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Bacun lsllknır bulmnş bir mUJi varlılı

lan ve feyisli lnkılablarla ı.t;ekkül elmif 
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Eediyor 
Halk lklııel müntebib seçi· L ~ k 
minde büyük bir canlılık . ı·raya a ın, 
,.;;ı;terirken.. -

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Devam lsticvab 
İkinci müntehib seçimi devam 1 

ediyor. Havanın kışlamasına ve 1 ! 
kesif yağmura rağmen intihab 
aandıldarmın başları doludur. Hal
kın, bilhassa bu seferki seçime 
kaqı şuurlu ve büyük bir alaka 
gföterdiğini tebarüz ettiren bir
çok sebebler ve işaretler vardır. 

Milli Şef, İnönü'nün memleket 
havası ve sinirler üzerinde uyan
dırdığı rahatlık, emniyet, demok
rasi huzur ve şuuru feyizlerini ve 
scnıere1erini verıniye başlamış -
tır. Seçimdeki rağbet ve teşvikin 
ana kaynaklarından biri ve baş· 
lıcası muhakkak ki, budur. Her 
!:'eren yıl vatandaşın sosyal, si· 
yasi ve kültürel seviyesini yük
seltivor; memleket meseleleri Ü· 

zeTindekl alaka ve düşüncelerini 
arttırıyor. Yirmi beş yıl önceki 
demagojiye müstaid, his ve he
yecan hamleleri ile harekete mey
yal halk kütlesi yerine bugün 
memlekette uyanık, iyiyi ve kö
tüyü !arik, gittiği ve götürüldü
ğü yolu müdrik, şuurlu, di;iplinli, 
demokratlık haklannı ve vasıfla
rını tayin ve temyiz liyakatinde 
bir vatandaş kütlesi vardır. Bu 
kütle ayni zamanda milli birliğin 

<Devamı a met ıabifede) 

Bulg<11 Başvekili dün gece Haydarpaşa istasyonunda 

IAzizMisafir Ankarada 
HararetliT ezahüratve 
Merasimle K~rşılandi 
A

nkara 17 (Hususi muhabirimizden)- Aziz misafirimizle refa
katindeki zevatı ve Türkiyenin Sofya ve Bulgaristan'ın Ankara 
ııefirlerini himil olan busust tren 10,30 da buraya geldi. 

(Uevamı 6 ıncı sahifede) 

Hitler ,geçen ey!Qlde Slldetler m.ıntakasmı işgal eden motörlll kıtaatı teftiş ediyor 

Rütenyalılar Ecnebilerden· 
Meded Umuyorlar 

Almanya Slovakya'yı da Fiilen işgale Başladı 
• • 

Lehlerle - ~1acarlar 
Emsa's:z Tezahürat 

Yapıyorlar 

O 
rta Avrupadaki son bidi • 
selcr sür'atle inkişaf etme
ğe başladı. 

Almanlar, Çekya vilayeti adını 
verdikleri Bohemya ve Morav • 
yadan mürekkeb eski Çek arazi
sini sür'~tle işgale devam etmek· 
tedirler. 

Diğer taraftan istiklalini ilan 
eden Slovakya Reisi Tisso, Hit

_Ier'e müracaat ederek Almanya. 
nın himayesini taleb etmiş, Hit
ler bu talebi kabul etmiştir. Bu 
itibarla dünden itibaren Slovak
ya'nm da Alman askerleri tara -
dan fiilen işgaline başlanmıştır. 

Bitler Prag'dan sonra Slovak
ya'nın merkezi Bratislav 'ehrine 
gitmiş, bu yeni devletin Alman· 

Daladve 
Londra'ya 
Çağırıldı 

Yeni Vaziyet 
Gözden Geçirilecek 

Londra, 1 7 (Hususi)
İngiltere hiikfuncti, Fra.;_
sız Başvekili Daladye'yi 
Orta A" rupa meselesini 
görüşmek ve müşterek 
bir hattı hareket tesbit 

1 1 
etmek üzere Londra'ya 
davet etmiştir. 

yaya iltihak işini mahallinde ida
re etınei:e ve buna müteallik e • 

• • İtalya, Emrivakii 
İlk Kabul Eden 

Devlet Oldu 
mirleri vermeğe ba~larnıştır. 

Slovakya'ya da bir umumi vali 
tayin edilecektir. 
Diğer cihetten l\1acar'lar Rü • 

tenya'nın işgalini tamamladık -
lan cihetle bu arazi,vi l\1acarista
na ilhak ettiklerini dün resmen 
ilan etmişlerdir. 

Bu suretle Ötedenberi Leh • 
Macar hudııdunun birleştirilmesi 
etrafındaki düşünceler tahakkuk 
etmiştir. 

Bugün bu mesele etrafında al· 
dığımız en son haberleri sırasile 
karilerimize bildiriyoruz: 

P rag 17 (A.A.) ·- Karpatlar
altı Ukranya'sının hariciye 
nazın Revay, Berlin'deki 
(Devamı 1 mcı ıahiiede) 

Yeni Meb'u s 
Namzedi eri 

Parti Divanı Yakında 
Toplanacak --

Müracaat Müddeti 
Bugün Sona Eriyor 

A nkara 17 (Hususi muhal•iri· 
mızden) - Meb'us namzPd· 
!eri listesi henüz kat'i ><k· 

!ini almamıştır. Bunun da seb~bi 
meb'usluk için mürac~at eden 4500 
küsur kişinin kabiliyet, bilgi ve 
seçim kudretleri hak;,ında çok e
saslı tetkiklelrde bulu'1ulmasıdır. 

Namzedlik için mü··~caat etmek 
üzere tesbit olunan müddet bugün 
sona ereceği cihetle bu tetkikler 
bugünlerde ikmal edılecek, mü -
teakıben parti divanı toplanıp 

kat'i listeyi hazırlıyacaktır. 
Ankara, İzmir, İstanbul gibi 

bazı büyük şehirlerde bu vila -
yellerden kanunen çıkması icabe

(Devamı S ıncı sahifede) 

Kar .• 
Fırtına 

Birkaç gündenberi devam eden 
fena havalar, sabaha karşı sulu 
kara çevirmiştir. Boğaziçinde yük
sek tepeler ile Çamlıc a tarafları, 
karla örtülmüştür. Bu sabah ha
raret derecesi zaid 2 derece idi. 

Saat sekize doğru kar yağmura 
donmüş olup el'an yağmur yağ • 
maktadır. Fırtına da vardır. 

Arab 
Kongresi 

Hiç Bir Neticeye 
Varnıadan Dağıldı 
Londra 17 (A.A.) - Arabların 

ve Yahudilerin İngiltere'nin tek· 
liflerini reddetmeleri üzerine Fi
listin konferansının t~rnamile a • 
kim kaldığı haber ve~Hmektedir. 

Makineye Verirken: 

Memel Halkı 
lstikl311erini 

istediler 
Kaunas, 17 (A. A.) -

.l\lemel Almanları lideri 
Neumım, Litvanya hü
kfunetiue bir nota gön
dc:rerek Memel'iu i~tik
lalini taleb etmiştir. Bu 
notanın bir ültimatom 
mahiyetinde olub olma
dığı malum değildir. 

Bu haber salıihiyettar 

mehafilcle ne teyid, ne 
de tekzib edilmektedir. 
Vatikan'a gitmiş olan 
Litvaoya Hariciye Nazırı 
acele memleketine çağı
rılmıştır. 

Kundakçılar Ağırceza 
Mahkemesine Veriliyorlar 

Yalnız Sigorta Şirketlerinin 400.000 
• .. 

.. 
, 

D ün gece, şehrin en işlek bir 
ticaret merkezi olan Bahçe
kapı, Sirkeci ve civarı, dör

düncü defa olarak tamamen yanıp 
kül olmak tehlikesile karşılaşmış
tır. Hatırlardadır ki bundan dokuzı 
on ay evvel, Hasan ecza depo • 
sunda, ecza kutularının Jehimlen· 

lira Zararları Var 111 

mesi esnasında büyük bir yangın 
çıkmış, etrafa sirayetir.e meydan 
verilmeden itfaiye tarafından sön· 
dürülmüştü. Bu. son hır senenin 
bahçekapı ve civarındaki yangın· 
larının birincisi idi. İkincisi, bun· 
dan on beş gün kadar evvel, bu 
muhitin ve !stanbulu'l belki en 

büyu1< ve korkunç yangınlarından 
biri olan Ata Atabek hanı yangını; 
şehrin iktısadiyatına 12 milyon ıı.. 

ra zarar ika eden yangındı_ Ata 
Atabek yangınından sonra, yine 
bu civarda üçüncü bir yangın çık· 
mış, Havra namile maruf biraha-

(Devamı 6 mcı sabif<"de) 

._K_,s_A_cA_I BirAyyaş,KoyunKeser 
Allah Acısın! Gibi Bir Berberi 

Bir memur anlatıyor: 

- Evinıizdcn Kırkçcşrne suyn Dogv azından Kesdı· 
geçiyordu. Mikroblu._ diye kes- gl 
tiler. Terkos suyu istedik. Beş 

komşu birleşiniz ve beher metre 
için beş lira veriniz, hattı uzata
lım, dediler. 200 lira kadar her 
birimizin masraf etmesi lfızım. 

60 lira maaşlı bir memur, yani 
ben ve .. beniin gibiler bu parayı 
nasıl veririz, nasıl suyu getirebi· 
liriz?. Devlet müessesesi her Tür
kün evine kadar suyu götürmek 
borcu altında değil midir?. 

Onu dinledim, dinledim: 
- Ne yapayım, Sular İdaresi 

halinize acınııyorsa Allah acısın.. 
Dedim!. • • 

Sarhoş Ve Serseri Diye Tanılan 
KatilY akalanarak Adliyeye Verildi 

Dün gece Kadıköyünde tüyler 
ürpertici bir cinayet işlen

miş sarhoş hır kömürcü dük 

kanında tıraşla meşgul olmakta 
olan bir berberi ustura ile feci su· 
rette ve gırtlağını keserek öldür
müştür. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Kurbağalıderede oturan ayyaş· 

lığından dolayı oturdıığu muhitte 
fena bir tesir bırakmış olan Feri
dun adında bir kömürcü dün ak· 

şam bervakitgi gibi birkaç mey • 
·haneye uğrıyarak köı kütük sar

hoş olduktan sonra sokağa çıkm·ı 

ve dolaşmıya başlamıştır. 
Feridun bundan sonra başln 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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1 HADiSELER KARŞISINDA IJI 
-------Son Telgraf,,.., --

MATBUAT BALOSU 

YAKINDA VERİLİYOR -
S 

enenin en büyük balosu, Is
tanbulda, muhakkak ki bi
zim matbuat balusudur. Her 

yıl, sayın İstanbullul•r balomuzu 
dört gözle bekler.. Çünkü bizim 
balonun hususiyetleri, eğlence -
leri çoktur. Bu sene de, martın 
25 inde, Allah kısmet ~derse. ba
lomuzu vereceğiz .. Sayın okuyu
cular hepinizi baloya davet et ~ 
mekle kesbi şeref eyJe,·im .. Aman 
sakın, bu satırlarımı hususi birer 
davetiye addetmeyin. Matbuat 
Cemiyeti reisimiz böyle-işlerde çok 
hassastır. Davetiyelerirlizin küçük 
bir bedel mukabilind~ takdim e
dildiğini maalitizar hatırlatmak 

isterim. 

MEB'USLUK İÇİN 

MÜRACAAT ETMEMİŞ 

Dün, Peyami Safa, meb'usluk 
için müracaat etmediğini ve nam
zedliğini koymadığını ilan ediyor. 1

1 cBu noktayı bildirmeğe lüzum 
gördüm. diyor. Neden lüzum gör· 
müş .. Anlıyamadım .. Herkes, is -
minden bahsedilmesini ister, muh
terem üstad da tavzih neşrediyor. 
Bukadar feragatkarane hareket 
sahibi olmak tezahüratı kadar 
kuvvetlisi, meb'usluk için şimdi
ye kadar yapılan müracaatlar i
çinde var mıdır, bilmiyorum .. 

ORTA AVRUPADA 

KIYAMETLER KOPUYOR 

Vakit refikimizin başmuharriri 
sayın Asım Us dün, guetesinin bi
rinci sahifesinde bir f:kra neşre
diyordu. Bu yazının serlevhası şu 
idi: Orta Avrupada kıyametler 

kopuyor! 
Ya?. Biz de, orta Avrupada or

talık süt limanlık zannediyorduk. 

* Hava taarruzlarına karşı ko-1 
runına kanununun tatbikini gös-

terir mahiyette hazırlanan ni -
ıamname, Vekiller Heyetince tas

dik edilerek alakadarlara tebliğ 
glunmuştur. 

* Vali konağı caddesindeki ar
saların satış işine aid tahkikat 

derinleştirilıhektedir. 

* Yahudiler Filistin hakkın • 
daki İngiliz projesini reddetmiş
lerdir. 

* Hac için Hicaza giden iki Fas

lı vali Ankaraya uğradıktan son

ra dün şehrimize gelmişelrdir. 

* Adanada Atatürk günü dün 

büyük merasimle tes'id edılmiştir. 

* Son orta Avrupa hiidiseleri 
karşısında İngiliz - Alman ticari 

müzakereleri kesilmiştir. 

* Bağdaddaki son komployu 
ihzar edenlerin kralı devirerek 
yerine amcası Emir Zeydi geçir

mek istedikleri anlaşılmıştır. 

* Hasta olan Valimiz iyileş -
miştir. 

* Trak Vapuru, tamir için İs
tinye dokuna alınmıştır. 

Asım Us'dan Allah razı olsun ... 
Haber verdi de, duyduk .. Yoksa, 
nereden bilecektik?. 

ERKEKLER HANGİ 

KADINI SEVERLER? 

Erkekler hangi kadını tereı.n e
derler?. Bu bir mevzudur. Müna· 
kaşa edilebilir .. Fakat bu yüzden 
kavga çıkartılır mı?. Dün adliye 
koridorlarında. işte !İu yüzden, bir 
kavga olmuş .. İki kadın, saç saça, 
baş başa kavga etmişler .. Birisi! 

- Kocamı elimde'! alacak, a 
dostlar, diye, bağıca bağıra dışan 
çıkmış .. Sonra da cşırrak. diyerek 
düşüp bayılmış .. 

Vah vah!. Erkeklerin de hangi 
kadını tercih ettikleri bugün arlık 
halledilmemiş bir mesele midir?. 
Bu yüzden kavga olur mu?. Han
gi kadının evi, apartımanı varsa, 
erkekler o kadını terdh ederler!. 

RES<;AMLAR TAKSİMDE --
BİR DÜKKAN AÇTI 

Genç ressamlarımız. Taksimde , 
bir dükkan kiralamışlar, yap
tıkları resimleri, heykelleri 

orada teşhir ediyo! lar ve sa
tıyorlarmış .. Her ay, 18 ressam 
ceblerinden ikişer lir. vererek, 
dükkan kirasını ödüyorlarmış .. 

Bilmiyorum, genç san'atkarlar, 
dükkanın kirasını çıbrabiliyor • 
!ar mı?. Bu, fena bir fikir değil .. 
Fakat, bizde, kaç tablo veya hey
kel satın a!abilecek kaç kişinin 
bulunduğunu merak ediyorum .. 
Yalnız hatırıma şu geldi: Dükka
nın münasib bir yerine: cBurada 
pazarlıksız satış yapılır• diye bir 
levha asıldı mı, acaba?. Malüm ya, 
levhasız olursa cezası var .. Korka· 
nm hiç satışa başlamadan, ceza 
vermeğe başlamasınlat .. 

AJf'VIF.O RAUF 

* Romanyanın yeni büyük el

çisi dün Atatürkün manevi hu

zurlarında eğilmiştir. 

* Denizbankın Etrüsk vapuru 

üzerindeki tetkikat devam etti • 

ğinden vapurun Sirkeci rıhtımın

dan açığa alınması münasib gö

rülmüş ve bir romorkör tarafın

dan Salıpazarı önüne çekilmiştir. 

* Denizt.ank müdürü Anka -

radan dönmüştür. Kendisi vapur 

siparişleri işi üzerindeki tetkik -

!erle Almanyaya ısmarlanan va

purlar hakkında Alman heyetile 

müzakerelerin devam ettiğini 

söylemiştir. 

*Fransa hava kuvvetlerini ye

niden arttırmağa karar vermiştir. 

* Kutalda sür'atle bir fidan

lık tesisine karar verilmiştir. 

Ziraat Bankası 
kazandı 

Ziraat Bankası 1938 yılı bilan
çosunu hazırlamıştır. Banka 936 

de 937 ye nazaran 1,820,000 lira 
kir temin etmiştir. 

Hafif enin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 25 
Halifenin yeni paralar çıkar

dığını duyan Bizanslılar yeniden 
telaşa düştüler. Haccac'ın cevabı 

Bi ' 'nsa gelince, imparator hid
detinden ateş püskürmeğe baş -
!adı. 

- Hemen askerim Suriye sa
hillerine gitsin .. 

Diye emretti. Yedi gemi hazır· 
landı. Bin beş yüz Bizans askeri 
bu gemilere bindirilerek General 
Andronik kwnandasında yola çı

karıld .. 
BiZANS GEMİLERİ SURİYE 

SAHiLLERİNDE 
General Andronik, Akdenize 

Yazan: CELAL CENGİZ 

birkaç kere çıkmış ve Adalılarla 
döğüşerek Bizansa muzaffer dön
müş cesur bir askerdi. Ayni za
manda müslüman düşmanıydı. 

Andronik, bir gün impratorla 
konuşurken: 

•- Bu müslümanlar dünyaya 
dal budak salmağa başladılar. Bun
ları kökünden yakıp süpürmeli
yiz. Bu iş için bir (ehli salib) or
dusunun Arabistanı sarması ka
fidir!• 

Demişti. Halifenin Bizanstaki 
casusları bu sözü Şama yetiştir
mekte gecikmemişlerdi. 

Haccac, General Andronik'iıı 

Hüviyetini 
Saklamak 
istemiş 

Fakat Her Şey 
Meydana Çıkıverdi 

l
• ki gün evvel kendi,ine Mehmed 

Kemal ismini vere'! bir adam 
Sirkeci otellerinden birinde bir 

oda kiralamak istemi.; otelde ken

disinden hüviyetini ishat edecek 
bir vesika aranmış, olmadığı için 
otele kabul edilmemi:>, otelci ayni 

zamanda bu adamın ·ıaziyetinden 
şüphelenerek polise tıaber ver -
miştir. Polis bu adamı yakalamış 

ve yaptığı tahkikat n~ticesinde de 
cenubda Resü!ayn kazı1S1 posta ve 
telgraf müdür vekili iken 3000 li
ra ihtiliis ederek kaçan Mehmed 

Fahri adında biri olduğunu tesbit 
etmiş ve tanzim edilen evrakile 
beraber adliyeye teslim edilmiş • 
tir. 

Dün birinci sulh ce7.'l mahkeme
sinde sorguya çekilen Mehmed 
Fahri hakimin suallerine şu ce • 
vahı vermiştir: 

- Ben rakıyı çok severim. He
men hergün arkadaşlarımla otu
rup içerdim. Sarhoş olduktan son
ra yanımdaki kendime aid para 
bitince de kasaya müracaat eder
dim. 

Hakimin, kasadaki ı;arayı yal
nız sen mi alırdın su•lıne karşı 

Mehmed Fahri şöyle c-,vab vermiş
tir: 

•- Ben alırdım. Belki de arka
daşlarım da almışlardır. Çünkü 
kasanın kapısı bir ke:·e açıldı mı 

artık kapanmazdı. Ayık dakikam 
olmadığı için farkınd~ değilim. 

Bir gün kasadaki açığın 3,000 li
rayı geçtiğini görünce aklım ba
şıma geldL Ucuz bir qeyahat bileti 
alarak Ankaraya oradan da İstan
bula kaçtım.• demişfa . 

M 0 nmed Fahri yakalandığı va
kit • "rinde bir tabanca bulun • 
muştur. Mehmed Fahri izinsiz ta
banca taşıdığı ve yalan isim ver

diği için iki gün haps?. ve iki lira 1 
para cezasına mahkü'Tl edilmiştir. 

Mehmed Fahri iki gü'I hapis yat-
1 

tıktan sonra suçu işlediği Resülaynl 
müddeiumumiliğine sevkedile -
cektir. 

Hatay' da 
Atatürk 
Köşesi 

Halayda askerlerimizin yer • 
leşmiş olduğu Yenicamiin bir kıs
mında Atatürk köşesi yapılmış· 

tır. Köşe evvelki akşam saat 19 da 
~atay erkanı huzurunda büyük 
merasimle .açılmıştır. 

Türk milletinin medeniyetin 
en ileri saflarında yer tutması 

• 

p o L • 
1 s 

Ve .. l\1ahkemeler 

iz mir 
Liman 
İşleri 

"Elde bir,, i 
Unutmuşu :n !. 
"Bu Hatamı, Rıhtım 

Parasını Verirken Anladım,, 

T ahrii ve sahtekarlık suçu ile 
!leçenlerde adliyeye verilen 
Ihsaniye - Malatya an barı 

nakliyat memuru Niyazinin mu
hakemesine dün Ağırcezada baş
landı. 

Niyazi mahkemede suçunu ikrar 
etti: 

c- Bize gelen ticaret eşyasını 
Devlet Demiryolları ambarlarına 
teslim etmeden önce, aosyada 

mevcud olan tahmil varakasını 

doldururuz. Ve kilosu bizce ma
lüm olan eşyayı tahmil varakasına 

yazar, ağırlıkları bilinmiyenlerin 
ise, siklet hanelerini açık bırakı
rız. 

Eşya vagonlara yüklenmeden 
evvel, tahmil varakasını ambar 
memuruna veririz. O siklet hane

sine kilosu yazılmam•ş olan şey
lerin ağırlıklarını bize sorar; eşya 

Öf kemi 
Yenemedim! 

• Nızamnamede Yapılan 
Tadilat 

"B'r Süpürge Sopası İle 
Onları Aşağı indirdim!.,, 

E 
mrazı zühreviyc hastane -
sinde, tedavide bulunduğu 
sırada, bir gün. bir dileği- ı 

nin yerine getirilmemesine kızarak 
yatmakta olduğu odanın camla -
rını kıran Fatmanın muhakeme
sine dün asliye birinci cezada baş
landı. 

Fatma mahkemede şu ifadeyi 
verdi: 

•- Geçenlerde kan;mı temiz -
!etmek için hastaneye gitmiştim. 
Orada 6 gün yattım. Bu altı gün 
zarfında, dördü kollanma ve dör
dü de kalçalarıma <.·lmak üzere 
tam sekiz iğne vurdular. Bu iğ

nelerin tesiri ile fenalaştım, ken

dimden geçtim ve or>ıdaki pen - ı 
cerelerden birinin yanında yere 
düştüm. O sırada bir ~!im pencere
nin camına çarptı, cam kırıldı. Ben 
kat'iyen bu . işi kasden yapmadım .• 

Maznunun ilk tahkikat evrakın· 

İcra Vekilleri Heyeti İzmir li • 
man nizamnamesinin ellinci mad

desini değiştirmiştir. Maddeniın 

yeni aldığı şekil şudur: 

cGerek mendireğe girmek gerek 
rıhtım ve iskelelere gelmek üzere 
izmir limanına giden 150 gayri 

safi tonilatodan fazla gemilerin 
kılavul!' almaları mec'>urıdir. Kı

lavuz vasıtaları denizdP. men'i mü

sademe mukarreratındn yazılı fe· 
ner ve işareti taşıyacaklardır. 

Kılavuzların sıhhi pratika al -
madan evvd gemilere girmeleri 

caiz ise de, bulaşık ye-ilerden gel
diği anla·;.'lan gemilerir. tabi ola

cakları sıhhi tedbirlere bu kıla -
vuzlar da tabi olurlar.• 

Bu tadiliit alakadarlara resmen 
bildirilmiştir. 

istasyonda tartılırken, tuttuğumuz da mazbut ifadesi okı.ındu: , 

Mezarlık 
Ve Otobüs 
Davaları 

hususi sevkiyat listelerine baka- •- Bir akşam yemek yerken, 

rak, bunların ağırlıklıırını söyle
riz. Memur da bizim tvvelce tah

mil varakasında boş bıraktığımız 
siklet hanelerini doldurur. 

Bir gün ambarımıza Elazığa 

sevkedilmek üzere 72 parça eşya 
getirildi. Biz bu eşyanın 59 parça- f 
sını tartarak, ve geri kalanı da 
tartmadan teslim ald.k. Ertesi gü-

1 
nü, mezkOr eşyayı mahalline gön-

1 
dermek için, Haydarpr.şa istı.s •

1 
yonuna götürdüm. Eş~ anın on üç 
parçasının sikleti ma'lüm olma • 

dığı için. bunları da istasyonda 
tarttılar. Ben tartılan eşyanın ye· 
kfınunu hesaplarken, yanlışlıkla 

celde bir> i unutmuşum ve b':ıler 
hanesine iki yazacak yerde, t>;r 
yazmışım. İşte bu seb~ble eşyanın 

hakiki sikleti 2023 kilo ikuı, tah-
mil varakasına sehven i023 kilo 
yazıldı. 

Bir hata yaptığımı ancak rıhtım 
parasını verirken anl•clmı. Derhal 

yanlışı düzeltmek için memura 
koştum. Fakat onu btıl•madım. 

Memur işlerini bit±rm 1 ~ ve git ... 

mişti. Bunun üzerine b~n de ya
nımda bulunan listede::' umumi 
yekfınu düzelttim.• 

Davaya mevzu olan sevkiya~ !ıs-, 
lesinin Devlet Demiryollarından 

hademe Şükriyeye; yemekhane • 
den bir kaşık getirmesini rica et
tim. Şükriye beni te:·sledi ve bu 
arzumu yerine getirmedi. Bunun 
üzerine ben de kızdım. Derhal ye
rimden fırlıyurak, odadan dışa -
rıya çıktım. Ve biraz sonra elime 1 

geçirdiğim süpürge sopası ile tek-ı 
rar odaya girdim; Şükriye gitmiş
ti. Hırsımdan, hiddetimden ne ya.I 
pacağıını bilemiyordwn. Asabi - 1 

yetimden her tarafım tır tir titri- i 
yordu. Nihayet öfkemi yeneme -
ılım. elimdeki süpür5c sopasını 

şiddetle pencerelere vurdum ve 
onların camlarını aşağı indirdim ... 

Fatma poliste verdigı bu ifade 

1 
için: 

•- O gün iğnelerın tas!rile ak
lım basımda deği!di, karakolda ne 
söylediğimi bilmiyordum. Bu se
beble orada verdiğim bu ifade 
doğru değildir. dedi. 

Şahidlerin de sorguva çekilme
leri için duruşma başkr. bir güne 
bırakıldı. 

KISA POLiS 1 
HABERLERi ·--* Sabıkalı Ahmed ıki gün evvel 

Fatihde Fevzipaşa caddes'.nde Nu
riyenin bah~esinden ~aldığı yatak 

Eski vali ve belediye reisi Üs
tündağ ile o zamanki belediye reis 

muavinleri ve daimi encümen a
zaları aleyhine açılan ve otobüs 
ruhsatiyelerinin verilmesi ve asri 

yolsuzluklara aid davalara dün 
mezarlığm satın alınmasındaki 

Ankarada Temyiz 4 üncü ceza 
dairesinde devam edilmiştir. 

Evvela otobüs davasına bakıl

mış, içlerinde Sat.ur 3ami ve a
damları Kadri ve Riiatın da bu
lunduğu 60 kişinin şahid olarak 
istinabe suretile ifadelerinin alm-
masma, 
zaman 

ruhsatiyesi 
Üstündağ'ın 

verildiği 

Avru • 

patla olup olmadığının tahkık·ı.e 

karar verilerek muhakeme 27 nı-
sana bırakılmıştır. 

~üteakiben asri mezarlık da • 
vasına geçilmiş, maznunların ve· 
kili Kenan Ömer'le müddeiumu

mi arasında esaslı bir münakaşa 
cereyan etmiş neticede Kütahya 
valisi ve eski belediye reis mu
avini Hfunid Oskay hakkındaki 

beraat kararı tasdik edilerek di
ğer suçlular hakkındaki nakz ka
rarına ittiba edilmesine karar ve
rilmiş, muhakeme 27 nisana bı • 
rakılmıştır. 

getirtilmesi ve Malatya aıııl;~: ı 

direktörünün de mahkemece ~a· 

hid sıfatie dinlenmesi için ı:!:.ırllş

manın 4 mayısa bırakılmasınq ka
rar verildi. 

çarşaflarını Üsküdard~ Bitpazann- ---------------
da birine satarken suç üstünde YK· 
kalanmıştır. 

MEHMED HlCP.i•:T 

şırken kazaen sol kolunu maki -
neye kaptırarak yaralonmıştır. 

milli emelimizdir. Bu emeli ta· 1
---------·----

* İbrahim oğlu Bilal adında biri 
Evübde Çömlekçilerd? 2 numa -
ralı kahvede arkadaşlarile bera -
ber iskambil oyııamakta ol.on Ha
san adında bir genci:ı cebinden 
parasını çalmış ve savu.şurken ya

* Hapishaneye bıçak ve rakı 

sokmıya teşebbüs ve bundan dola
yı vazifesinden çıkarılan eski ha
pishane gardiyanlarından Alinin 
muhak~mesine dün birinci sulh 
ceza mahkemesinde b.1'jlanmıştır. 

Ali mahkemeye gelmediğinden 

polis vasıta .. ıe aranır.asına karar 
verilmış muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

hakkuk ettlı:mek için liiik bir 
devlet kuran, millete müsbet 
ilim zihniyetini rehber olarak 
kabul eden Cumhuriyet Halk 
Partisidir. 

• müslümanları imha maksadile -
Suriye sahillerine geldiğini ha -
ber alınca, halifeye: 

- Bu işi bana bırakınız! dedi. 
İmparatorun generaline güzel bir 
oyun oynamak niyetindeyim. 

Abdülmelik o günlerde Metli • 
neye gitmeğe karar vermişti. Bi
zans gemilerinin Suriye sahille -
rine geldiğini duyunca, hareketini 
tehir etti. ve Haccac'a: 

- General Andronik'i nasıl 

püskürteceksin? 
Diye sordu. 

Haccac askerlerini hazırlamıştı. 
- Onların bir avuç askerine, 

bir tutam baldırı çıplakla muka
bele edeceğimi 

Dedi ve hemen Şamdan ayrıldı: 
General Andronik bu sırada 

Sayda, Beyrut, Sur, ve Hayfa li- · 
manlarına uğrıyarak buralarda 
bir hayli tahribat yapmışsa da bir 
türlü askerini sahile çıkarmağa 

cesaret edememişti. Bu limanlar-

* KadıköyünJe Y'lrgi adında 
bir kasab çırağının bindiği bisik
let Muvakkithane caddesinden 
geçmekte iken Necati kızı 7 ya -
şında Türkmene çarparak muhte· 
lif yerlerinden yaralamıştır. 

dan hangisine uğradıysa: 
- Haccac meydanda yok mu? 
Diye sormaktan kendini ala -

mıyordu. 

Yerliler Bizanslılara Haccac'ın 
Mekkede olduğunu söylüyorlardı. 

General Andronik bu hat.ere i
nanarak Beyruta bir miktar .s
ker çıkarmak cesaretini göster -
mişti. 

General >Andronik, Haccac'ın 

askerile beraber Şamdan Beyr:.ıt~ 
hareket ettiğini bilmiyordu. 

Andronik Beyruttaki zengitıie
ri birer birer soyarak, memleke
tin servetini gemilerine taşıyordu. 
Artık şehirde - genç kadınıat

dan başka - soyulacak birşey kal
mamıştı. 

Andronik Arab dilberlerin. c;ok 
severdi. 

- Bunların en güzellerinden 
üçünü imparatora hediye götür.ı
ceğim. 

Diyerek, şehirde güzel kadın 

kalanmıştır. 

* Cibali tütün fabr;kasında ça·ı 
lışan 68 yaşlarında Os'!!ıan adında 
ihtiyar bir amele fabrikada çalı-

aratmağa başladı. 

Beyrulda (N ehrulkelp) civarın

da Habibe adlı yirmi yaşlarında 
güzel bir kız otururdu. 

Habibenin batası Irak cephesi
ne gitmişti. Habibenin . bir erkek 
kardeşi vardı .. İbrahim. 

Habibenin erkek kardeşi otuz 
yaşlarında serseri ruhlu bir genç
di.. Babasile birçok akınlara git
mişse de hiçbirinde iyi bir nam 
alamadan dönmüştü. 

İbrahim, Beyruttaki hıristiyan
larla çok düşüp kalktığı için içki
ye de alışmıştı. Beyruta (Zahle) 
den üzüm şarabı getirirler, müs
lliman gençlerine şarap içirerek 
ağzından liıf almağa ve kendile
rine hıristiyanlık telkinine çalı

şırlardı. 

Bir gün İbrahime: 
- Kız kardeşine dikkat et Bi

zanslı Genern l şehirden güzel kız
ları. topluyor. 

Dediler. İbrahim kız kardeşin-

den çok emindi. 
- Ona kimse el uzatamaz. 
Diye cevab vermişti. 

Habibenin oturduğu ev ağaçlık 
içinde ve yüksek bir tepede idi._ 
Buraya gerçeklen herkesın ko -
!ayca çıkmasına imkan yoktu. 

Habibe bıçak kullanmasını da 
bilirdi.. O, Beyrutta tanınmış bir 
muharibin kızıydı. 

Andronik bir akşam adamlarile 
beraber şehre indi. Sahildeki 
_meyhanelerden birine gitti. Bey -
rutlu hıristiyan gençleri burada 
toplanmışlardı. 

- Andronik hıristiyan genç • 
lerine sordu: 

- Buradaki müslümanlardan 
memnun musunuz?. 

Gençler etrafılarına bakındı • 
!ar. İbrahimden başka meyhane
de bir tek müslüman yoktu. Za • 
ten onu da kendilerinden sayı • 
yorlardı. 

(D~vanu var) 

Çe\-Slovakyanın Sonu 
l'azan: Ahmed Şükrü .ES~ILR 

Avusturya - Macaristan impara· 
torluğunun enkazı üzerinde kuru· 
lan Çek • Slovakya devleti şu un· 
surlardan terekküb ediyordu= 
Çekler, Slovaklar, Rütenler, Po -
lonyalılar, Macarlar ve Alman • 
lar. Fakat memleket bu altı un· 
surdan terekküb etmekle bera -
ber, harbden sonra kurulan Çek-
3lovak devlet mekanizması Çek 
unsurunun hakimıyetine dayan • 
makta idL Bu sebeble Almanlar, 
Macarlar, ve Polonyalılar ara 
sında ayrılmak cereyanları be 
lirdi. 

Münih konferansına göre ya
pılan likidasyon dahı memlekette 
sükuneti iade edemedi. 

Bu arada Slovakların Berlir• 
doğru temayül ettikleri gör 
mekte idi. Slovak hükümetini ı 

zi usullerine uydw:mıya çau~.ı

lar. 
Bu iftirakçı cereyana mani ol· 

mak için Çekler Slovaklar üzerı
ne tazyik yapmıya başladılar ve 
nihayet geçen haflanın sonuna 
doğru Slovakyadaki istikliil ha· 
reketini bastırmak için tedbirler 
alındı. Fakat Alrnanyanın Slovak 
!ar lehine müdahalesi, Çek - Slo
vak federal devletinin tarihe ka
rışması gibi tir netice vermiştir. 
Bu, eylüldenb€ri Almanyanın 

Çek - 31ovak işlerine ikinci mü
dahalesi oluyor. Birinci defa ken• 
di ırkdaşları namına yapılmıştı. 

Ve bunun neticesinde Südet Al· 
manları ve bu arada Polonyalılar 
ve Macarlar ayrıldılar. Şimdi de 
Slovaklar lehine müdahale et • 
mektedir. Bu defa da Çek • Slovak 
devleti büsbütün dağılmıştır. 

Slovak'yanın Çeklerden ayrıl

masile Prag'ın Rütenya ile müna· 
sebeti kesilmektedir. Ötedenber' 
bu memleketi ilhak etmek istiyen 
Macarıstan bunu bir fırsat telfık· 
ki ederek Rütenya'yı istilaya baş· 
lamıştır. 

Çek - Slovakya geçen eyl0.1 E 

nunda Münih kararına boyun c 

ğerken, hududlarının İngiltere, 
Fransa, İtalya ve Almanya tara • 
fından garanti edilmesini şart o· 
!arak ileri sürmüş ve bu şart da 
dört büyiık devlet tarafından ka· 
bul edilmişti. Fakat bu hududla
rın nihai olarak çizilmesi uzun 
sürdü; ve arada Almanya orta 
Avrupada hakımiyet kurduğun • 
dan İngiltere ve Fransa garantiyi 
vermekten çekindiler. Şimdi de 
Çek - Slovakyanın uğradığı bu 
f.elaket karşısında yan çizmekte
dirler. Binaenaleyh İngiltere v" 
Fransa orta Avrupa işlerine ka· 
rışmak niyetinde değillerdir. 

Acaba bu karışıklık durulduğu 
zaman orta Avrupanın yeni ha· 
rilası ne olacak? Bu dakikada 
kat'i bir tahminde bulunmak müm• 
kün değildir. Fakat eski Çek - 3lo· 
vakya'yı teşkil eden üç unsur a: 
rı ayrı tetkik edilmek icab eder: 

1- Evvela Çekler: Mantıkan 
Slovaklar ve Rütenler ayrıldık· 

tarı 'SOnra Çeklerin Bohemya cum· 
huriyeti veya Çekya cumhuriyet• 
gibi bir isim altında müstakil dev· 
let kurmaları lıizımdı. 

Fakat Cumhurreisi Hacha, Bo· 
hemya ve Moravya eyaletlerıni 
Almanyanın himayesine terket -
miştir. Buralar için düşünülmüş 
idare şeklinin mahiyeti ne olur· 
sa olsun, Bohemya'nın ve Morav· 
ya'nın fiili surette büyük Alman· 
ya'ya ilhak edildiği anlaşılmakta· 

dır. 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Kaç Hava Var? 
İkt arkadaş yolda gldiyorlardı. IJ:ı'" 

va sıcak h. Hararet derecesi otuz beı;l 
c-cçiyordu. Bfrf sordu: 

- Sıcaktan mı hoş,anırsın, soğuk-

tan mı?. 
Öbürü dü~üı1dü. Crvah verdi: 
- İkisinden dt• hoşlannı:"-ı .. 
- Peki nasıl olur.,. Dilııy:ıda b~'" 

ka bJr h:ıva ,·ar mı?. 
- Var y:ı. .. 
- O nf'dir?. 
- Sen de ayrı bir )\ava dcifl ınJ:ılO 

be birader? 
Taksim: İlisan Te .. Il) 
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Oniversite Meseleleri 
Yabancı Et Meselesi Mesele 

Olmaktan Çıkmalıdır 

[g t meselesi halledilemedi, 
gitti. Biliyoruz ki, bu İ.§ 

mürekkeb bir iktısadi me
seledir. Kolay kolay halledilmez. 
Hatta, denobilir ki, memleketin 
umumi ekonomik bünyesi ve te§
kilatı ile alakadardır. 

Fakat, bir takım tedbirler alı

narak, pekAli, et meselesi, bir 
mesele olmaktan çıkartılabilir, 

Birkaç defa tekrar tekrar işaret 
ettiğimiz gibi, hükfunetin 1stan
bulun et meselesini halletmek i
çin sarfettiği mesaiyi baltalama· 
ğa çalışan kimseler vardır. 

Bu menfaat düşkünü adaınlon 
bulup çıkarmak, teşhir etmek ve 
sonra da, bunlara en ağu cezayı 
vermek lazımdır. 

Gazetelerde okuduk ki, kuzu
nun şehirde nakliye ücreti de art
tırılmış ... Bunu d11 kim ve neden 
yapıyor?. 

BCRHAN CEVAD 

loENlz lşLERlMtzl 

Yeni Bir Kabotaj 
Kanunu Projesi 
Hazırlandı 

Proje Meclisin Nisan Devresinde 
Müzakere Edilecek __ ..,. __ 

aız 

Faturası 
Olmıyan 
Eşya 

Depozito Alınmasından 
Vazgeçildi 

Faturası olınıyan eşya için güm
rüklerce fatura ibrazını teminen 
o eşyaya aid resmin yüzde onu 
nisbetinde ibraz olunmıyan veya 
faturası tasdiksiz ola:ılar için de 
tasdik ettirilmek maksadile 150 
kuruş alınmakta idi. Alakalı tüc
car fatura getirmeyi bir külfet 
saymakta ve neticede teminat a
lınmasından bir faydh hasıl olma
maktadır. Bunu gözönüne alan 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
fatura ibraz olunmıyan veya fa -
turası tasdiksiz olan eşya için tas
dikli fatura ibrazını teminen alın
makta olan depozitonun alınma

sından sarfınazar edilerek bu lü
zum ve ihtiyacı itibar~ almıyan -
!arın eşyalarının hepsinin açılıp 

muayene edilmesini kararlaştır -
mıştır. 

Mekteblerde sahil~izde i§leyen tıe Utinyede tamir gören deniz ticaret filomuza 
mensub bir vapur 

Bu karar şehrimize dün bildi -
rilmiştir. 

Iıtanbul Vnitıerriteri 

hukuk intizam ve inzibat 
D arülfünun ilga edilip de (Ü

niversite) kurulduğu vakit, 
ilk akla gelen gey, bu ilim 

ocağını A vrupadaki emsali nisbl)

tinde yükseltmek olmuştu. Bu 
cümleden olarak alınan tedbirler 

arasında Üniversiteye garbin bey
nelmilel şöhretli ilim otoritelerini 

getirtmek de varclı. Yalnız, bu pro
fesörlerin 1933 senesi zarfında ya

pılan mukavelenamelerin de 
üç sene zarfında türkçe öğren -
meleri, ve tedrisatlarını, bu tarih
den itibaren türkçe olarak yap -

hukuku profesörü Ko~oze, 
felsefesi profesörü Honig, Roma 
hukuku profesörü Şuars da vardır. 

maları şart koşulmuştu 

Bugünkü vaziyet şudur: 

Hukuk fakületsi kara ve deniz 
ticaret hukuku profesörü Hirş ile 

ekonomı nprofesörü Nomark'ta 
maada diğer bir kısım ecnebi pro
fesörler kendi dlllerile tedrisatta 
bulunmaktadırlar. Bunlar arasın
da bilhassa hukuk fakültesi amme 

Rektörlük bu gibi profesörlere 
icabeden ihtarlarda bulunmuş -
tur. Mevzuubahs profesörler, bir 
an önce türkçe tedrisat yapabil -
meleri için lisan öğrenmeğe de
vam etmektedirler. 

Maamafih, şimdiye kadar, mez
kfuo mukavelename ahkamının ye
rine getirilmediği gözönünde tu
tulursa bundan böyle bu hususta 

ciddi hiçbir adım atılmıyacağı is
tintaç edilebilir. Bu gibi profesör
lerin derslerini, kemafissabık do
çentleri vasıtasile tedris etmekte 
devam edecekleri söylenmekte -
dir. Yine kuvvetle söylendiğine 

göre hukuk fakültesi profesörle -
rinden EbuH\la, önümüzdeki 
ders yılında, doktorların tavsiyesi 

üzerine, tekaüdlüğünü istiyecek

tir. 

MAARiF iŞLERi 

Bugün, Yarın \I" e 
Pazartesi Günkü 
Toplantılar 

Mekteblerde Okutulacak «Adabı Muaşeret» 
Dersleri Meselesi Tedkik Edi ecek 

B 
ugün, yarın •ıe pazartesi 
günleri muallimler ayrı ay
rı toplanarak mesleki bazı 

hususları müzak~re edecekler, ilk 
toplantı, yarınki cumDrtesi günü 
öğleden sonra 14,5 da Üniversite 

· konferans salonunda (Öğretmen
ler teavün cemiyeti) mensubları 

tarafından aktedilecektir. 

Bu toplantıda cemiyete aid bir 
çok hususlar müzakere edilecektir. 

maarif müdürlüğü binasında in
ikad tdecektir. Bu toplantıda ko
nuşulacak mevzu. mekteblerde o
kutulması düşünülen 3dabı mua
şeret dersleridir. Vekalet, bu hu
susta alakadarlara tamim gönde
rerek toplanılıp görüşülmesini, a
lınacak neticenin de bir rapor ha
linde Ankaraya bildirilmesini em
retmiştir. 

Şehrimizdeki bütün resmi hu-
' 

Meseleleri 
Muallimlere Yeni 

Vazife 
Mekteblerde talebenın gittikçe 

çoğalması, intizam ve inzibatı te
min hususunda idare unsurlarını 
büyük müşkilat karşısında bırak
makta olduğunu gö>.önüne alan J 
Vekalet intizam ve inzibatın te
mini işlerinde muallimlerin de 
yardımda bulunmalarını karar -
laştırmıştır. 

Bu husustak' karar dün mek -
teblere bildirilmiştir. 

Bu karara göre şimdıden sonra 
zil çaldığı zaman muallimler ta
lebeden önce dershanelere gire -
cekler ve talebenin g<'lmesine in
tizar edeceklerdir. Dersin sonun
da da talebe tamamen çıktıktan 

sonra muallimler der:;haneden çı

kacaklardır. Maarif Vekaleti bu 
husustaki kanaatini teşkilatına 

şöyle izah etmektedir: 
cÖğretmenlik vazifesini, sırf ders 

vermek suretinde anlayan bir zih-1 
niyete taraftar değilim ve öğret
men arkadaşlarımın. dersten baş· 

ka hususlarda vaki şikayetlerin -
den kendilerinin de benimle hem· 1 

fikir olduklarını sezmekteyim. ı 
Öğretmenin okul içi vazifesi, ders
haneye değil, okul kapısından içe-! 
riye girildiği andan başlar kanaa- 1 

tindeyim. Bu bakımd0.n, idarede 
çalışmıyan öğretmenlt'rimizin, i
dare vazifesi alan arkadaşlarına 

yardım etmeleri de kararlaştırıl· 

mıştır. 

i ktısad VekMetince hazırlanmış 
b.ulunan kabotaj kannnu proje
sı son şeklini almış bulunmak

taclır. Türkiye sahillerinde deniz 
nakliyatı, kabotaj ve limanlarla 
kara suları içinde icrayı san'at ve 
ticaret hakkındaki kanunun bu
günkü ihtiyaçları önliyemediği gö
rülmüştür. 

On seneden fazla sürEn uzun bir 
tatbik devresinden elde edilen ne
ticelere göre bu kanunun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu 
günkü ihtiyaçlara cevnb verebi -
lecek yeni hükümler il?.vesine lü· 
zum ve zaruret hasıl c.lmuştur. 

Buna göre hazır lanınış bulunan 
kanun projesine göre Türk kara -
sularında iç denizlerinde ve Tür
kiye hududları içindeki göl, nehir 
ve kanallarda ve bunların sahille-

manlanna, Türk limanlarından al
dıklarını ecnebi limanlarına gö -
türebileceklerdir. Ecntbil gemiler 
ancak ecnebi limanla;-,na gidecek 
yolcuları alabileceklerdir. Ecnebi 
gemilerinin acenta ve mümessil -
!iğini Ancak Türkiye'Pin beynel
milel rejime tabi tuttuğu ticaret 
limanlarında ecnebi tebaası ' yapa
bilecektir. Fakat bunların memur 
ve müstahdemlerinin Türk olması 
şart olacaktır. 

Muvazaalı olarak Tiirk bayrağı ı 
altına girmiş olduğundan şiiphe e
dilen vesait İcra Vek:Ileri Heyeti 

kararile çalışmaktan men, mah -
kemeye sevk ve bu vazoyeti sabit 
olan vesait musadere olunacak -
tır. Bu kanuna muhalıf hareket 

edenler hakkında bin liradan on 
bin liraya kadar para cezası, altı 

rinde hC'r türlü nakliyat, cer ve ı· aydan ü-;· seneye kad&r hapls cC'-. 
kılavuzluk yı.ikleme ve boşaltma, azsı hı.ikmolunabilecektir. 
Limbo, oturmuş gerniforin kurta
rılması, kısmen veya tamamen bat· 
mış gemilerin ve sair enkazın çı
karılması, dalgıçlık, arama ve ta
rama, su altında ve ü:;tündeki ser· 
vetlerin istihsali. gemi havuzlama.

1 

boyama ve tamiri, gemi acenta ve
ya mümessilliği, kumanyacılık, 

deniz bakkallığı, deniz müteahhid
Jği ve emsali deniz ticareti işle -
rinde bilavasıta ve bilavasıta ti
caret ve bu işlerle fik:·en ve bede

Eğitmeıı 
Kursları 
Mese e~i 

nen çalışmak Türk vatandaşlarına Muhtelif yerlerde yeni 
ve tamamı Türk ~~tandaşlarına a- Kurslar Açılıyor 
id sermayelere munha~ır olacak

tır. 
Maarif Vekaleti, köv ilk mekteb 

muallimi yeti tirmek için açtığı 

eğitmen kurslarını tevsie karar 
vermiştir. Yeniden, Kastamonu 
ve Trakya havalisinde mezkılr e-

Gençliği 
Tenvir 
için 

Üniversitede Tertib 
Edilen Konferanslar 
Altıncı Büyük Millet Meclisinin 

intibah faaliyeti etrafmda gençli
ği tenvir etmek üzere Rektörlük
çe tertib edilen kc.nferansların il
ki, dün saat 17 de, Üniversite kon
ferans salonunda Hıfzı Veldet ta· 
rafından verilmiştir. Konferansta 
kalabalık bir dinleyici kütlesi ha
zır bulunmuştur. 

İkinci koıı!eı ans bugün doçent 
Yavuz Abadan, üçüncü konferans 
da yarın hukuk fakül!Psi dekanı 
Ali Fuad Başgil tarafı.'1dan veri
lecektir. Konferansların verile • 
ceği saatlerde Üniver;itenin bütün 
fakültelerinde dersler tatildir ve 
biltün Üniversite taleblsi, bu kon
feranslara davetlidir. 

---<>---

İş verenlerle İşçiler arasındaki 
i~tilaf ların Ham 

İş verenlerle işçiler arasında çı
kacak ihtilafların tahkim ve uz
laşma yolile halline daır olan ni
zamname Devlet Şiıra'il tarafından 
tetkik edilerek Vekiller Heyetine 
verilmiştir. 

Türk ka~asuları urr.umi surette 1 
sahilden ıtıbaren altı deniz mili 
açığa kadar olan kısımdır. Ecnebi 
bir devlet sahili ile Türk sahili a
rasında 12 milden dahil az olan de
nizlerde iki sahilin ortasına isa • 
bet eden mevhum hat•ın Türk sa
hiline doğru olan kısmı Türk ka

ğitmen kursları açılması için ha-
zırlıklar tamamlanmıştır. Ba~ ın Kurumu Balosu 

rasuları sayılacaktır. 

Türk karasularında ;,ncak Türk 
bayrağını taşıyan deniz vasıtala-

Cumhuriyet Halk Partisi 
Türk milletinin kültür hususi-
yetini muhafaza etmeyi ve 
Türk nıillctini muasır millet-

rı çalışabilecektir. Ecnebi hayra- ler seviye•ine çıkarmayı yük. 

18 martta verilecek oian Basım 
kurumu balosu, hazırlıklarını ik
mal için 25 mart cumartesi akşa
mına bırakılmıştır. 

İkinci toplantıya gelince bu da 
pazartesi günü saat 14 de İstanbul 

suusi orta mekteb, lise, muallim 
ve sanayi mektebi müdürleri, ma-

ğını taşıyan gemiler ı ncak ecnebi sek hede( bilir. 

Jimanlarıwdan aldıklarını Türk ıı-'. -------------· 
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arif müdürü Tevfik Kut'un baş
kanlığında toplanarak bu mev -
zuu müzakere edecektir. Diğer ta
raftan, bugün de, maarif müdür
lüğünde bir toplantı daha varclır. 
Mevzu, mekteblerde teşkil edile
cek. spor birlikleridir. Bütün ne
ticeler, birer rapor halinde Ve -
kalete bildirilecektir. 

Balo, o gece yine Maksim sa -
!onlarında verilecek ve her yıl -
kinden daha çok parlak ve muvaf
fak olacaktır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

l'oou. 102 

Hatta Parisde bulunan sefirimiz 
Muhib Efendi Fransa Hariciye 
Nazırı Şampani ile vuku bulan 
müteaddid mülakatlarda daima 
mübhem cevablar alıyordu. 

Bu sırada Napolyon İspanya 
meselesini açmış ve bunun hüsnü 
hitama ermesi için Almanyada 
bulunan kuvvetten bir kısmının 
bu tarafa geçmesi lazım geldiğini 
hissetmişti. 

Fakat; buradan asker çekmek, 
mağlılb ettiği hükumetleri hali 
harbe davet etmek demek olaca
ğmı da bildiğinden Rusya'yı bu ta
raflarda kendisine müttefik tut-

Yazan: M. Sami KARAYEL 

mak emelile Çar birinci Aleksan
dr ile bir mülakat yapmağa karar 
vermişti. 

Napolyon'un bu hareketi doğ -
rudan doğruya Türkler aleyhinde 
bulunuyordu. 

N apolyon ile Çar Prusya dahi
linde (1) Erfurt kasabasında mü
laki oldular. Almanyanın o za -
manki prens ve kralları bu iki 
cihan imparatorunun haşmet ve 
daralı içinde maiyet almış bir hal
de bulunuyorlardı. 

1808 senesi 12 teşrinievvelinde 

(1) O vakit Pf'tl.31/a Napolyon 
çizmesi altında bulunuyordu. 

müzakerat hitama errli. Hulasai \ 
mukarrerat şu idi: 

1 - Tarafından İngiltereye res
men sulh teklif edilecek. 

2 - Aktedilecek muahedede İs
panyada sülalei kralinin tebeddü
lü tasdik olunacak. 

3 Finlandiya ile, Türkler elinde 
bulunan Romanya kamilen Rus -
yaya ilhak edilecek .. 

Napolyon, Ruslarla kolay ko -
lay uyuşamazdı. Fakat İspanyada 
iki generali on yedi b;n kişi ile İs
panyollara esir düşmüştü. Korku
yordu. Prusya ve Avusturya bu 
fırsattan istifade ederek üzerine 
çullanabilirlerdL. 

Çar cAleksandr> da şarkta Fran
sızların yerleşmesinin muzır oldu
ğunu Napolyon'un İspanya mese
lesini biran evvel halletmek için 
kendisile uyuşmıya baş vurduğunu 
biliyordu. 

Hatta; Aleksandr, Napolyon'un 
bu müşkil vaziyetinden istifade 

ederek İstanbul üzerine yürümeğe\ 
karar verdi. 

Llıkin, İngiliz zırhlıları Çanak- ı 
kale ağzına dizilmiş bekliyordu. 
Ruslar Balkanları aşar aşmaz yüz
lerce İngiliz harb gemisi Marma
raya girerek Rusları karşılıyacak

tı. 

Binaenaleyh Ruslar için şim • 
dilik koca Romanyayı, Osmanlı 

İmparatorluğunun elinden alarak 
Tuna ağzına kadar dayanmış bir 
halde sulh yapmağı muvafık bul
du. 

Napolyon, Çar Aleksandr ile 
devleti aliye aleyhine yaptığı it
tifakı, bilhassa; Romanyanın Rus
ralara terkine rıza göstermesi key
fiyetinin birdenbire devleti aliye
ye tebliğine razı olmuyordu. 

Sebebi de osmanlıların hiddet
lenerek İngiltere ile akdi ittifak 
edip Fransızlar aleyhıne yürü -
mesı idi. 

Devleti aliye. kendi hatası ola-

rak ve Fransızlara uyarak büs -
bütün Rusya ve İngiltere aleyhi· 
ne Fransanın hatırı içın ilanı harb 
ettiği halde, şimdi de, Fransızlar 
en büyük kahbeliği ile karşılaş· 
mış bulunuyordu. 

Napolyon Bonapart, nizamı ce
didi. Sultan Selimi, nihayet A -
lemdar Mustafa Paşayı tutuyordu. 

Sebebi de; nizamı cedid ordusu 
Fransız zabitan ve generallerinin 
elinde idi. Ve yine bu sebeble, dev
leti aliyeyi nizamı cedid ve ısla

hat maksadile avucunda bulun -
durmakta idi. 

Hatta; bu kudret ve kuvvetle -
dir ki; Sultan Selimi İngiltere ve 
Rusya aleyhine ilanı harbe kadar 
sürükledi. 

Ne vakit Sultan Selim hal' o
lundu. Nizamı cedide Yeniçeri 
galebe çaldı. Fransız zabıta ve ge
nerallerininde nüfuzu kesrolun· 
muş devletten elleri çekilmişti. Bul 
vaziyetin verdiği ademı hoşnu -

diden naşidir ki; Napolyon, Yeni
çeri ihtilali ile kaybettiği nüfuzu
nun ikisi ortasında kalıp hem Os
manlıları incitmemek ve hem de 
Rusları fazla kızdırmıyarak şim -
dilik şark meselesini olduğu yer
de bırakarak İspanya işini halle 
çalışıyordu. 

Hulasa bütün bunlar, nihayet 
Osmanlıları Rus istilasından ktır

tarıyordu. Çünkü; Napolyon'un 
mütereddid siyaseti devleti ali -
yeye yaramıştı. 
Osmanlı İmparatorunun esasen 

tutar yeri kalmamıştı. Ruslar kol
larını sallıyarak emellerine yüz -
de, yüz muvaffak olurlardı. Çün
kü memleket tavaifi mühik halin
de türeyen zorbalar elinde zaten 
inkisama ugramış bulunuyordu. 

Ruslar, devleti aliyenin bu qüş· 
tüğü inkıraz ve inkisam vaziye -
tine tamamile vakıf idiler. 

(Devamı var) 

ım%fi :Ozor=Y 
Abidelerin Masrafları 

B 
ir de Abideler münak"FSı 
çıktL Güzel 'lllll'atlar aka· 
demisl müdürü Bürhan 

Toprak ortaya bir !ikir attı. De
di ki: 

- Şimdiye kadar memleketin 
muhtelif ki: ı el erinde yaptırdığı
mız abidelerin mühlm bir kısmı 
ııan'at eseri değildir. Bunlar taş 

yığınlarıdır. Buna mukab'1 de, 
bu abidelere çok fada masraf et
tik. Öyle belediyeler var ki, borç 
para alarak abide yaptırdılar. A
bidelere sar(çdilen para ile, o be
lediyelerin bütçeleri arasında bir 
nisbet yoktur. 

Burhan Toprağ'ın fikirlerinin 
hulasası budur. Bu fikirler doğru 
olabilir. Fakat, biır de şu noktayı 
hatırlamak lazımdır. Biz, hersey
de olduğu gibi, libide yaptırmakta 
da yeni bir milletiz. Şimdiye ka -

dar bu mevzu üze.rinde düşün -
memiş, çalışmamıştık. Gayet ta
bii olarak yeni başlachğınnz bir 
lşde bir takım hatalıu yapabiliriz. 
Fazla masrafa boğulabifuiz. 

Tecrübeye, ihtisasa kıymet \'er· 
mediğimlıi bir an bile kabul et
sek, içtimai hayatımızın kökleş
miş itiyadlarını, seviyesini de in
kilr edemeyiz ya._ 

Bütün diğer milletler de ayni 
tekilmül safhalarını katetmişler
dir. Bir intan, bir eemiyet, yap· 
madığı, uğraşmadığı bir mevzu 

üzerinde nasıl bir günde kom -
petan olabilir? Yeter ki, bundan 

sonra dikeceğimiz Abidelerin bi
rer san'at eseri olmasma ve az 
masrafla ~iicude gelmesine çalı-

şahm. 

Abide işlerile en yakından ve 
salfilıiyetle meşgul olduğunu ka· 
bul ettiğimiz akademi bile, bu 
mevzudaki hatalarımızı yeni far
ketmiştir. Yıllarca evı1el bu iş 

farkedilseydi, şiQtdi ortaya atılan 
fikirlerin, o zaman söylenme ·i 
İcab etmez miydi?. 

REŞAD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

ikinci Nevi Ekmek 
Meselesi 

Blr okoyucamua TUQor: 
c- Bir milddellenberl beledi· 

J'O, lklnci Devi - pkatmak 
lqebbÜBllllde balımll.Jor; flmdı-

1'• kadar blrbf lecr1ibe 1'Al!ıldı. 
leUı.llı. edildi, konıqalıtu. Fakat, 
henüa bu it bir aellcqe balla-
npm•dı 

Bu nevi tlaneila De clueee rat
bel rörettiinl blüal>I kesUreml-
7orum, faka&. mnh••lra• obn 
flldur ld bu -ekmella bir an evv•I 
plyasa_ya ~ık........., beldiyonler 
vardır. Çün.kö, lkind nevi ek • 
meiin dJğerinden se PU'a kadar 
farkh olaeafı 7auldı ld, bu, pn
de birkaç l<Uo eı.-t almak u
lırarında olan bir $alımı fakir, 
yoksul &Ue reisleri veı-a dal, fa
kir kadınlar ~ ml&blm bir me
sele lqlr.U eder. 

Son tecrube. Ye siriipnelerin 
ne net.lce verd.illnl bilmiyorurı. 

Fakat bu it hcur, bJr karara baj
lanmadı. Geoit öl~üde bir lbllya
ca cevab verecefl Jçln bu itin bir 
an evvd 10na UdlrUmesl:ol ala
kadarlardan halk JlaJllDI& diler 
ve rica ederi.DL> 

NOT: 
Geçenlerde blr karUmbden aı

ılığımu bir melıluba alfen blı· 
kasabın kolr.muı el ııa&lıiuıclan 
şlltiyet elmlfWı. Bdedb'edu dıin 
alılıtınm ve -roa J'azdıiııruz 
mektubla k•J'fl.ıoet lavııill edil _ 
mektedir: 

Gaulenldn U-1-939 T. H niıs
baalDID (Blrlmhla d•nll, hepimi
zin derdl) b&flılW J'ıwsında mev
zuuba.hJs kokmuı e& hakkında ya .. 
pılan tahkikatta: Kokmuş oldutıı 
şiir.ayet edilen domuz etlala g-e
rek belediye ve •erek.se serbest 
doktor taratındaa 7apıJan mua
yene neticesinde mb>leltlnln ld· 
clias1 dofru çık.nıa.mışbr. 

Etlıı ekle sallh olduiu her iki 
doktorun verc:IJfl rapordan anla.
ııJmı!ff l'e buna re~n kasab etin 
bedeli ola.n 75 kuruşu ıerı ver
mete razı oldutu halde m~ teri 
buna lnE:lmamen J 00 llnru oto -
mobil ve 30 kuruı da otobh~ pa
rası istemiş ve bundan mük-vf'l
lld aralarında hasıl olan lhtiliıf 
netle inde ca~ctcnlzc başka su
retle aU~tUrilm.. oldutu anla 
ıılıruştır. 1 

--~~~~~~~' 
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İNGİLfZ NAZmLARI 

NE MAAŞ ALIYORLART Bugünkü Netice 
Beklenmiyordu I• nc-Ulzler memurlara, nazırlara 

çok yüksek maaşlar verirler: 

Başvekil senede 10,000, nazırlar da 

5,000 inıruı:.: lirası maaş alırlar. Sadakate Davet 
Mutedil Düşün en Halk: S lov a kya'~ın 
Çeklerden Ayrılmasının Aleyhinde idi 

Ölen Papa da Buna Muarızdı 

Son Çek buhranında Alman tayya•e~ri mühim rol oynamış, hatta Prag paraşütten atlıyan Alman 
askerleri tarafından işgal edilmiştir 

Sabık nazırlar, ömürleri oldukea 

senede 2.000 in~Ula lirası alırlar. Mu

halif fırka relsloe 11enede 2,000 lira 

verilir. (Bir İnırUiz lirasının 620 ku
rut olduiu.nu unuttnaywtz.) 

SANİYEDE Z23 METRO 

Saatıe 800 kilometro ••• Sanl7ede 223 
metro_ Bu da bir rekor. Yapan da 

bir layyare_ Şimdiye kadar böyle bir 

sür'at ırörülmllş teJ' detıı. 

Bu rekoru J'&pan, Fransu pilotla -
rrndan l\olarsel Dore'dlr. 

Dore, kendlsile l'Örilşen pzetecl ... 

tere cevab vermezden evvel bir an 
düşünmüş, sonra: 

- Yirmi senedenberl pllotıuk ya. 

p17orum. On yedi senedir de Devu

atinlerin tecrübe pilotuyum, Fransada 

30 tecrübe pllotu vardır. On yedi sene 

içinde .arkadaşlarundan 60 ı düştü, 

öldü. Görüyorsunuz ya ... Pilotluk çok 

kılılı ve heves edilecek şe7 drfil ... 

- Bu kadar sür'ati nasll yaptını'I? 

- Sade bir »pike• u~uşla bir saatte 

800 kllometro sür'at yaphm. Böyle bir 

elir'atl elde etmek tein 6,000 metro 

yüksekllte tıkmak, sonra blr kuş clhl 

ve yere 2,000 metro kalıncı1a kadar 

başaşafı SÜ%ülüp inmek l:i.ı.ımdu·. C!lk 

rüc ve tehllkell ml, diyorsunuz?. E"cL 
dutrulması biraz ıüctür. Fakat, Jn • 

san :ıekismın vücude a-eUrdiil ına· 

klneler insan ;raptsından daha s.'\f • 
lamdır. Tatylka mukavemet eder. 

Yalnız, başın dönmemesi, 1Uda11o mu . 

hafazası p.rlltr. Ötesi bir rüya ıribl 
seçer .. 

1 Yazan: Recai Sanay 

mü! edilmez vaziyete bir son ver
meğe karar verdL 

Garsonun getirdiği biraları içeI' 
)erken Rasim, gözlerini genç ve 
güzel kadının parlak ve yakıcı 
gözlerine dikerek sordu: 

- Niçin bana bu kadar !akaya 
davranıyorsun Feriha? Görüyor
sun ki sana nekadar düşkünüm ... 

Genç kadın manidar ve zarii bit 
gülüşle: 

- Liıkayd mı? Bilak;s sana çok 
samimi bir alaka ile merbut ol -
duğumu hissediyorum. 

- Bu samimi alakanı benden 
daima kaçmak, uzak kalmak su -
retile mi isbata çalışıyorsun?. Öy
le zalimsin ki, nerede ise elini eli• 
me dokundurmıyacaksın. 

- O kadarı fazla o!ıır. Fakat 
daha ziyade müsaadekiır davran
mağa da vicdanım mani oluyor. 

- Hoppala ... Bu vicdan da ner
den çıktı şimdi? Bir kadınla bir 
erkeğin seviştnesi gibi dünyanın 
en ta_bii bir vaziyetinde vicdanın 
rıe işi var? 

- Rasim. bu bahsi fazla kur· 
calama, Ben sana kat'i fikrimi. söy· 
liyeyim olmaz mı? 

- Söyle ... 
- Seninle dalma konuşmamı-

zı istiyor musun? 
- Tabii, elbette .. Bu benim 

dünyada tahayyül ettiğim, ede -O 
rta Avrupada işler yine ka
rıştı. Halbuki Octa Avrupa
da Almanya'nın yeni bir 

harekette bulunacağına şimdilik 

lin - Roma mihveri bundan son
ra o sahalarda ne yapmak lazım 
geleceğini tetkik etmemiş değil
dir. 

ların aynlmak, müstakil olmak 
yolundaki emellerine varmaları 

için gayret göstermelerini teşvik 
etmek. 

3.500,000 lllİLYON LİitAYA 

BİR DAKTİLO .... ,. (Devamı 7 inci sayfada) 

olmadı; ayni zamanda bu çok gü- \ ' _ 

1 

ihtimal verilmiyordu. 
Almanya'nın İspany:ı işlerile 

sonuna kadar meşgul olduğu doğ
rudur. Gartl Akdenizin vaziyetl 
Almanyayı diişündürmüştür. Ber-

Şimdiye kadar Almanya'nın or
ta Avrupa'da takib ettiği bir 
hattı hareket vard!!': 

938 ilkteşrin ayında Çekoslo -
vakya paylaşıldı, Geriye kalan 
yerde SlovaklaDla Çekler bir dev
let halinde, Fakat Slovakların 

tam bir muhtariyete malik olarak · 
yaşamaları kararlaştı. Lakin o 

zamandanberi Çeko - Slovaky& 
ismi verilen yeni devletten ayrı
larak büsbütün müstakil olmak 
için Slovaklar arasında tahnkat 
başlamıştı. 

Dakttlo makinelerinin kralloesl şüp

he yok ki, Kandlhar mihraceslnlnkl • 
d;r. R asim evli bir aaamdı. Fakat, 1 

gözü daima dışarıda idi. 
Evlenmeden evvel de ba -

şından birçok maceralar geçmi~ti . 

zel kadına çılgınca iışık oldu, se- Radyo 
Muhtelif memleketlerdeki a -

kal!iyetleri tahrik ederek bun -
Kandlhar mihracesi bir daktilo ma

kbıesl almak istemiş. Fakat dıter in

sanların kullandıiJ makineleri pek 

bayağı bulduğu için kendisine sureti 

hususlyede bir m akine slpar.lş etmiı

tlr. Bu maklne h a lis p litlndJr. 

viyordu. Hem de öyle ki günlerce Porgramı 
işini gücünü bırakıp peşinden lııoş-

Amma evlendikten sonra onu her
kes uslandı sanıyordu. 

tu. Ankara Radyosu 
Bu kadın evli değildi, birçok er

keklerle düşüp kalkmış, hayatını 
binbir macera ile geçı..rmiş. güzel

liği kadar kurnaz ve tecrübeli bir 
kadındı. O kadar ki, kurnazlıkta 
Rasimden daha ağır bastığı için 
Rasimi adeta oynatıyor, atlatı -
yordu. 

İNGİLTERE: 

Yeni Silahla r Tuşları tamamlle pırlanta, yakut vo 

zümrütdendJr. Tuşların üzerine harfler 

zcbercelle lşlenmiıtilr. B u makine mlb

raceye tamam 500,000 İng-iUz lirasına, 

yani 3,500,000 Türk lirasına matol • 
muştur. 

Filhakika evinde ve aile muhi
tinde, her şeyden elini eteğini çek-

miş bir adam olarak görünmekte 
büyük bir meharet gösteriyordu. 

Bilhassa karısının itimadını ka -
zanmıştı. \ 

...... _.,.._ 
-------~ Katolik Slovakların katolik 

Çekterden ayrılmaması için öler. 
Papa on birinci Pi tarafından ge

çen sonbaharda az gayret sarfe -
dilmemişti. Slovakya hükı'.imetı -

nin başındaki Monsenyör Tiso ru
hani mesleği itibarile de katolik 
kilisesine mensub bir devlet a-
damı idi. 

1'-Iihrace7I ziyarete re1en1er, muilt.• 

ka bu maklneyl 7örmektedlrler. , -, 
Şu son aylarda Çeko - Slovak

yadıa tetkikat yapan, daha şu 

günlerdeki hadiseler meydana 
çıkmadan evvel bu tetkiklerini 

yazmış olan bazı Avrupalı gaze
tecilerin anlattıklarına göre Slo
vakyadaki istiklal ve ayrılık ha
reketi memleketin mutedil dü -

i LA L E I· 
[ Sinema gösterme 

(Devamı 7 inci sayfada) 

1 

makinaları tekamü
lün en son merhalesi 

il sinema sanayiin in 
/J en veni nüm unesidir .................. 

Karısı da öyle pek yabana atı
lır bir kadın değildi, oldukça dik

kati çekecek derecede güzeldi. Bu 

Rasim için ne müsb~t ne menfi 
bir sebeb teşkil etmiyordu. O çe

şid çeşid kadınlarla yaşamağa zevk 

sürmeğe o kadar alışmıştı ki ev

lilik hayatının yeknasaklığı ona 
usanç veriyor ve bu hissi belli et

miyerek, dışarda, aşk ve gönül 
meydanında yine bildiği gibi at 
oynatıyordu. 

* 
Rasim bir hafta evvel bir genç 

kadınla tanıştı. Amma bu her za
manki gibi düpedüz bır tanışma 

·~~~~~~~~~~~~~~ 

Rasim bütün gayretine rağmen 
bir haftadır onu tamamile arzu -
suna ram etmeğe muvaffak ola -
mamıştı. 

Bu vaziyet karşısında Rasim çi
leden çıkıyordu. Hiçbir kadının o
nu bu derece sarstığını, bu kadar 
bakim bir rol oynadığını hatırla -
mı yordu. 

Aradan günler geçtikçe bu, Ra
sim için bir gönül işinden ziyade 
bir izzeti nefis meselesi oldu. 

* 
Bir yaz günü idi. Büyükdereye 

gezmeğe gittiler. Tenha bir köşe
ye çekildiler. 

I'.. -- . "' 

__ . ·. s~~~R Y aşaSın Aşk t~1~1~:::d 1 
Ingiltere son zamanlarda hiç durmadan silah~anıyor. ?eçe."lerd~ 1 .AKSıM Görülmemiş bir muvaffakiyetle devam ediyor 

Rasim. bu kadar mııceraya dlış
kün, gözlerinin içi şehvet ve ihti
rasla yanan pervasız bir kadın -
dan günlerdenberi bir buse bile 
almağa muvaffak olamadığı için 
hiddet ve asabiyetinden çıldıra -
cak gibi idL 

ııapılan ana vatan kara ordusu manevralarında bırçok yenı sıldhların Sıoemal>lt'ında 

da :ecrübeleri yapılmıştır. Yukarıdaki resimde bir tatbikat görülmek-ı Bufii-;;,;-i;i;'""k';~;:;b'ü';ükfed;k°i;İtl::İ~;i;;j·zmirde TAYYARE sinemasında ayni zamgnds g·-ö-st_e_rı-.1-iy_o_r .. 
tedır. 

Bu hırçın halini kai!ından giz -
!emeğe çalışarak niçin kendisine 
karşı bu derece zalimane davran
dığını .sormağa, artık bu taham -

Dedi. Ferit bintir öğme ile sevgilisinin bu ge
lişini karşı!,ıyor, O'lU kolunda içine sokmak ister 
gibi biraz daha sıkıştırıyordu. Tokatliyanın önüne 
kadar yürümüşlerdi. Ferit sordu: 

- Nerlye 'gidelim Nesrin?. -
Nesrin sevda taşan gözlerini gecenin karanlı-

ğında Feridin ~" ;il gözlerine dikti: 
- Nc _·eyc islHsen oraya götür, 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Sevgilim, tamamile seninim. 
Ve .. bir saniye düşündükten sonrıı, llAve etti: 
- Amma, saat ikiden sonraya kalamam. Evden 

kaçtığım bir çakıldı mı keserler beni. 
Ve .. durmadan söylüyordu: 
- Seni bir saniye gözümden ayırmak istemi -

yorum. 
Ah, bir evlendiğimiz günii görsem ... 
Feritçiğim, bilmem sen de beni, benim seni 

sevdiğim kadar seviyor musun?. 
Ferit ,bir yandan kafası;>ın içinde ne yapacağı

nı, sevgilisini nereye gö..1receğini düşünüyor, bir 
yandan da ona güven veriyordu: 

- Nesrinciğim. Biz o kadar biribirimiZ'iniz ki 
bunu dille analtabilmenin imkanı yoktur. Sevmek, 
aşk, sevda.. Benim sevgimin yanında sade bir la
kırdı. diye kalırla« ve bPn sana olan sevgimi bu 

. 
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kelimelerle ifade etmekten iğrenirim. Bizim sev
gimiz, üzerinde durulmaktan artık çok üstüne çık
mış temellerini benliğimizin diriliğimizin önüne 
kurmuştur. Biz böyle sevişiyoruz. Ve .. böyle sevi
şeceğz. 

Ve .. Nesrine önerge ediyordu: 
- Park oteline gidelim mi?. 
Nesrin bütün gücünü, bütün hızını ona bırak

mış bir tavirla tekrar etti: 
- Neriye istersen oraya götür. Ferit ... 
Ve .. bu kendini. verişle Feridin kolunda ilerle-

dil 

BİR SANİYE.:. 

Ertesi gündü. Nesrin göğsünü geçire geçire 
Feridi düşünüyordu. Onun bol kirpikli, iri yeşil 

gözleri, bakışlarında sevdanın düğümünü yapan 
sürerli bir hayal gibi idi. Sıcak, çok sıcak, karıı kay-

Yun: E'l:EM iZZET BOOCli: -------
natan, damarlara hız veren sesi kulaklarından gıt
miyordu: 

- Nesrin... Oh ... Nesrinnnn.. 

Bu sesin ve iri yeşil gözlerin ruhunıı dolduran 
dalgınlığı içinde mırıldandı: 

- Ne soydan çocuk. O kadar hoşuma gidiyor 

ki ... Ne desem yapıyor. Bir kere izin veı·d;:u, dıı -

daklarımdan öptü. O kadar. Bekliyor, bekiemesinl 
biliyor. 

Ve .. o bekledikçe hen onu daha çok sev;yorum, 
daha çok onun oluyorum. Ve .. onun olacağım. Fe
rit, benim için aşkın tek ifadesi, tiı kendisi, ilki, so
nu, bütünüdür! 

Ve .. bu söyleniş, tatlı hayal içinde gec<'nin kor

kusunu, heyecanını, o ölçüde de tadını, şenliğıni, 

doyumsuzlu,i?unu zihninde ve.. gözlerinin önünde 
yürüttü .. 

ŞÜPHENİN KUDURTTUÖU GECELER 

DOK'l'OR HASTA 

Fazıl bir akşam eve geldL Karısı ile karşılaştı• 
ğı vakil suratı asık, rengi soluk, keyfi kaçıktı. 

Güney sordu: 
- Nen var Fazıl?. 
Fazıl: 

- Hastayım karıcığım ... 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Bir grip-geliyor galiba ... 
Güney kocasının yanına oturdu, saçlarını ok-

şadı: 

- A ... Senin ki de 18.f. p oktor hastalanır uu? 
Dedi. Lakırdısını sürdürdü: 
- Biraz soğuk filan almışsındır. 

Fazıl: 

- Gerçek, hastayım. 
Dedi, ilı\ve etti: 

- Akşam üzeri yurdda birden bir kırıklık 
geldi, ateş bastırdı. Biraz piramidon, kinin filan al
dun amma, ateşim hafif sürüyor. 

(Deva.m.ı var) 

. 

JlUOtlN 
18,JS Mlhlk (Dam müzıtı - Pi) , 
19 Konuşma. 

19,15 Türk müzlfl CF .. ıl b•J'•ll). 
Celiil Toksesln ~tlraklle. 
20 A jans. meteoroloji haber leri, I' .. 

raaı borsım ( ııaıı. 
20,15 Tiirk miblf:I 
Çalanlar; Veclhe, Cevdet Catla, Ke• 

mal Niyazi Seyhun, ltefik Fenan. 
Okuyanlar: Radife, HalUk RecaL 
1- Peşrev. 

2- Refik Fersan .. Muha71er şarklı 

Her rüzelin bağında. 
3- All Efendl ... Nihavend tarkı: 

Sevdim yine. 
4- S. Kaynak - Bıngül datlarmdJI 
5- Muht.ellt tarkılar. 
21 Memleket saaı ayan. 
21 Konuşma (haftahk spor servisi). 
21,15 Esham, tahvUat, kambiyo .. 

nukut borsası (fiat). 
21,25 Ncş'eli pliklar .. it. 
21.30 Müzik (Riyaseti Cumhur fiar• 

monik orkestrası). Şef: PraeLorius. 
22.45 Müzik (Opera selel<s1onları. 

uvertürleri ve saire). 
23 Müzik (Cazband - P!). 
23,45 - 24 Son ajans haberleri ve 

7arınkl program. 

YARIN 

13,35 Müzik (Kabare, Clran - P i), 
14 Memleket saat ararı, aJau. me• 

teoroloJJ haberler l 
14,10 T ürk müzlil. 
Calaular : Vecilıe, Cevdet Kou n, RU• 

ten Kam. Okuyan: Muzaffer iıkar. 
1- Ra lli Yekta - Mahur pqrevl. 
Z.- U.tif ata - Mahur ııarkı: Telif 

edebilsem. 
3- Rahmi Bey - Esir ettin benL 
4- Cevdet Kozan - Taksim. 
5- Şükrü Şenözan - Sevda ne !allı 

7alan. 
B- kahml ııe,. - Servünuı ııe7re 

~ıkmıf. 
7- Şemseddin ZIJ'a - Şu rile bir 

bakın. 

8- Su semalsL 
l UO - 15.30 Müzik (damı mu.ııı -

Pi), 

1357 Hicri 

1 
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Günew 6 10 11 55 

Öğle 12 23 6 08 
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Akşam 18 18 12 00 
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imsak 4 30 10 14 



1 DELİLER VE TEDAVİLERİ ŞAKA 

A ıl Hastahanesinin GÜZE~·=:~.;T::·.~.; ... 
N H 1 d ? Ş 

bir kazada hasara uğrar. 

~a a ı ı·yet ·ı e a e türür ~~~~ :t~irr:.ı~o~:~a~~r!~-
• • - Borcum ne kadar?. 

- Bin yüz frank ... 

eüyük Harbden Sonr_a Dünyada 
Delrerin Sayısı Gittikçe Artıyor 

Şoförün kasketi başından fır· 
lar: 

- Ne ... der, bin yüz frank mı?. 
Otomobili size bırakıyorum. 

- Peki\la... .Sekiz yüz franga 
kabul ederim. Şu halde üç yüz 
frank borcunuz kaldı demektir. 

Yazan: REŞAD FEYZl 1 

L) uh malullerine deli diyor. 
f' !ar. Mazhar Osmanın söy • 

lediğine göre, büyu..k harb
den sonra. yeryüzünde delilerin 
sayısı artmıştır. Deliliği arttıran 

birçok sebebler vardır. İçtımai, ik· 
tıs3di sebebler bunların başında 
gelir Medeni cemiyetlerde insan
ların daha çabuk delirdikleri an
laşılmaktadır. Bugün, harbi umu· 
miden evvelki zamana nisbetle, 
delisi artan memleketler arasında! 
Almanya vardır. 

Geçmiş senelere ni5betle bizde 
de ruhi hastalıklar fazladır. Fakat, 
birçok memleketlere nisbetle biz
deki vaziyet gayet normaldır. Ev
velce, bizde delilerin tedavisine 
mahsus bir hastane v~rdı. Bu has· 
tane Üsküdarda. Toptaşında idi. 

·Bu hastanenin adı o vakit tımar
hane idi. Burası gayri sıhhi, dar, 
rutubetli bir bina idi. Bu müesse· 
~ey!! halk tımarhane derdi. Fakat, 
ıısıl ismi bimarhane idi. 1926 yılıh
da, müessese, Üsküdardan kaldı· 
r,J:iı. Bakırköyünde, bugünkü ye· 
rine nakledildi. Nakil işi epeyce 
z~rdu. Delileri zincirlere vurarak 
Üsküdardan Bakırköyüne nak • 
!etmek kolay bir iş değildL 

Bakırköyündeki şimdi •akıl 

bastanesi• binası evvelce .Reşa • 
l piye kışlaları• namile maruf idi. 
Burasının hastane yapılması ka
rarla~ınca, bina esaslı şekilde ta
mir ve tadil edildi. Burası, şimdi 
müteaddid pavyonlardan mürek· 
kebdir. Arazisi geniş, havası gü

zeldir. 

Yine 1926 yılında Manisa ve 
:::azıkta iki akıl hastanesi daha a· 
sıldı. Çünkü, yalnız istanbuldaki 
h~stane kafi gelmiyordu. Bugün 

BU GAYET SADE BİRŞEY 

- Anne, ısrarının sebebini bir 
türlü anlıyamıyorum. Ben onu 
beğendim ve her ih \imale karşı 

onunla evleneceğim ... 
- Bu adam kumarbaz, müsrif 

çapkın bir serseri... Sana layık 

değil ... Seni besliyecek kabiliyeti 
de yok ... 

- Mümanaatinize sPbeb bu ise 
ehemmiyeti yok. Tuvaletimi yap· 
sın yetişir, Yemiye gelince: Her 
gün buraya gelir, karn.unıı:ı do· 
yururuz. 

Bakırköy akıL hastanesi 
GÜZEL BİR REKLAM 

nesinde 10890 röntge!l tedavisi ve 3076, 1930 da 4618, 1931 de 5089, 
1932 de 4658, 1933 de 5580, 1934 de 
9166, 1935 de ll584, 1~136 da 11459, 
1937 de 11535 deli muayene ve te· 
davi edilmiştir. 

· Fakat bu yekunlara yatırılarak 
ve ayakda tedavi edilenler dahil
dir. İstatistiğe göre, ayakda tedavi 
görenlerin miktarı ile yatırılarak 

tedavi görenler hemen hemen ya
rı yarıyadır. Yalnız, sı'n birkaç se· 
nelik rakamlar, ayakda tedavi gö
renlerin biraz daha fazla olduğunu 
gösteriyor. Mesela, 1937 yılında, 
4440 hastanın yatırıb:·ak tedavi 
edilmesine rağmen, 7065 hasta a· 
yakta tedavi edilmiştir, 

Akıl hastanelerinde, delilerin 
tedavisinde liıboratuar mesaisi ve 
Röntgen de büyük bir mevki al· 
maktadır. Mesela 1937 yılında 

memleketimizdeki üç akıl hasta-

liıboratuar mesaisi yapılmıştır. Gürültüler, küfürler, iddialar .. 
Laboratuar mesaisinin mühim bir Bir meyhaneci, sarhoş müşteri • 
kısinı şüphesiz vücude aid muhte- !erden birini kapı dışarı etmeğe 
lif maddelerin tahlilleridir. çalışıyor. Zira meyhaneyi kapa-

Deli diyince, aklınıza mutlaka ma zamanı gelmiş ve çoktan geç• 
tehlikeli, azılı ve zincire vurulmuş miş.. Halbuki sarhoş dayanıyor, 
kimseler gelmesin... Hastaların gitmek istemiyor. 
ekserisi zararsızdır. Mesela, Ba • Meyhanenin bitişiğindeki terzi 
kırköy hastanesinde yatıp kalkan dışarı çıkıyor, soruyor: 
tedavi gören öyle has!alar vardır - Yahu... Bu gürültü ne? ••• 
ki, bunlara hazan izin verilir. Şeh· Ne oluyor?. 
re çıkar!."· İstanbulu dolaşırlar, - Birşey değil.. Çok sarhoş. 
işlerini görürler. AhbaQlarını zi· Ayakta durarmyor. Biraz yardım 
yaret ederler. Akşam olunca, tek· ediver de bir otomobile koyalım, 
rar hastaneye giderler. Hiç kaç • evine gönderelim. 
mazlar. Çünkü bu gibiler, zarar· - Yooo .. Ben böyle şey_l~re ka· 
sız ve nisbeten aklı başında has· nşmam ... 
talardır. -Ne yapayım şimdi ben?. 

Bu hastalardan kor·ıruımaz. Beı-1=====~~=,,;,===== 
ki, çoğumuz. bu gibi hastalara, i· 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Başkalarına Emir 
Edebilir misiniz ? 

dt' .i, Bakırköy akıl hastanesinin 
kadrosundan fazla hastası vardır. B 
Bakırköy emrazı aklıye ve asabıye U 
hastanesinin kadrosu ilk zamanlar 

Yediğiniz yemekten 
Anlaşılabilir! 600 kişilik iken, şimdi iki bin kişi· 

liktir. Manisanın kadrosu 110 ve 
Eliızıktaki hastanenin kadrosu da 
140 kişiliktir. Manisa ve Elazık 
hastaneleri ilk açıldıkları zaman 
ellişer kişilik olarak kurulmuştu. 

1924 yılından bugüne kadar 
Türkiyedeki akıl hastnnelerlnde 
kaç delinin tedavi edildiğine dair, 
elde mevcud istatisti.~e göre, te
davi edilen hasta adedi, her yıl 
artmıştır. Mesela 1924 yılında te
davi gören akıl hastalatınm ye
kunu 720 iken. bu rakam 1937 yı
lında 11535 olmuştur. En fazla 1935 
yılında deli tedavi edilmiştir. O 
senenin yekıinu 11584 tür. 

1925 yılında 2544, 1926 da 1790, 

1927 de 2300, 1928 de 2211, 1929 da 

Ekmeğe Pa_ra 
.Vermeyen 
Adam! 

6€39 İngiliz Lirası 
Biriktirmiş 

lL 
ondra gazetelednde okun· 
duğuna göre Ingiliz pay • 
tının bir semtinde Marga-

rit Vat•on isminde 83 yaşlarında 
biı· kadın varmış. Fakat bu kadı· 
nın hayatını bilenlerin anlattık· 
[arına göre Margarit Vatson şim· 
diye kadar senelerdenberi ekme
ğe para vermemiş, bir dilim ek· 
mek almak için para sarfını pek 
lüzumsuz görerek yaşamıştır!. 

Yiyeceği ekmeği dilenerek te
darik edebilmekten zevk alan 
bu ihtiyar kadın geçen gün öl • 
müştür. Fakat bir vasiyetnamesi 
varmış. Bu açıldığı zaman 6,839 
İngiliz lirası bıraktı{?ı anlaşılmıs-

I• nsanların ahlak ve mizacı 
ıçin her gün birşcy söyle • 

niyor. İnsan istediği gibi ah • 
lak ve mizacını değiştirebilir 

mi? Bahsi dünya kuruldu kuru • 
lalı devam ediyor. Bu bahis ile 
beraber ahlak ve mizacın harici 
birçok sebeblere bağlandığı da 
malıimdur. Fakat yeni gelen İn· 
giliz gazetelerinde bu bahse te
mas edilerek işin zerzevata dö • 
küldüğü görülüyor. Bu birden· 
bire tuhaf gibi g~rünüyorsa da i· 
zahı o kadar müşkül değildir. Ga
zate şöyle bir sual soruyor: 

Kerevizi, ispanağı ve yaz gelin
ce salatalığı sever misin.iz?. Eğer 
sever de bunları mevsiminde bol 
bol yerseniz şüphe etmeksizin 
kendi hakkınızda şu hükmü ve-

. rebilirsiniz: 
- Ben başkalarını idare ede -

cek katiliyette bir adamım!. 
Bu öyle gelişi güzel ortaya a· 

tılmış sözlerden değildir. Hayati 
kimya mütehassıslarının son tet· 

kikatından çıkan bir neticedir ki 
buna göre insanların mizaç ve 
ahlakı kendisinin kimyevi suret
te nasıl teşekkül ettiğine tabi bir 
keyfiyettir. Büsbütün böyle ol • 
masa bile vasi mikyasta bu iş böy· 
ledir diyorlar. İnsanın kimyevi 
varlığı nedir? Bir adamın vücu
dü mesela büyük mikyasta sod
yum maddesine malik olanlar 
mühim işler görmeğe ve başka • 
larını idare etıpeğe kabiliyetli o
lurlar. Hareket adamı, cevval 
kimseler olarak başkalarını da 
harekete getirebilirler. Her türlü 
müşkülatın arasından kendilerine 
bir yol bularak çıkabilirler. Ll. • 
kin vücudda mevcud sodyumu 
nasıl muhafaza etmeli?. Sonra 
da vücudda eksik ise bunu nasıl 
liızım olduğu kadar arttırmalı? 
Erbabının temin ettiğine göre 

bunu temin etmek kolaydır: Bol 
bol ispanak ve kereviz yemelisl- · 
niz. Yazın da bol bol salatalık ye
meği unutmamalısınız!. 

ıspı.rı.ak ve kereviz 11ıgım 

Meyus 
Art istin 
Macerası 

Hırs, San'at Onu 
Nelere Sürükledi 

A 
merika ga ('lelerin.in (Yaz
dığına göre Nevyorkta bü
yük bir şöhret kazanmış o

lan sinema artistlerinden Gladis 
Frazin ·genç ve güzei bir kadın ol· 
duğu halde bir zamandanberi bil· 
yük bir yeise düşmüştür. Şimdiye 
kadaı' dört defa evlenmiş, dört 
defa boşanmış ofan Frazin bulun· 
duğu apartımanın altıncı katın • 
dan sokağa düşerek ölmüştür. 

Frazin'in parçalanmış cesedini 
sabahleyin sokakta bir şoför gö
rerek haber vermiş, tahkikata gi
rişilmiştir. Apartımanda yapılan 

tahkikatta genç artistin yatağı 

hiç bozulmamış olarak görülmüş, 
bir de annesine yazdığı mektub 
bulunmuştur. Kardeşinin söyle 

(Devamı 7 ınci sayfada) 
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Yavrum, O ''Uzülme 
Senin Baban Değil .. ,, 

Genç De(ikanlının Her Bulduğu ve 
sevdiği Kız Hemşi.resi Çıkıyor! 
p 

S 
on gelen Fransız gazetele • 
rindcn biri, Pariste cereyan 
eden bir aşk macerasından 

bahsediyor. Bu g>azelenin fanlczi 
yazılar yazmakla tanınmış bir rö· 
portaj muharriri bu macerayı hır 
hikaye şeklinde yazıyor. Çok en
teresan olan bu röportajı olduğu 
gibi naklediyoruz: 

Piyer dö Lavantüriye bir gün 
babası, marki dö Lavantüriye'nin 
yanına gelir ve: 

- Babacığım, der. Dört sene • 
denberi bana .evlen artık! .. • di
yorsunuz. Size iyi bir haber ve· 
receğim. Genç ve güzel bir kızla 
tanı~tım. Kız beni seviyor, ben de 
kendisini seviyorum. Müsaade e
derseniz evleneceğiz. 

- Hay, hay! Oğlum ... Memnu-
niyetle ... 

- Teşekkür ederim baba ... 
- E söyle bakalım, bu kızın is· 
. ? 

mı ne .... 
- Kibar, zengin bi· aileye men

sub güzel bir kız, matmazel dö 

Piyer. babasının yanından çı· 

kar, annesinin bulunduğu odaya 
gider. 

- Anne, seninle konuşmak İS· 
ti yorum. 

- Söyle yavrum, seni dinllyo-
rum. Bir derdin mi var? .•• 

- Derdim büyük! ... 
- Ne gibi? ... 

- Babam ve sen, ikide bir ev· 
)ensene diyorsunuz. 

- Tabii, mürüvvetini görmek 
istiyoruz. 

Birkaç ay evvel, Matmazel 

Mariekur ile evlenmek fstediğiml 
söyledim. 

- Baban müsaade vermedi mi? .. 
- Hayır! ••• 
- Niçin? ... 
- Bu kız benim hcmşiremmiş.. 
- (Kayıdsızca) ya öyle mi? .. 

Sonra ... 
- Sonrası bundan vaz geçtim. 

Matmazel dö Persiyö ile tanıştım, 
- Biliyorum, cidden güzel bir 

kızdır. 

- Evet, evlenmiye karar ver· 
dik. 

- Pekala, ne duruyorsunuz?.. 
- Babam müsaade vermiyor ..• 
- Niçin? ... 
- Matmazel dö Persiyö de hem 

şirem imiş! .. 
- O da mı? .. 
- O da? .. 
Birkaç dakika sükut. Marklz dli 

şünüyor. Sonra: 
- Plyer, oğlum ... İstersen Mat 

mazel dö Mariekur'la evlenebi • 
lirsin ... 

- Nasıl olur? ... 
- Yok onu istemiyorsan mat • 

mazel dö Persiyö ile evlen. Zira 
il<isi de hemşiren değıldir. 

- Nasıl olur bu? ... Anlıyamı • 
yorum. 

- Anlıyacağın şu: Marki senin 
baban değildir. 

PARANIN TARİHİ 

insanlar Parayı·Neden 
Çok Severler 

Mc ,fekur... E k•d p 
Marki hayretle bağırır: S 1 en arayı Madenden Değil, 
- Ne dedin? ... Mat:nazel Mari- y• kM dd } • d y } d 

ekur mu? .. Vah, zavallı oğlum!... Jyece a e eflfl en apar ar l 
- Ne oluyorsunuz baba?... ı 
- Yavrum, bu kızla evlenemez- ~ ~-~~ --··-~~~-- ·-- --., 

. ? l 
sın.... ~ 

- Niçin? ... 
- Çünkü matmazel d~ Mari • 

ekur .. Evet, doğruyu söylemek la· 
zım ... Matmazel dö Mariekur hem· 
şirendir. 

- Hemşirem mi? .. 
- Evet. vaktile genç iken anas 

ile müna;ebatta bulunmuştum. 
Delikanlı cevab vermez, meyu· 

sa ne çıkar gider. 
Aradan beş altı ay geçer. Bir 

ilkbahar sabahı yine babasının 
yanına gelir. Kapıyı vurur. 

- Giriniz! ... 

Piyer, beşuş bir çehre ile oda· 
ya girer: 

- Baba, müjde! ..• 
- NI' müjdesı '!.. 
- Matmazel dö mariekuru ta-

mamile unuttum. 
- Ala, memnun oldum. 
- Fakat, bir başkasını çıldıra-

sıya seviyorum. Evlennıiye ka • 
rar verdim. 

- Ala ... Benden sana şimdiden 
müsaade .. . 

- Teşekkür ederim, baba ... 

- Ey, söyle bakayım çapkın .•• 
Nişanlının ismi ne? ... 

- Gize! dö Persiyö!,. 
Marki şiddetle: 
- Bir daha tekrar et bakayım!. 
- Gize! dö Persiye' .. 
- Vah zavallı oğlum ... Haki • 

katen talihin yok. Bununla da ev
lenemezsin ... 

- Sebeb? .. Kibar bir aileden ve 
küfvüm değil mi? 

- Evet, kibar bir aıleden ... Fa-
kat... 

- Zengin mi değil ... .. 
- Bilakis çok zengin .. . 

- Güzel mi değil, şık mı değil. 
Ne mahzur görüyorsunuz? ... 

- Dediklerin hepsı doğru. Fa· 
kat ... 

- Fakat? .. 
- O da bir başka hemşiren ... 

İ§te size bir be§ Uralüc 

T 
anrı, insanları yarattı. İn· 
sanlar da, kendi tasavvur • 
!arına, ihtlyaçlarına göre 

bir şey yarattılar: Para: ... 
Fakat para, yalnız insanları e

sareti altına almakla iktifa etme
di; dünyanın birçok yerlerinde 
Tanrının yerine kaim oldu. 

Bu rolünde hissiyl'ı hiç kapıl· 
mıyor. İktısadcılar ba,m: .Geçer 
akçe, kalp akçeyi koğ&r! ... • der
ler. BuQun türkçesi: tyi para, fena 
parayı koğar ... • demPktir. Fakat, 
bu iki tasvir de ahlak bakımından 
doğru değildir. Çünkü para asla. 
iyi, fena ve kötü olmnınıştır. Hat
ta çok sert ve katı de değildir. 

Çok, pek çok yumuşak paralar 
görülmüştür. Son zıımanlarda pa· 
ranın alastikiyetinin. faydası ol • 
duğu da anlaşılmıştır. Bilhassa 
hükılmetlere ... 

* 
Paraların altın, gümüş ve ba • 

kır gibi madenlerden yapılması 
çok eski aeğildir. 

İlk Geldanilerin kullandıkları 
paralar tahta parçalarından idi. 
Homer devri Yunanlıları serma • 
yclerini, tencerelerinin sayısı ile 
hesablarlardı. Eski frlandalılar, 
borçlarını, arpa çuvallarile öder
lerdi. Paranın, geçen asırlarda al· 
dığı şekil tetkik olunsa, milletle
rin, alış veriş için kabul ettikleri 
paranın başka başka olduğu gö
rülür: İzlandada kum~ş parça • 
!arı, Koralılarda pirinç ölçüleri, 

zencilerde midiye ve istiridye ka· 
bukları, eski Meksikalılarda ka • 
kao torbaları... Eskimolular, ya· 
kın vakte gelinciye kadar para ye
rine kuru balık verirlrrdi. cPara-• 
nın kokusu yoktur .... diyenler hiç 
şüphesiz Kutub denizlerinde se • 
yahat etmiyenlerdir. Orada, her 
şey Moru balığı kurularile alınır, 
satılır. 

.Parayı yemek ... • tabiri bundan 
ileri gelmiş olsa gerek .. Bazı, ip
tidai milletlerde, kuru fasulya ta· 
neleri para hizmetini görür. 

'Eski devirlerde öküz ve manda 
gibi hayvanlar da pan yerine ge
çerdi. Koşinşin'de 6 manda, ay da 
12 tencere verildi ml güçlü ve 
kuvvetli bir esir satın alınırdı. 

Son zamanlarda bazı yerlerde 
yevmiyeler, para ile değil, yiye • 
cekle ve mesai saatlerine göre 
ödenmek adet çıktı. İktısadcılar 
bunun, barbarlık dev:-ine dönüş 

olduğunu söylüyorlar. Ve: •Bu sis
temin büyük bir mahzuru, mazar

ratı olduğunu ... • iddh ediyorlar. 
Bir esir veya hayvan kafasının 

kıymeti daimi değildir. Başa, sıh· 
hate göre değişir. Mesela. elli ya· 
şındaki bir eserin değeri en fazla ! 
mandadır. Şayed hastalanırsa, si
lik paralar gibi kıymetinden düşer, 
bir tencere bile değmez 

Bu tehlike, yalnız (canlı para· 
lar) için değil, kullandığımız pa· 
ralar için de vardır. 

(Devamı. 7 i11.ci sayfada) 
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Aziz Misafir Ankarada 
Hararetle Karşılandı 

(Birinci sayfadan devam) 
Bulgar Başvekili istasyonda Başvekilimiz Refik Saydam, Hariciye 

Vekili Şükrü Saracoğlu ve refikası, Hariciye Umumi Katibi Numan 
Mcncmcncioğlu, Protokol şefi Şevket Fuad, Vali Nevzad Tandoğan, 
Mevki Kumandanı, Emniyet Müdürü, Devlet Demiryolları Umum 
Müdürü Ali Riza, Matbuat Umum Müdürü Naci Kıcıman ve Ankara 
gazetecilcrile diğer zevat tarafından hararetli surette karşılanmışlaı; 
ve keo.if bir halk küile•i misafirlerimizi şiddetle alkışlamıştır. 

Kendilerine garda bir ihtiram kıt'ası selam resmini ifa etmiş, 
mızıka Türk ve Bulgar marşlarını çalmıştır. 

Misafir Başvekil istasyonda kendisini karşılamıya gelenlere tak
dim edilmiş, refika ve kerimelerine bük.etler takdim olunmuş, müte
akiben otomobillerle ikametlerine tahsis edilen Ankarapalasa gidil· 
miştir. 

Mutad ziyaretler yapıldıktan sonra öğle yemeği Bıılgaristan elçi· 
liğinde hususi olarak yenilecektir. 

Misafir Başvekil, Riyaseti Cumhur köşküne giderek defteri mah· 
susu imzalıyacaktır. 

Bugün saat 16 de Ebedi Şef Atatürkün kabrine bir çelenk konu
lacak, İsmet İnönü Kız Enstitüsü ziyaret edilecektir. 

Bu akşam 20,30 da Ankarapalasda Başvekilimiz bir akşam yemeği 
verecek ve bunu bir resmi kabııJ takib edecektir. 

Köseivanof yarın sabah Reisicumhuİ'umuz tarafından kabııJ olu· 
nacaktır. 

Çek-Slovakyanın Sonu 
(2 inci sayfa.dan devam) 

2- İkincisi Slovaklardır. Bu 
devletin siyaseten ve iktısaden 

ayakta durmasına imkan yoktur. 
Çünkü Slovakya, geçen senenin 
sonunda buğday yetiştiren mın

takalarını Macaristan'a verdik • 
ten sonra eski Slovakya değıldir. 
Fakat Almanya bu yeni devleti 
himaye edecektir. 

3- Rütenyaya gelince; bunun 
vaziyeti şüphelidir. Bu memleke
tin Macaristana ilhak edilmesini 
Polonya da, İtalya da Macaristan 
da istemişlerdir. 

Almanya, Bohemya ve Morav
ya'yı ilhak etmesine ve Slovakya
yı nüfuzu altına almasına_ karşı· 

!ık olmak üzere bu mıntakanın 
Macaristan'a ilhakına razı ola -
bileceği gibi, Romanya ve Ukran
ya'ya giden yol üzerinde oldu • 
ğundan istikliili üzerinde ısrar da 
edebilir. Fakat Rütenya, müstakil 
bir devlet olarak yaşamak nokta
sında hatta Slovakya'dan daha a
ciz bir vaziyettedir. Binaenaleyh 
Almanya'nın ısrarile istikliili mu
hafazlt edebilse de bu, ancak bir 
devlet karikatürü olabilir. 

Rütenyalılar Ecnebi
lerden Meded Umuyor 

(1 lnd aahlfeden devlllll) ! leden sonra şarki Karpatlarda llı============.ıı 
bütün ecnebi sefirlerine birer tel- Klimiec mevkiinde Polonya ile HALKEVLERİNDE 
graf çekerek bunlardar., Karpat- Macari.ıltan arasındaki müşterek Eminönü Halkevinden: 
laraltı Ukranya'sı meselesinin hududun 166 sene inkıtadan son- 19 mart 939 pazar akşamı saat 
muslihane bir şel ilde halli için ra yeniden teessüs etmesi müna· 20.30 da Evimizin Cağaloğlundaki 
Macar hüklımeti nezdinde teşeb- sebetile Polonya • Macar karcieş- salonunda Aziz Çorlu tarafından 
büsatta bulunmalarını mensub ol- liğinin heyecanlı bir nümayışi (Garb musikisindeki ekoller ve 
dukları hüküınetlerden taleb et- yapılmıştır. karakterleri) mevzulu bir kon -
melerini rica etmiştir. İlk Macar müirezesi, hudud i- ferans verilecek ve bıı konferansı 

Revay, bu mesajında bilhassa şaretine yaklaşarak Polonya lisa- Konservatuar şan frofesörü Ba -
şöyle demektedri. nile: •Yaşasın Polonya., diye ha· yan Ren Gelenbevinin piyano re-

Karpatlaraltı Ukranya'ınnda ğırmış ve Polonya ordusundan bir fakatinde bir şan konseri takib e
dört gündenberi kan dökülmek- bölük, başında General Boruta decektir. 
tedir. Bu memlekette harb ilan e- Spiechoviez olduğu halde macar
dilmediği halde muharebeler ce- ca: •Yaşasın Macaristan• dly~ 
reyan etmektedir. Karpatlaraltı mukabelede bulunmuştur. 
Ukranyası hüküıneti namına hü- İTALYA ELÇİLİCi KALKTI 
kfunetinizden, Macar hükıimeti Prag 17 (A.A.)- Pragdaki İtal-
nezdinde teşebbüste bulunarak yan elçiliğinin lağvedildiği res -
Karpatlaraltı Ukranyası meselesi- 1 _m_e_n_b_ı_·1_di_·r_ilm_e_k_t_c~dı_·r~. ----
nin silah kuvvetile değil, diplo -
m asi yolile halledilmeşinin temi
nini r ica ederim. Boş yere bir mil
letin kanını dökmek cinayettir. 
HükUmetinizce ittihaz. edilecek 
kararın Karpatlaraltı Ukranyası 

hükfunetine bildirilmesini rica e
derim.> 
HİTLER VİYANAYA GİDECEK 

Berlin 17 (A.A.) - Yakında 

Hitler, Viyana ya gider~k bu şe
J;ıirde yapılması evvelce karar -
laştınlan fakat son hadiseler do
layısile tehir edilmiş olan geçid 
resminde hazır bulunacaktır. 

SLOVAKYA İŞGAL 
EDİLİYOR 

Prag 17 (A.A.)- Alman kıt'a
ları Slovak hududu boyunca yer
leşmişlerdir. Alman kıt'alarının 

Bratislava'ya girmelerine her an 
intizar edilmektedir. 

PARİSDE BİR HADİSE 

Yeni Meb'us 
Namzedi eri 

(Birinci sayfadan devam) 
den meb'us sayısından birer mes
li fazla namzed gösterilmesi ihti
malinden bahsedilmekle ise de 
henüz bu hususta verilmiş kat'! 
bir karar yoktur. 

SEÇİM İŞLERİ 
Memleketin her tarafında ikin

ci müntehiblerin seçilmelerine de· 
vam edilmektedir. Şehrimizde rey 
atanların adedi gün gP.çtikçe ço -
ğalınaktadır. Bugünkü hız devam 
ettiği takdirde rey verme müdd<> 
tinin son gii.nü olan pazar akşa 
mına kadar bütün vatandaşlar rey
lerini kullanmış olacaklardı• 

Halk partisinin · intihab için pro
paganda yapan hoparlörlü kam • 
yoneli bugün de Beşiktaşa gide
cek, oradan Üsküdara geçecek, Üs
küdar çarşısındaki sandık başında 
tezahürat yapıldıktan sonra Bo 

Paris 17 (A.A.)- Çek sefiri Ste
fan Osuski, sefaret binasını Al
manya sefaretinin memurlarına 

teslim etmek istememiştir. 
POLONYADA TAZAHÜRAT 
Varşova 17 (A.A.)- Ayan mec

lisi, biJ,.ün hüküınet erkanının 

huzurile Polonya - Macaristan 
dostluğunun muazzam bir teza -
bürüne şahid olmuştur. 

ğazın Anadolu cihetini takiben 

~:~o:aol~;:::k~:r~n >andık ye~ - Ui(QjQ MSLANGIC 
İntih;~~ i~E:u~:;~tilan rey· KOLAY o LMAMIS TIR 

!erin miktarı şudur: 

Ayan mecHsi reisi Miedzinski, 
Macar kıtaatının Polonya hudu
duna gelmiş olduklarını haber ver
miş ve şöyle demiştir: 

•Polonya ve Macar askeri er
kanının el sıkmalarının iki kar • 
deş milletin ebedi iyi dostluk, kuv
vetli ve sadık bir müveddet için 
yapılmış bir hareket olduğu ka
naatini izhar etmeme müsaadeni· 

,zi rica ederim. 
Varşova 17 (A.A.)- Dün öğ-

10665 Beyoğlu kazasında, 5245 
Kadıköy kazasından, 3~77 Eminö
nü kazasından, 4053 Beşiktaş ka
zasından . 3666 Üsküdar kazasın -
dan, 1414 Bakırköy kazasından, 

8974 Fatih kazasından 3548, Sa
rıyer kazasından, 2205 Şile kaza
sından, 4825 Yalova kazasından, 

1341 Eyüb kazasından, 912 Ada -
lar kazasından ... 

Kartal, Beykoz kazalarile diğer 
kazalardan henüz maliımat gelme_) 
miştir. 

~!l!l'J!!I!,.... 

ıteSAHAH ÖGL~ ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi 

fı.rçalayımz. 

/~ Tepe başında 

'
Şehir Tiyatrosu 

DRAM KISMI 
Buakşam 20,ao da 

(ANNA KARENİN) 7 tablo 

·Kundakçılar Makineye 
Verir kel' 

. ,, '"" """'!'°'-::S~!!,=~,~~~~! İngiliz -Alman Siyasi 
nenın ust katı yandıktan sonra !erdir. Bu sırada depodan bır gen- • 
etrafa sirayetine mahal bırakıl - cin çıkarak kaçmak istediği gö • M H b l k 
madan sön~ürülmüştü Dördüncü rülmüştiirBu genç, tutulmak is· unase atı n ıtaa mı 
yangına gelınce, bu, maalesef etra- tenince, bekçi ve polislere bıçak 

fındaki üç büyük müesseseyi yak-ı çekmişse de hiçbir hodiseye mey- u \J ? 
tıktan ve asıl yatağı olan Hasan dan verilmeden yakalanıp müdi- g r U y 0 r e 
ecza deposunu da chaJ,ile yeksan. riyete getirilmiştir. İsticvab edilen 
ettikten sonra önü alınabilmiştir. genç; kendisinin Hasan ecza de -
Maamaiib, dün gece 21.45 de baş- posunda çalışan 14 yaşında Rizeli 
Jıyan yangın, bu satırları yazdı - Ahmed oğlu Ali Altınay olduğu -
ğıınız saate kadar h:ıla için için nu, yangını kendisinin kasden çı
yanmakta devam etmektedir. Ve kardığını, kendisini beş gün evvel 
eğer fedakar itfaiyemizin çalış - depo sahibi Haı-.ın taraiından işin
malarına, dün geceyarısındanberi den çıkarlıan akrabası Hasanın 

yağmakta olan yağmur da inzimam teşvik ederek beş yüz lira vadet -
etmemiş olsaydı, bu büyük yan- ı tiğini, maksadının kaçmak oldu
gın, henüz alev alev yanmakta de- ğunu söylemiştir. 

vam edecekti. Çünkü, bir ecza de- Alinin verdiği adres üzerine 
posu olan yangın yat:ığı, baştan - Mustafa Kasımpaşadaki evinde 
başa .mevaddı müştei!~. ile dolu dün gece bulunarak müdiriyete 
idi, ve bu sebeble maazallah, dör- getirilmiştir. Bir müddet sonra 
düncü vakıf hanı da dahil olmak da eczacı Hasan müdiriyete davet 
üzere bahçe kapı ve civarı birkaç edilmiştir. 

saat zarfında kül olabilirdi. Hasan, diğ~rlerinden tecrid e -
DÜNGECEKİ MANZARA dilmiş, bilahare verdiğ! ifadede, 
Dün gece, yangın 21,45 de çık- Ali ve Mustafayı teyid eden söz

mıştır. Saat 22 ye doğr:.ı, Beyoğ - ler söylemiştir. Alinin üzeri ara
lundan dönenler, Gal!' ta, Karaköy, nınca 115 lira para bulunmuştur. 
Köprü üstü, Eminönü, Babıali, Ali, bu parayı ilkönce kasadan 
Sultanahmedden Beyazıda kadar aldığını söylem işse de sonra Mus
olan sahada dolaşanbr yangını, tafanm beş yüz liraya mahsuben 
sanki yaı:ııbaşlarında imiş gibi verdiği meblağ olduğunu itiraf et
hissetmeğe başlamışfardır. Çünkü miştir. 

etrafı kesif bir duman tabakası BEKÇİ NE DİYOR? 
kaplamış, ve kerih bir koku bu • 
runları tıkamağa başlamıştı. Me
raklılar, yangın yerinP. doğru ü
şüşmeğe koyulmuşlardı. Az za -
manda, yangın mahalline civar 
mağaza ve müessese sahibleri de 
buraya akın etmeğe başlayınca, 

manzara görülecek bir hal almış
tı. 

VESAİT! NAKLİYE 
İŞLİYEM!YOR 

Yangını, itfaiyeye, Beyazıd ku· 
lesi haber vermiştir. stanbul it -
faiye kuvvetleri, yangın yerine 
gelince, yangının büyüklüğü an
laşılmış, Beyoğlu grubundan da 
yardım istenmiştir. İki grup, faa
liyete geçince, y ine susuzluk derdi 
kendini göstermiş, Eminönüne ka
dar hortumlar uzatılarak denizden 
su alınmıştır. Hortumlar, Sirkeci, 
Yenipostane, YerH mallar pazarı. 
Eminönü arasında adeta bir ağ 
halinde gerilmişti Bu yüzden ve
saiti nakliye, bilhassa Beyoğlu ile 
İstanbul arasında sefer yapan ara· 
balar, gece 23 den sonra işliyeme
diler. Beyoğlundan hareket eden 
arabalar, yolculara: 

- Eminönüne kadar! 
Gidileceğini haber veriyor, böy

lelikle eğlence dönüşü halka, Bab
çekapı ve civarının ge~irmekte ol
duğu korkunç tehHke!i bildiri -
yordu. 

OTOBÜSLERİU HALİ 

Gece tramvay seferleri inkıtaa 
uğrayınca halk yağmıır altında 

kalmış, şehirde, sık ~ık görmeğe 
alıştığımız vesaiti nakliye buhra
nı baş göstermiştir. 

Gece yarısına doğru )'ağmur. o
lanca şiddetile yağmakta devam 
edince, bu civarda çalışan taksi
lere gün doğmuş, pazaclıkla müş
teri almak yolu tutulmuştur. Bir 
an önce evlerine dönmek i~in çır
pınan halk, her şeyden ümidini ke
since tektük gelen ve hepsi dolu 
olan otobüslere hücum etmeğe 
başlamıştır. Polis bu vaziyet kar
şısında otobüslerin haddi istia • 
bisinden fazla yolcu almasına 

• şoförler isterlerse - müsaade et
miştir. Bu andan itibaren zaten 
elverişsiz olan otobüslerin içi bin
bir ayak dedikleri mar.zarayı ar
zetmeğe başlamıştı. Bugün öğle

ye kadar da taksiler ve otobüsler 
Yenicemiden ve postane binası 

arkasından ancak seyrüsefer ede
bilmişlerdir. 

YANGIN NASIL ÇIKTI? 
Yangın, dün gece 21 45 de, Bah

çekapıdaki Hasan ecza deposun • 
dan çıkmıştır. Yangın haberi alı
nır alınmaz, polis müdürü Sadred
din Aka, nöbetçi müddeiumumisi 
Rifat, itfaiye kumandanı İhsan 

hadise mahalline gelm~lerdir. Ya
pılan tahkikatta, yangının bir ka
sıd eseri olduğu anlaşılmıştır. 
Yangın, başlar başlamaz, polis 

ve itfaiye kuvvetleri binayı sar -
mışlar. ne içeriden dışarıya, ne 
de dışarıdan içeriye kimsenin gi-

Bunlardan başka 60 yaşlarında 
olan depo bekçisi Abmed\le müdi
riyete getirilerek ifadesi alınmış
tır. Bekçi Ahmed, verdiği ifadede, 
gece yatmak üzere iken bina da
hilinde bir koku duyduğunu, yan
gından şüphelendiği için itfaiyeye 
telefon etmek üzere ahizeye doğru 
iler !erken çok kesif ve boğucu bir 
dümanla karşılaştığını, söy !emiş
tir. 

Hasan ecza deposu sebibi ile di
ğer üç kişi, ifadelerin.ı müracaat 
edilmek üzere, gazetemiz makine
ye verilinciye kadar müdiriyette 
misafir edilmişlso,dir. Suçlular, 
cürümlerini itiraf ettL'tleri ıçın 

tahkikat evrakı tekemmül eder 
etmez Ağırceza mahkemesine ve
rileceklerdir. Maamafih mahallin
de keşif yapılmak üzere enkazın 
tamamen sönmesine talikan suç· 
luların adliyeye verilmesi birkaç 
gün gecikecektir. 

YANAN DiCER BİNALAR 
Hasan ecza deposundan maada, 

bitişikteki Asım Kaymak birlik 
mağazası, Berberler cemiyeti re
isi İsmail Hakkıya aid Şark pe· 
rukar salonu, Minerva radyoları 
satış yeri, tamamen yanmıştır .. 
Hasan ecza deposunun 100 bin li
raya, içindeki eşyanın da 300 bin 
liraya sigortalı olduğu anlaşıl -
mıştır. Diğer binalarda sigortalı· 
dırlar. 

Bundan başka bitişikteki (Taş 

han) ile (Börekçi han) da zaman 
. zaman tutuşmak tehlikesine ma
ruz kalmışsa da itfaiyenin gayreti 
sayesinde yeni bir facianın önü
ne geçilmiştir. 

YARALANAN NEFERLER 

Dün gece, yangın esnasında 4 
cesur itfaiye neferi yüzlerinden, 
ellerinden yaralanmıştır. Bunlar 
gece imdadı sıhhi ile muhtelif 
hastanelere kaldırılarak tedavi al
tına alınmışlardır. 

ALINAN TEDBİRLERDEN 
Gece, yangının etrafa sirayetine 

ve herhangi bir infilak hadisesi
nin önüne geçilmek maksadile 
şehrin bu semtindeki havagazi ve 
elektrik cereyanları muvakkaten 
kesilmiştir. 

TÜ'RK TİCARET BANKASININ 
ZARARI 

Hasan ecza deposunun yanında 
Taşhanın alt katını işgal eden 
'fürk Ticaret Bankası bu yangın
dan çok zarara uğramıştır. Ban -
kanın mahzenini teşkil eden ze
min katı su içindedir. Zararın se
kiz küsur bin lira olduğu tahmin 
edilmektedir. 

İTFAİYE KUMANDANININ 
SÖZLERİ 

Kıymetli itfaiye kumandanı 1ıı
san Değer, bir arkadaşımıza, yan
gın etrafında şu izahatı vermiştir: 

·Geçen büyük Ata Atabek yan
gınında olduğu gibi bu yangını 
da Beyazıd kulesi haber vermiştir. 
İtfaiye geldiği vakit bina tama
men ateş almış bulunuyordu. 

Londra 17 ( A.A. )- Berlindeki İngiliz sefirinin geri çağınlnıası 
. ihtimali hakkında amele fırkası meb'uslarından Maclan tarafından 
sorıılan bir suale cevab veren Çemberlyn, vaziyet hakkında şile hl bir 
rapor vermek üzere sefirin Londraya davet edilmesi hUSU8unun hali· 
hazırda tetkik edilmekte olduğunu söylemiştir. 

İngiltere, Çekoslovakya meselesi dolayısile Berlin nezdinde ye• 
niden teşebbüslerde bıılunmak tasavvurundadır. 

Bazı mehafilde •yatıştırma siyaseti. nin terki ihtimalinden ve 
Sovyet • İngiliz münasebatının ıslahı teşebbüslerinden bahsedilmek· 
tedir. Bazı mehafil, Çemberlayn'in istifa etmesi ihtimalini derpiş ede
cek derecede ileri gitmektedirler. 

Macarlar Endişe 
Ediyorlar 

Budapeşte 17 (A.A.)- Macarların dilekleri veçhlle Macu ve Po
lonyalı kıtaatın iltisakı temin edilmiş olmasına rağmen Budapeştenin 
siyasi mehafili endişe içindedir. Bu mehafll, Almanya tarafından ye
niden yapılan ilhakın birçok mehafilde tevlid etmiş olduğu hayreti 
gizlememekte ve Macarların muvafiakiyetlerini Almanyanın müsa· 
mehakar davranma•ma medyun olduklarını söylemektedirler. 

İyi malfunat almakta olan mehafil, IDtlerin Macaristan hakkın • 
daki uzak veya yakın tasavvuratı hakkında bir gôna hayale kapd -
mamaktadır. Bu mehafil, Almanyanın kendi himılyesi altında olan 
Slovakyayı bir •hudud garnizonu• muhafazası için kullanmak tasav
vurunda olmasından ve bu gunizonun Almanların lll'ZDBDDll göre in· 
tihab edilen anda bir tazyılt icra etmesinden korkmaktadırlar. Al • 
manlarla teşriki mesai lehinde sarh mesai etmiş olan Macarlar bile 
şimdi Macaristanm maruz bulunduğu tehdidi hissetmektedirler. 

Rusya da Müdahale Etmiyor 
Moskova 17 (A.A.) - İyi ma

lfunat almakta olan mehafil, Çe
koslovakya'nın Almanya taarfın
dan tamaınile mahvedilmesinin 

• 

Sovyet hilk\iınetini nherhangi bir 
harekette veya beyanatta bulun
masına sebebiyet vermemesi mub· 
temel olduğunu beyan etmektedir· 

lntihabda 
Birlik 1 GÜZ ELLiGiNiZ i~iN 

• 
idarede 
Birlik 

(Birinci sahifedı>n devam) 
ve yekpare vatanın ne demek ol
duğunu da yeryüzü milletlerine 
örnek bir hususiyetle kavramış 
bulunuyor. 

Milli Şef: 
•- Milletimiz Büyük Millet 

Meclisinin yeni seçiminin başın
da güz kamaştırıcı bir vaziyette 
bulunuyor. Türk milleti beynel
milel siyasetin yann için beklen· 
medik hadiseler ha:urlaması ihti
mali karşısında her türlü nifak -
tan masım ve müteneffir bir hal
de, kendisine güvenir vaziyette
dir.> 

Demekle yukarıda işaret ettiği
miz vasıf ve milmtazlyeti en ay
dın bir şekilde izah buyurmuş o
luyorlar. Ve .. hakikaten şu iki üç 
gün! ük seçim faaliyetinden alı -
nan netice karşısında yine kendi
lerini teyiden: 

Bütün dünyaca taltcı.ır edil -
miş sıhhi güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, giindüz içi" 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususi vazo ve tüplerde satı -
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

İSTANBUL -BEYOOLU --------' c- Yeni seçimin baş-ında mem
leketimizin haiz olduğu kıymet ve'=============~ 
kudret göz kamaştırıcı bir vazi _ ver diye herkesin yanında söyle· 

niyorsun. Ben adama metelik ver• 
yette bulunuyor .... 

mem ve bir daha paradan bahse-
Dememiz günün ifa edeceğimiz 

hizmetleri arasındadır. Muhak - dersen seni şöyle yaparım böyle 
kak ki, bugünün bu aktiv ve müs- yaparım• diye ~öy len?niye başla· 
bet idraki içinde yarının geniş ve mıştır. 
velud varlıığını bulmaktayız. B&ber Tevfik bu sarhoş adamı 

Bir Ayyaş, Koyun Keser Gi~i 
Bir Berberi Böğazın~an Kesti 

(1 inci sahjfeden dnam) 
meyhanelere uğrıyarak tekrar iç
mek istemiş ise de kendisinden ö
tedenberi yaka silkmekle olan 
meyhaneciler ve kahveciler onu 
dükkanlarına sokmamışlardır. Fe
ridun düşe kalka Gazhaneye doğ
ru giden tramvay caddesinden geç I 
mekte iken dükkanınrlı: temizlik 
yapmakta olan berber Tevfiğin 

dükkanına dalmıştır. Feridun dük
kana girdikten sonra berber Tev
fiğe: ·Kaç defadır bana borcunu 

Yanındaki hanlar, müteaddid 
defalar tutuşmuştur. Yapacağı -

mız şey, yangının etrafa siraye -
tine meyda.I\ venneden söndür • 

mekti.Yangın vaktinde haber ve
rilmiş olsaydı, felaketin önü mu· 
hakkak ki daha :Çabuk alınmış o-

güzellikle dükkiirundan çıkarmall: 

istemiş, sarhoşluğundarı ne yaptı· 
ğını bilmiyen Feridun aynanın Ö-

nünde bulunan usturayı kapını~ 

kendisinin koluna girt>rek dışarı 

çıkarmak üzere bulunan Tevfiği 

bir itişle yere düşürmüştür. 
Feridun bundan sonra düşdüğil 

yerden kalkmak üzere bulunan 

berberin üzerine çulfanmış ve e· 
!inde bulunan ustura ile zavallı 

adamın boğazım koyun keser gibi 

kesmiştir. Berber Tevfik derhal 
ölmüş sarhoş katil yakalanarak 
\;ıhki.kata başlanmıştır. 

Söylendiğine göre bu feci cina· 
yet bir kadın yüzünden olmuştur. 

lurdu. İtfaiye, vazifesini her va· 
kit olduğu gibi ölüm ve ateş ile 
Jil1icadele ederek yerine getirmiş· 

tir. Alevler içerisinde çalışan dört 
neferimizin hafif surette yaralan· 

masından başka zayiatımız yok • 
tur.> 
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Kulağınıza Kü e Olsun 

UHALK 

Akı1 Hastahanesinin 
Faa:i ıeti N~ Helce 7 

(5 inci sayfadan devam) 
zinli günlerinde, sokakta, tram • 
vayda rasgelmişizdir. 

Hastalara beyaz bir elbise giydi· 

rilir. Hepsinin numarası vardır. 

Fakat, üzerinde elbise tutmıyan, 
yırtıp atan, parçalıy~n deliler 

vardır. Bunlar çırılçıplak gezerler. 

Bunlara elbise giyd,rmck müm • 

kün degildir. Yaz kış bunlar bu 
haldedir. 

' . 
EN MÜOH\$ 1 

1 
'Icfrika NumarMı ı 59 Yazan : Rahmi YAGIZ 

Sükunu Yırtan Bir Islık Gönüllere 
Buzlu Sular Serpti 

Bir kısım hastalar da vardır ki 
hastanenin içinde, ba'lçesinde ser
bestçe dolaşmalarına müsaade e
dilir. Hatla bunlar ufaktefek hiz
metler bile görürler. Bunlar, dışarı 
bırakılmaz. Bu hastalar da lehli • 
kesizdir. Ağır deliler, zır deliler 
va. dır. Bunlar höcerekrde kapa· 
lıdır. Bir kısmı da höcerelere ka· 
panmakla iktifa edilmez. Zincır

lerle bağlanır. Bunların hayatı bir 
facia halindedir . 

Bu zavallılar, tam akıl hastası

dır. Bunlar yer yüzüniin acına -

cak, talihsiz, bedbaht nıahlükla • 

rıdır. 

\STiRAPTAN 
«:>O N~A -• · 

1 

• 
Bir Saniye Sonra işareti Alan Kapitanın 

Bir Manevrası İsi Halletti • 
RESAD FEYZi 

Hayırsız adalardan sivri adanın 1 

cenubunda yalnız borda fenerleri ·ı 
nin kırmızı ve yeşil ışıklarından 

başka hiçbir aydınlık görünmiyen 
:,'l bir karaltı, ıışı boyalı bir 
;·clkenli gecenin sük,.ıneti içinde 
gölge yığını halinde duruyor, 
geminin arka güvertesinde, dümen 
dolabının başında salt~ ve potur· 
!u 35 yaşlarında sarışın bir gemici 
bekliyordu. 

YelkenlUıin baş güvertesinde 
c:enizi tarassud eden bir vardiyan, 
gözleri karanlığı delmek istermiş 
Jibi bir dikkatle denizin siyah en
ginine dalan poturlu adama ses • 
lendi: 

- Yakub reis bir istimbot ÜS· 

tümüze doğru geliyo~. 
- Nerede! 

- IşıklarLI11 şimdi söndUrdü. 
- Karanlıkta farkediliyor mu? 
- Buradan farkediliyor amma 

oradan görünmüyorsa onu bil -
mem! 

Geminin kaptanı olduğu anla -
fılan poturlu adam, kılığından u· 
nıulmıyacak bir çevikl;kle yerin
den sıçradı .. Anbarın kenarındaki 
dar sintineden koşarak geçti. baş 
güverteye geldi. Varrlıyacının ba
§ında durdu, eğildi, engine baktı. 
Söylendi: 

- Han~ nerede istimbot! 
Tayfa elile karanlıkları dele -

cekıniş gibi bir işaret yaptı: 
- Nah b~ reis .. İşte orada! 
Yakub reis fazla yorulmadı. 

Kulaklarına kadar gelen bir gü
rültü, bir uskurun sulan döğme· 
•inden çıkan bir ses o,a istimbo • / 
tun yakınlarda olduğunu anlat -
mıştı. Bu sırada sükütu yırtan bir 
ı !ık, bir gemici ıslığı bu haber le 
heyecana düşen Yakub reisin gön-

1TOPLANTILAR1 
Boğaziçi spor kulü'::ıünden: 

Kulübümüzün senelik umumi 
kongresi Arnavudköy;inde Cwn • 
huriyet Halk partisi hinasında 19 
mart 939 pazar günü saat 10 da 
yapılacağından üleyerimizin lüt
fen kongreye teşriflerini ehem -
rıUyetle rica ederiz. .. 

Türk Dili ve Duyg,ısu Yayım 

Kurumu 19/3/939 pazar günü saat 
14,30 da Şişli Halkevinde vereceği 
önemli konferansa aza!Jrının, az· 
!ıklar okulları direktör ve öğret
menlerinin, mütevelli heyetleri • 
nin, Şişli, Maçka, Pangaltı ve ci· 
varlarında oturan kalbi memle • 
ket sevgisile duygulanmış vatan• 
daşların onur vermesini diler. 

İstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Aksaray Tevekkül hamamı kar-
1 

şısında 112 sayılı evd» otu_ran Ke-
1 

mal vekili avukat N~cmussakıb 

tarafından müvekkili11ın karısı o·/ 
lup mukadc'una Aksar•y Çakırağa 
mahallesi Külhane so'<ak 4 sayılı 
evde oturmakta iken halen ika -
metg.lhı meçhul Makbule aley • 

!.ine geçimsızliğe mü<teniden açı

lan boşanma davasına aid arzuhal 
rnreti mumailcyhanın yerinin bel·[ 
li olmadığından bahis!~ bila teb- l 
!iğ iade kılınması üzer ine mezkür 
arzuh·ılin mahkeme divanhanesi
ne asılmasına ve keyfi) etin on gün 
zarfında cevab vermek üzere on 
beş giin müddetle illnına karar 
verildiğinden adı geçen Makbu -
lenin mahkememizin 938/1330 sa
yılı boşanma davasına müddeti 
ınezküre içinde cevab vermesi lü· 
zumu tebliğ yerine g_~mek üzere 
ilin olunur. 938/113•1 

!üne buzlu sular serpti. .. Molörlü 
gemici kendi kendine: mırıldandı: 

- Allah cezasını v~rsin .. Yüre
ğimi ağzıma getırdi.. 

Sonra yanında duran tayiaya 
seslendi: 

- Yeşil fenerle işaret ver! 
Bir saniye sonra işareti alan ka

pilen Davust'un .Çar.akkale• is
timbotu gecenın srssizlığine gö • 
mülü duran Sancakta•· yelkenlisi
ne aborda etmiş, başten kıçtan a· 
tılan çımalarla iki gemi birleşti

rildi. İslimbotun karanlık güver· 
lesinde duran bir ad&m, kaptan 
Davust seslendi: 

- Hey. Mister Palmer .•• 
Poturlu yelkenli reisi cevab 

verdi: 

- Buradayım 

siz misiniz? 
Mister Davust 

Delikanlı ingilizce devam etti: 
- Evet ... Tayfalarınızı uyandı

rın .. Benzin tenekelerıni taşısın • 
lar! 

Palmer gemicilerini seferber 
etti. 16 tayfa birden istimbota ü • 

HiKAYE: 

şüşlüler. Tenekeleri aktarma et
meğe başladılar. 

Davust, Palmer adile çağırdığı 

ve Sakızlı Yakub reis ünvanile ta
nılan yelkenli kaplanile Sancak -
tarın gi.ivertesind n komışmağa dal
mıştı: 1 

- Şimdi bir haftalık benzin ve·/ 
riyorum. 

- Evet amma daha iki posta 
ister! 

- Siz bunu boşaltıncıya kadar 
ben ikinci kafileyi hazırlarım 

- Yani dört gün sonral 
- Bugün ne? 
- Perşembe! 

- Pazartesi günü mü? 
- Evet! 
- Olmaz .. Pazartesı günü meş-

gulüm .. Salı günü ancak benzin
leri size teslim edebilırim! 

- Peki.. Yolda bir !(Ün daha 
öldürürüm olur. Burada bekle • 
mek tehlikeli oluyor. 

- Kapiten Brodey ne alemde .. 
Faaliyetini resmi tebliğlerden öğ
reniyorum. 

' Devam t var' 

Sadakal'e Davet 
(4 üncü sayfadan devafll) 

bileceğim en mükemmel, en ha
rikulade bır saadet ... 

- O halde bunu sana vadedi -
yorum, fakat, bır şartla ... 

- Ne gibi bir şart? .. 
- Arkadaşlığımız alolade arka· 

daşhk haddıni aşmıyacak. 

- Hiç birşey anlamadım! ı 
- Bunda anlamıyacak ne var, 

işte sana açıktan açığa itiraf edi
yorum: Ben senin kar~ında, mu .. 
hitin nazarlarından çekinerek na-
musunu muhafaza ve müdafaa 
mecburiyetinde olan bir kadın de
ğilim. Bilakis, her zaman söyle • 

kadınlara mahsus bir gösteriş, bir 
istiğna telakki ederek yola geti
rebıJ.mek ümidile aylarca peşin· 
den koştu. Fakat en küçük bir mu· 
vaffakiyet bıle elde edemedi. 

Artık onunla, gördüğü yerde 
selamlaşıyor ve sadece bir arka
daş gibi konuşuyordu. 

İnsanlar Parayı 
Neden 

Çok Severler? 
(5 inci sayfadan de.-am) 

diğim gibi yine tekrar ederim, ba- Mesela 1913 deki bin markın 

şımdan birçok maceralar geçti. 1939 da birkaç fenig bile kıymeti 
ve bundan sonra da gec;ecek. Çün- yok. Eski rublelerin, !evlerin, le· 
kü benden artık bir ev kadını olup vaların, peçetaların, iiallan da 

Meyus Artistin Macerası 
(5 inci sayfadan devam) 1 929 .da Londrada . tanışmış!ar, A-

diğine göre artist bir zamandan- merıkada evlenmışlerdL Uç se • 
beri işsız kalmış, her akşam sah· ne b'raber yaşadıktan sonra adam 
neyi, sinemayı, san'atı düşüne - boşanma davası açmış ve karısı· 
rek yeniden muvaffakiyetler el- nın geçimsızliğınacr dolayı ay • 
de edeceği ümıdile yatar, fakat rılmak istemiştir. Karı koca Ho-

clevrısı gün yine ış bulamıyarak Jivud'da ayrılmışlardı. O zaman-
kalırdı. Bu hal ise onu gittikçe danberi meyus artist dul kaanış-
yeise düşıirmüş. tı. Kocası mahkemede artısti hem 

_ Eskiden sahnede kazandığı geçimsizlikle, hem de s•.k sık ev-
muvaffakiyetl hiç unutmamış, fa· den çıkıp gitmekle ilham etmiş, 
kat art\k işsiz kalmıştı .Eski za • fazla olaıak bir takım uyuşturucu 
manlann avdet edeceğini ümid mad 1 !er .kullandığım rla ıleri 

elmiş ti. 
Dördüncü kocası olan adam ile 

sürmüştü.Son kocasının adı Mon
ti Bank'dır. 

Bugünkü Netice Bek~eJmiyordu .. 
(4 imcii. sayfadan devam) ı Almanyada orta Avrupada nu· 

şünen zümreleri tarafından tas- faz ve tesirini daha genişletme~ 
vib edilmiş bir hareket dEğıldir. ( içın harekete geçmeğe zamanı mu· 

Katolik Slovakya'nın Alman said bulmuştuı. . . . 
nüfuz ve tesiri altına girmesi Pa- Alg:meı~e Zeıl~ng gazetesının 
palığın hoşuna gitmez. y.azdıgı bır y azıaa manalı l;ır 

Ayrılığın asil sebPbi haricden cumle .. var~ır. Bu Alman gazete· 
yapılan tahrikatta toplanıyor. Ma· sıne gore ."'fovakların ke~d.ı muh-
~rların ve Almanların gezetele· tarıyetlerını ~ ııuhafaza ıçın bır 
· d h b. · •·endı· taraflarına orduy•a ihtiyaçları vardır. Daha .. ·ın e er ırı ..... 

bu ayrılık hareketini teşvik ey • hadisat bugünkü safhaya. girme· 
)ediği görülüyordu. Zaten şu son den evvel Alman gazete~:nın or-
zamanlarda Almanya ile Çek hü- taya koymuş olduğu bu soz Alman 
kümeli arasınd" bir geçimsizlik siyasi mehafilinin fikirlerini an-
de görülmemiş değildL Çeklerin latmağa ka.fı görülmektedir. .. 
Almanlara karşı o kadar uysal Çeko • Slovakya arazısınde su· 
davranmadıkları görülüyordlL kUn ve asayışin muh~fazasl işi 
Orta Avrupada Alman nufuz ve Almanya ile İtalya'yn kalmış ol-
tesirinin ilerlemesi ve yeniden bu duğuna göre bu işde yine Berlin· 
sahada harekete geçileceği keyfi· Roma mihverinin sağlamlığı için 
yeti hiçbir zaman ihtimal haricin- Almanya öne geçmiş bulunuyor. 

Kullanmakla Kabildir -----Bir hamlede nezle ''C Gripi geçirir. Harareti sür'::::Ie 
d~ürür. Ba•, di1, sinir, mafsal, adale a,';rıları ancak 
l\EVROZİN almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

t< Al't T SiR 
icabında günde 3 kaşe alına~, ... lir •. __ _. 

İstanbul ~ıhhi Wıüesseseler Artırma ve Eksi.tme 
Komisyonundan : 
Eksil.meye konulan iş: Sı.lıhi Müze binasının tamiratı işL 

Keşıf bedeli : 4931 lira 75 kuruş,_ 
Muvakkat garanti : 370 lira. 
İstanbul Sıhhi Müzesinde y.apıl.acak tamirat işi açık eksiltmeye 

konu.muştur. 

EksilLme 1/4/939 Cumartesi günü saat 12 de Cağaloğlunda Sihhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bıruısında kurulu komısyonda )",'.lpı
lacaklır. İstekliler şartname, keşif ve buna bağlı diğer evrakı her gün 
komisyondan 25 kuruş muluıbilinde alabilirler. 

İstekliler cari seneye aıd Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka
nunda yazılı l;eigeler ve bu işe yeter muvakkat gananti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte bu işe benzer en az 3000 liralık iş yaptığıne 
datr eksiltme tarihinden 8 gün evvel İst.anbul Vilayetinden almış ol
dukları ehliyE!t vesikalarile birlikte belli •gün ve saatte komisyona 
gelmelerL • l 780• 

İstant.. ul r.mnıyet Sandığı Müdür üğü.ıden: 
938. 765 
Tophanede Cihangir mahallesinde Somuncu sokağında eski 22, 

yeni 24 No. lı apartunanda oturmakta iken şimdi ikamet~ilu meçhul 
Bayan Zafira: 

de kalmış değildi. Berlinin dediği oluyor. Bay Yergi ve Leonardo ile ve 11478 hesab Na. sile müşterek borçlu 
----------------------------·ive müteselsil kefil sıfatile Sandığımızdan aldığınız 4200 !ıraya yukarıda 

Sarıyer Malmüdürlüğünden adresi yazılı aparlım;ının yüz hissede kırk hissesi 13/7/937 tarihınde 
Kıyn.ctı K pı No cıa11 adet mahai.csi ıokağı 

L n Kr. 
5760 00 33 Fırın 1 Sarıyer Yenimahalle caddesi 
Hududu: Bir tarafı Habibe ve Zeynebin dükkanı 

bir tarafı Rifatın kahve dükkanı. Bit: 
tarafı hamam bazan Mahmut hanesi 
bir tarafı tarikiinı. 

Sabih ve Ayşe Fevriyemn evsafı yukarıda yazılı ve Dır adet kargir 

birinci derecede ipotek göstermış idiniz. Vadesinde borcu ödemedıği· 
ıı:zJ~n 12/4/938 tarihine kadar borç miktarı faiz ve komısyon ve dığ·~r 
111a:.;:ıf'.arla beraber 9658 lira 20 kuruşa varmış ve bu sebeblP v;;, 3.!tt2 
t.o. lı kanun ahkamına tevfikan 938/765 Na. lı dosya ıı., y. pıian taki!:ı 

w açık arttırma net'ccsinde mezkür gayri menkul hisı;esı 7080 !ıra 

bedelle Emniyet Sandığı şah!>iyeti manevıyesı namına muvakkaten 

fırınları veraset vergisinden olan borçlarını ödemediklerinden mezkür 
oturmak geçmiş, kendimde 0 ira· 1 böAyllet... 

1 1
.. d b h borcun temini tahsili için 10/3/939 tarihinde birinci ihalesi 18/2/939 

deyi göremiyorum. Yuva kurayım! ın para ar, uzum un a a çc- ·rb · . h. .. .. dd 
1 

.. d d.l · 

iha:e edilmiştır işbu ilan tarıh inden itibaren bir ay içınde bcr~u 
ödemediğiniz takdirde kat'! ihale kararı veriLnek üzere takip dosya
sının icra hakimliğine tevdi edileceği malümı.nuz olmak ve son ih· 
l;arname teblıği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1776) 

İstanbul Emiyet Sandığı lYıüdürlüğünden: 
937 • 237 

derken feci. bı·r traı·edı· oynamak nı·n b·ır k.. . .. .. 1.. kl ı tarihinden ı ı aren yırmı ır gun mu ete muzaye eye vaze ı mış 
oşesıne gomu ur sa a - · 1 · · · · · .. ·· 

ıs. lemem. F k t 1 1 ' 1 k olduğundan talıp erın temıııat akçelerile bırlikte mezkur gun ve saat 
nır. a a can ı para arı nası sa • .. . . . .. 
1 1 B 1 d ğ .. 15 de Sarıyer kazası kaymakamlığında muteşekkil ıdare heyetine mu-

Ne ise, gelelim sana, sen evli ama. ı. ·:mk~n arı a c?opÖrka .. a gam- racaat etmeleri lüzumu iliın olunur. (1756) Emniyet SandJğıııa borçlu ölü Bayan Fatma Zehra mirasçılarına 
bir adamsın bir de çoruğun var. menın ı aru var mı. uz, man· ::==========::================:; ilan yolile son tebliğ: 
Karın da çirkin değil, hem iyi bir da gibi hayvanlar kirli çıkıya bağ· - 1 Murisiniz mutasarrıf olduğu Kadıköyünde eski Osmanağa yeni 
kadınmış... !anır mı?.. Devlet Demiryolları ve Limanları Rasimpaşa mahallesinin Ayrılıkçeşmesi sokağında eski 26 Mü. yeni 52 

- Allah Allah .. Bunları kim uy· işletme U. İdaresi ilanları kapı numaralı ahşab bir evin tam8mLill bırinci derecede ipotek göste-
durdu Allah aşkına?.. Yeni Eserler: rerek 12/2/935 tarihinde 20759 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı 

- Hiç kimse, bizzat ben tahkik Ç Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup (100) lira borcu 27/12/937 tarihine kadar ödemedığındcn faız, komıs-
ederek öğrendiğim hayatından ingeneler ! malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 5/ 4/1939 Çar· yon ve ma~arifi ile beraber borç (121) lira (21) kuruşa vartl'ıştır. Bu 
bahsediyorum! Görüyorsun ya Ra-1 Osman Cemal Kaygılı'nın en gü- şamba günü saat (l0,30) on buçuktt H. Paşada gar binası dahilindeki sebeble ve 3202 Na. lu kanun mucil;ince ve 937/237 dosya ile yapılan 
sim, seninle, senli, benli konuşa- zel ve en beğenilen esendir. Oku- komiôyon tar.afınd3:1' . çık eksiltme usulile salın alınacaktır. takib ve açık arttırma neticesinde mezkür gayri menkul 262 !ıra ı.e 
rak vadet tığ im samimiyetten bir yucuları baştan sonuna kadar kiih Bu işe g;rmek ıstı~enlercn her grup hizasında yazılı muvakkat te- Emniyet Sandığı şahsiyeti hükmiy esi namına ihale edilmiştır. 
an bile ayrılmıyorum ve ayrılını- kahkahalar, kiıh gözyaşları için· minat ve k~nunun ~yın ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine İşbu ilan tarihınden ttibaren bir ay içinde Sandığımıza müracaat 
yacağım da... de bırakacak olan ve bir çingene kadar komısyona muracaalları lizımdır. la borcu ödemediğiniz takdirde kal'i ihale karaı::.ı verilmek üzere takib 
İnan ki seni bir ·erkek olarak çok aşkını en derin ve en canlı tab - Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak • dosyasının icra hakimliğine tevdi edileceği malümunuz olmak ve son 

beğeniyorum. Mükemmel bir er- lalar halinde anlatan bu eser, bu- tadır. . ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1775) 
keksin. Fakat seni sevmiyorum. günlerde kilab halinde çıkmak Ü· 1- 2770. metrek muhtelıf eb'atta Transmisyon kayışı muhammen 

bedeli 4743 !ıra 50 uruş ve muvakkat teminatı 355 lira 77 kuruştur. Çünkü, buna hakkım yok ... Bana zeredir. lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
Komisyonundan : 

ve Eksiltme 1-------------- 2- 7250 adet muhtel:f kuvv<?tte ampul Edison Normal ve ampul hasredeceğın sevgi, ömrünü sana 
hasreden kadının hakkı. Bana ~ H Jk , Bayone. t muhammen bl'deli 3525 lira 70 kuruş ve muv.akkat teminatı 

a @peret 1 264 lira 43 kuruştur. (1769) 
göstereceğ;n ihtimam, e\lde yo • Bu akşam g da ZOZO ___ _.·L-------------------------

Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi bah
çe duvarı, kömürlük ve erzak ambar in· 
şaali işi. lunu gözleyen çocuğunun muhtaç 

1 olduğu şefkat, muhabbet ve ala· Büyük ,Şa~A~~~e~;'.n (H1~r:~~e Jstanbul Vakiflar Direktörlügü ı anları _J 
kadır. Sana son sözüm: Yuvana 

Keşif bedeli : 2493 lira 21 kuruş. 
Muvakkat garanti : 187 liradır. Macn· baleli. 

dön, aradığın zevk ve saadeti o· 
rada bulmağa çalış, hem bu saa- ı 
det d.ğerleri gibi geçici ve yorucu 
olmıyacaklır. Eğer büsbütün bo
zuşmak ve birbirimizı görünce se
lamlaşmamak gücüne giderse, yi
ne selamlaşalım, yine konuşalım, 
fakat iki arkadaş gibi! ... 

* Rasim, bu hiç ummadığı kadın· 
dan dinlediği .sadakate davet!. 
nasihati ve ihtarı karşısında bir 
müddet bocaladı ve bunu düşkün 

İstanbul beşinci icra memur • 
luğundaıı: 

Satılmasına karar ı•erilen do • 
mates ve Iasulya çubuklarile bah· 
çivanlığa aid sair eşya 25/3/939 
tarihine müsadif cumartesi gunu 
saat 12 de Tarabya Bostan yolu 14 
numaralı Koslakinin bostan ye -
rinde satılacağından talib olanla
rın mahııllind1! hazır bulunacak 
memura müracaalleri ilan olunur. 

(16044) 

94J 00 

225 20 

Pey parası 
L ra ı.::r. 

70 05 

16 85 

Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi bahçe duvarı, kömurlük ve 
erzak ambarı ınşatı işi çık eksiltmeye konulmuştur. 

Aksaray Gureba Hüseyin ağa mahallesi Tek- 1- Eksiltme 1/4/939 Cumrtesi günü saat 11 de Cağaloğlunda Sıh· 
ke sokağı 5 No. lı 5 oda iki sofa ve iki halası hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
ve tarası bulunan evin tamamı. yapılacaktır. 

"ercan h•l . . 2- İstekliler şartname keşif hulasası ve buna bağlı diğer evrakı m Daya ~ un mahallesı Valde han ıkın·, .. . .. . . 
C . k ·' t katt 42 N lı •-~- . oda ı Jıer gun komısyonda gorebılirler. ı. emer us a o. AAl.gır run İs . ~ . · - · 
tamamı. 3- teklıler carı seneye aıd Tıcaret odası vesıkasıle 2490 sayılı 

· kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve-
. Y.ukarıda yazılı emlakin açık arttı:.maları on gü~ müddetle t~mdit 1 ya banka mektubu ile birlikte bu işe benzer en az 1000 liralık iş yaptı

edılmiştır. İhalesı 24/3/939 cuma günu saat 14 de ıcra edileceğınden ğına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul vilayetinden almıt 
taliplerin Çemberlitaşda Vakıflar Başmüdürlüğü tnahlfilAt .kaJ.emin"J oldukları vesikalarile birlikte belli gün ve saatle komisyona gelme-
müracaatları. (1751) !eri. cl782• 
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Yeni çıkan plaklar 
Değerli san'aıkar 

BAYAN VEDİA IUZA 

27n272 H Hicazkar şarkı - Bu yıl yalnız geçti ömrüm 
U O. Uşşak şarkı - Yıllarca senin hasretine 

BAYAN Birsen ı KE.l\1AL Gürses 

270274N Tango-sevdahülhüJü 270275 H Urfalı kız 
0.Tango•iaan O.Yakıcı gözler 

llEFiK BAŞARAN 

270277 N Halk şarkısı - Aman..A.llah gurbet ellerde 
O, Halk şarkısı - Lirayı bozdur ayım 

MezkUr plaklar mevsimin en güzel plaklarıdır. Her halde dinleyiniz. 

,_ 

HASAN KUVVET ş RU BU 
Zafıumumi, Kansızlık, J~o111atiz111a, 

Sıraca K e m i k, S i n i r 
hastalıklarına, 
dermansız 

cılız yavrular, yürümeyen, 
ihtiyarlar, solgun kızlar, 

KUVVET ŞURUB'undan içmelidir. 
vereme 

Kanı 

diş çıkaramıyan 
istidadı olanlar 

çocuklar, 
HASAN 

tesirleri 
arttırır, işti ha verir, şif ai 

içilmesi kol;ı.v ve lezzetli çoktur • Fenni surette imal edilmiş, 
bir şurubdur 

Kücük büyük her yaşta istimal 

J,_İ_n_h_i_s_ar_l_a_r_U_._M_u_·· d_iı_' r_lu_·· g_v iı_' n_d'.""':":e_rı_: _ , 
I ı- İdaremizin Cibali Tütün ve Kutu Fabrikalarında _hiı len_ rnrv

- cud olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar '160.0UU· kılo bırıke .. egı tah
min edilen tahta parçası evvelki ihale feshedılerek yeıııden pazarlıkla 
arttırmaya konmuştur. 

II- Muhammen bedeli beher kilosu •50• santım hesabile •800• 

ve % 15 temi nalı • 120• liradır. 

III- Arttlfma 18/3/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 10 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdirıyetindekı Satış Ko

misyonunda yapılacaktır. 
IV- Tahta nümunelerı Cibali ve Kutu Fabrikalaı ında gcirülebilir. 

<1674· 

edilebilir • 

Sıhhatinızı Severseni~ ? * * I- İdaremizin ÇamaJtı tuzlası için alınacak 2 adet Dizel lokomoli! 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

İZ M I RİN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

İstan bu l Sıhhi Müesseseler Artırma 
Komisyonundan : 

Muhammen bedeli sıf İzmir ,5400. lira. % 7,5 muvakkat teınina-

V0 Eksiltme MAKAHNA l ARI tı 405 liradır. i II - Eksiltme 3/4/939 tarihine rasthyan pazart<>si günü saat 15,30 da 

Eksiltmeye konulan ~: Heybeliada verem 

merdiven ve tesviye 
ıanatoryomu duvar, SeJılnik Sergisinde Büyük lacaktır. 

1 
Her yerden israrla isteyiniz 1 Kabataşa Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komısyonunda yapı

işleri. .Mükafat · III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-

Keşif bedeli : 6648 lira 84 kuruş. 

Muvakka t garanti : 424 lira. 

Heybeliada sanatoryomu du\•aı, merdiven ve tesviye inşaatı işi a-

çık eksiltmeye ıkonulmuştur. Eksiltme 1/4/939 cumartesi günü saat 

11,30 da Cağaloğlunda Sıhhtıt ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın· 

da kurulu komisyonda yapılacaktır. İstekliler şartname keşif ve buna 

t.ağlı diğer evr.akı her gün komisyonda görebilirler. İstekliler cari se-

neye ait Ticaret Odası vesikaile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar 

ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 

birlikte bu işe benzer en az 3000 liralık iş yaptığına dair eksiltme tari

hinden 8 gün evvel İstanbul vilayetinden almış oldukları ehliyet vesi· 

kalarile birlikte belli gün ve ılaatte komisyona gelmeleri. (1781) 

nabilir. 
------------- JV - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız tekll11eri ni 

ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum Mü
jürlüğü Tuz Fen Şubesine berayı tetkik tevdi etmeleri ve tekliflenrun 
katulünü mutazamrnın vesika almaları lazımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme 
parası makbuz veya banka mektubunu ve münakasaya ıştirak vesika
sını ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü eksıltme saatinden 
bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14,30 a kadar mezkur komısyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde verınelen 13zınıdır. • 1035. 

* * 1- Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 .adet yük-
sek randımanlı sigara makinesı kapalı zarf usulıle eksiltmeye kon
muştur. 

---------- - - --- ------------!·--- ----------/ II- Muhammen bedeli (sif 24000 lira) muvakka.t teminatı 1800 

Belediye Sular İdaresinden : • Karaköy-Kemeralıı -,. liradır. 1-------------------- ------
Belediye Sular İdaresinden : 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'atta adi döküm ak-
samı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus içın tanzim edilen şartname idaremiz levazım ser
visinden parasız olarak satın alınabilir ve nümuneler ayni serviste 
görülebilir. 

2 - Talipler, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını 

ihale günü olan 10 nisan 939 pazartesi günü saat •15• e kadar Taksim 
idare merkezinde müdürlüğe vermelidirler. 

Bu saatten sonra getırilecek zarflar kabul edilmez. ·1715. 

Tane Kuruş 
--

Sipahi 25 ( Madeni kulu) 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 3() 

Çeşit 50 72,5 

• 

Aı• R G b ı · ı III- Eksiltme 2/5/939 tarihine raslıyan salı günü saat 15 de Ka-
l iZ e ze 1 bataşda kain L. evazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Rus _ Zh parçaları hakiki Ford IV- Şartnameler her gün parasız olarak yukarıda sözü geçen şu-
parçaları her nevi Oto lastik- beden almabilır. 
leri Amer ikan sistemi ga - ı V- Mübayaa olunacak makineler Molins, Stand.art, Milller, Skoda 

til . ı· tik t · · fabrikaları mamulatından olacaktır. ran ı as amırı 

VI- Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerıni % 7,5 güvenme 
Sahibi ue neşriyatı ıd<Jre eden parası maktuzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarfların 

Ba§ muharriri eksiltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evvel'ne 
ETEM İZZET BENİCE !tadar (saat 14 de kadar) mezkür komisyon başkanlığına makbuz mu-
Son Telı:raf Matbaaaı kabilinde vermeleri lazımdır. (1713) 

Kapalı zarfla münakasa ilanı. 
İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'adda bronz musluk 

ve teferrüalı kapalı z~la münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servı
s.inden parasız olarak alınabilir ve nümuneler idaremizde görülebilir. 

2 - Talipler, şartnameye göre hazırlıyacakları kapal1 zarflarını 

ihale günü olan 5 Nisan 939 Çarşamba günü saat 16 ya kadar Taksımde 

idare merkezimizde müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra 
getirilecek zarflar kabul edilmez. • 1716• 

Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kulu) 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 

Çeşit 100 145 
' -, 

.ı ' . 
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