


-- --- --- - -__ -------- ----- - ..::.......=..==....::...=...:::;. ...=--::--_---=--- ~--=---=::: - ~ ---:--_ -- ------=-=-...:___--_-~-~--------- -- ----- - - - - -- - - --

2 - IOX· t'•LG&AW - 11 aAaT ım 
...... iııiiiııiııiıııliııiiiııiiııiiiıii ... iiiııi ................ ... 

1 
HADiSELER KARŞISINDA~ 

--------Son Telgraf·----
TWKÇE KONUŞ 

DİYE ÇAI.IŞIJt~ 

D 
ünkü sabah gazetelerinden 
birinde şöyle bir serlevha 
gözüme ilişti: ·Bari radyosu 

niçin türkçe konuşuyor?• yazıyı 

okudum. Sayın muharrir Bari 
radyosunun türkçe konuşmasına 
müthiş sinirleniyor. 

Hani, bir taraftan da, cTürkçe 
konuş. diye propaganda yapıyo -
ruz, fena mı!. dilimizi sevmişler 
ki, türkçe konuşuyor.. Ne diye 
kızalım, yahu?. 

MUALLİMLERİN GİYECEÖİ 

HUSUSİ ELBİSELER 

Maarif şıirası hazırlıkları için 
toplantı yapan orta okul öğret -
menleri bir takım temennilerde 
bulunuyorlar. Bu arada, bocala -
rın, ders esnasında, tıpkı hii.kiınle
rin olduğu gibi, birer hus~ kıya•j 
fet taşımalaunı istiyorlar. Hoca
lara siyah bir maşlah giydirmek- ' 
le bütün maarif işlerimiz düze - 1 
lecekse, hiç fena değil .. Bu da, ho
caların aklına nereden gelmiş a
caba!. Bu elbiseler daha ucuz ol
duğu için mi? Eğer, bu yeni fi
kirde, yalnız tasarruf endişesi ha

KADIN ÇORAPLARI 

İNCELDİKÇE NE OLACAK? 

Şu kadın çorapları işi bir türlü 
sağlama bağlanamayınca, İktısad 
Vekaleti, Almanyadan bir kadın 

çorabı mütehassısı getirmeğe karar 
vermiş .. Bu gelecek mütehassıs, 

kadın çoraplarının daha sağlam 

olmasını nasıl temin edecek ak -
lımız ermiyor. Çünkü, görüyoruz 
ki, kadın sorapları, mütemadiyen 
incelmektedir. Hatta, bir çift ço
rabın 3 gram a~rlıkt:ı olduğunu 

söylüyorlar. Bu kadar ince ço • 
rabın ayni zamanda sağlam ola· 
bilmesi mümkün müdiir? .. Kadın 
çorapları, modaya uyarak gittikçe 
incelmekte devam ederse, bunları 
sağlam yapmanın yolu yoktur. 
Buna mütehassıs ne yapsın?. De
mirden yapsanız, yine 3 gram gP!· 
dikten sonra, nasıl sağlam olu.'. 
Çorapları gittikçe daha ince yap
maktan maksad, kadınların bacak
larını göstermek ise, yazın oldu
ğu gibi k~ın da, çorabsız gezsin
ler. 3 gramlık uydurma ipek nasıl 
olsa hir sıcaklık temin etmez .. Bu 
çorap hikayesi, olsa olsa, gelecek 
mütehassısa birkaç bin lira temin 
eder. 

kinıse, diyecek yok .. Fakat, o za- AVRUPANIN SULH 

man da, korkarım, muallimlerin PERİSİ AVDET ETI'İ 
~lbise masrafı az, diye, maaJjları ı---------
daha ziyade azaltmağa kalkına -
sınlar .. 

ADLİYEDE nööfiş~ 

···~---------DAMAD, KAYINVALİDE 

Evvelki gün adliye koridorla 
nnda garib bir hadise olmuş.. Bir 
daınaı:Ua, bir kainvalde, birbirle
rine gitmişler.. Saçsaça başbaJja 

kavga etmişler .. Böyle bir kavga 
için, neden acaba, adliye koridor· 
lannı seçmişler, anlıyamadım. 

Yoksa, evde döğüş etmekten, ağız 

1 kavgasına vakit bulamıyorlar mı? 

Avrupadan son geler. havadis
ler, barb ve gerginlik sözlerinin 
suya düştüğünü gösteriyor. Çok 
şükür' Bunun sebebi basit, çün
kü, İngiltere siliihlarından mühım 
bir kısmını hazırlamış ve üst per
deden knnuşmRğa başlamıştır. Ev
velce, hep aşağırlan almasının se
bebi, henüz silahlarını iyice ha • 
zırlamamış olmasıydı .. Şimdi, sulh 
tamamen kurtuldu, diyenler var ... 

Hazır ol cenge ister isen sulhu 
saliih. 

AHMED RAUF 

IKüÇüK HAliERLE~I 
* Yugoslavya Hariciye Nazırı 

bir nutuk söylemiş Yugoslavyanın 

sulh siyasetini anlatın~. niyabet 
hükı1metinin şimdiye kadar bu 

yoldaki isabetli hareketlerini te-

barüz ettirmiştir. 1 

* Frankoda esir olan General 
Miyahanın oğlu ile Miyahada esir 
olan Prlmo dö Riveranın oğlu mü
badele edilmiştir. 

* Almanya hükumeti, Roman
yaya mühim bir teklifte bulun -

muştur. Romen ıktısadiyatının 

dört yıllık Alman planına bağ· 

lanmasını, bütUn istihsalatın Al

manyaya satılmasına, petrol işle
rine Almanların yardım etmesini 

istemiştir. 

* Rami hattına işleyen otobüs

ler çürük olduğu için seferden 
mened~lerdir. 

* Tepebaşı arkasındaki eski A -

şıklar mezarlığının çocuk bahçesi 
haline ifrağına karar verilmiştir. 

Sahanın tanzimine baJjlanınıştır. 

Ameliyat yakında ikmal edilerek 

bahçe açılacaktır. 

* Maarif Vekaletinin Zincirli
kuyuda bir muallim mektebi in
şasına karar verdiği bildirilmek
tedir. * Güzel San'atlar Akademisi 
civarındaki metrıik medreseler, 
mezkıir Akademiye ilhak edile -
cektir. 

* İstnnbul Müddeiumumisi Hik
met, dün İstanbul Vali muavini 
Hüdaiyi ziyaret etmiştir. 

* Sarıyer muhase~ecisi iken 
2500 lira ihtılas eden Fatih muna
sebecisi Enver tevkif edilmiştir. * Fırınların borsa harici un mu
bayaa etmeleri yasak edilmiştir. 

* Bu yıl orta mekteb talesi se
yısı mevcuda nazaran 75 bin ar
tacaktır. Bunun için yeni mek -
tebler açılacaktır. 

* Ahşab konakların kat kat 
veya oda oda kiraya verilmesi ya
sak edilecektir. * Romanya Hariciye Nazırı, 
Lehistanla iş birliğimiz kimsenin 
emrine hadim değildir, diyor. * Madridde isyan hareketi hil· 
l! devam etmektedir. Sokaklarda 
çarpışmalar olmaktadır. 

Halifenin Sarayında 1 
1 Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 19 

.Atbdülmelik nekadar çalışdıysa, 

bu tehlikenin nüne geçemedi. Ve 
bır guıı Haccaca haber gönderdi 

cYcrinc bir vekil bırakarak he
men Şama gel!• dedi. 

Haccac bu emri alınca derhal 
yola çıktı .. 
Şama geldi. 
Halife Abdülmelik sabırsızlık

la kendisini bekliyordu. 
Abdülmelik Haccacı görünce ı;e. 

v!ndi: 

Yazan: CELAL CENGİZ 

radan da yabancı ellere kaçırıyor
lar Bu yüzden memleketin çok 
yakında fakirleşmesi ve ıztırabın 
artması tehlikesi baş gösterecektir. 
Bunun önüne ancak sen geçebi
lirsin! 

Haccac bunu duyunca şaşırdı: 

- Zengtnlerlmiz, çullarını de
ğiştirince, memlekete fenalık yap
mağa mı kal~tılar. Ben onların 
çuvaldan elbise giyip, Buğday ek
meği yerine ot yediklerini de bi
lirim. 

- Tam vaktinde geldin, Yusuf! 
dedi. Vaziyetim çok güçleşmişti. 
Zenginler servetleri:ni sahile, o• 

DedL Şama gelir gelmez işe baş-il 
!adı. 

1 

PO L • 
1 s Yeni Yol 

inşaatında 
Esaslar 

Ve .. Mahkemeler 
. t .ı J. , , , ·4 ., , ::r , ,N ~ "''lif ~ ·• ' ' • • • 

Otomobi lerin Sür'atli 
Gide Bilmeleri ıçın 
Tertibat Alınacak 

Dokuz Çocuk 1 

Neler Yapmış? 
Bursa ve 

Havalisinde 
Bebekle Dolmabahçe arasındaki y 

1 yolun tevsi e~leceği~i yazm~tık. Dün.kü _Duruşma~a _Suçlular Hırsızlık apan ar 
Yenı yolun planına gore guzer - "Bız Bır Şey Btlmıyornz,, 
gahta hiç viraj bulunmıyacaktır. Dediler 
Zamanımız sür'at asrı olduğun - okuz arkadaş idiler. Pendik- Boşnak Namile Maruf Receb 
dan Avrupadaki son yapılan yol- D de oturuyorlardı. En küçük-' Burada Yakalandı 
larda da bu esaslar gözönünde tu- ıeri on i.ıç, en büyükleri de Zabıta Bursa ve havalisinde bir 
tulmaktadır. Bebekle Dolmabah - yirmi iki yaşında idi. İsimleri çok hırsızlıkların faili olan boş
çe arasındaki yeni yolda otomo • ı Mustafa, Fehmi, Ömer. Hüseyin. nak namile maruf İbrahim oğlu 
biller müsaade edildii)i takdirde Hamid, Naci, Sabr~ Hilmi ve Lıit-ı Receb adında birini yakalıyarak 
yüz elli kilometr~ ile gidebilecek- fullah idi. Aralarında en çok ha- adliyeye teslim etmiştir 
tir. Maarif VeKaleti güzergahta tırı sayılan, kendisine hürmet e
bulunan mekteblerln yıkılıp yı - dilen ve sözü dinlenen Ömerdi. 
kılmçacağını beledcyeden sor • Bundan bir buçuk sene evvel, 
muştur. Bu hususta Maarif Ve- ın;zel bir eyhil günü, öğleye ka-
kaletine ·ıazım gelen malı'.ımat ve- dar tarlalarında çalışan dokuz 
rilmiş, sahil boyundaki mekteb - ar Kadaş, yorgunlukla. ını gider -
!ere dokunulmıyacağı bildirilmiş- mek için denize girmeğe karar 

tir· verdiler. Kol kola girdiler ve şarkı 
---o-- söyliyerek, deniz kenarına doğru 

KSA POLiS 
HABERLER' 

Tarihi 
Eserlerin 
Relövesi 

Mütehassıs Bir Hey'et 
Daima Bu işle Meşğul 

Olacak 
Müzeler idaresi harab olduğu i

çin yıkılması lazımgelen Bizans 
surlarını tesbit etmiştir. Şehircilik 
mütehassısı Prost şehrimize dön
dükten sonra müzelerin raporu ü
zerinde meşgul olacaktır. Müzeler 
mimarlarından seçilen bir heyet, 
Bizans surlarının relövesini yap
mış bulunmaktadır. Surlar yıkıl
sa bile relöveleri daima saklı ka
lacaktır. Ortadan kaybolmağa yüz 
tutmuş tarihi eserlerin relövele
rini derhal yapabilmek için Maa
rif Vekfileti bir heyet seçecektir. 
Bu heyet daima şehr!mizde çalı

şacak, icab ettikçe dijier viliiyet -
!ere gidecektir. 

İspanya Faciası 
Devam Ediyor 

Tuan: Ahmed Şiıknl ESMER 

Barselona ve Ka\alonyanın iş

gali İspanya meselesınin askeri 
safhasını nihayetlendirmediğı gi
bi, Frankonun İngıltere ve Fran
sa tcafından tanınması, bu me
selenin siyasi safhasını vuzuhlaş
tıra~tır. Facia eskisi g.bi 
devam ediyor. Fakat Frankonun 
karşılaştığı düşman ansızın de -
ğişivermiştir. Franko, Barselona
yı ve Katalonyayı işgal ederken, 
Azana ve Negrin gibi İspanyanın 
mutıedil sol cenah zümrelerinin 
liderliği altındaki Cumhuriyet re
jimi ile karşılaşmakta idi. Bun -
!ar da iktidarı vaktile Kavallero 
gibi müfrit sol cenahın ellerınden 
almışlardı. Birkaç gün evvel çı

kan bir kıyam neticesinde Neg
rin ve taraftarları İspanyadan 
kaçmıya mecbur kalmışlardır. Ve 
şimdi iktidar bir askeri ·hunta• 
nın eline geçmiştir. İki buçuk se
ne evvel Franko isyanı da böyle 
bir askeri huntanın hareketi ola-

Hatayla 
Türkiye 
Arasında 

yürümeğe başladılar. 

O gün cumartesi idi. De
likanlılar, pazar günü eğlenmek 
istiyorlardı. Fakat ne yazık ki, hiç 
birinin de cebinde, eğlenmelerine 
kifayet edecek kadar para yoktu. 

* Akbıyıkta Alaedrlin adında 
bir tüccarın evin.de ve Mahmud
paşada Kürkçüler hanında Bey
konun kürkçü dükkanından yan
gınlar çıkmış ise de sirayete mey
dan verilmeden söndürülrr .;;·~tür. 

Satie Binası 
Meselesi rak başlamıştı. Gerçi kendi ken

Nafıa Vekaleti dün asliye ikincl dine •milli müdaf ( 1 komitesi• 

Pasaport kalktı 
Hatay hükıimetile aramızda ha

sıl olan itilafa göre badema Tür
kiyeden Hataya pasaportsuz gidip 
gelinecektir. 
Yalnız Payasta bir hüviyet va

rakası göstermek kafi gelecektir. 
Bu vaziyet ticaretin inkiş~!ına a
mil olacaktır. 

Filozof 
Rıza T evfik'in 
Bir Müracaatı 
150 liklerden ol4p Erdünde yüz 

lira tekaüdiye alarak yaşamakta 
olan filozof Rıza Tevfik hükı'.ıme-
t:mize bir müracaatta bulunmuş
tur. 

Maliım olduğu veçhlle 150 lik
ler sekizsene funme hizmetinde 
bulunmıyacaklardır. Rıza Tevfik 
72 yaşındadır. Sekiz yıl sonra da 
seksenine gelecektir. 

Kendisi vatan hasreti de çek -
mekte olduğundan hükUmetimiz
den buraya dönünce maişetini te
min için bazı ricalarda bulun -
muştur. 

San' at 
Okulları 

Mesleki tedrisat umum müdür
lüğü ve erkanile Akşam kız san'at 
mektebleri ve enstitüleri müdür
lerinin dünkü toplantılarına Maa
rif Vekili de iştirak etmiştir. 
Toplantıda bu mekteblerin da

ha pratik ve hayat için faydalı bir 
hale getirilmesi esaslan görüşül
müştür. 

HACCAC'IN TEDBİRLERİ 

Halifenin veziri ertesi gün atı
na bindi. Yanına memurlar alarak 
(büyük meydan) a gitti. Burada 
geniş bir dikili taş vardı. Halife
nin emi ilahrlrePi B cus.hazk? 
nin emirleri halka burada ilan e
dilirdi. 

Haccac, Helife namına, taşın 

• üstüne şu emri astı: 

cBugü1'den itibaren memleket 
haricine dahili senıetimizden bir 
nohud tanesi dahi kaçıran olursa, 
bu taşın önünde idam edilecektir.• 

!laccacın Mekkeden geldiğini 

duyanlar zaten korku ve teliiş i-
. çinde bocalamağa başlamışlardı. 

Meydana akın eden halk, taşın üs
tüne asılan ve Haccacın imzasını 
taşıyan emri okuyarak geri çeki
liyordu. O gün (Büyük meydan) a 
binlerce halk gelip gitti ve bu e
mirden haberdar olmıyan bir ferd 
kalmadı. 

O gece şehir etrafına da göz • 

Deniz kenarına geldıkleri za -
man, kızgın öğle gün~şinin al -
tında, kumlar üzerine uzanmış 

biri· erkek, diğeri kadın iki genç 
gördüler. Ömer arkadaşlarını et
rafına topladı. Onlara bazı emir
ler verdL Sonra kendisi, birden -
bire genç adamın üzerine atladı, 

gırtlağını sıkmağa başladı. Bu sı
rada bir arkadaşı da bağırmaması 
için bir elini kadının ağzına ka
pamış, diğeri ile de onu zaptetme
ğe alışıyordu. Kadın kıiçük hay
dudun kollan arasında kıvranı -
yor. fakat bir türlü onun elinden 
kedini kurtaramıyordu. 

Bu ani hücum karşısında neye 
uğradığını anlıyamıyan zavallı 

genç ad'm da şaşkın ~n,kın Öme-

re bakıyordu 1 

Küçük haydudların baı;ı ona şu 
1 

emri veriyordu: 
- Sökül paraları, yoksa yaka

rım!. .. 
Genç adam, Ömere yalvaran 

nazarlarla bakıyordu. 
- Cebimde yalnız beş liram 

var, onu alın ve bizi bırakın!.. 
Haydudlardan Mustafa derhal 

adamın ceketinden cüzdanı çıkar

* Küçükpazarda oturan Rıd -
van Beyoğlunda Turkuvaz barın· 
da kendini bilmiyecek derecede 

1 
sarhoş olduktan sonra rezalet yap-
makta iken yakalanmıştır. * Fehmi Ateş adında birinin 
idaresindeki hususi otomobil ile 

ticaret mahkemesine müracaat e
derek Satie binasının Denizbanka 
satıldığı hakkındaki tesçil mua
melesinin iptalini istemiştir. Ve
kalet arzuhalinde bu bina Nafıa 
Vekaleti tarafından satın alındığı 
için yaptlan muamelenin kanun -
suz olduğunu ve binaenaleyh ip
tal edilmesi tasrih edilmektedir. 

Vatman Alinin idaresindeki tram
vay Tepebaşında çarpışmışlardır. 

. Duruşmaya pazartesi günü saat * Bandırmalı Mehmed Alı, on dörtte başlanacaktır. 
Parlak Ahmed ve Yollu Halil a- ı ~ 
dında üç kafadar Kumkapıda ba- 1A k "' B d ll 
lıkçı Avadisin evine girerek balık S erı e e er 
ağlarını çalıp savuşurlarken suç ı 
üstünde yakalanmışlardır. 

* Anadoluhisarında oturan ve 
ayııi yerde halat fabrikasında ça
lışan Nami oğlu Hasan fabrikada 
rc!ışırken sol ayağını makineye 
• 
Kaptırmıştır. * Üç gün evvel Fatihde Feriha 
adında üç yaşında bir çocuğu çiğ
nemekten suçlu arabacı Hasanın / 
muhakemesine dün aaliye dördün-

1 

cü ceza mahkemesinde başlan -
mıştır. Şahidler dinlenmiş, diğer 

şahidler için muhakeme talik e • 
dilmiştir. * Sabıkalı İsmail ile arkadaşı 
Mehmed Kasımpaşada Davudun 
bakkal dükkanına girerek bir mik
tar para tütün ve saireyi çalıp ka
çarlarken yakalanmışlardır. 

adını veren bu huntanın başına 

g~çen asker eski Cumhuriyetçi İs
panyanın askeri kuvvetlerine ku
manda eden G<meral Miyahadır. 

dı ve cüzdanda mevcud olan pa- 1-------------

Milli Müdafaa Vek~leti muvaz
zaf hizmete tabi askerler tarafın
dan verilecek bedeli nakdiler hak
kında bir talimatname yapmış -
tır. Bu talimatnameye göre bedel 
vermek istiyenler ya kendileri, 
veya vekilleri, bulundukları ye • 
rin askerlik şubesine istida ile 
müracaat edeceklerdir. Şubeler 

bedel verecek olanın kaydına ba
karak bedel vermek hakkı varsa 
bedelinin alınmasında bir mani ol
madığını ve bedelinin kabulünü 
istida altına yazarak malmüdür -
lüğüne gönderileceklerdir. Malmü
dürleri. parayı aldıktan sonra sa
hibine resmi ve matbu bir mak
buz vereceklerdir.· Bedel sahibi 
veya vekili bu makbuzu askerlik 
şubesine gösterecek, şube de bu 
makbuzun tarh \'e numarasını 
kütük ve yardımcı defterile bedeli 
verenin nüfus cüzdanına yaza -
caktır. 

Fa.\ t Miyaha şimdi müfrit ve
ya mutedil sol cenah hükı'.ımeti

nin hizmetinde bulunan tir ıu
mandan değil, Franko gibi, dvğ
rudan doğruya devlet otorilesım 
temsil eden askeri diktatördür. 
Otoritesine karşı dünk•j sol ce
nah konvalisyonunu te~k, 1 eden 
komünistler tarafından tertib e
dilen bir kıyamı Miyaha derhal 
bastırm~tır. Binaenaleyh şincıi 
Franko ile Miyaha, eski İspanyoi 
ordusunun bu iki Generali karş
karşıya kalmışlardır. 3ol cenahı!!. 
mutedilleri, müfritleri, hatta de
mokratları aradan çekildikten son 
ra artık Miyaha ile Frankonun 
daha kolay anlaşabilecekleri ak
la gelir. Miyaha da anlaşmıya ta
raftardır. Herhlde Franko Mi -
yahayı komünist olmakla ilham 
edemez. Fakat Franko bu defa 
da Miyaha ile arkadaJjlannın iki 
senedenberi •menfur caniler• le 
elbirliği yaptıklarını iddia edere 
anlaşmıya yanaşmamaktadır. Mi
yaha da teslim olmıya razı olma
dığından Madrid üzerine büyük 
mikyasta askeri harekatın baş -
laması için hazırlıklar başlam~

tır. 

rayı aldı. 

Del!kanlılar bu işi başardıktan 

sonra tekrar kolkola girdiler ve 
incir yemek için !)ıh 7e ıere gitti· 
ler .. 

Ertesi günu, y•nc drni1 ~ena -
rında İstelyo ve arkadaşlarını s.·y_ll 
dular, fakat ayni gi.ın yakayı el~ 

verdiler. ı 

* Dün Ağırcezada bunbrın mu-
hakemesine başlandı. 

Maznunlardan Mus<a '• suçun'..l 
inkar etti: 

- Biz tarlalarımızda çalı§ıynr
duk. Öğleye doğru, yüzmek için 
deniz kenarına indik. Orada bila
hare isminin Talat olduğunu öğ
rendiğim adamla, genç bir kadın 

cüler ve gizli dolaşan kollar çıka
rılmıştı. 

Geceyarısı cBabüsselam. dan 
çıkmak istiyen bir atlıyı çevirdi
ler. Bu adam birkaç zenginin al -
tın ve mücevherlerini kaçırmak 
üzere gizlice yola çıkmıştı. 

Altın ve mücevher kaçakçısını 
ertesi sabah Haccacın huzuruna 
çıkardılar . 

Haccac bu adama sordu: 
Halifenin emrinden haberin 

yok mu? 
- Hayır .. 

- Bütün memleket duydu .. Sen 
nerede idin? 

- Camide idim. 

- Camide ibadetle meşgul olan 
bir adama memleketin servetini 
yabancı ellere kaçırması yaraşır 

mı? 

- Bundan sana ne? Para ve 
mücevher benim değil mi? iste -
diğim yere götürürüm. 

- Sen eskiden ne iş yapardın? 

vardı. Talat arkadaşımız Hilmiye 
sert bir sesle: 

- Burada ne i~iniz var? diye 
bağırdı ve onu tokatlamağa baş
ladı. Bunun üzerine biz araya gir
dik ve onları ayırdık. 

Bir gün sonra yine ayni yere 
yüzmeğe gitmiştik. Orada İstelyo 
ve arkadaşlarına tesadüf ettik. İs
telyo, adamakıllı sarhoş.tu. Sab -
riyi yanına çağırdı ve ona birkaç 
boş bira şişesi verdi. Biz ne İstel
yoya ve ne de arkada~larına kat'
iyyen dokunmadık, onları soyma
dık. Bütün bunlar iftiradır. 

Bu esnada muhakemenin gizli 
olarak devamına karar verildi ve 
dinleyiciler salondan çıkarıldı. 

MEHMED HiCRET 

Altın ve mücevher 
sustu .. 

Cevab vereme~L 
Haccacın yanındaki 

dan biri: 

kaçakçısı 

memurlar-

- Onu ben çok iyi tanırım, se
yid! dedi. O birkaç yıl önce de -
veci idi. Bağdada birka\ kere gi
dip geldi.. Zengin oldu. 

- Memleketimizde kazanılan 

paraların harice çıkarılması yasak 
edildiğini bilmiyor musun? 
-.Hayır .. 
Haccac fena halde hiddetlen -

mişti. 

·- Pekala, dedi, ben şimdi sana 
bildiririm .. 

Ve adamlarına şu emri verdi: 
- Bu adamı büyük meydana 

götürünüz .. Dikili taşda asılı du • 
ran ilanı okusun. 
Kaçakçıyı büyük meydana gö

türdüler. 
Arkasındaı •r-,ccac da yanına 

celladı alarak Dikili taş. a gitti. 
Altın kaçakçısı taJjın önünde dur- ' 

Maarif f üEssese'eri 
Bütün maarif mües,esel.erimi

zin çok devamlı bir şekilde ve sıkı 
bir kontrole tabi tutturulmasına 

karar verilmiştir. 
_ __._ 

Vatandaşlığa Kabul 
Edilen lrkdaşlar 

Bulgaristan, Romanya ve Yu
goslavyadan pasaportla memle • 
ketimize gelmiş olan 10,301 kişi
nin tabiiyetimize alınması yük
sek tasdika a:zedilmek üzere Baş· 
vekfilete verilmiştir. 

Askeri harekatın uzayıp git -
mesi, İngiltere ve Frarısadan zı

yade İtalyanın ve Almanyanın iş
lerine elverir. Çünkü bu, !tal -
yanın askerlerini İspanya top -
raklarından geri çekmemesi ıçin 

bir bahane teşkil eder. İtalya ve 
Almanya, İspanyada öyle bir te
şebbüse girişmişlerdir ki, t.u te
şebbüsün muvaffak olmasını is· 
temekle beraber, meselenin ça -
bucak tasfiye edilmesi de işler;. 

ne pek elvermemektedir. Son haf· 
talar içinde tasfiyeye doğru altı
ları adım, İtalyan mebafilinde 
hoşnutsuzluklara sebeb olmuş -
tur. İtalyan gazetelerinin neşri -
yatına bakarak bu hoşnutsuzluk
ların Amillerini şöyle hulasa et
mek mümkündür: 

1- Frankonun, İngiltere ile an· 
muştu .. Memurlara: 

!aştıktan sonra ve İtalyaya haber 
- Ben bunu ilk okuyanlar a- vermeksizin Minorka adasını iş-

rasında idim, dedi. Fakat, Haccac gal etmesi İta~anları şüpheye 

gibi zalim bir vezire elbette (ha- düşürmüştür. 

berim yok .. ) derııek lazımdı. Gaf-
(Devamı 6 meı sahifede) 

!et ettim .. Düşünemedim. Suçu_\-------------
mu biliyorum. Kaçırdığım servet 

hazinenin olsun beni affediniz! 

Diye yalvarmağa başladı. 

Bu sırada Haccac, kaçakçının 
arkasında duruyor ve onun söyle
diklerini dinliyordu. Meydanda 

hergünkü gibi büyük bir ka..abalık 
vardı. 

Haccac, para kaçakçısının ida. 

ma mahkıim olduğunu söyllyerek, 
cellada: 

- Haydi, ne duruyorsun? Suç· 

lunun işini çabuk bitir .. 

Diye bağırdı. Cellad, baltasını 

kaldırdı ve kaçakçının başını bir 

vuruşda yere düşürdü. 

(D•nmı nr). 

Köyün Havası 
Vaktlle ı.ır köyden bir •öyo relin 

sötü.riiyorlarm.q:. Yolda, damadın ba· 
bası kendi köylerine yaklatırken eor· 
muş: 

- Bizim kö7ilmili:iln havası, man .. 
ı.:ıra.sı ne ciizel, deiil mi kınm?. 

Bu suali fU'S&t bilen ve vak&Ue blr 
rinah iş1embj bulunan 7enl &'elln: 

- Ya.. Bauacıi'""- demiş Ben 
sisin lr.öyde Jedi &Jcla dofunvercfurS. 
Damadın babası bütün ıekisını tal• 

lan arak: 
- Kwm, demlıı, bu ııefer 9 aJb 

dofur da, &'elecek seferlerde kaç a,.-cla 
doturanıan dofor. 

Kad.ıl<ö1: Ahmed Nllo .. 



Köy Kalkınması 
Maarif ve Sıhhiye) 
Vekaletleri Beraber 
Çalışacaklar 

Hastalara Evlerinde 
Bakılacak 

B 
lr taranan Maarif Vekaleti j 
diğer taraftan Sıhhıye Ve
kaleti köy !erdeki kalkınma-

yı temin için çalışmaktadır. Köy 
muallimleri çocukların temızlıği 

ile daha yakından meşgul olacak
tır. Her sabah temizlik yoklama
ları yapılacak, temizliğe riayet et
miyen çocukların ana ve babaları 
mektebe davet edilerek görüşüle
cektir. 

Köy !erin doktorsuz kalmama
sına gayret edilecektir. Bugünkü 
imkanlar doktorları köylere sık 

sık gbndermeğe iın)<iin bırakma

maktadır. Askerden gelmiş, uya· 
nık gençler vilayet merkezlerin -
de açılacak kurslara çağırılacak. 

l\astalara ilk yapılacak tedavi te
dabiri öğrenilecektir. Köylü genç· 
ler köy !erinin sıhhati ile yakın
dan alakadar olacak, hadisatı ka-

TARiHi ESERLER 

za veya vilayeı•ek, beledıye ve hü
kumet doktor !arına her zaman bil
direcektir. 

Köylerde doğumu çoğaltmak 

için Sıhhiye Vekaleti bir müddet
tenberi fsalıyete geçmiş bulun -
maktadır. Ayrıca vilayet merkez
lerinde köy ebe kursları açıla -
caktır. Kiiylerde müstaid genç 
kızlar, erkeklerde olduğu gibi vi
layet hastanelerınde ehelik stajı 

göreceklerdir. 
Köy muallimleri, imkan nisbe

tinde kaza ve vilayetteki mual -
limkr köylere giderek sıhhi pro
paganda mahiyetinde konferans
lar vereceklerdir. 

Köy idaresini deruhde edenler 
köyün suyu He de ehemmiyetle 
meşgul olacaktır. Köylerde kirli 
su kullanılmaması için lizım gelen 
tedabir alınacaktır. 

Şemsi Paşa Camii 
İhya Ediliyor 

Bu işe Yirmi Beş Bin Lira Ayrıldı 

tl'sküdann uzaktan ummni görilniişü 

M üzeler umum müdürlüğü 

Üsküdar sahillerine ayrı bir 
güzellik verecek olan harab 

Şemsipaşa cami ve medresesinin 
tamirini vakıflar idaresinden is -
!emişti. V akıllar umum müdür • 
lüğü müzerelerin müracaatını na
zarı itibara almış ve bütçeye cami 
ve müştemilıitının tamir için on 
dört bin liralık bir tahsisat koy
muştu. Müzeler mimarı Kemal 
Altan ve vakıflar başmüdürlüğü 

mahallinde tetkikat yaparak ta
mirata aid esasları teshil etmiş 

bilahare tamirata geçilmiştir. Şir

ketihayriye idaresi bu tarihi ca
miin ihyası ile yakından meşgul 
olmaktadır. Cami ile beraber rıh
tım da metrıiktür. Şirketin teşeb
büsile ve belediyenin müzahereti 
ile rıhtım da tamir edilecektir. 

Belediye Şemsipaşada renkli ışık 
saçan büyük bir havuz yapmıştır. 
Rıhtım havuzdan itibaren Şirketi
hayriyenin iskelesine kadar mun· 
tazam şekilde devam edecektir. 

Şeınsipaşa camii medresesinden 
başka diğer müştemilat da tamir 
edilecektir. 

Dün müzeler miman Kemal Al
tan ve vakıflar mimarı Vasfi E
geli ikinci tamirat projesini ha

zırlamak üzere mahallinde tetki
kat yapmıştır. Müzeler mimarı 

Kemal Altan cami ve müştemila
tının relövesini hazırlam1ş bulun

maktadır. İkinci tamirat isin on 
bin lira ayrılmıştır. Böylece Şem
sipaşa camii yirmi beş bin lira 
harcanmak suretile ihya edilecek
tir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

Nu. 9 6 

Haiid Efendi, Padişahın irade • ı 
sıne Şeyhulislam tarafından vakıf 

olmuştu. Derhal Şeyhulisliima ce-ı 
vab verdi: 

-- Efendi hazretleri... Kadı Pa
şaya cariye takdim etmek o rle
rece kolay şey değildir. Malı'.ımu 

ihsanınız bu zatı şerif cok ve faz
laca sofumeş; ebdir. Sonra; bu gibiı 
işlerle alakası olmıyan bir zattır. 

Bilmem ne yapacağım? Efendimi
zin iradelerinde isabet vardır. La
kin, dediğim gibi kolay bir iş de
~il bu ... 

- İlahi efendi ... Hele. bir düşün 
Senin dağarcıkta daha birçok şey-

Yazan; M. Sami KARAVEL 

ler vardır. Bunun da kulpunu bu
lursun. 

- Bakalım ... Hele, bu gece bir 
düşüneyim bakayım... Allah sa
baha ne gösterir .. 

Hafid Efendi düşünüyordu. Ni
hayet aklına bir şey geldi. Kadı 
Paşayı bir yoklamak ve müşah
has bir vak'a ile baştan çıkarmak.. 

Hafid Efendi, bütün gece uyu
mamıştı. Kadı paşayı nasıl kandıra 

bileceğini mülahaza etmişti. Şaka 

değil Paşanın zühdü takva sahibi 
olduğu herkesçe ma!Umdu. Dini 
bütün olan paşa hakkında kimse
ciklerin en ufak bir mübaltsızlık 

. tt.1.e ... 
~\: . ~ \ .. . . ·. ~ · ":"' . 

Susan insanlar 

Ş 
• İstanbul Belediyesinin 
ceçmiş senelerdeki işlerine 
aid, htt gün yeai bir pürfuı 

ortaya çıkıyor. Meğer neler ya
pılmaınış?. Dünkii gazetelerde, 

yine bir sürü meseleden bahse
diliyord11-

BelediyeniD, senelerce başında 
bulunan insaıılar, İstanbul şehrini 
kendi hnmsi siftlikleri mi zan -
netmiş!er?. 

Biziru, en sok üzerinde durmak 
istediğimiz nokta şudur: htanbul 
şehri yıllarca bıı şekilde idare e
dilmiştir. Bunda idare edenin bel
ki de kabahati yoktur. Fakat, aSJl 
kabahat, bizim mümessillerimiz 
olan Şehir l\leclisi azasındadır. 

Yıllarca, belediye mürakalıesiz 

kalmı tır. Şehir Medisi, yıllarca 
vazifesini yapmamıştır. Şehir 

Meclisi, yıllarca susmuştw. 
Çünkü, Şehir Mec:lisine, yalnız 

susmasını bilen adamları, susma
ları şartile getiren, Belediyenin 
evvelce başında bulunanlar idi. 

İşin doğrusu budur. Neden sak· 
lıyalım?. 

Kelamın fıdda ise sükılt eyle
olsun zeheb 

Kelam ehli kemali sükut ile 
buldular hep 

Hakikaten, alim luymetinde o
lan nzuıı bir ıükfıt devresi! 

BÜBHAN CEVAD 

Çürük Kundura 
Mes'elesi 

Dericiler f ddialara 
Cevap Veriyor 

r 
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lktısad Vekaleti Bu 
Hususda Tedkiklere 

Başladı 
• 

Balık lstihlô:kinin Çoğaltılmasına 
Çalışılacak 

Bir balık yığını 

B alıkçılarımızın derdlerjne 
henüz çare bulunamamış -
tır. Yakın zamana gelinci-

ye kadar harice pek az balık gön-

derildiği için balıkçılar fazla mik

tarda balık tutmaz, boş zaman -
larında ya oturur veya başka işler 

peşinde koşarlardı. İtalyan balık-' 
çılan İspanya sahillerinde Tom 

balığı avladıkları esnada karga -
şalık haşlamış ve balıkçılar baş-

ka taraftan balık tedarikıne baş 

vurmuşlardı. 

Türkiyeden palamu\ ve torik 
almak İtalyanlara en ehven gel
mişti. İki sene kadar bu ticaret 

balıkçılaıı.:nuzm yüzünü güld~ 
müş toriğin çifti 70-80 palamutun 
çüti 15 - 20 kuruşa satılmıştır. !
!tinci senenin hitamında İtalyan 
balıkçıları aralarında tröst yap • 
mış ve toriğin çifti 10 • 11i, pala • 
mutun çifti 4-5 kurw;a düşmüş • 
tür. Balıkçılar bu fiatlardan balık 
satmamak istemişlerse de İta! -
yanların ısrarı karşısında muka- 1 
vemet edememişlerdir. 

Balık satışının balıkçıları mem
nun edecek şekle sokulması için 
İktısad Vekaleti tedbir alacaktır. 
Yakında bu hususta mühim bir 
karar verilecek balık istihlakinin 
çoğaltılmaSJ temin olunacaktır. 

Ayakkabıların dayanıksız ol • 
duğu hakkındaki iddialara cevab 
veren kunduracılar dayanıksızlı • 1-

0
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ğın deri ve bilhassa köselelerde 

olduğunu iddia etmektedir. Buna 
sebeb olarak da bizim fabrika • 
larımızda iyi kliscle yapıratnadığı 
sermaye azlığı yiiziinden denle -
rin uzun müddet havuzlarda bı
rakılamadığı göstenlm<'ktedlr. 

Bütün bu iddialara cevab ver
mek üzere, deri fabrikatörleri, 
mensub oldukları sepiciler birli
ğinde bir toplantı yaparak bu hu
susta bir karar vermislerdir. Ve
rilen karara göre, bu vaziyetin i
yice aydınlatılması için mufassal 
bir izahname yazılacak İktısad 
Vekii.letine arzedılecek•ır. 

• 
z lcind. Bir • 

Ter ane Ya z ması 
• 
lsr.eniyor 

Haliç Deniz Gemileri i ı inşasına 
T hsis Edilecek 

I
• ktısad Vekaleti ikinci sanayi mek çok mühimdir. İkinci sanayi 

programının '!çüncü sene• nde 
saç dökülmesin n memleketimizde 
yapılması temin edılecektilr. Bu 
hususta tetkikler yapmak üzere 
bir müh~ndis,n Avrupaya gön 
derilmesi temin edilecektir. 

Deniz ticaret filosunun çoğal -
tılması işi Denizbanka verilmiş " 
tir. Denizbanktaki ıslahat tamam

a;_ ... TSLGa.&F- il 11.&a'l' .. 

Birleşik 
Esnaf 

Cemiyeti 
Varidat Gittikçe Artıyor 
Birleşik ecnaf cemiyetlerinin 

Sultanahmed civarında vücude 
getirdiği hastane altmış bin esna
fın ihtiyacını akrşılıyamamakta

dır. Ticaret odası esnaf şubesi mü· 
dürlüğü bilı'.ımum esnafı cemiyet
lere yazdırmak için fa:ıliyete geç
miştir. Bu lşde Belediyenin de 
müzahereti alınarak hareket e • 
dilmektedir. Muayene cüzdanı bu
lunmıyan esnaf hakkında sıkı ta
kibata başlanmış olduğundan bu 
gibi esnaf mecburen cemiyetle -
rine müracaat ederek kaydını yap
tırmaktadır. Birleşik esnaf cemi • 
yetlerinin bir taraftan azası ço
ğalmakta, bir taraftan da varldabı 
artmaktadır. Birlik hastanenin ih· 
tiyacı karşılaması için tevsiine 1 
karar vermiştir. Mal sahibi ile uz·' 
!aşılmış olduğundan kıra ile tu
tulan hastane binası satın alına
caktır. Hastanenin genış bir av
lusu vardır. Bu avlu da bu arada 
satın alınarak yeni pavyonlarla 
doldurulacaktır. 

Damızlık 
Hayvan 

Trakyada, hayvan vetiştirmek 

maksadile Trakya umum müfet
tişliği tarafından açılan ve üç se
nedenbcri faal yctte bulwıan bo
ğa ve tay büyütme çiftliklerı de
vem alı çalışmalar la çok iyi neti

celer vermişlir. Bu çiftlikler üç 
sene zarfındn har;ce 350 kadar 
damızlık tay vermıştir. Dbrdlın

cü yıl programının tatb kıne de 
başlanmış bulunmaktaclır. Hay • 

van gıdaları ve boğa yetiştirme 
isleri üzerinde de çalışı'maktadır • 

Bund:ın maada tavukçuluk ve 
yumurtacılık faaliyet.nın gıtgide 
artttrılnıası hu· usuna buyuk bir 
eher.--nıyet atfcd lmckted r Bu j 
'adıde alınarak amclı tedbirlerle 
kua bır zamanda bu yüzden te
m'n eci len senelik gelir, birkaç 
m !ine çıkartılabilecektir. 

Ağ1ç Koruffia Ccmiyetin~n 
f aa.iyeti 

Türkiye ağaç korum1 cemiyeti, 
geçen sene oldu· ı gibı bu "ene de 
mey\'a aşı kalemleri tevzıı husu
sunda faaliyete glçnııs bulunmak
tadır. Cemiyet tarafından ağaç 

ve meyva sevenlere te\'zi edilen 
bu aşı kalemleri Kasta.monudan 
ve Bursadan getirtilmiştır. 

~ v slı Çocuk 

B 
izim matbaaya kahve ge • 
tiren, civarımızda küçük 

bir dükkin sahibi, Halil ;.. 
nıinde bir vatandaştır. Bu vataıa
daşm yanında çırak olarak çalı • 
şan akrabasından küçük bir ço • 
euk var. 

Ekseriya, yorgun kafalarımızı 
tenbih eden kahveyi, çayı onun 
elinden içeriz 

Geçen gün, çoc:uk yine kahve 
getinniştL Arkadaşlardan biri 
sordu: 

- Sen nerelisin?. 
- Sivaslı .. 

- İstanbula ne vakit geldin? 
- 'Üç, dört ay oluyor. 
- Sivasta ne iş yapardın·:. 
- Kençberlik .. 
Arkadaş ha. ·ret içinde kalmıştı. 

Gülerek sordu: 
- Sen kaç ya~ında.•ın?. 
-On .. 
- Peki, sen nasıl çiftçilik ~·a -

parsın•. Daha küçük.ün?. 
Sivaslı küçük yavru guldıı. O

muz silkti: 
- Çiftçilik de iş mi?. dedi. Ta· 

bii yapanın .. Düşerim öki.iz1erin 
önüne, sürerim tarlayı .. 

Çocuk, başka birşcy ilave etme
di. Odadan çılitı, gitti. Fakat o • 

non bu son sözleri, hepimizi dü .. 
şündürmüştü. On ya~ınılaki Türk 
çocuğu çiftçiliği o kadar benim • 
semişti ki, onun için, asıl hayret 
edilecek şey çiftçilik yapmasını 

bilmemek idi. Halındc, sü,Jcrinin 
tonunda bu mana ':ardı. 

Böyle en kiiçüğünden en bü • 
yüğüne kadar çi!tçi ol:ın bir nı~ın
lc.kclle, köylliniin, çiftçinin bü • 
tün derdlcrini dinlemek, Imıet 

İnönü'nün niçin Zc\!kidır, buntt, 
şimdi daha iyi anlı)·orunı. 

Türkiyeyi refaha ka ıı~hırınak 

için köylü ve çift i üı.erindc ısrar 
edişimizin manası ~ok bü) iıktür. 

RESAD t 1. Yzı 

Mekte lerdeki 
Doktorlar 

e Maarif Vekaletı m,.<t 
lınacak doktorlar hakkmd ye 

vcreıck .:ılak d rlar bir karar 
bildirmiştir. Bu karara naz r , 
mckteblere <ılınacak doktorlar 
serbest doktorlardan, serbest do' 

tor bulunmadığı takdirde 'ıastn -
nelerin dahihye ve harıciyc mu 
tehassıslarından, hastane bu un • 

mıyan yerlerde de sıhhat mudı. -
dürü, hükumet ve B led ·e tabı 

leninden seçilerek alı acakt•r. 

Kız talebe bulunan okullara ı 

kadın doktorlar seçilcccktır 

Deri ve kösele fabrikatörlerinin 
kendilerini müdafaa hususunda 
en ziyade tebarüz ettirmek iste -
dikleri nokta. iyi köselı> yapıla -
mamasında en büyük ecmil, köse- 1 
lede kullanılan kimrako adındaki 

maddenin gümrük dolayısile çok 
pahalı olduğu ve kafi derecede 
klullanılamaması cihetidir. Buna 
rağmen yerli köselelerin iddia e
dildiği kadar dayanıksız olmadığı. 
ancak dayanıksız olan bazı köse
lelerin kafi derecede silindirden 
geçirilmemiş, baştan savma ya • 
pılmış köseleler olduğu va bun
ların da çok ucuz olarak satıld1ğı 
ileri sürülmktedir. 

programında gemici!.ğımizin ıs

lahı işine büyük yer ayırmıştır. 
Gemilerimizin dahilde yapılabil
mesi için esaslı faaliyete girışile
cektır. İnşaat deniz harb ve denız 
ticaret gemileri diye !kı kısma ay
rılacaktır. Deniz harb gemile.inin 
inşaatı için Halıcdc mühim bir yer 
ayrılacaktır. 1 

Halen Halicde taş kızakta iki 
aded denizaltı gemisi yapılmakta
dır. Eşleri Almanyada da inşa e
dilmekte olan bu gemiler inşaat 
tamamlandıktan sonra mukayese 
edilecek ve icabeden noksanlar bi
lahare yapılacak yeni gemilerde ı 
nazarı itibara alınacaktır. Müteaı 
loben Halicde deniz harb gemile
ri yapmak için teşebbüse girişi
lecektir. Gemi inşaatında saç dök-

landıktan sonra tersanenin tevsii :---------------·! 
1 Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 

Yakında izahname tanzim edi· 
!erek Vekalete göı;ıderi!ecektir. 

işitmemişti. O devre göre herkesin 
dört karısı, müteaddid odalıkları 
ve gözdeleri olduğu halde Kadı 
Paşanın tek bir karısı vard1. Ko
nağında da ne sazende ve ne de 
köçek vardı. Bu derece düzgün 
bir hayata sahih olan bir adamı 
gözde ile avlamak mümkün de • 
ğildi. 

Hafid Efendi; gözlerini kapa -
madan sabahı bulmuştu. Fakat; 
ortaya bir plan koyamamıştı. 

Evet; düşündüğü gibi paşayı ko
nağına çağırmak genç bir guliim 
ve genç bir kız ile müşahhas bir 
filem vücude getirmek, bu suretle 
Kadı Paşayı baştan çıkarmak her 
nekadar muvafık bir plan idiyse 
de, ya Kad1 Paşa büsbütün küp -
!ere binerek şiddet ve hiddetini 
tatbika kalkarsa iş rezalete dökü
lürdü. ı 

Maazallah Alemdar paşa da 
kendisini tutamazdı. Çünkü: Ka
dı Paşa fevkalade nafiz bir şah • 1 

siyetti. Adeta imparatorluğun baş 
kumam gibi mühim bir mevkiini 1 
işgal eyliyordu. 
~;ihayet Hafid Efendi şu suretle' 

kararını verdi: 1 

- Kadı Paşayı davet edecek ... 
İşret, çengi filan olmıy2cak ... Yal-1 
mz, şe_·bet, ayran içil~ek, bolca ve 
zevki okşıyacak yemekler ohcak.. j 

Fakat; gerek sofrada, gerekse 
~erbet ve ayran vermede, hatta 1 
yatak odası hizmetinde gayet na
dide bir genç gulam ve bir genç 
kız hizmet edecek ... 

İşte pilan bundan ibaretti. Eğer 
Kadı Pa~a bu hususlar iÇinde bu ı 
gençlerden birisine iltifat ederse. 
ne arn. etmezse sükut ile geçiş • 
tirilecekdi. 

Bu planın ikinci safhası da şu 
idi: 

- Kadı Paşa, yatağa çekildik
ten sonra guliim ile genç kız pa
şanın usulden oldul:u veçhile ya
tak odası kapı nöbetçilil!ini tuta-

için mühim faaliyete reçilecektir. 
İlk planda beş milyon lira harca
narak yeni bir havuz, iki kızak 

yapılacak, yapıldığı tarihtenberi 
tamir görmemiş havuzlar tamir 1 
edilecektir. Havuzların tamiri içm 
beş yüz bin lira harcamak zaru
reti vardır. 

Denizbank idaresi yeni kurula
cak tersanenin yerini Boğaziçin-

caklardı. Efendilerinder. aldıkları 
talimat mucabince de paşa gece 
ihtiyarlık dolayısile yüz numara
ya çıktığı vakit sözde kapı dibin
deki küçük nöbet odasında sedir 
üzerinde uryan bir h3lde birbir -
!erine sarılmış uyuya kalmış gıoi 
gibi görüneceklerdi. 

Şayed Kadı Paşa bu müşahhas 
ve can alıcı hale de sükı1tla mu
kabele edip gelir geçerse artık pa

şayı behimi bir plan ile elde e
dilemiyeceğine hükmetmek ve 
başka türlü bir çaresine bakmak ik 

tıza edecekti. Nihayet bütün bu 
haller Halid Efendiyi Kadı Paşa
ya karşı fena mevkie düşüremez
di. 

Çünkü iki gencin nöbet odaaındal 
üryan bir şekilde yatmalnrJ vazi
felerini unutarak kendi kendilerine 
fena bir mevkide kaldıkları fik -
rini ortaya koyacağından bu va
ziyet Halid Efendinin &ahsi bata-, 

de aramaktadır. Boğazıçinde mü· 
said bir yer bulunduğu takdirde 
Halic münhasıran deniz harb ter
sanesine bırakılacaktır. 

Gemilerimız limansızlık yüzün
den iskelelere uğrarken ekseriya 
hasara uğramakta, pek çabuk es
kimektedir. Yeniden getirilecek 
tarak makinelerile iskelesi olan 
şehrin denizleri temizlenecektir. 

sından haric kalması iktıza eder
di. 

Eğer, Kadı Paşa bu hale kızar, 
gençleri adaba mugayir bir suret-

te hareket ettiklerinden dolayı 

tekdir ederse, hiç şüphesiz bu hali 
kenclısine de söy liyeceği cihetle 
derhal gençleri huzuruna çağıra

rak paşanın karşısında hakaret 
ettikten sonra; konağından kovu
yormuş gibi harekete geçmek mü
nasib olurdu. 

Ve bu suretle iş de ört baş edilip 
kalırdı. 

Şeytan ve bin bir fırıldağa ma
l)k bir şahsiyet olan Hafid Efendi 
planını mükemmel çizmişti. 

Yok, paşa bunların hiç birine il· 
tifat etmeyip geçip giderse yapı· 
Jacak iş, sekbanı cedid kumandan
larından bazılarını Padişah emrile 
vezirlik vadile elde etmeğe çal~ 
ma.k ıhı.mdı. 

(Devamı var) 

Hasta Muallimlere 
Tenzilat 

Yapılamaz mı? 
Bir öireimen okuyucum~ 1'0D· 

dudij:i bir mcktubd.ı eıcümle 

tun.Jarı ,.um,klallu. 
•- Dıevl~t Demtryollar İdare

al, öireı.neııler için ıaıu saman
laruıa mahsus olmak tuere ten
:r.iliUt bJlel '\'ermektedir. Aı!cak 

bnnwı için Maarif Mudürtukle -
rlnden bir kioiod a1m&k lkllza e
der. Bu. ıüphe 7ok ki 'u.kranla 
•utılanacak blqeydir. Fakat ay
ni tenr.Uitın hasta olap raporla 
)aasU!ığı lesbll edlleıı bir mual -
U.. tc.1n yapıılmam•ktaııılır, Maarif 
Mbdürlüfünden &blWl Uiıdla 

De'9le& Demleyollarma muracaa.t 
edilince: 

- ~a:Uit 7alnız tatil zamaıı-

- alttlr. 
Cenbl -.trllmelıledlr. 

Balbokl ben.ha llJlladıiıma SÖ• 

re b u tenzili.tın yalnu LLtil .w -
ma.nıarma. lnhlsar etUrilme.si. ba

ul&nma nzlfderlnl ihmal edip 
ıeyalıa\ etaıelı ls\efbı• bpılı:ıa

larmm iııüne •-•lı için olsa 
serdllir. l'alıal ha&lalıiı dolı:lor 

raPorlle sabit olan bit' Ofretmen 
için böyle blrşey halını selemez. 
Bu iUharla ricam tudur: 

Kabllac, hasla öiretmen1er için 

de bu leıuilil unlii talblk ..ııı

siD.» 

ötretmea ek11nca"Dnan bu 
dilei'iııl Nafıa VelıUlınb S&J'ın A 
U Cetlnkaya"nm nazarı dlkkat Ye 
lellılklerlne aned!J>oru. 
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1 YİNE İSPANYA İŞLERİ 1 f Meraklı Şeyleri 
ESKİ DEVİRLERDE 

KUYUMCULUK Bugünkü Vaziyet 
Dahili Harb: Y abancı!ar Tem izlen inceye 
Kadar Devam Eedeceğe Benziyor 1 

M ısırlılar. Etrü.skler, Yun-..-Ar, 
FtnlkelUer ve Romalılar çok 

kıymetU ve san'atkirane yapılmq mü .. 
cevherler bırakm~lardır. insan bun ... 
ları cörünce ha7rette.n kendinJ ala -
maz. 

Kadınsız Yaşıyorum! 

Franko, Kuşkulandırmadan İş 
Ya p m_ a k· isti y o r m u ş ! 

M emleketinin haricinde ya
şıyan tanuımış İspanyol 
profesörü Madaryaganın 

Taymis gazetesine yazdığı bir ya-
zı düşündürücü mahiyettedir. 

Profesör Madaryaga evvelce 
İspanyayı haricde temsil etmiş 

bir dıplomattır. Fikir ve politika 
adamı olan profesör şunları an -
!atmak istiyor: 

İspanyada dahili mücııdelenin 
devam etmesi ihtimali vardır. İs
panyol vatanı üzerin<i~ şimdiye 

kadar döğüşen iki fikrin bundan 
sonrası içın de maddi, manevi ist
lisı var demektir. Franko bu iki 
cereyandan birinin başındadır. 

Artık muvaffakıyet onda görün
düğüne nazaran General bu cere
yana hakiın bulunuyor demek -
tır. Fakat İspanyadaki diğer ce
reyan İspanya harici ile temasta
dır ve alakadardır. Avru:panın 

bırçok sosyalist fırkaları İspanya 
işlerinden el çekmeğe hiç taraf -
tar değillerdir. 

Askeri vaziyetle birlikte muhtelif cereyanlara göre siyasi işleri de 
tanzim mecburiyetinde olan General Franko 

Madridde açlıktan. ölenlerin 
miktarı haftada 400 ile 500 ara
sındadır. 

İspanyanın istikbali bunlar i
çin hayat memat meselesidir. 

Profesörün anlattığına göre İs
panyada Cumhuriyet hükı'.ımeti 

olarak bir mevcudiyet de kalmış 

değildir. Teşkilatı esasiye kanu
nuna göre kabinenin nüfuz ve sa

lıihiyeti Cumhur Reisinin ve par-
18.mentonun mevcud olması ile

dir. İspanya Cumhur Reisi artık 
memleketten çıkmış, şimdi Fran

sanın bir tarafına çekilmiştir. E
ğer dahili harb daha devam ede

decek diye bir kanaat beslemiş 
olsaydı, Cumhur Reisi şimdi Fran
sa - İsviçre hududunda değil, İs
panyadda, Madridde bulunurdu. 

SÜMER 
Sevimli 
Sarışın 

ve Lılıan 
Sinemasında 

Harvey tarafından 
Viyanada çevrilen ve Avusturya saraylarındaki ziyafet ve mii

samerelerin göz kamaştırıcı lüks ve ihtşamı arasında Avusturya 
dansının en meşhur bir yıldızının Aşk Romanını tasvir eden 

KIR.IK ZAMBAK 
Filminde, Viyana Grand Operasının Valetlerinde dansediyor. 1 

İlaveten EKLER JURNAL son dünya haberleri 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 

===-=====:: ~ÖZLER=LE GÖRDÜCÜNÜZE İl'\ANA.)llYACACINIZ SAH-
NELER . SİNE:\1A TEKNİCİNİN EN SON SÖZÜ sizt HAYRET 

VE DEHŞET İÇiNDE BIRAKACAK BİR ŞAHESER. 

KASIRGA 
TÜRKÇE SÖZLÜ BUGÜN Halkımızın rahatça görebilmesi için 

İPEK ve SARAY sint-malarında 
birdt·n 

Baş rollerde. DOROTBY LA!lfOUıt - JOllN HALL Fransızca sözlü nü.shası 

Yalııız M E L E K Sinemasında 
Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı matinckr. 

Diğer taraftan Kortes denilen 
meb'usan meclisi ise 470 azası ol
duğu halde şubatta yapılan bir 
toplantı esnasında 62 aza bulun
muştur. 

Profesör Madaryaga bundan 
sonra şu diğer mühim noktaya 
geçerek diyor ki: 
İspanyadan yabancılar çtkilip 

gidinciye kadar İspanyolların har
betmeleri lazım geldiği söyleni -
yor. Avrupanın sosyalist fırka -
!arı bütün İspanyolların bu hu -
susta kendileri gibi hassas ol
duklarına herhalde itimad etseler 
gerektir. Fakat İspanyadan YJI. • 
hancıları çıkarmak için bu dahili 
harbin devam etmesi lazım gele
ceğini kim iddia edebilir?. 
Diğer taraftan Franko bükü -

metinin İngiltere ile Fransa ta -
rafından tasdik edilmiş olması 

Franko matbuatında öyle büyük 
bir ehemmıyetle yazılmadığı an· 
la~ılıyor. 

Avrupa gazetelcrinın yazdık -
!arından anlaşıldığına göre tu • 
nun birk&ç sebebi vard•r· 

1- Almanya ile İtalyayı kuş
kulandırmamak; 

2- Fransa ile İngiltere Franko 
hükumetini neden sonra tasdik 
etmiş oldukları cihetle Paris ile 
Londraya karşı ihtiyatlı bir va
ziyet göstermek; 

3- Dahili harbin ancak Fran
konun kat'i zaferi ile neticelene
ceğini. yoksa Fransa ile İngiltere
nin bu işe bir nihayet vermek ü
zere herhangi bir suretle nüfuz
larıı\ı göstermiyeceklerini anlat- ' 
mak, 

Matbuatın bu ıhtiyatlı vazıye

ti karşısında İspanyada halkın 1 

Fransa ve İngilterenin tasdiki key

Eskiden şarklılar, bilhusa iranWar, 
Turkler, Çinliler, Hindüler, Cavab .. 

Jar mücevherata ç0k ebemml7et ve -
rlrlerdJ. 

CEBELİTARIKIN YİİKSEKLİGİ 

NE KADAR! 

Akdenl~tn anahtarı olan Cebelltank 
boğaıının ıiıerhıdekl kaya 4ı:S melro 
J"ülı:selr.llftndedir ve muhtelif çapda 
toplarla tesllh f'dilmişUr. inıilt.erenJn 
en mtıstahkem bir kalesidir. 

TAn:ARELERİN Mİl,LİYETİ 

NASIL VE NEDEN ANLAŞILIR! 

Asker olsun, sivil olsun biltün tay
yareler.o, milllyetlf'rinl cösteren bir 
işaret bulundurmaları mecburidir. Bu
nun Jçln heor tayyartnin üzerinde b~ 
harr \·ardır. Bunun ilk iki harfi mil· 
liretini göslrrir. 

1\luhtelif milletlerin kullandı.klan 1-
şareUerln Jiste.sl; 

Türklyo: T. c. inclltere: G: Fransa: 
F; Almanya: D; it:ılya: İ; Japonya: J: 
Amerika: N; Şlll: C. C; Kanada: CF; 
Kuba: CL yahud Cl\f; Fas: CN; Porte· 
tiz Müstemlekeleri: CR; Uruguay: 
CX; İspanya: EC; İrlanda: Eİ; İran: 
Er: Eslonya: ES; l\lacarlslan: HA: İs
vifro: ııe: Ekualör: ııc: Uayll: HH; 
Dominikf'n CumJıurlyetl: llİ; Kolom
biya: llK; Si;vam: IJS; Norveç: LN; 
Arjantin: LV; Lüksenburl': LX; Llt
vanya: LY; Bulrarlslan: LZ; Peru: 

OB; Finlandiya: OH; Çekoslovakya: 
OK; Belçika: 00; Danimarka: OY; 
Felrmeok: PO; Kürçao: PJ; Felemenk 
mü'!temlekclerl: FK: Breıllya: PP: 
Güyan: PZ; ranama: RX: İsveç: SE: 
Po1onya: SP; l\lısır: SU; Yunanistan: 
SX: İzıanda: TF; Kostarlko: Ti: A -
vuslrab'a: vıı: Ter - Növ: VO; İD&'lli• 
Hlndistanı: VT; Meksika: XA ve 
XB; Çin: XT; Le1"nya: YL; Dançlt: 
YM; Nlkaragila: YN; Roman7a: YR; 
Sa1vator: YS; Veneıüella: YV; Ama .. 
vudluk: ZA; Yeni Z•land: ZK; Cenubi 
Afrika Ünyonu: ZS;. 

Sovyet Rusya, beynclmllel hava ae.. 1 
ferleri mukavelenameslnl imzalama .. 
mıştır. Rvs tayyarelerinin üzerinde 
CCCP lşarell vardır. 

BU D BİR BiLANCO 

Kudüsle neşrolunan resmi bir leb
llie göre Suriye hiullselerl 1üzündeo 
son dörl ay zarhnda 1089 Arab, 219 
Yahudi, t2 İngiliz, 9 bllarar devleller 
tebaası ölmüştür. Yaralılar: 504 Arab, 
454 Yahudi. 138 İnırlll•, 6 bitaraf dev
letler tebaası ... 

Yalnız llkteşrln ayında 449 Arab, 
58 Yahudi, 14 İnglllz ölmü,tiir. Son 
dört ~'Y içinde 29 drfa tren, 25 defa da 
&elg-rat ve telefon hatları bozulmW"tur. 

•ı ki arkadaş: 
Biri; otuz beşlik iri vücudlu, 
bir<'z göbekli olduğundan çok 

fazla genç gorunen, neş'eli, her
dem taze, kanlı canlı bir adam. 

Diğeri; zayıf orta boylu, benzi 
uçuk. saçı ağarmış, gözleri çökük 
bakışları sönük, yüzü kırışmış, 

mahzun tavırlı bir adam. 
Bu adamın, kırk beş yaşında ol

ınasına rağmen yüzün:leki meb
zul kırışıklar ihtiyarhktan ziyade 
derin bir ıztırabın canlı i!adeleri. 

İki arkadaş konuşuyorlar. 
İri yarı, göbekli, neş'eli adam, 

derin bir kederin yıkıp çökerttivi 
adamı kendi gibi neş'elendirmek 
için hemen her cümlesine bir çın
gıraklı kahkaha ilave ederek ko
nuşuyor: 

- Doğrusu bu çok tuhaf, amma 

l Yazan: Recai Sanay 1 

••e 
o• 

çok tuhaf bir şey, bu kadarını bil
miyordun, zannediyordum ki sen 
ilk karından sonra bir daha ev
lenmedin, halbuki iş büsbütün 
başka imiş ... 
Kırk beşlik adam içini çekip ba

şını sallıyarak: 

- Evet, büsbütün başka!.. Ha
yatıma yarım kalan bir aşkın ha
yalinden başka birşey karışmadı. 

- Yarım kalan bir Aşk mı? De
mek gençliğinde hatırası hala de
vam eden büyük bir macera ge
çirdin? .. 

- Macera mı?. Buna macera da 
denmez, karşıma bir kadın çıktı, 

onunla evlenecektim. Olmadı .. Fe
lek yar olmadı, işte bu kadar ... 

- Neden evlenmedin onunla, 
kötü çıktığı için mi? .. 

- Hayır, bilakis ... Lüzumundan 

Şarkın hassas ince ruhundan 
kopan Arap diyarının ses kralı l[YLA W.URAO'ın ABfifilY[HABIN 

Hfı'bi:l najtme trile 
süslenmi, ilahi ve 

lahuti sesi 

YAŞASIN AŞK Ekstra 
.. 

filminde sup er 

SÜMER ve TAKSİM 
Sinemalarının vasi salonlarını önümüzdeki Çarş amba akşamından itibaren çınlatacaktır. 1 
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Bugün SAKARYA Sinemasında 
Feerik bir çerçeve içinde büyük bir mevzu Milyonlara malolmuş fevkalade bir Film ... 

R O N A L D C O L M A N'ın zafer dolu muhteşem bir temsili 

GAiP UFUKLAR <Dikk ı knzilıitlı biletler saat tanı 2,30 a kadar verilir) 

Filme ilave olarak: 1. !llilll Şefimiz İSl\IET İNÖNÜ ÜNİVERSİTEI>t: 
2.-- BALKAN ANTANTI 3.- YENİ İNGİLİZ SEFİRİ 

ANKARADA 4.- JURNAL. 
fiyetine bilakis büyük bir ehem- (lı•••••
miyet verdiği anlaşılmış! ır 

Bir adamın yaşıyabileceği en müthiş macera. 
Fiatlarda zam yoktur: Bugün saat ı ve 2,30 da tnezililtlı Matine. 

- Burada kim oturacak da, duvara yazı ya-
zacak. İki kopuktur. 

Dedi, devam etti: 

- Ciddi adamlar böyle şeyler yapmazlar ... 
Güney: 
- A ... Böyle şey söyleme doktor. Ne bıliyoruz. 

belkı çok ciddidirler de bir hatıra olsun diye ya:ıı
mışlardır. 

Dedi. Doktor kendi fikrinde ısrar eıLyordu. 
- Ciddi olanlar böyle şeyler yapmazlar. 

- Pek güzel yapabilirler. Belki birbirlerini çok 
sevıyorlar. Aralarında platonik bir aşk var. Buraya 
bir kaçamakla gelmiş, birbirlerine doyamadıkları 
bır iki saati daima hatırlamak için böyle bir tarih 
koymuşlardır. Bu hayatın her geçidinde yerne gö
re şekil alan bir şey değil mi?. Geçmişteki ulusla
rın hayatından başlıyarak bugüne kadar özel veya 
genel yaşayışlarda bırakılan nıtlar hep bu ve bu
na benzer duygulardan gelmiyor mu? 

Fazıl· 

. 

YOS1WA 
No. 96 

Dedi. Genç kadın, güzel kadın, rengini güneş
ten, gözlerini geceden alan büyülü, tılsımlı kadın 
Fazıla baktı baktı: 

- Bize ne?. Onları da bu hatıraları ile ve belki 
umut, belki hayal, belki de gerçeklik olan istek -
!eri ile başbaşa bırakalım. 

Dedi, çayını içmeğe devam etti. 

CANIM BABACICIM 

Yosma Hüseynin kucağına oturmuş nazlanı • 
yordu: 

- Canım babacığım ..• 
Benim güzel babacığım ... 
Şeker babacığım ... 

Yuan: ETEM IZZl!.'T BENlCJı; 

rıyor babacığım ... Hergün değiL~e bile iki günde 
bir, üç günde bir geliyorum, seni yokluyorum, pa
ra bırakıyorum ... Daha ne yapayım. 

Hüseynin içindeki korku yine deprendi: 
- Altı aydır bir gece evde kalmadın. Kmdı

ni buradan uzaklaştırmağa alıştırıyorsun. 
Ve bu korku ile sözüne ekledi: 
- Amma yine sen bilirsin. Snu senin için çok 

kötü olur. Kafam kızınca neler yapacağımı bilirsn. 

Safiye, korkulu bir kaplanın kucağında oturur 
gibi diken üzerindeydi. Onu hep yumuşatmağa, 
kırdırmamağa dikkat ediyordu. Şen, kıvrak, güler 
bir tavırla bu sözlerini karşıladı: 

şimdi bir moruk buldum, onunla beraber oturup 
kalkıyorum. Hem bol parasını alıyorum, hem de 
yıpranmıyorum, kendimi koruyorum. Böylesi daha 
iyi değil mi?. 

Hüseyin, bir saniye düşündü, düşündü: 
- Neyse şimdilik böyle git te bakalım sonu 

neye v;ırır ... 
Dedi, sordu· 
- Bugün ne kadar para getirdın?. 
Yosma, gözlerini kısa kısa cevab verdi: 
- Elli lira getirdim. iki gün sonra yine geti

receğim. 

Pos bıyıklı adamın yiizü birden değişti. Şiş

~an, kalın, kaba omuzlarını silke silke ve başını 
dik dık sarsa sarsa: 

- Yetişmez ... 

Dedi. Yosma yürek çarpıntısı içınde kırık, 
belirsiz bir sesle: 

- Babacığım. Söz, yarın getireceğim. 
Dedi, liave etti: 

fazla ciyi. olduğu için! .. Dinle a
zizim sana anlatayım: 

Ben, gençliğimde, en büyük zev· 
ki tahsilim için sarfettiğim gay -
ret ve mesaide bulurdum. Bunun 
gayrısında kadın ve aşk oyunla
rile hiç mi hiç alakadar olmaz -
dım. Fakat hayat bir oluktan a
kan su gibi muttarid bir ahenkle 
akıp gitmiyor ki ... 

Bir gün çok genç ve o kadar da 
güzel bir kadınla tanıştım. Bu -
nunla aramızda kısa bir zamanda 
bir alaka başladı. Fakat tuhaftır, 
ilkönce ben değil, o benimle ata
kadar oldu. Bana karşı gösteril
diğıni hissettiğim bu alakaya kar
şı lakayıd kalamadım; bu kadın 
bana öyle derin, tanımadığım his· 
!er ve he~ecanlar veriyordu ki... 
Onu tanıdıktan sonra gözümde her 
§ey değişti, ma-;1laştL 

Bu kadın, bir sene evvel koca
sından ayrılmıştı, duldu. Genç, 
çok genç, kızdan farkedilmiyen 
mini mini bir kadın ... Gözlerinde 
öyle yakıcı bir parıltı vardı ki, 
yüzüne uzun müddet bakamaz, 
içimde irademin bir anda çöküp 
gevşediğini sezerdim. 

Bir gün, beraber Çamlıcaya git• 
tik. Bir çarşamba günü olduğu içiD 
hiç kalabalık değildi, başbaşa, son· 

(Devamı 7 inci sayfada) 

1 Rady°Programıl 
Ankara Radyosu 

BUOtl!ır 

11,35 Müzik (dans saati - Pi). 
18.15 Türk müzıtl (Fasıl he7ell 

Celil Tokses ve arkadaşlarL 
19 Konuşma (dq politika hidlseı.rl) 
19.15 Turk muzlfl (halk musll.isi). 

Or&a Anadolu koşma ve tUrküleri. 
Saz şalrl Sivaslı Aşık Veysel Te İl> .. 

rahim. 

19.30 Türk müzltl: 
Calanlar: Vecihe, Riifen Ferll ıtaın. 

Cevdet Kozan, l\.Ies'ut CemiL 
Okuyan: Nuri HaUI Poyraz. 
1- Zavll peşrevi. 
2- Faik Beyin • Zavllkarl - Yakll 

cılnü bez.mi. Güfte: NedlmJn. 
3- llaşim Beyin - Zavll tarkı • b· 

tersen gel l'İdelim. 
4- Dedenin - l\lahur ıarkı.!11 - Gö

nül adlı bülbüluru var. 
5- Köçekçe tiirkülerl. 
20 Ajans, n1eh·oroloji haberleri. ıl .. 

raat borsası (fiat). 
20.tS Tem11Jll (t\lzub rece'! i). 

Tertlb eden: İbrahim Deltdenı.ı. 
TemsJ!e ,\ııkara radyo!tU kümr O'" 

kuyucuları :\les'ud Cemilin lda.rf' ınde 
1 iştirak edeC'eJ,tlr. 

21.15 l\1r~lrk<"t saat a)'3n. 
21.IS E~ham, tahvil.it. kambiyo 

nukut borsası (flat). 
21.25 Folklor ~;1.tJ (halk nıwlk.imiJ 

ve g-arb mu.siki teknlfl). 
22 ııarıalık posta kutusu. 
22.30 1\.tüzik (ki.i('\ik urkc:;tra - şer: 

Nf'cip Aşkın). 

23 Jllüzlk (Cazband - Pi). 
23.45 - 24 Son ajan.s habrrleri ve 

7anıı.kl pro.cram. 

YARL'i 

12.35 Müzik (Küçllk orke:;lra • şer: 
Necip Aşkın). 

13 Mcmle-k.et saat ayıırı, ajans, mrte
oroloJi haberlt:rJ, 

13,15 ~\-Ii.ızik (Küçtik orkt"~tra 
'lecip A-,kın). 

13,50 TUrk müzifJ: 

• ı,ef: 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Cef· 
det Kozan. Okuyan: Necmi Rb:a. 

1- Osman Bey - Nihavent P<"şrevl. 
2- Arif Be7 - Ben buyl vefa bek· 

ler iken. 

3- Nuri Halli • Bir ~oncai terdir. 
4- Arif Bey - Sacl.uına b&ilanah. 
5- Arif &-y .. Şarab le Külfeminde. 
6-- Yusuf paşa - Saz Mmaı~t. 
14.20 - 14.30 MÜ•lk (l'Oet'•ll pliklarh 

1357 Hicri , 1354 Rumi 
MuharrPm Şubat 

19 26 ---
1939, Ay 3, Gün 70, Kasım 124 

11 Mart CUMARTESİ -- 1 1 
Vakitler Va.ati Eıa~i 

•a. da. ••• d . ---
Güne, 6 20 12 12 

öa1e 12 24 6 16 

İkindi ıs 42 9 32 - Amma buyılttün sen bu işi karıcığım. Anıt
lar, ulu.tarın hatıraları, büyük izler bırakan ol -
gular nerede bu iki ad ve bir tarih nerede? Ara
larnda bovle bir benzerlık bulmak, böyle bir ölçü 
ynpn ak ıçin sem bu dakikadaki mantığınla işi 
tutm&k gerek ... 

Hüseyin sertti, asık suratlı id: 
- Haydi haydi. Hepsi palavra ... 
Yosma üstüste güvenç ver;yordu: 

Benim için böyle söylemcğe nasıl dılin \•a-

- Babacığım, bu akla hayale sığmaz şyelerle 
kendini üzme. Ben her vakit seninim. her şeyimle 
seninim. 

Ve ilave etti: 
Biliyorsun geçinmek, kazanmak derdi. İşte 

~ Yanımda da yok, evde de yok. Bugünlerde 
moruğu istediğim gibi sızdıraıruvorum. Fakat, ya· 
rın bir parti yapacağım 

Ve yalvarıyordu: 
- Şeker babacığım. 

(Devamı var) lı 
Akşam 18 11 12 00 

Yatsı l9 40 
1 30 1 

ım.aı. 4 42 10 32 



ı-- İ~t-;;bulun Meraklı Köşeleri] 

Yemiş iskelesi Tarihi 
Kıymette Bir Bina mıdır? 
Kapıları D~nize Açıl an Bu _ Metruk 
İskele Bir Müze Haline Gelmiş 

yazan; REŞAD FEYZİ 1 

ün yolum İstanbul Balıkpa
zarına ve oradan da Yemiş 
taraflarına di.iştü. Yemiş is· 

Kelcsinden vapura binip, Halicin 
nıhayet taraflarında bir iskeleye 
çıkmak lazım geldi. 
Balıkpazarının dar, pis, kokulu 

sokaklarını anlatacak değilim. Fa· 
kat, Yemiş iskelesi meydanı, ve 
bizzat Yemiş iskelesi bir şaheser
dir. Bunu yazmadan geçemiyece
ğim. 

Size. evvela Yemiş iskelesinin 
halini tarif edeyim; fakat, itiraf 

1 
edeyim ki, ben, böyle bir tarif yap
maktan acizim. Çünkü, Yemiş is
kelesi, artık iskele olmaktan çık
mıştır. Muhakkak ki, Balattaki 
çöp iskelesi, daha temiz, daha ye
ni, daha derli topludur . Bir kere, 
Yem;,, iskelesinin, bir vapur is
kel<»i olduğu belli değil .. Burası 
adeta bir müze olmuş.. Buharlı 

vapı • r ilk icad edildiği zaman, 
yaptırılmış bir iskele de ancak 
bu kadar olabilir. İskelenin karaya 
irtibat peyda etmiş olan tarafı de
nize gömülmüş .. İskeleye girerken 
sol tarafta iki küçük kapı gözüme 
ilişti. Hayretten donakaldım. Çün
kü bu kapılar denize açılıyordu. 
Toprakla alakasını tamamile kay
betmişti. Onun içindir ki, bu kapı· 
!ar, artık muattal hale getirilmiş
ti. 

İskelenin içine girdim. Girilen 
Yer insanlara mahsus bir binanın 
methali gibi değildi. İskele mey
danının halini, toz toprağı, araba
ların izdihamını hiç tarif etmiyo
rum.. Uzatmıyalım, içeri girdik .. 
Burası samanlık gibi bir yerdi. 
Fakat, vapur gelince, ne taraftan 
dışarı çıkabileceğimi bir türlü kes
tiremiyordum. Çür\'<Ü, dışarı çı-

- ·-~·---~-..... 

Yemiş iskelesinin kara tarafından hazın ıorıınıtşil 

kabilecek gibi bir kapı yoktu. Kü-1 mıyacaktıın.. Fakat, multakkak ki, 
mes kapsu gibi iki üç kapı vardı. biraz evvel oradaydım. Nasıl dur• 
Örümcekli, paslı, uzun za - muştum? Kendi kendime merak 
man kullanılmadıkları hallerinden ediyordum. Burası bir binaya, bir 
belli idi. hendese şekline benzemiyordu. 

1 
Nihayet vapur geldi. Ben me • Düz bir satıh yoktu. Bir yanı çök

rak içinde idim: Nereden çıkıp va- müş, bir tarafı kalkmış, acayib ve1 
pura bineceğiz?. Bu küçük çatı al- acınacak hal almıştı. , 
tının bir iki penceresi de vardı. Bu binanın fenni hiçbir tutar ta
Fakat, pislikten camları birer si- rafı kalmamış olduğu mcyci~nda. 
yah perde haline gelmişti. Dışa • Yani tehlikeli bir vaziyettedir. Bu 
rısını görmek mümkün değildi. Bi- tehlikeyi anlamak ve binanın ma -
zi kurtaracak kahramanı bekler- ili inhidam olup olmadığını tayin 
ken, boyasız, yaş ve beyaz döşeme etmek için, zannediyorum ki, fen-

tahtalarından yll'pılmış bir kapı 
açıldı. Hayata çıkmış insanlar gi
bi, geniş bir nefes aldık. Dışarı 

fırladı.k. Vapur yanaşmıştı. At • 
ladık .. 

Gidiyoruz. Köhne Haliç vapuru, 
hana, masallardaki kotralar ka
dar güzel ve ferah verici geldL 
Yemiş sahillerinden uzaklaşır

ken, arkada bıraktığımız iskeleye 
bakıyorum: İskeleye benzer tara
fı yok .. Üzerinde c Yemiş levha
sını görmeseydim, biraz evvel o 
kamburu çıkmış, yamru yumru 
çatı altında bulunduğuma inan -

ni bir keşif yapmağa lüzum yok
tur. 

1 
Yemiıj iskelesinin bu halini gö

ren herhangi bir vatandaş, zanne-
1 

diyorum ki bütün bu yazdıklarıma 
hak verecektir. Bu iskele ne ola-
cak? .. Asarı alikadan, tarihi kıy-
m~ti bulunduğundan doıayı mı ay-

nen muhafaza ediliyor?' Bence bu bi 
nayı derhal yıkmak lilzımdır. Baş
ka yapılacak hiçbir şey yoktur. 
Tamire dahi tahammül edemez. 
Eğer, bu iskele yıkılmaz da, ay
nen bırakılması tarafına gidilirse, 
yazık ki, asarı atika olarak da mu
hafaza edilemiyecek, r/ nkü, bu 
bina, yakın bir günde, Okyanus
da kaybolan adalar gibi, denize 
çökecek' 
=====--

1-SON TELGKAF- 11 MART 1131 

l_ş_A_,_K_A_I Prenses, Kraliçe, Ana ve 
:::~T=ARIN BİRİNDE Fa k a t Daima a d ı n . ~ 
A 

fife - Macid, şu köşede, 

pencerenin yanında oturan 
herifin suratına dikkat et

tin mi? .. 
Macid - Hayır! Nesi var ki. .. 
Afife - Kadın kaşları, irı bur

nu sinirlerime dokunuyor ... 
Macid - Merak etme ... İlk is -

idama Mahkum Olduğuma Müteessir 
Değilim, Kocamın Yanına Gideceğim 

tasyonda kompartımanı değiştir- 16 ilkteşrin 1798. Sabahın dör-
tirim. dü. Robespıyerin mutemedi ve 

Afife - Nasıl?... ihtilal mahkemesi reısi Herman, 
Macid - S~ ~ret biraz, görür- kararı leblığ ettL 

.. T t d - Fransa Kralı 16 ıncı Lüınin sun... ren s op e er. 
Macid komparlımanın kapısını dul ze\·cesi Mari Antuanet dö 

b ğ B 11 Lüiz Dolriş'in kafası kesilecek ... açar, a ırır. ay kontro .... 
Muhakeme hitam buldu. MahkfıKontrol gelir, kumpartımana 
mü götürünüz. girer. 

Muhakeme, bir gün evvei sa• 
Macid, köşedeki adamı işaretle bahleyın taşlamış, fasılasız yir

bay kontrol... Bu zat ikinci mev- mi dört saat devam elmişti. Yal-
ki bileti ile birinciye binmiş... nız öğle üzeri beş dakika kadar 

Yolcu, hiddetle - Fakat, bay.. ara verilmişti. 
Kontrol memuru - Lıit{en bi- Maznun, hakimler, jüri heyeti 

letinizi gösterir misiniz?. ve dinleyiciler uykusuzluktan, aç-
Yolcu biletini gösterir. İkinci lıktan, susuzlıU<:tan bilgin bir 

mevkie mahsus. hale gelmişti. 

Kontrol memuru - Yanındaki Niha,yet jüri ıheyeti kararını 
kompartımana geçiniz... bildirdi: Kraliçe suçlu!. 

Yolcu ve kon trol memuru çıkar- Hepsinin mü taleası bu idi Çün-
lar. kü hepsi biliyordu ki •Kraliçe 

Macid - Gördün mü? dediğimi suçsuzdur!.• demek kendi ölüm 
nasıl yaparım. kararlarını imzalamaktı. İşte bu 

Neden sonra tren Haydarpaşa koruku iledir ki •Mari Antuanet 
garına gelir. Bütün yolcular iner- suçludur!.• dediler Heyetin di-
ler. , ğer azaları lilllonatacı, mızıkacı, 

Afife - Ah!. dülger, papas bozunlusu, hulasa 
Macid - Ne var?... altmışjüri ayni sözü tekrar etti-

Afife - Baksana... Herif bizi !er: 
k - Kraliçe suçludur!. ta ib ediyor ... 

Macid - Sen vavaş yavaş yü• .. , ru .... 
Yolcuya d0ğru ilerler. Yolcu 

şapkasını çıkarır. ı 
- Affedersiniz, der. Birinci 

mevkiden attırdınız, buna gücen- j 
miyorum. Yalnız bir ~ey merakımı 

1 

mucib oldu. Biletimin ikinci mevki 
bileti olduğunu nasıl anladınız? .. 

- Renginden? .. 

- Renginden mi? ... 
- Evet, pizim biletlerimizin 

r en gi de sizink i gib i idi ... 

TENZİLATLI HEDiYE 

Rebekanın isim günü. Amcaza
desi Levi kendisini tebrike geli -
yor. 

- Sana, diyor. 50,000 frank de
ğeriiıde bir gerdanlık gelirdim ... 

- Oh! Çok lıitufkarsınız, Levi... 
- Arzu edcı·sPniz sıze 25,000 

franga bırakırım 

Mari Antuanet ayakta, dimdik 
duruyordu. Kararı sükunetle din
ledi. Ne bir yeis, ne bir hiddet ve 
ne de bir korku alaimi gösterdi. 
Üzerinde siyah bir matem elbi
sesi varı;lı. Mahkeme salonunu 
terkederken hakimlerin. jüri he
yetine bakmadı tile ... 

Hapishanedeki odasına girince: 

- Bir mum verir misiniz?. 

Dedi. Masanın üzerine iki şam-
dan koyduklarını görünce şaşır
dı v e Jlii ve etti. 

- B.raz kağıdla bir kalem is

terim. Vasiyetnamemi yazaca -
ğım ... 

O vakte kadar Kraliçenin bir 
dediğini yapmıyan başgardiyan 

bu arzusunu derhal yerine gc -
tirdi. 

Mari Antuanet ilıdalıni muha
faza ediyordu. 

Buna rağmen hayatı, tıpkı bir 

• 

Mari Antuanetin ıkbal devrine aid bir resmi 

sinema şeridi gibi gözünün ö -
nünden geçiyordu: 

On beş sene Prenses, dört sene 
veliahd zevcesi, on dokuz sene 
Kraliçe, üç defa ana ve daima ka
dın ... 

Şönbrön sarayının bahçeleri, 
salonları, Fransaya gelişi ve hal
kın alkışları, şerefine dikilen ta: 
kızaferler, yapılan şenlikler, he
diye olunan elmaslar, inciler ... 
Sonra düğün merasimi, Triyanon 
sarayındaki balayı eğlenceleri ... 
Ve daha sonra mahud gerdanlık 
meselesi. Dedikodular, haka -
retler, nefretler, sukut... İhtilal, 
milli meclise iltica, eylıil katlia
mı, Kralın idamı, çocuğunun ya
nından alınması, nihayet muha
kemesi ve idam karnrı ... 

Sabahleyin biri çeyrek geçe 
yirmi jandarmanın muhafazası 

altında konsiyerjöriye götürül • 
müş, hapsolunmuştu. 

Son Mektuh 
Kraliçe çocuklarının muhafı 

zına ve kız kardeşine hitaben şu 
mektubu yazdı: 

cSevgili hemşireın, bu mektu
bum sondur. Bunu hır vasyelna
me gibi telıi.kkl edebilirı<in ... 

•Mahkum oldum. Fakat müte
essir değilim. Çünkü benim gib 
masum olan sevgili kocamın ya
nına gideceğim. Son dakikamda 
onun gibi cesaret, metanet gös
terebileceğimi ümid ediyorum. 
Vicdanım rahat ... Ona karşı bir 
günahı.m (Yok. Yalnız müteessir 
olduğum şey evladlarımdan ay
rılışımdır. Fakat bir dereceye ka
dar teselli buluyorum. Zira, on
lar, sizin gibi şefkatli bir kadının 
himayesi altında ... 

Onlara, ana gibi bakacağınıza, 
analarını hatırlatmıyacağınıza e
minim. Mahkemede, kızlarımı ya 

(Devamı 7 inci sayfada) 

, Paranı Değil, Kendini İstiyorum .• 

SoJv~ı : Zl"~·ııeb, randevu evi patronu, Mehmedin onuncu karısı Selnıa 

e vgililerini ve 
ar arını atan 

Mısırda Zabıta Dünyada Eşine 
Bir Meseleye 

Etti 
Raslanmamış 

Vaz'ıyed 

K 
ahıre zabıtası, Mehmed Frag
hali adlı bir genci tevkif 
etmiştir. 

Bu genç, Mısınn maruf ve zen
gin ipek tüccarlarından birinin 

Oğludur. Fakat son derece haşari 
ıre çapkındır. 

Babası, bu zeki çocuğu mağa -
tasında çalıştırmak istemem~, 

mektebe gönderml~, okutmuş. yaz

iırmış. Sonra da nezaretlerden 
memur vaptırm1ş 

Mehmed, nezaretten ve baba -
sından aldığı paralarla sefahete 
atılmış. Artık her gece bir barda, 

eğlence kadınlarile d:işüp kalk -
mış nihayet epeyce boğazına ka
dar borçlanmış ... 

Mehmcdin birçok dostları var
mış. Bir gece bunlardan birinin 
evinde, intizar salonunda uzanmış! 
yatıyormuş. evin patronu işten 

bahis ve sermaye bulmakta çek-

(Devamı 7 inci sayfada) 

M 
atmazel Yuon Lorans yal

ı nız daklilo değil, çok gü
zel, sevimli, son derece ca

zibeli bir kadındı. Fakat talıhsiz-
di. Tanıştığı erkeklerin hepsi ki
bar ve nazik adamlar değildi. 

Matmazel Lorans siyah, son 
moda bir tayyör giyinmiş, omuz
larında Arjante bir tilki bua var. 
Saçları ondüle ... 

Hakime derdini şöyle anlatıyor: 
- 12 ilkteşrin gecesi saat 23 de 

evime gidıyordum. Arkamdan bi
risinin takib ettiğini gördüm. A
dımlarımı sıklaştırdım. Beyhude .. 
Çünkü takib eden adam bisikletli 
idi. 

Hakim.- Siz de yaya ... Şu hal
de kaçıp kurtulmanıza imkan yok
tu, değil mi?. 

Matmazel.- Evet. bıraz sonra 
önüme geçti. Yolumu kesti ve: 
·Bağırayım deme, yoksa geber

tirim... dedi. 
Hakim.- Bır gece hırsızına çaı

tığınızı zannettiniz ve çantanızı 

uzattınız .. 
Matmazel.- Evet, ve şu ce

vabı verdim: c İşte olanca param 
bunun içinde. Hepsi üç yüz 
frank ! .. Fakat mütecaviz tu 5Ö

züme ehemmiyet vermedi. Gül 
dü: ·Senin paranı değil, seni is
tiyorum!.• dedi. ve cebinden çı

kard!ğı bıçağı uzatarak ılave et
ti: ·Eller yukarı• .• 

Hakim.- Pe.ki, •onra ne olck? 

• 

Matmazel.- O zaman.. Anlı

yorsunuz, değil mi, bay hakinı'! . 

Hak.m.- Bereket versin~ o sı

rada gc(cn bir yolcuya yoksa?. 
Matmazel.- Halim harabdı. He

rif kızdı. Suratıma bir yumruk 
indirdi 

Mütecaviz Samson adlı bir 
çapkındır. Kadınlara tecavüzden 
birçok defalar mahkum olmuştur. 

Mazhun.- Nasıl oldu, bilmı -
yorum. 

Hakim.- Nasıl olur? Gece ya
rısı kadını yolundan çevırıyor, 

tecavüz etmek islıyorsunuz. Son
ra da bilmiyorum diyorsunuz. 

Maznun.- aklım başımda de
ğildi . 

Mahkeme salonunda bir kadı-

nın hıçkırarak ağladığı işitilir. 

Hakim.- Kim bu ağlıyan?. 
Mübaşir.- Maznunun karısı. .. 

Matmazel.- Ba) hakim ... Be-
nim yüzümden zavallı bir kadının 
azab çekmesini istemem. Davacı 
değilim bu adamdan. Affediniz. 

Maznunun karısı.- Teşekkür 

derim, matmazel... Allah sizden 
razı olsun ... Ben de kocamı affe
diyorum. 

Maznun.- Affediniz beni bay 
hakim ... 

Hakim.- Susunuz ... 
Yanındaki azalarla konuştuk -

tan sonra: 

Hakim.- (Maznuna) mahke -
me bu seferlik sizi 50 frank para 
cezasına mahkılm ediyor. Bundan 
böyle akl ınızı başınıza alınız. 

Bir kuyumcu dükkanının vitrini 

Kuyumcunun katil'" 
Belli Oldu 

• 
ihtiyatsızlık Neticesi Katil Şoför 

Yakayı Ele Verdi 
eçen yılbaşı yortusu sıra 
Iarında Londra civarında G bir cinayet olmuş, Ernest 

Key isminde bir kuyumcu öldü
rülmüştü. Zabıta bir müddet bu 
Cil)ayetin failini aradıysa da bu- , 
lamamıştı. 

Kuyu':'lcu kendı dükkiınında 

bıçakla saplanarak öldürülmüş -
tü. Fakat tahmin edildiğine göre 
kuyumcu ile katil ara. ında bir 
mücadele olmuş, kuyumcu ken
dini müdafaa etmek istemişti. Ya
pılan tahkikat neticesinde ku -
yumcunun komşularından bir 
şoförün birkaç gündenberı elle
rinde sargı olarak gezdiği nazarı 
dikkati celbetmi , şoförün bir 
müddettenteri ıssiz dolaştığı da 
anlaşılmıştı. 

Şoför takib edilmiş, lazım ge
len delail bulunmuştur. Nihayet 
kanlı hır bıçak ile daha bazı e
mır parçaları \'e saırenin boş bir 
ev<> götürülüp şoför tarafından 

saklandığı meydana çıkmıştı. 

Kuyumcu 64 yaşlarında idı. Şo
förun 29 y aşiarında olduğu anla
şılmıştır. Şoförün son muhake -
mesi geçen gün yapılmıştır. Halk 
arasında intihab edilerek vicdani 
kanaatini söylemek mevkinde bu
lunan jüri heyeti şoförün mücrim 
olduğu kanaatine varmış, bunun 
üzerine hakim de katilin idamına 
hükmetmıştir. Katilin karısı ıle 
kız kardeşi bu kararı öğrenınce 
haykırmağa başlamışlar, katil de 
başını önüne eğerek mahkemeden 
çıkanlmışlır. 



Çekoslovakya da 
Yeni Hadiseler 

(Birinci sayfadan devam) 

Azledilen Slovak Başvekili Mon
senyor Tisso, Hitlere bir mesaj 
göndererek Çeklere karşı Alman
yanın yardımını istemiştir. Slovak 
Münakalat Nazırı Turkanski hu
dudu geçmeğe ve Berline kaçma
ğa muvaffak olmuştuT. 

MACARLARIN MüTALEASI 
Budapeşte 11 (A.A.) - Pester 

Looyd gazetesi Çekler tarafından 
Slovakya aleyhinde alınan tedbir -
!eri mevzuu bahsederek Çekoslo
vak buhranının bugün en had 
devresine girmiş olduğunu yazı

yor. 
HİTLER BU İŞLE UGRAŞIYOR 

1 
• 

Kitablar Arasında 1 M üf etti ş le r 1 ki 
Orijinal Bir K ld y •• •• 
Şiir Kita~ıt 1 (Bmn~ayfadan !~ ' mes~r~~,b~a~ ne-

M a ua t1 " ticelendlrilerek fezlekeleri alii.ka-
mum mu - melii.tının tarama suretile tetkik 
dür ı ü ğ ü edilmesidir. Müfettişl"r işleri ara- dar makamlara biran önce veri -

lecektir. 
müşavirlerinden larında taksim etmişl~dir. On iki 
Münir Müeyyed küsur senelik muamelat tetkik e-

Berkman •Yürü • 

yüş. ismile gü -

zel bir şiir mec -

dileceği ve bu arada mütemadi- · 
yen de yeni ve mühim ihbarlarda 
bulunulduğu cihetle teftişler e-

MANİDAR BİR NÜMAYİŞ 
Diğer taraftan 9üyük bir kala

lık, Alman fırkasının merkezi ö
J>iincle hararetli nümayişler y 31>

IIU§tır. 

Bertin 11 (A.A.) - Hitler, dün muası neşretıniş- pey zaman sürecektir. Ancak ih
barlara taalluk eden baZ1 mühim 

Bazı gazetelerin yazdığı gibi su
lar idaresinin teftişi bitmiş ve müs
bet netice alınmış değildir. Bu ida
rede teftişe henüz başlanılmış o
lup yolsuzluk iddiaları ancak tef
tişlerin arkası alındıktan sonra 
belli olabilecektir. akşam Von Ribbentrop ile görüş- tir. Bu kitabın 

müştür. Alman devlet reisinin Çe- bütün hususiyeti, Milletler Cemiyeti içtimai Yardım 
koslovak meselesile uğraşmak ü-

1 1 
. 1 

~::ee~:t~~~ahö:r::~~~~!~virlerini Münir müeyyed ~~~~:etş~ee~~l- Şubesi Müdürü Şehrimizde Nümayişçiler Alman - Slovak 
tesanüdünü tebarüz "ttirmişler -
dir. 

İNGİLTEREDE Ef".ı-UİŞE 
Londra 11 - Slovakyadaki ha

diseler siyasi mehifalde endişe u
yandırmaktadır. Buradaki zan, 
Alrnanyanın Slovak isyanını tah
rik ve teshil ettiği merkezindedir. 

Pragdaki Almanya konsolosha- Berkman li davalarımıza ta-
nesinden Hitlere bu mesele hak - allük etmesidir. San'atkii.r, her 
kında mühim bir rapor gelmiştir. milli mesele etrafında duydukla-

İyi haber alan mahiiller, Al - rını, gördüklerini manzumeler ha
manyanın şiddetle müdahale et- tinde tesbit etmiştir. 
mesi ihtimali olduğunu sözlemek- •Yürüyüş• deki bütün şiirler, 

tcifirler genç şair tarafından Halkevleri 

darmaları aleyhinde ve Alman as
kerleri lehinde nümayişler yap -
mıştır. Alman fırkası, Slovaklar
la beraber hareket et'llektedir. 

içi;, yazılmış, bütün manzumeler 
Halkevlerind.ekJ merasimlerde o-
kunmuştur. 

K
urulması takarrür etmiş bu
lunan ciçtimai sigorta> mev
zuunu ve bunun için hazır-

lanan kanun layihası etrafında 

tetkiklerde bulunmak ve ihtısa

•ından istifade edilmek üzere, hü
kfunetimiz tarafından davet edi
len Milletler Cemiyeti içtimai yar
dım şubesi müdürü Oswalt Ştayin, 
bu sabahki ekspresle şehrimize ı 
gelmiş ve karşılanmıştır. 

Oswalt Ştayin istasyondan doğ-

tikten sonra, bugün şehrimizin te
ma~aya değer bazı yerlerini ve bu 
meyanda müzelerimizi de gezmiş
tir. 

Mumaileyh istasyonda kendisini 
karşılıyanlar arasında bulunan, iş 

dairesi müdürü Halükla buradaki' 
tetkikatına dair görüşmüş ve iza
hat vermiştir. Kendisine Milletler 
Cemiyeti içtimai yardım bürosu 
memurlarından Muktim Osman 
refakat etmektedir. Mütehassıs 

ÇARPIŞMALAR SÜRÜYOR ı 
Bertin 11 - Dün öğleden sonra 

Slovak talebesi, talebe yurdunu 
Çek askerlerinin elinden geri al
mağa muvaffak olmuşlardır. Vi
layetlerden gelen Slovak kuvvet
leri şehre girmeğe ve Çek asker
lerile hadiseler tekerrür etmeğe 

başlamıştır. Halk Bratislava köp
rüsünü muhafaza eden Çek jan-

Varşova 11 (A.A.) - Slovakya 
Jıadiseleri dolayısile bazı gazete -
ler dün hususi nüshalar çıkarmış-\ 
lardır. Bu gazetelere göre şimdiki 
buhran geçen eylUldeki buhran
dan daha ciddidir. 

Münir Müeyyed Berkmanın hiz
meti, bu bakımdan yalnız edebi- 1 
yatımıza değil, ayni zamanda bi- ı ruca Perapalas oteline gitmiştir. 

1 
yarın akşamki trenle Ankaraya 

Burada bİı' müddet istirahat et- i hareket edecektir. rer kültür çatısı olan Halkevlerine -------=-..;;.._....;.. _________________ _ 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 

Krrşehirde memleket hastahanesi operatörü İbrahim Etheme borç
lu Vecihenin Kadıköy tapusunun şubat 330 tarih ve 130 No. sunda 
kayıtlı Kadıköyünde Göztepede Sahrayicedid mahallesinde· Bağdad 

caddesinde Çukurçeşmede şarkan Zühtüpaşa tariki garben tarik şi

malen Haşim oğlu Ahmed ve İbrahim tarlası cenuben İsmail tarlası 
ile mahdud tamamı 2250 lira k.ıymeti muhammeneli Mihrimah Sultan 
vakfından mukaddema bir bab bahçe hane ve ahır ve samanlığı müş
ıemil maabahçe iki bab hane ebniye ve eşçarının 40 sehim itibarile 7 
s~hminin borcun ödenmemesinden umumi hükümler dairesinde ve 
açık arttırma ile satılmasına karar verildi. 

Vaziyeti hazırası: 9 No. lı evin cümle kapısından girildikte çimen
to döşeli ufak bir avlu ve sol tarafda mukaddema ahır iken bilahare 
sofaya kalbedilmiş mahal ve bir hala ve ittisalinde bir oda ve bir bahçe 
kapısı kezalik ahırdan maklub bir mutfak zemini çimento döşelidir. On 
bir ayak ahşab merdivenle ikinci kata çıkıldıkta: Mezkür katta bir sofa 
üzerinde üç oda ve bir alaturka hala ve odanın birinde yük ve dolap 
mevcuttur. İşbu hanede elektrik tesisatı vardır. Alt katı üç tarafdan 
kii.rgirdir. Üst kısmı ahşaptır. Alt katı bodrum olan 7 N. lı ve bir kat
tan ibaret ahşap ikinci evin cümle kapısından girildikte bir sofa üze
rinde karşılıklı iki odanın bırinde yük ve dolap vardır. Bir haliisı var
dır. Bu evde elektrik tesisatı vardır. Bu evin ittisalinde sonradan ya
pıhnış ahşap bir ahır ve birsamanlık vardır. İki eve ait olan bahçede 
bir kuyu ve bir basma tulumba vardır. Bahçede üzeri çinkolu ve son
radan yapılmış bir kömürlük vardır. Her iki evden 7 Na. sunda hisse
darları bulunan ölü Mehmedin varisleri karısı Fatma ve çocukları bü
yük oğlu Mustafa ve büyük kızı Bedriye ve Huriye ile 9 No. sunda 
yine hissedarlardan ölü Zelihanın oğlu diğer hissedar Hüseyin otur
maktadır. Gerek iki hane ve gerekse bahçenin tahminen mesahası bir 
dönümdür. Bahçe içinde 4 tane servi çamı ve 3 adet dut 4 adet incir 
ve bir adet at kestanesi ve bir de ceviz ağacı vardır. Bundan başka iki 
adet kurumuş badem ağacı ve zeytin ağacı ve iki de asma mevcuttur. 

1- İşbu gayri menkulün .'lrtbrma şartnamesi 23 mart 939 tari -
hinden itibaren Üsküdar İcra Dairesinin muayyen No. sında her
kesin görebilmesi lçin açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler işbu şartnameye ve 938/244 dosya Na. su ile memu
alınak istiyenler şbu şartnameye ve 37 /1345 dosya No. su ile memu
riyetimize müracaat etmelidirler. 

de olmuştur. Genç san'atkii.rın M • ı ı t ı• d ı ı 
~iirleri içinde gayet ince, ruhlu 1 e arasının 
mısralar vardır .. Bu kitabı ede -

biyat meraklısı okuyucularımıza Mu" rakabesı· 
tavsiye deriz. • • 

İspanya Faciası 
Devam Ediyor 

(2 inci aayfadan devam) 

2- İkinci bir mesele de Fran
ko ordul.arile beraber harb ya
ııan İtalyan kıt'alarının Pirene

deki Fransız hududuna yaklaş -
tığı sırada çıkmıştır. İtalyanlar, 
cgönüllü· kıt'alarının İspanyol as
kerlerilc beraber, hududa kadar 
ilerlemesini istemişler. Franko 
buna razı olmamıştır. 

3- Frankonun İngiltere ve 

(1 inci sahifeden devam) 

memlekete muhakkak ki matbuat 
için daha büyiik çapda hizmet fır
satı verecektir. 

Partinin miirakabc vazifesine J 

gelince, tevhidden sonra biraz za
yıflıyan bu kuvvet Büyük Kurul
taydan sonra umuyoruz ki tekrar 
Parti idare heyetlerinin kendi şah
siyetlerini bulmaları ile yeniden 1 

Denizbank Ne 
Şekil Alacak? 

il inci sahifeden devam) 

tesi gününe kadar devam edecek 1 

ve hazırlanacak esaslar kanun la_ı 
yihası halinde Vekiller Heyetine 
sevkolunacak ve oradan da yeni 
Meclisin nisan içtimaında müsta-
celiyetle görüşülmek üzere Mec
Hse verilecektir. 
Bankanın müstakbel şekli hak

kında hazırlanmakta olnn proje 
ile bankaya bağlı bazı müessesele
rin hükmi şahsiyeti haiz birer 

Fransa ile yaptığı müzakerele -
den İtalyayı haberdar etmemesi 
de ayrı bir endişe mevzuu ol -
muştur. 

kuvvetlenecek ve parti teşkiliıtı için 
de vatandaşların Milli Şefin işa

ret ettiği her türlii hizmet ve in
kişaflarını bulmaları da bu mü
rakabedcn beklenen fayda ve ne
ticeleri bolu boluna verecektir. 
Vilayet ve belediye meclislerinin 
mtirakttbe vazifelerinin teessüsü 
ise ancak kuvvei intilıahiyenin 

hakiki varlığı ve mahalli parti 
tı ı kküllrrinin faaliyet ve kuv
vet ölçiileri ile teessüs edebile 
cektir ki, hiç şüphesiz bunu da 
önümüzdeki intihabla; vilayet ve 
belediye meclislerine ancak parti 
içinde liyakat ve istidadlarını bi
hakkın isbat etmiş ve rey güven
lerine dayanarak girmiş olan un· 
surlar taınamlıyacaklardır. 

müstakil müessese h.1line getiri- 1 

lecekleri söylenmektedır. Bu tak- · 
dirde Akayla Denizyolları, İstinye 

ile Kasımpaşa havuzları. rıhtım
larla liman tahlisiye ile fenerler 

idarelPri birlestirilecekler ve birer 
umum müdürün emri altına ve- 1 

ı rilecektir. 

Diğer taraftan İtalyayı mem -
mm edecek vaziyetler de yok 

değildir. 

1- Evvela İngiltere ve Fransa 
ile anlaşırken, Frankonun hiçbir 
kayıd ve şartla bağlanmak iste- · 
memesi İtalyan görüşüne tama -
mile uygundur. İtalyanlar bunda 
iki demokrat devletin siyasi mağ
IU biyetini görerek sevinmekte -
dirler. 

Bt'rıün için herşeyin başında 

milleti meınnun ve müte\elli eden 
nokta hiç şüphe yok ki bu hava
nın, mürakaheye müstenid hakiki 
millet idaresi havasının ve poli 
tikasının Milli Şef tarahndan 
memlekete yayılması ve bilhassa 
aşılanmasıdır ki, bu sistem Tiirk 

MÜHİM BİR İHBAR 

Eski nna:n idaresi~in küçük 
olduğu için beherini 240 liraya 
sattığı mavnalan bilahare Deniz
bankın ayda 240 liraya kiraladığı 

ve ancak bu suretle limanın mav
na ihtiyacının temin edilmiş ol- ' 
duğu ihbar olunmuştur. 

Bu mesele de tahkik edilmek
tedir. 

milletine anarşisiz ve cebirsiz ida. 
resinde ve yüksek istikbalinde 
bir kat daha ilerlemek hız ve im
kanını, siyasi olgunluğıınun bü
tiin mana ve varlığını getirecek-
tir. El'EM İZZET BENİCE 

Tayyare Piyangosu 
Bugünün Talihlileri 
15,000 
Lira Kazanan 

8531 
10,000 

Lira kazanan 

34,255 
3000 Lira Kazanan 

20,313 
1000 Lira Kazanan 

37264 
500 Liaa Kazananlar 

2,026 15,616 
200 Lira Kazananlar 

38893 15299 22419 7762 21066 16797 
26i15 25240 
32646 5161 22807 23480 

Yağmur 
Ve Lodos 

Fırtınası 
(1 inci sahifr~rlc11 dıevam\ 

detli bir lodos fırtınasıı esmeğe 

ve yağmur yağmağa başlamıştır. 
Yine dündenberi Karadenizde 

oldukça şiddetli bir fırtına hüküm 
sürmekte olduğu haber alınmak
tadır. Fakat henüz seferde olan 
gemilere dair kat'i birmalı1mat 

alınmamıştır. Bugün akşama doğ
ru bu hususta bir haber alınacağı 
umulmaktadır. Bununla beraber 
Yeşilköy meteoroloji istasyonu fır
tınanın endişe verici derecede şid
detli olmadığını bildirmektedir. 

BUGÜN HAVA KAPALI 
İstasyonun verdiği malumata 

göre İstanbulda hava hugün ka
palı ve yağışlı geçecektir. Yağışın 
şimdiye kadar metro murabbaına 
bıraktığı su miktarı 2. 0,9 kilo -
gramdır. Rüzgar cenubu garbiden 

sani ede 3 ila 5 metro hızla es - ı 
mekte, en düşük suh un et 7 san
tigramdır. 

EKSPRES GEÇ GELDİ 
Avrupa ekspresi bu sabah bir 

saat yirmi dakika te~hhurle gel
miştir. Bu teahhur Balkanlardaki 
hava vaziyetinden ileri gelmiştir. 

100 Lira Kazananlar 
12171 33067 6897 

32686 28983 20143 ~6316 620 13285 

23580 24211 

50 Lira Kazananlar 
20375 38375 34153 26100 13983 16912 

36498 32591 16407 29737 17145 26451 

38957 18898 28200 24321 11918 14715 

33591 

1166 16338 33433 4786 38189 2814 

34753 

30 Lira Kazananlar 
17759 17224 39275 26.'i,,'V 16719 30450 

15093 6954 29818 32380 29080 38122 

4131 22893 32509 23666 21358 37593 

13828 29296 29893 228!8 9699 

* 
Sonu 31 ile bitenler amorti ala· 

caldardır. 

BaşlerKonferaası 
Londra 11 (A.A.) - Dah iliye 

Nazırı Sir Samuel Hor, bu akşarn 
bir nutuk söyliyerek İngiltere, 
Fransa, Sovyet Rusya, Almanya 
ve İtalya Başvekillerının iş!ira • 
kile bir Beşler Konferansının to]l"' 
lanmasından bahs • miştir. 

Hatib, böyle bir konferansın 

dünya önünde yeni bir altın dev· 
resi açacağını ve hayat rayicinin 
tahminler fevkinde ucuzlıyaca -
ğını söylemiştir. 

--<>-

Eski Meb' uslar~aı Yarı1an 
~ogu Seçilmiyec3k 

(Birinci sayfadan devam) 

pılan hazrrlıkları gö1dcn geçir 
miş ve bir saatten fazla bu işle 
meş.,"lll olduktan sonra köşklerioe 
avdet etmiştir. 

--<>---

Şehrimizdeki Toplantı 
Dün Vilii.yet Halk Partisi mer· 

keziııde Parti kaza reislerile Hail< 
evleri başkanları bir toplantı yap· 
mışlar ve seçim faaliyeti etrafın· 
da bugüne kadar yapılan hazır · 
Wtlarla bundan sonraki işleri gö· 
rüşmüşlerdir. 

/:Jaş, Uış, Nezle.Grip,Rouıutız.11 fJ 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kas ':! f 

ı- lc1tb ı nda gUnfle Uç ka,a alınablllr . 1' 
2- Gayri menkul 20 nisan 939 tarihine müsadif perşembe günü saat 

16 da Üsküdarda İlısaniyede Şerdbeyçeşme~ i sokağında 16 No. lı adliye 
binasında Üsküdar icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttır.anın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
5 mayıs 939 t&rihine müsadif cuma günü saat 16 da Üsküdar İhsaniye
de Şeriibeyçeşmesi sokağında 16 No. lı adliye binasında icra memur
luğu odasında yapılacaktır. Bedel satış istiyenin alacağına rüchanı o
lan diğer alacaklılarıı;ın bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakla
rının mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 

2- İkinci bir memnuniyet 
vesilesi de herşeye rağmen, İtal
yan askerlerinin henüz İspanya 
topraklarında bulunmasıdır. Fran
ko askerlerin geri çekilmesini İ
talyadan istememiştir. Türk iye Cumhu r i y et Merkez Bankasının 31-12-1938 T a rihinde 

İngiltere ve Fransa da Bur -
gosa büyük elçilerini yollamış -
lar ve Franko ile normal mü·;.a
sebet kurmıya çalışmaktadıriı. r. 

İtalya ise Frankoya dostluk me
selesinde inhisarcı olduğunu giz
lemem.ek'~'dir ve bu !.e§ebbüsü, 
kendi aleyhine matuf bir hare -
ket teliikki etmektedir. Hulasa 

Frankonun zaferine ve bütün Av
ru:1a devlqUeri tarafından 'ta -
nınmış bulunmasına rağmen, İs
panya meselesi henüz Avrupa 

sulhu için tehlike olmaktan çık
mamıştır. 

B iten Yedin ci Hesap Yılı B i lan ç o su 

3 - Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda ya
zılı kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edilee<ıktir. 

4- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fosholunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arz ı etmiş olduğu be

AKTİF 
KASA: 

Altın safi kg. 

Banknot 

17.159,692 24.136.479,71 

Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 

HARİCDEKİ MMUHAMBİRLER: 

10.765.721.-
1.239.410.28 

Altın safi kg. 9.054,614 12.736.038,33 

Altına tahvili kabil 
serbest dövizler. 37.589,67 

delle almağa razı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 ı---------------1 

Diğer dövizler ve borç
lu kliring bakiye~ri. 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 
S.493.225,41' 

gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. Iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz 
ve diğer masraflar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. 

5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve mas
rafa ait olan iddialar,ını gayri menkul üzerindeki hakları ilan tarihin
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuri;:eti
mize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. 

6- Alıcı arttırma !;edeli haricinden olarak ihale karar pullarını ve 
tapu ferag harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeğe mecbur

dur. 
Gayri menkulün nefsinden doğan müterakim vergiler, tanzifat ve 

tenviriye ve telliı.liye rüsumu ve vakıf icaresi borçluya aittir. 
Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenlerin arttırma şarna

mesini okumuş ve lüzumlu malı'.imatı almış ve bunları tamamen kabul 
elmiş ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayri menkul işbu ilan 
ve gösterilen arttırma şartıı,amesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

937/3145 

SENEMT-cilZD~ 
Ticari Senetler 

ESHA!ll VE TAHVİLAT 

CÜZDANI: 

97.3118.6()3,« 

İki Zehir 

Kaçakçısı 
Tutuldu ı-----

(1 lnd sahifeden ılVf'•m) 

hallesinde 8 numaralı evde oturan 
sabıkalı Asım oğlu Osmanın esrar 
ve eroin kaçakçılığı yaptığı ha -
ber alınmış evinde ve üzerinde ya-

1 
pılan arama neticesinde 20 gram 
esrar btılunmuştur. 
Şehzadebaşında Milli sinemada 

çalışan Vahdettin adında bir genci 
dövmekten suçlu olarak karakola 
götürülen Küçükpaza~lı İhsan a -
dında birinde de bir miktar esrar 
bulunmuştur. 

Deruhde edilen evrakı 
n akdiye karşılığı. 

Banka malı 

AVANSLAR: 
GAYRİ-MENKULLER: ( • ) 

DEMİRBAŞ: (** ) 

HİSSEDARLAR: 

MUHTELİF: 

YEKÜN • •••• 

41.602.625,33 
7.924.015,30 

(•) 1.093.000,- Liraya sigortalıdır. 
(•*) 104.500,- Lıraya sıgorta hdır. 

36.141.610,99 

572.581,H 

21.266.853,40 

142.744.442,-

i9.526.640,63 

8.072. 7 40 ,36 
1 .346.564,09 

90.995,66 

4.500.000,-

1.153.451,49 

362.804.483,80 

SERMAYE: 

İHTİYAT-AKÇESİ: 
Adi 
Fevkalade 
Hususi 

TEDA \TÜLDEKİ BANKNOTLAR: 

Deruhte edilen 
Al tın karşılıklı 
R eeskont m ukabili 

TÜRK LlltASI MMEVDUATI: 

DÖVİZ T.AABHÜDATI: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

MUHTELİF: -Muvakkat alacaklılar depozi • 
tolar havaleler ve saire 
Diğer alacaklı hesablar 

KAR: 

YEK.ON ••••••••••• 

2.226.605,37 
485.628,74 

6.000.000,-

142.744.442,-
19.000.000,-
43.000.00(),-

3.658,117 

23.765.439,38 

34.432.154~ 

48.690.570,28 

PASlf 
15.000.000,--

8.712.234,11 

204.744.442,-

25.245.661,51 

23.769.098,0' 

83.122.725,20 

2.210.322,9;. 

362.804.483,80 
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öğle ve akşam her yemekten 

FİL. o RADYOLi 
Tefrika NumarMı ı 54 vozon ' Rahmi YAGIZ 

Büyükdere'de ... . 
ikinci Telsiz 

kullanan mes'ut güzeller 

istasyonunun lnşasırıa Çalışılıyor 
Karadenizdeki Rus Donanması Gözetleniyordu 
Davustu, son günlerde sıkan, ü- 1 

zen en mühim gaile tahtelbahirle
ri.n benzin ihtiyacı idi. 

Esasen İstanbulda o zaman ga
Yet az miktarda bulunan benzin 
taınamen ciheti askeriye elinde, le-

1 "azimatı umumiye reısi topal İs -
mail Hakkı Paşanın emrindeki an
barlarda stok halinde duruyordu. 

Tenekesine 16 altın vermek su
retile çok zor tedarik edilen ben
~inler tahtelbahirlerde sür'atle 
harcanıyor. benzin sıkıntısı dindi· 
riJemiyen bir ihtiyaç şeklinde gü
zel delikanlıyı çok fazla üzüyordu. 

Kendisi kadar güzel olan talihi 
burada da şirin İngiliz yavrusu -
ııun imdadına yetişmekte gecik
llledi. (3) 

Büyükderedeki telsizin basıldığı 
bavustun Çanakkalede, Galata ci
"ıırındaki gizli üssün tetkikinden 
döndüğü buhranlı günlerden bi
rinde ( 4) delikanlı Yeşilköyden 
l<ınareci pınarındaki parka git -
llliş, ikinci istasyonun sür'atle te
sisine ve Amiral Kolçağın tehli -
!<eye düşmesini önlemeğe çalış -
lığı cihetle yine o sırada Kağıd -
hanedeki poligonda bulunan mu-

habere, taburundaki kendi tel
siz mühendisi ihtiyat zabit vekili 
bik:ranı görmeğe giderken Çağ • 
lıyan kasrında bir yaz eğlencesin
den dönen Ayşe salt.anla tanışmış. 
SUitan delikanlıya çıldırasıya aşık j 
olmuş, bu aşktan istifac\ı eden Da
VUst, benzin işini sultanın elile 
!ıalletmişti. (5) 

İşte o gün Hıristonun kendisine 
I>aımerden getirdiği mektubda i
kinci benzin yükün ün bu gece ha-
-----

(3) E. 13 Brodey Marmarada -
<4kdeniz kıyılarında - Marmara 
nıe§ler iiçinde tefrikalarına mü -
racaat! 

(4) Yukarıki eserlerde bunun 
l asılışına dair tafsil/ıt mev -
cuddur. Davu.stıın eczacı Antiya 
ile görüştükten sonra Kıiğıdhane 
köyünden geçerken Çağlıyan kas
••ndan dönen Ayşe sultanla tanış· 
"'asına aid teferrüatı ve sultanla 
Oeçirdiği alemler de tamamen ya
~ılmıştı. Su.itanın intiharına ka -
dar olan kısım da bu. tefrikada 
1tıevcuddur. R. Y. 

(5) Ayşe sultan D:ıvu.stu.n ken
di gemileri için muhtaç bulu.ndu
!lu benzini eniştesi Enver Paşadan 
kendi motörü ve otomobili için is
temiş, Enver paşa işin farkına 
Varmamış. sultana benzin veri!me
aini levazımatı umıımiyeye emret
tn.işti. Bu. suretle günde iki ton 
benzin alan sultan Davııste i1ıti
Yacından fazla mahrukat temin 
ediyordu.. E. 13 Brodey: Kısım 2, 
fcısı! 7 R. Y 

No.81 

Onun bana yaptığı bütün fena
lıklara rağmen Kenan gibi ahlak
sız bir adamla evlenerek bedbaht 
Olmamasını mı istiyordum? .. Bel
l<i.. 

İnsani bir maksadla, mahiyetini 
hildiğim bir adama vasıtalık et • 
llıekten mi kaçınıyordum? Belki.. 

Bu üç belki, belki bir cevet. 
ederdi. İşte hangi maksada hiz -
llı.et ettiğimi bilmiyPrek Kenana 
en ağır hakareti yaptım: 

- Bir daha Kenan bey, laalet
tayin bir mesai arkadaşını aşan 
arkadaşlık samimiyeti göstermek
ten sizi menederim! dedim. 

Büsbütün şaşırmış. ne yapacağı
ııı bilmez bir hale gelmişti. 

- Affedersin, affedersin!.. 

reket edecek yelkenliye tevdii için 1 

tertibat alınmasını okuyan Da • 
vust, Kandillide, Ayşe sultanın 

yalı iskelesinde hazır duran 60 
teneke benzinle. iki benzin bidonu 
ve bir ton makine yağını akşam 

karanlığında gizlice yelkenliye gö
türmek üzere hazırlanmış, Hıris
toyu Taksime göndermiş, ikinci 
istasyonun teşkili etrafınoo görüş
mek üzere ihtiyat zabit vekili ve 
makine mühendisi Dikranı yanın
da alıkoymuştu. 

- Daha Büyükderedeki istas -
yonun basılmasından iki hafta 
geçmeden ayni mıntakada yeni bir 
istasyon kurmağa teşebbüs çok 
tehlikelidir. 

- Evet hakkın var... Boğaz 

mıntakasından uzakta kuralım. 

- O zaman da donanmayı taras
sud edecek adamlarımızla telefon 
irtibatı tesisi lazım. 

- Onu da yaparız. 

- Çabuk meydana çıkar. Şüp-

heyi celbeder. 
- Peki.. Sen nereyi düşünüyor

sun? 
- Bana kalsa şehir içinde, hem 

de en işlek yerde kuralım bıı.nu. 

R y 
Kullandıklannı söyledikten son- ı 
ra, dişlerin niçin bu kadar be -
yaz ve güzel olduğuna şaşmak 

hakikaten şaşılacak şeydir. 

• 

Radyolinle fırçalanan dişler 

ebedi bir hayata, sıhhate ve 
cazibeye malik olurlar. 

Sabah, öğle ve akş::ım her yemekten 
günde 3 defa 

sonra 
Dikranla salonda başbaşa ka -

hnca Davust yaslandığı koltuktan 
doğruldu, ciddi konuşulacak bir 
mevzua hazırlandığını ihsas eden 
hareketlerle Dikranın gözlerine 
diktiği gözlerini kırpıştırdı, söze 
başladı: 

yerin~:h:i ~!~~iz~ehrin en işlek Radyolin diş macun ile Fırçalayınızı 
- Evet.. J 

- Yeni bir telsiz istsayonu kur
mak mecburiyetindeyi?. mösyö 
Dikran! 

- Bu bir ihtiyatsızlığın şaheseri -

- Kuralım Mister Davust fa-
kat nerede? 

- Tabii İstanbulda! 
- Evet amma hangi semtte? 
Davust gülü ilave etti: 

- Bizim için sür'at mevzuubahs 
değildir. Nereyi muvafık görüyor· 
sanız orada! Yalnız bazı şartlara 
göre. 

- Mesela? .. 
- Şartlar mı?. Şunlar: Bizi tel-

sizle ihbara memur bırakan ha
diselerden ilki ve en mühimmi 
donanmanın harekatıdır. 

- Evet! 

olur! 

- İlk bakışta böyle gibi görü -
nür amma bir akistir kapiten! 

- Nasıl? 

- Mesela piyasanın en canlı 
noktasında ticari hareketlerin, 
sirkülasyon mıntakalarının içinde 
herhangi bir hanın en üst katında 
kurulacak bir trikotaj fabrikası, 
bir yağ tasfiyehanesi, ne bileyim 
bir kutu imalathanesile maskele
necek haşan odası mütenavib cere
reyanlı bir istasyon için en mu
vafıktır. 

- Evet... Devam edin!.. 

(Devamı var) 

Sevgililerini Ve Karılarını Satan 
(5 inci sayfa.dan devam) ı 

tiği zahmetten şikayet ediyormuş. 
Müşterileri memnun etmek için 
güzel kız bulmak güç olduğunu 
ıtöylüyormuş. 

Mehmed Feraghali: 
- Adam sen de! demiıŞ. Düşün

düğün, üzüldüğün şeye bak ... Ben, 
sana istediğin kadar kız, kadın bu
layım ... 

Patron aldırmamış: 

- Sarhoş, ne söylediğini bilmi-

Mısır lirasına mutabık kalınmış. 

Paraları almış, kadını bırakıp git
miş. 

Mehmed Fraghali, iki sene için
de on beş kadınla evlenmiş, iki üç 
ay sonra bunları hep randevu evi
ne satmış. 

Geçen ay, zengin bir tüccarın 

kızını kandırmış, evlenmiş. On beş 
gün sonra bunu da satmak iste-
miş. 

- Karadenizdeki hafif Rus do-
nanmasının muvaffak olması an
cak İstanbulda faaliyet gösterecek 
telsizimizin haberlerine bağlıdır. 

Binaenaleyh, telsiz donanmayı gö-1 
zönünde bulunduracak, onun ha
rekatını tarassud ve takib .ettir -
meği imkan içine alacak bir mın
takada tesis edilmelidir. 

Dolmabahçe 
HAVA GAZI 

yor... diye kendi kendine mırıl-

1 danmış. Fakat, ertesi sabah ciddi 
bir tavırla: 

- Sana, demiş. Güzel kadınlar 
getireceğim. Paralarını verir, a-

Zeyneb kaçıp evine gitmiş. Key

fiyeti babasına anlatmış; babası da 
polise ... 

Mehmed Fraghali şimdi tevkif. 
hanededir. 

- Yani Boğaz mıntakasında mı? 
- İmkan varsa tabii ve evet!.. 

Dikran kaşlarını kaldırdı, başı

nı geriye devirdi, bu fikre şiddet
le itiraz eden bir tavır ve ses a
hengi ile karşılık verdi: 

- Bu imkansız kapiten! 
- Neden? 

Kok Kömürünü 
1 Tercih Ediniz 1---1 

Halk <1'per<>ti 
Bugün 16 da 
akşam 9 da 

(Üç yıldız) 

Operet 3 perde 

Zoza Dalmas Halk operetinde 
başlıyor. 

ı-K~aıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları _I 
Kı1m ti Muvakkat 

muhammenesi trmi ı.ıtı Semti 
L. K. L. K. 
150 00 11 25 Üsküdar 

mah•llesi sokağı 

Salacak Arka 

No, Cinsi 

26 ahşap evin 
enkazı 

Yukarıda cinsi ve mevkii yazılı ahşap evin enkazı müzayede ile 

satılacaktır. İhalesi 28/3/939 3alı günü saat 11 dedir. İsteklilerin mü

zayede gününde bina mahallinde pey akçelerile hazır bulunma1arı. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Ayakda, dik, kollarım göğsüm· 
de kavuşuk riuruyordum 

O, bu hareketimden çıkmasını 
beklediğim manasını istidliil et
mek zekasını gösterdi. 

O defolup gittiği zaman odaya 
giren J anet, beni sinirden tir tir 
titrerken buldu: 

- Ne oluyor Sermed, misafire 
bağırıyordun! Bir şey mi yaptı. 

Tek kelime söyledim· 
- Küstah!.. 

* Bu akşam Meralin i~mi günü 
münasebetile Şekib S'n.1na da -
vetli idik. Janetle beraber, bizzat 
Meral tarafından çgğırıldığımız 

için gitmek mecbur'yetir1rie kal -
dım. Fakat dehşetli tir ı.kandal 

(1631) 

zavallı Meralin isim P,Pc<:sini bur
nundan getirdi. Beni Ç•'" kaba bir 
hareket yaparak bütün hayatımca 
unutamıyacağım müess;! bir ha
diseye sebebiyet verdi. Bunu şu
ursuzca yaptım. Kendimi, kendime 
karşı mazur ve haklı göstermeğe 

çalışmıyacağım. Kabahatliyim; 
yapmamalıydım. Fakat mühen -
dis Kenanın küstahça bir sözü, 

daha doğrusu Belma ile olan la
übali vaziyetleri beni çileden çı

kardı; ne yaptığını bilmez bir ha· 
le getirdi. 

Mühendis Kenanı, Belmanın, 

Meralin yanında tokatladım. Çok 
kaba, hatırladıkça utanacağım bir 
hareket .. Fakat mecbur oldum. 

Bana Meral toplantının tama· 
mile hususi mahiyette olacağını 

söylemiş, birkaç dosttan başka 
kimse bulunmıyacak demişti. Ben 
mühendis Kenarım dostlar meya
nında bulunduğunu nereden bile
bifüdim ? .. 

lırsın, istediğin gibi kullanırsın, 

ömürleri oldukça sana hizmet e
decekler. 

Petron razı olmuş. Üç gün son
ra genç, güzel bir kadınla gelmiş 
ve: 

~~~
1///11~ • Te_Pebaşında 

11111 
Şehır Tıvatro~u 

ıııı 1 ~ DRAM KISMI ı~/ıııuı~Jı)I Ruakş>m 21'.J'I Ja 
(ANNA KARENİN) 7 tablo 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI - Bu, karımdır. İ-rtediğim gibi 

kullanabilirim. (BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. 
Demiştir. Pazarlık yapılmış. 28 * 

1 İstanbul Vakıfl_.r Direktörlügü 1 anları 1 
Semti ve Cadde veya No.rn Cinsi Munamme' aylığ. 

maha!lesi sokağı Lira Kr 

Eyüp, Camiikebir kalenderlıane 62 Özbekler tekke ve 
müştemilatı 20 00 

Ayvansaray, İvaz Ef. 1 Emirbuhari tekke 

odalan ve bodrum 6 00 
Çarşıda Parçacılarda 8 Dükkan 1 00 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs nihayetine kadar kira
ya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılnuştır. 

İstekliler 17 /Mart/939 Cuma günü saat on beşe kadar Çemberli-\ 
~aşda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar f{alemine 

gelmeleri. Cl 487) 

Janetle Şekib Sinanın villasına 
gittiğimiz zaman bir hayli kala -
balık ve bu kalabalık arasında da 
mühendis Kenanı bulduk. Onun 
iğrenç yüzünü görür görmez asa
bını bozuldu. Şekib Slnanın evin
de ne münasebetle bulunduğunu 
bir türlü anlıyamadım. İçmişti. 

Herkesle lil.übali bir tavırla ko • 
nuşuyor, Belmanın yanından ay
rılmıyordu. Beni çıldırtan Bel -
manın ona karşı gösterdiği alaka 
oldu. Kıskandım mı? .. Hayır de
miyeceğim· Fakat her halde kız. 
mamı teşkil eden yalnız kıskanç
lık atomları değil .. İnce başka se
bebler de dahil!.. 

Belma bir arkadaşını takdim et
ti. Beni evvelden tanıdığını söyle
di. Kendisini hiç görmemiştim. 

Nereden tanıdığını sordum: 

Manalı manalı gülünısiyerek: 

- İstanbuldan! 

Cevabını verdi.. Sonra beni me
ark ta bırakmamak için: 

- Bir mektub vasıtasile tanı
yorum Sermed Bey! dedi.. Belma 
İstanbuldan mektub yazdığı za
man, bana çok evvel sizden bah
setmişti. 

Hadiseye bu kadın sebeb oldu. 
Mühendis Kenanla kocası ve 

kendisi çok samimi idiler. 

Biz J anetle neş'eye ve eğlence
ye katılmamağı tercih edip bir kö
şeye çekilmiştik. Kıjlabalık canı

mı sıkmıştı. Meral yabancı yok de
mişti. Halbuki, kimler yoktu kl. 
Mesela mühendis Kenana kadar,. 
Lakin mühendis Kenan Şekib Si
nanla nekadar içli dışlı olmuştu. 

Bana müstehzi baktığını hisse
diyor, görmemezliğe geliyordum. 
Herif bana açıkça meydan oku -
yordu. 

Nazan dikkatimi celbeden bir 
nokta da Şekib Sinanın neş'esiz
liği idi. Sevgili karısının isim gli· 
nünü kutlulıyan mes'ud bir koca 
hali yoktu üzerinde .. 
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Prenses, Kraliçe, Ana 
V eF akat Daima Kadın 

(5 inci sayfadan devam) 
nınızdan ayırdıklarını öğrendim. 

Zavallı yavrucaklar! Kendilerine 
birşey yazamıyorum. Mektubla • 
rımın ellerine geçeceğine emin 
değilim. Hatta bunun .da ... 
•Çocuğum aleyhimde şehadet 

etmiş. Bunu bilerek yapmadığına 
eminim ve kendisini affediyorum. 
Bana düşmanlık yapanları da affe
diyorum. Çocuğuma söyleyiniz. 
Babasının son sözünü unutma • 
sın: •Oğlum intikam almağa ça
lışmasın!.• demişti. Buna riayet 
etsin!.• 

Kraliçenin gözlerinden yaşlar 

dökülüyordu. Daha fazla yazama
dı. Zaten şafak da sökmeğe baş -
lam1ştı. Pencerenin perdeleri a -
rasından güneşin hafif ziyası içe
ri giriyordu. 

Mar. Antuanet ince ipekli be
yaz rotun u giyindi. Başına beyaz 
bir tül örttü. ayaklarında yüksek 
ökçeli siyah saten bir iskarpin, 
saçlarının üstünde de beyaz bir 
bone vardı. 

Saat sekiz. Bir papas geldi, gü
nahını çıkarmak isledi. Kraliçe: 
·Çıkarılacak günahım yok!.• ce
vabını verdi. 

Bu sırada, müddeiumumi ile 
jüri heyetinden bazıları içeri gir
diler: 

Cellad Sanson Kraliçeye Yak - 1 
!aştı: 

HiKAYE: -

- Ellerinizi uzatınız!. 
Kraliçe iki adım geri çekildi: 
- Nasıl, dedi. Ellerimi mi bağ. 

lıyacaksınız?. Halbuki kocamın 
elleri bağlanmamıştı. 

Cellad tereddüd etti. jüri he
yeti azaları: 

- Durma, dediler Vazifeni yap!. 
Mari Antuanet, ağlamamak için 

kendini zorluyor, gözyaşlarını güç 
tutuyordu. 

- Şimdi saçlarını ... 
Başından bonesini çıkardı. Saç

larını kesti ve cebine koydu. 
Kadınlar hapishanesinin kap1sı 

açıldığı zaman saat on bir idi. 
Mahkünı, sakin bir tavırla yürü
yordu. Bütün yollar askeri kuv
vetlerin muhafazası altına alın

mıştı. Arabaların gelip gi lmeleri 
menolunmuştu. Sokaklarda bü -
yük bir kalabalık vardı. 
MahkUın, bir yük aral:.asına o

turtuldu, yola çıkıldı. 
Kraliçenin yüzü hafifce sarar· 

mıştı. Halk bağmyordu: 
- Kahrolsun istibdad! Yaşa

sın Cumhuriyet!. 
Araba yavaş yavaş yürüyordu. 

Nihayet s ;yaset meydanına gel
di. 

Mari Antuanet, metin adım -
tarla yürüyordu. Cellad Sason ve 
dört muavini, kendisini tutunca 
giyotin tahtasına yatırdılar, ağır 

satır düştü. 

Kadınsız Yaşıyorum 
( 4 üncü sayfadan devam) 

suz ve derin bir zevk içinde saat
lerce orada kaldık. 

Nihayet güneş ufuktan yavaş 

yavaş çekilir ve alaca karanlık 

çökerken, kalktık, Kısıklıya ka -
dar yürümek maksadile yola ko
yulduk. O kadar yavaş yürüyor
duk ki, yolun henüz pek az bir kıs
mını k~tetmiştik. Hava iyiden iyi
ye karardı. 

İşte bu sırada yolumuza üç kişi 
Çıktı. Karanlıkta pek yüzleri se

çilmiyordu. Fakat üçünün de ol
dukça genç insanlar olduğunu far. 
kettim. 

Birdenbire içlerinden bir tanesi 
geldi, karşıma dikildi, bana hita
ben: 

- Haydi bakalım delikanlı, sen 
hakkını aldın, yanındakini biraz 
da bize bırak da biz de anhyalım!. 
Birdenbire beynimden vurulmu
şa döndüm. Bu vaziyeti hiç ak • 
lıma getirmemiştim. Silahım, ü
zerimde değil, kendimi müdafaa 
için hiçbir şey yoktu. O gence ne 
söyliyeceğimi şaşırdım. Nihayet 
kendimi toparlıyarak: 1 

- Yolunuza gidiniz arkadaşlar, 
bu kadın ve ben sizin tahmin et
tiğiniz insanlardan değiliz. O be
nim nişanhmıdr. 

Hepsinin de sarhoş oldukları 
hallerinden belli idi. Karşımıza 
dikilen adam sözümü keserek: 

- Fazla numara yapma, biz 
biliriz. Güzellikle yola gelmezsen 
senin için daha fena olur! Biz sizi 
iki sattenberi takfb ediyoruz. Ye
tişir artık uzaktan yutkunduğu
muz, Haydi çekil kadının yanın -
dan ... 

Düşünceli ve durgundu . 

Bir aralık Meral ve Belına ya
nımıza gelmişlerdi. Salonda her
kes dans ediyordu. Semiha ile 
Kenan da yaklaştılar. Göz uci!e, 
Kenanın Semihayı alarak bizim 
yanımıza yaklaştığını sezmiştim. 

Belınayı bırakmamak istiyor, mu
hakkak ki, vasıta olarak Semihayı 
kullanıyordu. 

Meral: 

- Siz rahatsız oluyorsunuz Ser
med Bey, diyordu. Eğlencemize 
i§tirak etmiyorsunuz. Canınız sı

kılıyor galiba .. 
Belma: 

- Haydi gelin sizinle bir dans 
edelim! 

Teklifinde bulundu. 

- Hayır, siz çekilip yolunuz~ 
gidiniz. 

- Çekil diyorum! 
- Çekilmiyorum. 
- Ben sana gösteririm ... 
Bu sözle beraber havada bir bı· 

çak parladı. 
- Defoluyor musun? .• 
- Hayır! 

- Al öyle ise ... 
Haydud kılıklı herif elindeki bı

çağı göğsüme doğru savurdu. Fa
kat bıçak, bir yıldırım sür'atile 
önüne atılarak kendini bana siper 
eden güzel kadının göğsüne sap
landı, bir anda olduğu yere yığılı
verdl .... 
Olduğum yerde donmuş gibl_ f 

mıştım. Serseriler bir anda on_ -
dan kayboldular. Çılgın gibi ayak
lo.rıınm dibinde serilip yatan vü
cudün üstüne kapandım. Hıçkıra
rak sarstım, bağırdım: Onda ne 
ses, ne nefes, ne de hareket vardı. 

Sonra katilieri buldular, mah
kum ettiler amma, neye ya: ar? .. 
Benim zeyke. neş'eye ve hele ka
dına karşı duygularım bu ilk yıl
~la braber sönüp gitti. 

O zamandanberi yirmi sene o -
Iuyor, gözümde ne kadın kaldı, ne 
zevk, ne de eğlence, işte böyle göv
demi sürükl<>yip gün geçirmeğe 
çalışıyorum. 

Arkadaş sordu: 
- Demek hiç evlenmiyeceksin 

artık? .. 
- Benim için hayatını bir liihza 

_düşünmeden harcayan bir kadın
dan sonra evlenmeği değil, hatta 
bir kadınla, en kısa !:ıir münase
beti düşünmeği bile günah saya
rım. 

Kadıns~ yaşadım ve yaşıyorum! 

yalnız kalmağa ihtiyacı vardır. 
Sonra siz, siz olun sözlı..'rinize dik
kat edin, en ufak bir ahlilk zatı 
hissederseniz felakettir. 

Bu sözlerden, benden başka kim
se bir şey anlamamıştı. 

Bunu bir şaka addı>derek hepsi 
güldüler. 

Halbuk~ ben bir değil, çok şey 
anlamıştım. 

- Elbette Kenan Bey dedim. 
Herkes bazıları gibi ahlaksızlık 
ve namussuzluk sembolü olmaz 
ya .. Bu mefhumlara hürmet edil
mesini ister. 

Ağzını yaya yaya cevab verdi: 
- Amma bu hürmet edilmesini 

istiyen, kendi hürmet ı>derse .. 
Bu sözleri söyler söylemez, bü

tün maksadını açığa vuran bir 
nazarla Janete baktı. 

Tam bu sırada da Kenanla Se
miha yanımıza gelmişlerdi. 

Kenan insana tiksinti veren, iğ- Utanmaz herif, J aneti benim 
metresim sanıyordu. renç sarhoşlukla: 

- Aman, dedi. Sermed 
rahatsız etmeyin.. Onun 

Beyi 
daima 

Kan beynime çıktı: 
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VE BEL GEVSEKLiCiNE KARŞI 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 1982 lira 35 kuruş olan Karaağaç müessesatı pay ma

hallindeki tecrithanede yaptırılacak tadilat ve tamirat açık eksiltmeye 
konnlmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen 
İşleri Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet ve Ticaret odası vesi.ka
larile 148 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 
14/3/939 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırı-
lar. (1273) 

• ** Beyoğlunda Taksim nahiyesi dahilinde Şehit Muhtar mahallesin
de Çöplükçeşme sokağı isminin ·Eskiçeışme• olarak değiştirilmesine 
Umumi Meclisin 17/2/939 T. li toplantısında karar verilmiştir. İlan 
oıunur. •B• •1634• 

* * Karnesiz nakil vasıtaları idare edenlerden alınmakta olan 
ranın yirmi beş liraya çıkarılmasına Umumi :Meclisin 20/2/939 
içtimaında karar verilmiştir. İlan olunur. (1633) 

TRAK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Aşağıdaki işleri görüp konuşmak ve karara bağlamak üzere 28/3/ 

1939 salı günü saat 10 da Şirketin Merkezi İdaresi olan İstanbul Balık
pazarı Maksudiye Hanı 4 ncü katında 65 - 66 No. lı yazıhanelerinde his
sedarlar umumi heyetinin senelik alelade toplantısı yapılacaktır. Esas 
mukavelemizin (48) nci maddesi mucibince yapılacak olan işbu içti
mada bulunacak olan hissedarların esas mukavelenin (59) ncu mad
desi hükmüne tevfikan hisse senedatını hamil bulunan hissedarların 
hisse senetlerini veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta 
evvel Şirket Merkezint tevdi ederek mukabilinde hisse senedatının 
adet ve numaralarını mübeyyin birer dühuliye kartını almaları. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1.- Meclisi İdare ve Mürakip tarafından verilen raporların kıraati. 
2.- Şirket mevcudat ve defterlerile bilançonun kiır ve zarar he

sabının ve temettü tevzii hakkında ki teklifatın tasdik veya tadilen 

kabulu. 
3.- Müddeti münkazi olan mürakibin t~krar intihabı veya yerine 

:>ir diğerinin tayini. 
4.- Mürakibe verilecek ücretin tayini. 

Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 

Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketinin 9/3/ 1939 Perşembe 1 
gıinü saat 11 de mukarrer bulunan alelade heyeti umumıye içtimaında 1 

matlüb ekseriyet basıl olamadığından, esas mµkavelenın 52 nci mad
desi mucibince, hissedarlar heyeti umumiyesi birinci içtimada müza
kere olunmak üzere hazırlanan ve metni aşağıda yazılı olan ruzname-
yi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere, 27/3/1939 Pazartesi 
günü saat 16 da Ankarada Yenişehirde Karanfil sokağında kain hususi 
dairesinde sureti adiyede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi muci
bince laakal yüz hisseye malik hissedarı.arın, hamil oldukları hisse 
senedlerini veya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel 
Ankarada Şirket Merkezine, İş, Ziraat Bankalarına veya Sümer Bank'a 
tevdi ederek birer dühuliye almaları rica olunur. 

RUZNAME 
1- Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkındaki Meclisi 

K n sız 
Romatizma, 

Sıraca kemik, sinir 

i k, 

df/fl'''' 

Hastalıklarına, cılız yavrular, yürümeyen, diş çıkar
mayan çocuklar, d€ rmansız ihtiyarlar, solgun kızlar, 
vereme istidadı olanlar HASAN ~ UVVET 
ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha 

~ 
'llJJıı111111111ı 

verir, şifai tesirleri çoktur . Fenni surette 
imal · edilmiş , içilmesi kolay ve lezzetli bir 

şuruptur Küçük büyük her yaşta istimal 
edilebilir. 

SÜMER BANK 
Sellüloz Sanayii Müessesesinden : 

a 
Müessesemiz 1939 Haziranının sonuna kadar teslim edilmek üzere sipariş kabul etmektedir. 
Bu müddet için, şimdilik, tesbit olunan cinslerle bunlara aid fiatlar aşağıya kaydolunmuştur. 

Hazırandan sonraki devreye aid olarak kabul edilecek siparişler için ayrıca ilan verilecektir. 

Srenz kağıdları ( Bakkal kağıdı ) 
M 2 Sikfeti 
M2 
M2 

70 ve 110 Gr. beher tonu 
130 ve 140 Gr. " " 170 Gr. " " 

·r.L. 
T.L. 
T.L. 

231 
221 
197 

Srenz sergi kağıdları 
M 2 Sikleti 110 Gr. 220 Sın. genişliğinde beher tonu 
M 2 ,, 140 Gr. 220 Sm. genişliğ·inde beher tonu 
M 2 ,, 170 Gr. 220 Sın. genişliğinde beher tonu 

Kartoniar 
Gri karton 50 - 140 numara beher tonu T.L. 226 

T.L. 
T.L. 
T.L. 

206 
201 ... 
197 

Beyaz mukavva (kaba) 45-140 numara beher tonu T.L. 246 
1.- Mezkür fiatlar beher 1000 kilo malın Fob İzmit veya Franko Vagon İzmit (Fabrika) teslımi 

için muteberdir. ' 
2.- <;m İstanbul teslimatta ton başına dört lira ilave olun~. 
3.- Her cinsten asgari sipariş miktarı 10 ton dur. 10 tonda 3 Gramaı· ve 3 eb'adda f 1 k bul 

d
.lm n aza a 

e ı ez. 

4.- Derhal y>ıptlacak teslimat için siparişin kabulünü ve malın ihzarını müteakip gönderilecek ih
barname üzerine mal bedelinin bildirilec•k bankaya hemen tediyesi lazımdır. Malın sevki be-
delinin ödenmesine mütevakkıftır. ' 

5.- Muayyen bir müddet hitamında teslim şar tile kabul olunan siparişlerde mal bedelinin °' ıo 
peşinen ödenir. " u 

6.- İhbar tarihinde~ iUbaren 15 gün zarfında ınal bedeli ödenmediği takdirde 15 günden sonra 
geçecek beher gun ıçın T. L. 5 (Beş) Türk lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak b "'dd t 
h' b" . umu e 
ıç ır suretle yemden 15 günü tecavüz ede ınez. Tesbit olunan teslim tarihinden itibaren bir 

ay zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde sipariş feshedilir ve peşin olarak alınan % 10 
ırad kaydolunur. 

ÖKSÜRÜK ŞURUSU 

"Siıop Pec:oral,, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 

geçirir, balgam söktürür, J.ronş· 

ları temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Şirketinin 28/2/1939 Salı güniı saa1 

11 de mukarrer bulunan alelade heyeti umumiye içtimaında matJüb 
ekseriyet hasıl olmadığından esas mukavelenın 52 nci maddesi muci· 

hince, hissedarlar heyeti umumiyesi, birinci içtımada müzakere olun· 

mak üzere hazırlanan ve metnı aşağıda yazılı olan ruznameyi müı•· 
ı ker e etmek ve karara bağlarrıak üzere'. 27/3/1939 Pazartesi günü s•."'. 

111 de Ankarada iş Bankac ın~aki hus~s ı d.aıresınde toplanacaktır. Şır 
ı ket mukaveltsi mucıbınce laakal yuz hısseye malık hıssedarlarıll• 

1 hamil oldukları hisse senedlerinı veya bunu müsbit vesaiki içtima gii· 
1
[ nünden bir hafta evvel Ankarada Şirket Merk~ine,_ İş , Ziraat Banka' 

!arına veya Sümer Bank'a tevdı ederek bırer dühuliye varakası alın• 

lan rica olunur. 

RUZNAME 
1- Şirketin 1938 senesi muamelilt ve hesabatı hakkındaki MecliSİ 

İdare ve Murakipler Raporlarının okunması ve tasdiki, 7.- Mu.ayy_en_ bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu üzerine ve imaıaıl 
va_zı~etını1ze nazarank gerek siparişin kabul edilebilecek miktarı ve ger€kse teslim tarihleri, 
muş erının arzusu abil olduğu kadar tatmin edilmek üzere müessesemiz taraf d t b't 

d
.
1
. • ın an es ı I 

e ı ır. 

2- 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesablarının tasdiki ve idare 
meclısınin ibrası 1 

3- 1938 senesı temettü hissesinin zaman ve sureti tevzıı hakkın· 

da karar ittihazı, 8.- Müessesemize verilecek siparişler ancak yukarıda yazılı §erait tahtında kabul edilir. 
9.- Her türlü müracaatın İzmitte Müessese Mtldiriyetine yapılması rica olunur. - - ... 1': •' ... •, - ., ... -

OKSORENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 

Kadın ve erkek cep, kol, altın ve metal şaatler 10 - 15 sene garanti 
bisikletler l 'P üliiler, Elektrik yastıkları su ısıtma kapları, çay
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı <Kakları, ban
yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6AY VERESiYE 
HORNYPHON ve BRAUN Radyoları İstanbul Umumi acentası 

12 AY VE RE Si YE 

• Terzi ...-1--9 
Ihsan Oskay 

Paris Biçki Akademisinden me
zun İsi. Bahçekapı Sadikiye han 

2 ci ka ita 13 N o. taşındı. 

İstanbul 5 inci icra memurlu -
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 

106 aded 142 lira değerinde muh-

4- 1939 senesı mürakiblerinin intihabı ve ücretlerinin takdirı, 

5- Münhal Meclisi İdare azalıklarına muvakkaten seçilmiş ola~ 
zevatın intihablarının tasdiki, 

6- Esas mukavelenin 26 ncı maddesine tevfikan müddetlerı hitııfl' 
bulan Meclisi İdare azalarının yeniden intihabı ve huzur hal<· 

!arının tayini, 

7- Meclisi İdare azasına Ticaret Kanununun 
maddelerinde yazılı salahiyetlerin itası. 

323 ve 324 ncil 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İstanbul P aket Postahanesl için 8 ton, Fabrika Müdürlüğü içın 12 

ton, Osmaniye ve Yeşilköy telsizleri için 8 zerden 16 ton ki cema~ 

36 ton Alman kokunun alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltırıe 

29/3/939 Çarşamba saat 15 de B. postahane binası alt katta müfetıişlı~ 
odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muhaırı· 

men bedeli 988 lira muvakkai teminat 74 lira 10 kuruştur. Tal ' plerıJl 

İdare ve mürakipler raporlarının okunması ve tasdi.ki, GALATA : Bankalar Cad. No. 47 ı · BEYAZIT: ünıverslle Cad. No. 28 
2- 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesablarının tasdiki ve ' Voyvoda han zemin kat. KADIKÖY: İskele C&d. 32/2. 

idare meclisinin ibrası, ı · 
telif ev eşyası açık arttırma sureti- §arlnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çs· 

le 18/3/939 tarihine müsadif cu- lışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına, el<· 

martesi günü saat 14 den 15 e ka· siltıne gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminB1 

3- 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hakkında 
karar ittihazı, 

ol- 1939 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri, 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 

j .Adrea: Sirkecide Viyana oleli nruı 
5- Meclisi idare azası~a Ticaret KanunutllJJl 323 ve 324. ncü mad- birinci kat No. 26 

delerınde yazılı salahiyetlerin itai'ı, 61ııaıo.ne .. atı : ötı..ıon oonra u-11. 
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caddesi No. 10 Urfa llPl1. 

dar Beyoğlu Hamalbaşı 70 No. lu makbuzu ile komisyona müracaatları. (1599) 

evde satılacağından almak isti -

yenlerin gösterilen mahalde ni.ez

lı:ür saatte hazır bulunmaları il4n 1 
olunur. D. 1134./1804 
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