametgahı meç -

IV - şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı 
nabilir. 

hul olan Yusuf hakkında tebligatın 
ilan;,n yapılmasına m.ı.hkemece ka· 
rar verilerek muhakeme 1/3/939, 

z E N TH 
En eski ve halihazırda en mü 
tekamil ve dünyanın her t ı· 

.. , 

renkte sıhhi saç boyaları • 
dır. İNGİLİZ KANZtJJ< 

ECZAHANESİ 
BEYOÔLU • İSTANBlfL muammhen bedeli Tah mırı i mik darı V - Eksiltmeye girmek istiyen firmalar münakasa tarihinden k 

1 
rafından en fazla aranan rad-

nihayct bir hafta evveline kadar fiatsız tekliflerini inhisarlar p.rnum Çarşamba saat 14 de bıra 1 mış ve ·ı yodur. Yalnız - Beyoğlunda ı 
Kırıntı ~a~ı.iı 225 3 kur uş 103.0JO müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesine verm eleri ve tekliflerinin ka dava arzuhali suretile davetiyesi l BAK ER mağazalarında sa Dr. Ekrem Behçet Teze 

Basımevimizde bir yılda birikecek en çok beş santim enindeki kır- bulünü mutazarnrnın bir vesikayı eksiltme günü nden bir glin evveline de mahkeme divanhanesine hlik ı tılmaktadır. 1 
pıntı kağıdlarınm açık arttırması 9/2/1939 tarihine müsadif perşembe kadar almaları lazımdır. kılınmış olduğundan Yusufun bir T ıb Fakültesi - Kulcı~ 
günü saat 15 de idare komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. VI - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektubunu, kanuni ve ay içinde muhakemeye müracaaua;•-------· - B v B D entı 

İsteklilerin muvakkat temi!\atlarını o gün saat 14 de kadar basım saik % 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubunu ve müna dava arzuhalini alıp cevap layihası Sahibi ve neşriyatı idare eden Ogaz, ur~n OÇ .· 
1
1 

evi vezne5ine yatırmaları veya banka mektubunu komisyon başkanlı- kasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme vermesi ve muayyen günde mah Ba§ muharri~i Taksim Cumburıyc t C:ıddesı 
14 d k d uk rd d k b k 1 k 1 · l"" ·1· 1 ETEM l
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ZZET BENl°CE l\1uayenc Pazardan maada ğına tevdi etmeleri lazımdır. günü en geç saat e a ar y a ı geçen omisyon aş an ığına emeye ge mesı uzumu ı an o u - . 
Şartname parasız olarak direktörlükten alınabilir. (449) makbuz muk&bilinde vermeleri ilan olunur. (591) nur. (14238) Son Telgraf Matbaas ı günler 3 - 6 Telefon : 42496 


