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En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Cumhurbet Balk Partisinin ıiarı :rap-k 

llıtldannda olmadılı işlerle ayuşhınıon ve 
oy~la)'ıcı söılerte millete karşı gündelik sJ

.vaset takib etmek değil, Türk vata.nmı mll

Jetlnl her cepheden layık olduğu mevkle 

cıkarmaktır. 

1 
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İDARE • İLAN: Tel: 20 "3 27 
Telırraf : ht. Son Telpııf 

Türk-Buıuar 1Son vaziyet Bü ünUmidleri Suya Düşürdü 
Dostluğu 
İ .......... ki mı--·ııet B"""""'""a~bak.....-anlar~ının 1 Fransa ve Romanya Yeni ve F evkalii.de Tedbirler 
dün ıı:cccl<i nutukları üze • 
rinde dikkatle durulmak 
yerinde olur. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE Uzere Faaliyete Koyuldular 
D 

osl ve komşu Bulgar hüku
metinin muhterem Başve
kili Ekselans Köscivanof 

dündenberi Ankarada Cumhuri • 
yet hükiimetinin misatiri bulu • 
nuyor. 

----------------------------------------------.... ------------------------------------------------------------Almanya ile Devletler Aras1ndaki Münasebat inkıtaa Uğrıyacak mı? 

Sayın misafirimizin geldiği giin 
de de işaret ettiğimiz gibi iki mil
let dostluğunun daha şamil bir 
tarzda inkişafına hizmet ede•e • 
ğinden emin olduğumuz bu ziya
ret herhalde dünya işlerinin çok 
karıştığı ve naziklcştiği bir dev
reye raslamaktadır. Bu karışıklık 
ve nezaket devresi içinde en baş
ta akla gelen mevzu yalnız iki 
mill~t ara>ındaki samimiyet ve 
doslluğun bir defa daha teyidi 
ve tcbariizii oldnğu kadar ayni za· 
manda Balkan birliğinin de bü • 
tün Balkanlıları lmvvctlc içinde 
derlemiş bulunarak takviye bulmıı~ 

. olmasıdır. Balkan birliği fikrinin 
esasına taman1ile tar:ıffar ve n1ii · 
zahir bulunduğuna itimad]a kani 
olduğumuz mulıtoreın Rulgar 
Başvekilinin bu bakımdan dü11 
gece sayın R~fik Snydam'ın: 

c- Bizim ıçin neş'e 11e mem ıııı- 1 

niyet kııurıağı olan ziııaretinfa. 

bPynelmilPl variyetin bılhn~sa 11a
zik oldıığıı bir zamana te•adii( Pt
m esi sehe1ılle dalı ıı büyük bir ma· 
na iktisııb etmektedir .• 

Dünya işlerini aralarında umu mi bir anlaşma ile hal arzuları son vekayile suya diişen dörtlerin 
-tünih'teki toplanmalarına aid bir intiba 

'' . Almanya, Bratislavı ,, da ilhak 
Etmiye Karar Verdi 

1ta1 ya' n ı n 
Metalibatı 

26 Martta Musolini 
Dünyaya ilan 

Ed ~cek 
Roma 18 (Hu'"'·'~ ) - M us

suli1ıı. 26 Tnu rt ta , Pm ekter fa
.şıstJerın yıldonlı-ntu ru'iı1111 He

bet ile J'vf u.ssulını s tu.dı1Hlo 1tLit4 

ı , !;::~:.~~~~'J;i.~~~:~:~::.~~::., 
nu.ıuk . radyolar ılP neŞTedı .. 

Lecek "" halk. İtalymı ~ehiT • 
lerırı.-ın meydarı.ıu,.ındn ıop -
laııaTak nuıku rarlyo )wpar -
jörlerınden din!iy<>ı-•klerdw. 

Gaııda. Tetegrujn gazete -
sinde İtalyamn Frnnsaya kar
şı taleblerınden lıahsederke-n 

diyor kı · 

Diyen ve: 
•- Bu 1'aziyet, bizden daha bü

yük bir teyakkuz istemektedir. 
Bu hususta ise mukadderatın yaıı
yana koyduğu Balkan milletleri 
arasırıda mümkün olduğu derece· 
de tam bir samimilik ve itimadın 

Ç 
eko-Slovakya'nın birer vt .. 

layet halinde Almanyayn 
ilhakından sonra dünya va

ziyeti birdenbire seyrini değiş • 
tirmiş, Avrupa sulhunu Uıhdid 

etrneğe başlıyan vukuat sür'atle 
inkişaf etmiştir. 

.şar saatimizden sonra zuhar eden 
vekayii aşağıda hulasal:ın karile
rimize bildirmeyi faydalı bulduk: 

Çek o - Slovakya'da 

j rek meçhul &Sker !:ıb1desin(; ç& • ı 
Jenkl<'r koymaktadırlar. 

Almanlar bilhassa Prag'da vasi 
mikyasta tevkifat icra etmişler 

ve derhal Prag civarında bir te- / 
cemmu kampı kurmuşlardır. 

- ltalyanın Franııaya kar· 
§ı talebleri, Alman.ya lt! ak· 
tedilmiş heT hangı bir pakta 
müstenid değildir. Bu taleb· 
1er. siyas; reahtefe.,.e dayanı· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Son vaziyet hakkında dün inli-

Bılhassa Çekya'dakı ahali muz· 
tarih ve meyus bulunmakta, ka
dınlar gözyaşlarını zaptedemiye-

Alınan askerleri Çekya ve Slo-
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Seçim F aaliyeti1 " - -- -

Gidecek Meb'uslar Başvekilin · --
Riyasetinde Toplandılar 

ıkinci Müntehib Seçimi Yarın Akşam Bitecek 

A 
nkara 18 (Hususi muha -
birimizden) - Seçim faa · 
liyeti yurdu her tarafında 

büyü kbir hararet ve hızla devam 
etmektedir. 

Seçim her tarafta yafın ak • 
~am sona erecektir. 

UMUMİ DİVAN 
Parti namzedlerinin tasnifi işi 

devam etmektedir. Parti umumi 
divanı bu hafta içinde toplanacak, 
~ılan tasnife göre kat'i nam • 

zed listesini hazırlıyacaktır. Bu 
listenin bu ayın 24 vPya 25 inde 
matbuata verilmesi mukarrerdir. 

BNGÜNKÜ İÇTİMA 
İntibah mıntakalarında vazife 

görecek 28 meb'us bugün Başvekil 
Refik Saydamın başkanlığında bir 
toplantı yapacaklardır . 

Bu toplantı da vazifeleri hakkın· 
da direktıf alacak olan meb'us • 
lar bu akşam mıntakalarına ha • 
reket edeceklerdir. 

Ankarada lıirinci mUntehib ler reylerini Jmllaoıyorlar 

Ankara 4 Bankası umn mi merkez binası 

İş Bankası idare 
Meclisi Dün Baştan 

Başa· Değişti 
. Eski Reis, Umum Müdür, Meclisiidare Reisi 

A 

ve Azalar Partinin Son Kararına Uyarak 
Bankadaki Vazifelerinden İstifa Ettiler 

D 
ün, İş Bankası heyeti umu· 
mıyesı. Ankaradaki merkez 
bınasında bir toplantı yap

mıştır. 

Cumhuriyet Halk partisi, meb-
uslukla idare meclisi azalığının 

bırleşemiyeceği yolunda bir karar 
vermiş bulunduğu cihetle bu ka· 
rarın derhal tatbikine tevessül e
dilmiştir. Bu cümledP.n olarak, 

Türkiye İş Bankasının hepsi meb
us bulunan idare mecFsi reis ve 
azaları istifalarını vermişlerdjr. 

İstifa, dün, Fuad Bulca ·nın riya • 

setinde toplanan alel8de hissedar
lar heyetinde verilmiştir. İçtima
da. Riyaseticumhur um mi katibi 

Kemal Gedeleç, Parti umumi sek· 
reteri Fikri Tuzer, eski Başvekil 
Celal Bayar bulunmakta idiler. 
Kem al Gedeleç, Dr. Fikri ve Ce
mal · Yeşil tarafından verilen bir 
takrir ile idare heyetine Merkez 
Bankasının eski umum müdürü 
Salahaddin Çam, Feridun Manyas, 
Ahmed Nasimi, Rifat Ilgaz, Kema,I 
Belediyeler Bankası idare mecli • 

(IJevamı 6 ıncı sahifede) 

yor. Miı.nasib bir zamanda sa· 
rih bir surette ıleri siiriile -
cektfr. 

Kadının 
Arkasına 
Takılmış 

İki Genede Buna Mani 
Olmıya Çalışmışlar 
Dün gece Sultanselirnde bir ya

ralama hadisesi olmuş, iki genç 
komşuları olan bir bayanın arka
sına takıaln bir adamı yaralamış· 

lrdır. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

KISACA 1 
Berber, Demiş 

Selim Tevfik, Tan'da bir anket 
neşrediyor. Müntehibi 511nilerle, 
profesörlerle, yüksek mekteb 
gençliği ile görüşmüş ve .• sormuş: 

- Hangi muharrirleriıı meb'us 
olmalarını istersiniz?. 

Rey tasnifinde Hüseyin Cahid 
Yalçın, Aliagündüz, Etem İzzet 
Benice, Burhan Felek, Ömer Riza. 
Doğrul, Ahidin Daver, Suad Der• 
viş, Peyami Sala... meb'usluğa 

Hlyık görülmüşler. Fakat (Selim 
Tevfik := Naci Sadullah ve Peya
mi Safa := iki rey) bir araya geti
rilip yanyana dizilince listenin hik
meti erbabınca hemen anlaşılı • 
yor. 

Fakat, telaşa ue mahal var? 
Berbere sormuşlar: 

- Saçım ak mı, kara mı?. 
- Önöne düşünce görürsiin. 
Cevabını vermiş! 

Biz de 25 martı bekliyelim. ... . 

Muhlerem misafirimiz A nkııra istasyonunda 

Reisicumhurumuz 
Bulgar Başvekilini 
Kabul Buyurdular .. 
Oğleyin Riyaseticumhur 
Köşkünde Ziy.afet Verildi 
Bu Akşam Bulgar Elçisi Bir Ziyafet Verecek 
Ve Bu Ziyafeti Bir Suvare Takib Edecek 

A nkara 18 (Hususi muhabi
rimizden, telefonla)- Re. 
isicumlıur İnönü, bugün 

tam ll.45 dl' şehrinıizdl' bulunan 
dosı Bulg•ristanın kıymetli Baş

wkili Köseivaııof'n kabul etmiş
tir. 

Bayan İnöııii de tam 12 de Ba
yan İvanof'n kalıul eylemiştir. 

Bulgar Başvekili Milli Şefle bir 
saat kadar görüşmüşlerdir. Mii • 
tcakılıen Reisicumhırrla refikaları 

misafirlerine Riyaseti Cwnhur 

köşkünde bir öğle ziyafeti ''<'rmiş
lcrdir. 

Bu akşam Bulgar elçisi tarafın
dan Ankarapalasdn bir akşam ye
meği verilecek ve bu yen1eği bir 
süvare takib edecektir. 

Ekselans Köseivanof ve refaka· 
!indekiler yarın akşam şelırimi:ı:

den ayrılacaklar ve merssimle u
ğurlanacaklardır. 

BAŞVEKİLİMİZİN NUTKU 
Başvekil Refik Saydam ta;a -

(Devamı 6 ıneı sahifod4') 

1 BA:HÇEKAPI FACİASI 1 

Suçun Hakiki Amilleri 
Henüz Belli Olmadı 

Yangın Yerinde Bugün Bir Keşif 
Yapılması Muhtemel 

Yangın meselesile yakından 

meşgul olan miiddeiumuml 
...,ikmet Onat 

H asan ecza deposu yangını 

tafsilatını dünkü sayımız
vermiştik. Yangının adlı 

tahkikaktı da tekemmül etmek • 
tedir. Tahkikata müddei umumi 
muavinlerinden Rıfat el koymuş 
ve tahkikata gece yarısına kadar 
devam etmiştir. 

Tahkikat iki cepheden yürütül
mektedir. İşin birinci cephesi, yaıc. 
gını yapan Alinin, Mustafanın 

teşvikile dükkana ateş vermesi, 
ikinci sephesi de Alinin bu yan -
gın işinde herhangi bir sebcble 
başka birisi tarafından alet olarak 
kullanılması ihtimalıdir. 

Maznun Rizeli Ali 14 yaşında -
dır. Yapılan sıkı bir sorguda Alı 
mütereddid cevablar vermiş, yal 
nız yangını kendi çıkardığını ve 

(Devamı 1 ıncı sahifede) 



1 HADiSELER KARŞISINDA~ 
-------·--Son Telgraf-· --

TAMİRLER İÇİN 

SARFEDİLEN PARA 

trüsk vapurunun uzun za
man sefer yapamıyacağı 

anlaş ı ldığı için, .3irkeci rıh
tımından alınarak, Kabataş önle

rine d emirlettirildL Öyle ya, hiç 
olmazsa, toşboşuna rıhtımı işgal 

etmesin.. 

Trak vapuru da havuzlanmak 
lizere İstlnyeye çekilm~ Bize 

öyle geliyor ki yeni gelen ~u be-

7az boyalı vapurlar, seferden çok, 

günlerini tamirde geçiriyorlnr. 
Bu kadar tamire ne can dayanır, 

ne de para.. Galiba vapurların kıy

metinin bir iki misli de tamirler 
için sarfedilecek!. 

SAHİBSlz EŞYA 

VE KEDh.ER,K KÖPEKLER 

Gümrükte, binlerce kilo sahih· 

alz hurma var! Bunlar talebeye 

verilmek üzere, mekteblere, H '=' -

evlerine dağıtılıyor. Adeta hur -

ma ziyafeti çekiliyor. Hurma tatlı 

bir ~tir. İyi bir gıdadır. Güm
rükler idaresinden Allah raz.ı ol- 1 
11111-

Sahlbs!z olan ~yler böyle da· 
tıtılacaksa, tılanbul so '•ilların
daki başıboş kediler ve köpekler 

de, belediye tarafından her eve 
birer tane verilecek mi, dersi • 

nlz! Öyle ya onlar da sahlbsiz!. 

Bu sahibsiz hayvanatı ehliyenln 

itlafı daha isabetli bir iş olsa ge
rek . .. 

HÜSEYİN RAHMİ 

TUFAN İÇtNDE-

•Arslan Tufan• imusını koy -
muş! 

Arslan Tufan! Bu imzanın, tef
rika ile bir münasebet ini bula -
madık. Düşündük, taşındık: Bu
nun manası, olsa olsa, üstad Hü
seyin Rahmi'ye bir arslan payesi 
vermekdir, dedik_ .. O vakit de, 
tufan kelimesi bizi düşündürme
jte başladı. Bunu da şöyle t efsir 
ettik: Nuh'un gemisi Tufandan 
nasıl kurtuldu ise, Hüseyin Rah
mi'nin romanını d~ İkdam'ut 

musahhih tufanından öylece kur
tarmak lazımdır! 

Bilmiyoruz, İkdam refikimizin 
güzide tahrir ailesi na.'11 tefsir 
ederler? 

GAZETE SERLEVHALARI 

A&ASINDA CEVELAN 

Yine dünkü İkdam refikımızdP 
şöyle bir serlevha gözümüze ili~
ti: •.3iliılı yarışının neticesi. _. 

Merakla, dünya silfilı yarışının 
neticesini bekliyorsunuz de.iıil 

mi?. İkinci serlevhada bunu öil
renmek rJ.>vetiile, satırlara göz 
gezdiriyorsunuz.. Sil.ih yarışının 

neticesi şu imiş: ·Dünya silahlar 
altında ezilecek..• 

Demek, o kadar çok siWı ya
pılacak ki, ihtiyar küre, bu sık
leti çekemiyecek, öyle mi?. 

Fakat, be birader, unutuyorsu
nuz ki, si!filıların yapıldığı mad
deler Merih yıldızından gelnıi -
yor, yine dünyanın içinden çıkı

yor. Neden fazla bir ağırlık ol • 
sun?. 

Si PO L • 
1 Modern 

·Maliye 
Şubeleri 

Ve .. Mahkemeler 
... ,,, ~ ' . . 

Nerelerde Hangj AçJlk Adama 
. i~~~: y~;~ !::~kma- Ne'er Yaptırmaz'! 

liye tahsil şubelerı ınşa edilecek- J 1 
tir. Hazırlanan programa göre 
Beyoğlunda Şişhane karakolunun "Görüyol'i!uouz ya Kısa Bir 
yerinde bir maliye şubesi ve mal Zaman Sonra Yine 
müdürlüğü. Bcyazıdda eski Zey
neb hanım kona/;'1 yanında bir ma
liye şubesi; FaLhde Kıztaşında 

bir mal müdürlüğü; Taksimde 
şimd.ki su depolarının arkasında
ki emlak şirketine aid arsada bir 
maliye şubesi olmak üzere dört 
yeni bina yaptırılacaktır. Bunlar
dan Şişhanede yapılacak maliye 
binası müteahhide ihale edilmiş 
ve inşaat hazırlıkları başlamıştır. 
Kıztaşında yapılacak şube bina -
sının da projeleri hazırlanmış ve 
nafıaca tasdik olıınm.ıştur. Nisan 
ayı içinde in~ata başlanacaktır. 

Beyazıddald binanın projeleri ha
zırlanarak nisan için:!e ihaleye 
çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

Yobazlara 
Aman Yok 
Adliye Vekaleti, Bazı 

Yerlerde Arab Harfleri 
He Türkçe Okutanlar 
Hakkında Bir Tamim 

Gönderdi 
Bazı yerlerde Arab harflerile 

çocuklara türkçe okutanlar hak
kında ceza kanununıın 526 ıncı 

maddesine göre tııkibat yapıl -
makta olduğu Adliye Vekaletine 

lun1ınızda ytm.,. 

A 
rab Mustafa yüksek sesle 
konuşuyordu: 

•- Evet ben yaptım. İtiraf 
ediyorum. Çünkü, met"bur oldum, 
çünkü yavrularım evd;? açtı; be -

nim ekmek getirmemi bekliyor • 
!ardı. Cebimde on param yoktu. 

Fakat onları gıdasızlıktan da öl-

düremezd;m. Muhakkak bir yer
den para bulmalıydım.. 

Bundan bir iki ay evvel de ge
ne bir hırsızlık suçundan dolayı 

karşınıza getirilmiştim. Hatırlı -

yorsunuz değil mi?. Beni yirmi 
güne mahküm etmiştiniz. Bu ce-
zayı uslarunaın, akıllanmam için 

vermiştiniz. Fakat görüyorsunuz 1 
ya, aradan daha kısa bir zaman 
geçmeden, gene bir iş becerdim..• 

Suçlunun gözleri dolmuştu: 

•- Ben, evet ben nihayet bir ı' 
insanım. Ben de nrunuslu, diirüst 

bir adam olmak, kendimi herkese 1 
öyle tanıtmak isteröm. Tuttuğum 

yolun doğru olmadığının farkın
dayım_ 

Hapisaneden çıkınca, beş on gün 

bir iş için birçok yerler(" baş vur
dum, yalvardım. rica ettim. Fa -

kat müracaat ettiğim her kapıda 
da: cSen sabıkalısın, ~ana iş ve- ı 

remeyiz.. , dediler .. Hamallık el· ı 

meğe başladım. Fakat 1'.azandığun 
beş on kuruşla evimi idare ede -

Kahvede Kumar 
Oynamışlar -

Suçlu, "Ben Hadiseyi İşler 
Olup Bittikten Sonra 

Öğrendim.,. Diyor 

K 
ahvesinde Yani ve Ali is -
minde iki miiştersine kumar 
oynatmaktan suçlu Avakın 

muhakemesine dün Sultanahmed 
birinci sulh cezada başlandı. 

Avak suçunu inkar etti: 
•- Hadise pazar gi.iııü oldu. Bir 

işimi görmek maksadile kahvemi 
Karabete teslim ederek gitmiş -
tim. Ben dışarda bulunduğum sı· 

rada, Yani ile Ali kahveye gel -
mişler, Karebetten iskambil ka
ğıdı istemişler, oyun oynamışlar, 
bilahare de kavga etır.işler ve ni
hayet karakola götiirii!nıiişler. Ha
diseyi, bir saat sonra. diikkinıı 

döndüğüm zaman, · ' bütün bu 
işler olup bitt'.kten sonra öğren
dim. Ben kat'iyen onlara kumar 
oynatmadım_. • 

Ali de şu ifadeyi ve::-dl: 

•-Biz gerçi Avakın kahvesin
de iskambil oynadık_ Fakat bu o-
yıınu, çayına oynadık. Sonrıt bir 
parti de sinemasına oynamağa ka
rar verdik. O sırada aramızda ib
tilıi.f çıktı. Kavgaya ba.<tladık. Yani 
beni döğdü. Bunun üzerine ben 
de polise giderek, keyfiyeti an -
lattım .• 

Aliden $Onra dinlen~n Yani de 
kahvede kumar oynamadıklarını 

iddia etti. 1 
Duruşma başka bir güne bıra

kıldı. 

İkdam refikimiz, Ali Naci Ka
racan'ın pek eski dostu olan Hil

ıeyin Rahmi'nin yeni bir eserini 
tefrikaya başladı. Fakat, Ali N11-

ci Karacan, htııa, üstada azizlik 
yapmak i tiyadını kaybetmemiş o

lacak ki, dünkü tefr ikanın altna 

cHüı.eyln Rahmi» imzası yerine, 

İkdam refikimizin bu harikulıi.

de güzel ve anlayışlı serlevha.lan 
koyan güzide teknisyen yazı iş

leri müdürler! orta mektebıerin 
ikinci sınıflarında kimya dersi o
kumamışlar mı acaba!. Meşhur 

Fransız kimya alimi Lavoisier, 
dünyada hiçbir şeyin yeniden vü
cud bulmadığını, hiçbir şeyin de 
kaybolmadığını söyler. 

Kimya ilminin esasını da bu 
kaide teşkil eder. 

AHJIJRJ) RAUF 

ı vaki müracaatlardan anlaşılmak
tadır. Bu münasebetle Vekalet 
Cumhuriyet müddeiumumilikle -
rine şu tamimi göndermiştir : 

miyordum. ı 
Nihayet, gene başkasının malı 

ile geçinmekten, hırsızlık yapmak-

tan başka bir çare kalmamıştı, be
nim için ... j 

Nihayet Yakayı 
Ele Verdi 

1 
KOÇUK 1 

__;,.H...;;.A...;.,=B_E:__R_, L_E_R_ 
* Ankarada Yenişehirde ya -

pılmakta olan yeni telefon san t -

ralı ln~aalının muvakkat teslim 
ınuamelesine başlalillljtır. 

Bu ayın y irmi beşlnden itiba -
ren abonelere telefon verilmeğe 
başlanacaktır. 

* Suriyedeki vaziyet gerginll
ğini muhafaza etmektedir. Şam
da yirmi bin kişinln işt irakile mu
azzam bir niting yapılmıştır. İlk 
defa olarak Fransız askerlerinin 
de izinleri iptal edilm i ştir. 

* İngiltere Hariciye Nazırı 
Lord Halifaks, milli bir kabine -
nin teşkili için sarfedilen gayret,.. 
!ere önayak olmaktadır. Muha -
fazakıir meb'uslardan büyük bir 
kısmı, Lord Halifaksın bu gayret
lerine yardım etmektedir. * Fillstindeki milli Yahudi kon
seyi. &On İngiliz tekliflerini pro
testo için 24 saat grev ilanına ka
rar vermiştir. Grev gelecek pa
zartesi günü yapılacaktır. 

- "'-==- . - - ----

Gıda 
Maddeleri işi 
Belediye istişare 
hey'etinin Lağvı 
Düşünülmektedir 

Ekmek imaliyesinin dÜjiiriile
rek narhtan tir miktar tenzilat 
icrası ve altmış para noksanına i
kinci nevi ekmek çıkarılması 

hakkındaki karar, Vali ve Bele
diye Reisi Lutfi Kırdar'ın t asdi
kınden geçirilecektir. Diğer taraf
tan belediye iktısadi istişare he
yeti dün. İktısad Müdürıüğünde 
toplanarak yağ işini de tetkik et
miştir. Yağların mahlut olup ol
madığının anlaşılması için bun -
lann evsafını gösterir etiketler 
konulmasına karar verilmiştir. 

Söylendiğine göre istişare heye
tinden matlüb semere elde edile
mediği için mezkiır heyetin lağvı 
ile bu işin hükumet merkezince 
ve ilmi bir tarzda tetkiki düşü -
nülmek tedir. 

Hafif enin Sarayında 1 
ı_e_ir_i_s~,_n_y_o_ı G_uz_e_li_, 

Tarihi Roman: l.'\"o. 26 
İçlerinden tirisi, Bizanslı Ge

nerale derd yandı. 
Halifenin memurları bizden çok 

ağır vergiler alıyor. Artık bu yük
lere tahammülümz kalmadı . Siz 
neden buraya gelip otur muyor -
sun uz? 

General Andronik ayrı ayrı 

gençlerin yüzüne baktı: 
- Hepiniz, bu fik;rde misiniz! 
Hepsi birden başlarını uzattılar: 
- Evet. Vergilerden hepimiz 

1tklıyetçiyiz. Kacancım•zdan eli
mizde birşey kalnıı) or 
Halifenin sarayında ü!d-mtaıı: 

Andronik sordu: 

Yazan: CJ::LAL CENGİZ 

- Ne alıyorlar sizden! 
- Kazancımızın onda birini .. 
Bizanslı general güldü: 
- Hiç şikAyet etm2yin.. Biz ge

lirsek, hem kazancınızır. onda iki
sini alırız. Hem de sizi böyle so
kaklarda tenbel tenbel dolaştır -
mayız .. Hepinizi çalı~tırırız. 
Hırisfiyanlar birbirlerine bakı

şaı ak sustular. 
Androni.k gençlere sordu: 
- İmparatora fChr in izden bir 

hediye götürmek istiyorum. AI, -
ğım kızların hiç birini beğenme -
dim. Aranızda, İmparatora lıl• ·· ' : 
bir kız tanıyan yok mu? 

•Kanun ve nlzamlara aykırı o
larok açılan mekteblerde yapılan 
türkçe tedrisatta eski harfler kul
lanıldığı takdirde failleri hakkın
da ceza kanununun 261 ve 526 ın

cı maddeleri mucibine!> takibat 
icrası lazımdır. Çünkü bı. takdir
de karıun ve'nizamlara aykırı o
larak mekteb açmak m~takil bir 

suç teş]\ il ettiği gibi bu mekteb
lerde türkçe tedrisatın Arab harf
lerile yapılmış olması da ayrı ve 

müstakil b ir suç teşkil eder .• 

-*-* lngilterede mecburi asker -
!iğin ihdası hakkında kuvvetli 
bir cereyan vardır. 

* Şoför Anastasın idaresindeki 
1507 numaralı otomobi! Karagiim
rükte Fevzipaşa caddesinde ku -
cağında üç aylık çocuğile geçmelı:-

1 te olan Vahide adında bir kadına 
çarpacak her ikisini de yaralamış
tır. 

inkılabın mes'uüyetini yük· 
lenen Cumhuriyet Halk Par
tisidir. 

Gençler sustular_ Ve biraz son
ra İbrahimin yüzüne baktılar. 

İbrah im tehlikeyi anlayınca 
meyhaneden kaçmak istemişti. 

Andronik, İbrahim in kaçmak 
istedigini sezdi: 

' - K imd;r bu adam? 
Di ·e ba ğırdı. · 
Gençler korktular: 
- Bır müslürrı an .. 

Diye mınldandılar. 
Audronik fena halde hiddet -

lenmişti : 

- İçinize kadar sokıılan bu ha
fiye demindenberi bi:ı: i mi dinli
yordu? 

Diyerek ayağa kalktı .. ve adam
larına seslendi: 

- Yakalayın şu köpeği_ 

Gençler İbrahimin ne a zılı bir 
adam olduğunu biliyorlardı. 

- Ondan size ve bize zarar gel
mez .. 

Diye söylendilerse rie, generalin 
kanı oynamıştı bir kere. Verdiği 

Hiıdise gecesi saat onda Fatih j 
türbesinin bulunduğu avluya. du- • 
varından atlamak suretile girdim.

1 

Kömürlüğün kapısını açtım, içe
riye girdim ve beraberimde gö -
türdüğüm iki çuvalı doldurmağa 
başladım. Fakat bir miıddet son

ra, çuvalları dışarı çıkarmak için 
arkama yüklenirken, türbe bek
çisi Hüseyin geld~ beni yakalıya

rak polise teslim etti. 

Ne yapayım! Talihil'tiz yokmuş .. 1 

Eğer yakayı ele vermeseydim, o 
iki çuval kömürü satarak, evimin 
beş on günlük ibtiyacuıı temin e
decektim. 

Biliyorum, şimdi beni gene 
mahküm edeceksiniz, bana gene 

ceza vereceksiniz. Fakat ben içeri 
girip çıktık tan sonra eğer bir iş 

bulamazsam, bu gibi suçl.an tek
rar işliyeceğim, sizin!~ tekrar gö
rüşeceğiz!.., 

Arab Mustafanın dün asliye 
dördüncü cezada başl•nan mu -

hakemesi, karar için kaldı. 

MEH1\1ED HiCRET 

Birkaç gün evvel Malkarada 
Hasan adında bir bakkalı muhte
lif yerlerinden ağır surette yara
lıyarak kaçan ve evvı-lce de bir 

katilden idama mahkılm edilmiş 
iken 15 sene yattıktan sonra aldan 
istifade edip tahliye edilrr , olan 
Ördek namile maruf Ahmed oğlu 
İsmail Loncada gizlenctiği Kazı- \ 

mın kahvesinde emniyet ikinci şu-ı 
be bmnci kısım memurları tara
fından yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. 

--o--

Anası Oğlunu 
· İhbar Etmiş 
Hasköyde oturan Mustafa adın

da biri pol:se müracaatla üvey oğ
lu Hiisameddinin afy'>n kullan -
makta olduğunu ihbar etmiş bu 
derdden oğlunun kurtarılmasını . 

rica etmişt.ır. 

Bu ihbar üzerine yakalanan Hü
sameddınin üzerinde ve yatağı al
tında 70 gram afyon bulunmuş • 
tur. Hüsam tedavi altına alın -
mıştır. 

emri geri alamazdı. Bizanslı de- t - İmparatora götü c;ne.k iste -
nizciler İbrahlmın etrafını kuşat- diğınız hediyeyı ancak onun evin-
mışl ardı. de bulabilirsinız! 

İbra lı im hançerıni ç~kti: Dedi. 
- Canına susayan \•arsa çıksın Andronilt vaziyetı anlayınca, İb-

me,·daııa.. rahıme iltıfat etmege ,.~ şarab ıs-

Di~·e h aykırdı ve bir ~tılışta iki ma rlamağa başlamıştı . 
iki Bizans den izcis:ni h irden yara- -- 'eden uzrrim ıze saldırıyor-
layıp general in yanına sokuldu. sun? Biz seni yabancı sanmıştık. 
B izan siıl Jr İbrah im:lPn o kadar :lıeğcısrn bll ım dostumuzmuşsun! 

korkmuslardı ki, bir roğu generali 
me)·hanede yalnız bır .ık ıp kendi
!er:ni sokağa atmışlariı. İbrah i mi 
yine ycrlı ler önlediler : 

- Memleketim ize gelmiş bir 
misafir i böyle mi karşılamak 111 -
zım? Haydi, sokhançeri ni kınına .. 

Diye bnğrıştılar. Andronik bir
denbire ~aşırmıştı. 

- Bu ne cesur, ne atılgan genç .. 
Dıyor ve oıııınla konuşmak isti

yordu. 

Bu aı ada İbrah imi sevmiyen 
yerlilerden biri generalin kulağı-

na eğildi: 

Diverek delikanlının omzunu ok
okşadı. 

Şarablar dolup boşJlıyordu. 

B ızanslı generaL yerlilerden (Ha
bibe) hakkında kafi derecede ma
lumat alınca, adamlarını topla -
yıp meyhaneden çıkm:ştı. 

Andronik (Nehtülkclp) e gidP
rek o gece (Habibe) yi evind n 

kaçırmağa azmetmişti. 

* cHABİBE. HACCAC GELİYOR 
DIVB BA<'}IRINCA .. 

Bi1ans lı d r ~ izci !E ri ı-vin etra -
fını sarmışlardı. · 

ikinci 
Yazılı 

YoklamaJar 
Bu Ay Sonuna Kadar 

ikmal Edilecek 
Lise ve orta mekteblerde !kinci 

yazılı yoklam.alara ba~lanmıştır. 

Talebe bu ayın sonuna kadar mü
teaddid defalar derse kaldırılacak 
ve sık sık yazılı yoklamalar yapı
lacak, ay sonunda, mJallimler, i
dareye, ikinci yazılı yoklama n~ 
tunu vereceklerdir. 

Bir Haftada 
Yakalanan 

Kaçak Eşya 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza teşkilitı, Suriye hudu
dunda kırk kaçakçı, sekiz yüz 
kırk sekiz kilo gümrük kaçak 
malı ile kırk yedi kilo dört yüz 
gram uyuşturucu madde, bin se
kiz yüz defter sigara kiiğıdı, iki 
silah, yüz on sekiz Türk lirası, o
tuz kaçakcı hayvanı yakalamıştır. 

İstanbulda gerek emniyet ka • 
çakçılık bürosu memurlarının, 
gerekse gümrük muhafaza teşki
ütının bir hafta içinde yakaladı
ğı eşya şunlardır: Otuz kilo güm
rük kaçağı, yedi yüz on gram u
Y'JŞturucu madde ve yirmi bir ka
çakçı. 

KlSA POLiS 1 
HABERLERi ·--* Ortaköyde oturan Ahmed oğ

lu Kadri adında kimsesiz bir ili -
tiyar oturduğu odasında ölü ola
rak bulunın~tur. 

* Beyoğlunda Nevizade soka -
ğında 24 numaralı evde oturan 
Minas oğlu Artin üzerine fenahk 
gelerek düşmüş biraz sonra da öl
müştür. 

* Kuruçeşme tramvay cadde -
sinde bir kulübede oturan Mus • 
tafa oğlu Osman adınrta bir ame
le kulübesinde oturmakta iken 
kalb sektesinden ölmüştür. 

* Şoför Vehabın idaresindeki 
2091 numaralı otomobil galatadan 
geçmekte iken Cağaloğlu hama • 
mında çalışan NecmiyP adında bir 
kadına çarpmıştır . * Sirkecide Demirkapıda otu
ran şoför Moizin 4 yaşındaki oğlu 
Yako ikinci katta evin balkonunda 
oynamakta iken sokağ& düşerek 
muhtelif yerlerinden yaralanmış
tır. 

* Mehmed oğlu Mahmud adın
da biri Kızılay hanından kurşun 
horuları çalarak savuşurken tu
tulmuştur. 

* Kasımpaşada oturan 12 ya -
• 1da Şeref adında bir çocuk oyun 
y üzünden çıkan kavga neticesinde 
arkadaşı İzzeti çala ile ayağından 
yaralamıştır. 

* Kumkapıda Süpürgeci ha -
nında oturan Hasan adında bir 
rençber Lalelide çalışmakta oldu
ğu bir yapının merdivenlerinden 
düşerek başından yar:ılanmıştır. 

Habibenin her şeyden haberi 

vardı. Kardeşi İbrahim. Bizanslı
lardan önce eve koşarn k: 

. - Kapıları kopıyalım .. Kosan• 
lar seni kaçıracaklar! 
Demiştl 

İki kardeş. ağaçların arasındaki 

küçük evlerini - gıiya bir kale i

çinde imişler gibi - müdafaaya ha
zır !anmışlardı. 

General Andronilc Nehrülkelp 

kenarında muhafizlartle birlikte 
bekliyordu. 

Andronik o gece sabaha karşı 

Habibeyi mutlaka yakalayıp ge
miye götürmeğe karar vermiştL 

Andronik inadcı bir adamdı .. Bi
zansta da hemen her dediğin! yap

tırmış, bu suretle cmuvaf!akiyet-
11.. İnadcı.. Demir kollu!• adlarını 
almıştı. 

Bizanslı geıwral adamlarına: 

(n ·vıunı var) 

"Hasta Adarr,, ın 
Olümü 

Yuaa: Ahmed Şükrü .ESMEJI 

Son beş altı senelik haline ba· 
karak cAvrupa'nın has ta adam1> 
adı verilen Çekoslovakya ölmüş• 
tür. Ne geçen ey lulden evve 1 ve
rilen ilaçlar, ne de geçen eylul a· 
yı sonunda yapılan cameliyah 
hasta adamın hayatını kurtara • 
madı. Çekoslovakya öldü. Faka\ 
arkasından mersiye yazacak kiın· 
se çıkmıyacaktır. Çünkü ölümii 
şerefsi~ olm~tur. 

Bir devlet reisinin, memleke • 
tini teslim etmek için düşmanın 
ayağına kadar gidip yalvarması 

hadisesinin bir benzerini ancak 
Çek tarihi kaydeder. On altıncı 

asırda da Çek asılzad~leri İmpar• 
tor birinci Ferdinand·a Bohemya 
krallığının tacını aynı sekilde ver
mişlerdl Fakat bu asılzadelerin 

Cermen İmparatorluğu ile kur • 
mak istedikleri münasebet şahSİ 
birliktL Ve bir asır kadar va • 
z:lyet bu şekilde devam ettL 1620 
senesinde Beyazdağ hezimeti üzll' 
rinedir ki Habsburglar Çekleri ta ' 
hakkiimleri altına aldılar ve hatts 
_bundan sonra da bir asırdan fazla 
bir zaman, Mariya TP.reza zama· 
nına kadar eski Bohemya Krallı· 
ğının idari muhtariyeti devam el' 
ti. Bundan sonra da Çek istiklal 
mücadelesi başladı ve on doku • 
zuncu asırda Çarlık Rusyasının 

yardımile bu cereyan ıııttikçe bıt· 
landı. Vç asır devam Pden bir ınii' 
cadelcden sonra büyük harbin 5"' 

nunda Çek devleti kw·ulduğu ti' 

man, uzun bir ömür süreceği tah' 
min ediliyordu. Gerçi ılk adımd' 
sulh! bir hayat yaşamasına engel 
olan bir vaziyet vardı: ekalliyet 
bolluğu... Cumhurreisi ViL<;0n •un 
Çek hududları çok geniş tutul ' 
muştu. Beneş de istikbalde devle
tin karşılaşacağı zorlukları hesa· 
ba katmıyarak bu hududların 
mümkün olduğu kadar geniş ıu· 

tulmasına ça!.ı§tı. Llo_v d . :eorge, 
birkaç ay evvel neşredilen hatıra· 
larında diyor ki: 

- Beneş mümkün olduı, u kad31 

çok arazi istiyordu. Düşünmüyor 
du ki o zaman nekadar çok alırs" 
şimdi elinde o kadar az kalacaktır 

Vç buçuk milyon Alınanı, bir 
milyondan fazla Macar;, yüz bW 
!erce Polonyalıyı Çekcslovakya'ıııO 
hududları içine almıya muvaff'k 
oldu. Halbuki Çekoslovak milleti 
adı verilen camia da kendi ara· 
sında mütecanis değilrl : . Yeni çe
koslovak devleti, esk i Avusturya ' 
Macaristan İmparatorluğunun b:r 
minyatürü oldu. Yeni dev!cli~ 
mukadderatını idare eden Maır 
rik ve Beneş, Milletler Cem veli' 

ne, Fransız ittifakına. Srıvvct' el" 

le imazladıkl an m isaka Ye kil . [ık 
antantın ittifakına dn·andı ıf· 

Fakat tehlike karşısınd; C'cknsl<" 
vak milletin in harb yapmıya •ı ıtır 
olması lazımdı. Gerçi Çekos!o ' 
vakya'nın geçen eylüM< ka r~ııı~·4 tığı vaziyet çok nazikti. Fakat ıQ\ 
senesinde Sırbistan'ın Avustur)'I 

(Devamı 1 mcı sahifede 1 

Cumhuriyet Balk Partisİ' 
nin tarihi büyük milli zalel" 
lcrle doludıız. 

KiRLi ÇAMAŞIR 
:hı komşu ba7an bahcede çaırı:ı~ıt 

asuorlarmq. Biri, komşusuna: 

- ScnJn çamajfırlann çok kirli ıt" 
llba, iyi atarmamı1, demlt-

Ötekl k12mış: • 
- SenlnkUer, sanki, pek mi ı.rııl'" 

Bir de senin çamaşırbrına baksatı>"" 
Derken iş büyümüş, kavga k.JJı...; 

mq.. O sıracl&, ookaklan bir ibtıY>' 
lu.dmca!ıa ıreçi7ormıış.. GürııJtıı!j 
doyunca, b:ıhçcntıı duva.n Ü2crine tıt" 
manaralıı: ıeslennılş: 

- Bana b:ıks.anıu, dostlar'!, Ne dJ' 
ye kavı:a ediyorsunuz'!'. İtte göfUyU " 
ru.m, lklnJzln ~U'ları da teıni'-.. 

Bu aöıler kavranın birden yalı!':'ıt'.l' 
sına sebeb otmuş.. Sonn, Uv~a.rı # 

lardan biri komşusuna: 

1 ' . A·~·' - Kir11 çaına.-:ıırlarımı ne mel v 

çıkarır mıyım, demiş .. 

Sıdtanahmrt: Süleyman 7iıkfi' 

Mek 
Mek 

H 
Bir R· 

Ankc: 

B 
eden terbi~ 
cibince mel 
huri ve ih 

pılacaktır. Orta ~ 
rer spor ocağı, ~ 
rer spor yurdu 
!edendir. Maarif 
S"~sta alakadar! 
rerelı: mektebi · 
muallimlerinin 
!anmalarını, m ·· 
neticeyi bir ra 
raya bildirmeler 
Bu maksadla, d .. 
muallimleri, ma 
de toplanmışlard 
mekteblerinin k 
erkek mektebi 
aralarında spor 
maları kararlaşt 

sabakaları idare 
§Ulllardır: 

KIZLAR 
Bu sene için k 

yalnız atış, vol 
koşusu müsabak 
tır. 

Atış müsaba 
:ek heyet şunla 
dir: İnönü kız li! 
yesi muallimi Ş 
lığında Cumhuri 
den terbiyesi 
Çamlıca kız r 
muallimJ Medih 

Voleybol mü 
edecek heyet şun 
dir: Kandilli r 
yesi öğretmenl 

lığında Erenköy 
terbiyesi öğretm 
tanbul kız lisesi 

Bayrak koşul 
heyet şunlardan 
tanbul kız lisesi 
öğretmeni Mübec 
ğında Kadıköy, 

kız enstitüleri b 
allimi Aliye, Şi 

beden terbiyesi 
ERKEKLER 

Bu sene için 
sında yalnız kır 

voleybol miisab8 
caktır. 

Kır koşularını 

yet şunlardan 
tanbul erkek !is 
muallimi Vahi'n 
Işık ve ve Hayd 

zo 

ı:.u. 10 

Durmadan el 
yada, Sırbistand 

!er uyandırıyor! 
da ricali devlete 

ederek göz boy 
Rusların gaye 

paratorluğunu te 
ti. 

Napolyon Bon 
İmparatorluğun 
fmdan ihyasını 

yordu. 

Hulasa Osm 
nun tutar yeri 
muvazenei. düve 



Mektetililer ve Spor 
--------------------------.... ~----M ekte b le r de Spor 

Hareketleri 
Bir Rapor Hazırlanarak 

Ankaraya Gönderildi 

Mektebliler idman provalan yapıyorlar 

B 
eden terbiyesi kanunu mu
cibince meldeb!P.rde mec
buri ve ihtiyari sporlar ya-

pılacaktır. Orta mekteblerde bi -
rer spor ocağı, liselerde de bi -
rer spor yurdu teşkili de bu cüm
ledendir. Maarif Vekaleti, bu hu
S'~sta alakadarlara taminı gönde
rerek mekteblerin beden terbiyesi 
muallimlerinin aralarında top -
lanmalarıru, müzakereler yaparak 
neticeyi bir rapor halinde Anka
raya bildirmelerini emretmiştir. 

Bu malı:sadla, dün. beden terbiyesi 
mualliınleri, maarif müdürlüğün
de toplanmışlardır. Toplantıda kız 
mekteblerinin kendi aralarında, 
erkek mekteblerinin aynca kendı 
aralarında spor müsabakaları yap
maları kararlaştınlmıştır. Bu mü
sabakalan idare edecek heyetler 
§Ulllardır: 

KIZLAR ARASINDA 

den terbiyesi mualllmi Muhtar, 
Pertevniyal lisesi beden terbiyesi 
muallimi Muhsin, Boğaziçi lisesi 
beden terbiyesi muallimi Sabri. 

Voleybol müsabakalarını idare 
edecek heyet şunlardan mürek -
kebdir: Kabataş lisesi beden ter
biyesi muallimi Hamrlinin baş -
karılığında Vefa erkek lisesi be
den terbiyesi muallimi Necati, 

erkek muallim mektebi beden ter-ı 
biyesi muallimi Ferhad 

Futbol müsabakalarını idare e
decek heyet bunlardan mürekkeb
dir: G&latasaray lisesi beden ter
biyesi muallimi İbrahim Hakkının 

başkanlığında İstanbul erkek li
sesi beden terbiyesi muallimi Nu
ri, san'atlar mektebi ve ticaret li
sesi beden terbiyesi muallimi 
Ziya. 

- fGOZELBIR PROJEI 

t!§9tt&j MemleketimizdeEniyi 
Kasıd: En Büyük Suç ç y • • .1 k 
B ~çekapıda tikinci bir b~- ay etıştırı ece 

yıik yangın dalıa oldu. Üç 
ehemmiyetli mağaza yandı. 

Bu seferki yangının sebebi çok Pro'}·e 116 l k t·~ Bı"r Milyon 
acıdır: Kasd! lYleffl e e ~ 
Adamın biri, çalıştığı müesse- L • K B k k 

scye kin bağlamış. Binayı yak - ıra Qr ıra aca 
mağa kalkışmış. Yangının :r.ara - çay, memleketimizde hemen mek ana gayelerimizden biridir. 
rının ne olacağını düşünmeıkn, hemen kahve karlar belki de Bu itibarla yurdumuzda çay is -
sağa, sola sirayetini hesaba kat - ondan daha büyük bir mik- tihsali için bir müddet evvel tet-
madan, en ufak bir vicdan azabı tarda kullanılmaktadır. Bir kısım kiklere başlanmıştı. Zı;ra3tçilerin 
bile duymadan.. İrani vatandaşlarımızdan sirayet yaptıkları tetkikler neticesinde 

Kasd, herhangi bir işde olnrsa eden bir itiyadla yediden y~t - Rize ve bavallsinin ç~y ziraatine 
olsun, en büyük suçdur. lCasden mişe kadar herkes, amele mu - gayet elverişli olduğu anlaşılm~ 
yangın çıkaran adam, muhakkak bitlerinden •Sosyete• mensubla - ve orada çay fidanlıkları tesisine 
ki insanlıktan uzak bir mahllık - rına kadar bütün vat,.ııdaşlar çayı karar verilmiştir. Ziraat mühen

tıır. sevmekte ve aramaktadır. Sabah- dislerimizin verdiği rapora göre 
Bu kadar düşüncesiz, bu kadar )arı mektebine giden küçük yav- Rize havalisinde kurulacak fidan

vicdansız, bu kadar kin sahibi, rudan tutun da masa başında il
bu kadar bi,lere mağlüb oluş na· ham perisini bekliyen muharrire 
sıl bir ceza ile karşılanmalı?. kadar irili ufaklı herı-.P~ birer çay 
İnsan karar vcrcaıiyor, söyliyc.. 1 

tiryakisidir. Yakın tarihimizde ı 
cck söz bulamıyor! (Şehzadebaşı çayhanekri) nami-

Bt'RHAN CEVAD 
le maruf toplantı yerlerinin içti-

n e V 1 et mai ehemmiyetini, t•tkık edil -
mesi lazım gelen birer mevzu o
luşlarını kim inkar· edebilir? 

Memurlarının Tutulan hesablara göre memle-
ketimize yabancı memleketler -
den gönderilen çay m;ktan 973,9501 

Te rf l· ı e rı' kilodan aşağı düşmediği anlaşıl-
ı :::ız!:n ~;ş:~7 ;~::~ö~:m~~-

Barem kanunu mucibince devlet 
darı 870 bin liradan fazladır. 

memur !arından lisan bilenlerin 

lıklardan, Hindistan çayı nefase
tinde çay elde olunabilecektir. 

Yapılan hesapta, 30 bin dekar • 
1ık araziye dikilecek cay fidanla
nnın, Türkiyenin ihtiyacına ye -
tecek miktarda mahsıı 1 verebile
ceği anlaşılmıştır. Gene ayni mın- , 

takada üç dört çay kurutma fabri
kası tesis edilecek ve alınan mah
sul burada fenni usullerle harmani 
edildikten sonra satışa çıkanla -
caktır. · 

Ziraat Vekiileti bu münase -
betle mühim bir kanun projesi ha
zırlamış ve mütalealannı almak 
üzere diğer Vekaletlere gönder -
miştir. Proje alakadar makamlar
ca tetkik edilmektedir. 

İhtiyaçlarımızı müm1<ün olduğu! 
bir derece yukarı tayinleri müm- nisbette kendi içimizden temin et-
kündür. Barem kanununun mad - 1----------~--------:----------
dei mahsusasına göre bu gibi me- F ç it• k 
murların terfi edebilmeleri için ırtınanın e 1 
imtihan vermeleri icab etmekte-

dir. İmtihanları yapacak komis - z 1 Ek• • 
yonları Heyeti Vekile seçecektir. arar arı ımı 
İmtihanlar her sene mart, mayıs 
ve ikincileşrin aylarında olmak ü
zere üç de{a yapılacaktır. İmtihan 
günleri, Maarif Vekaleti tarabn
dan gazetelerle ilan edilecektir. 

Memleketin Muhtelif 
Yerlerindeki Hasarat 

Ziraat Vekaletinin 
Mühim Bir Tamimi 
Ziraat Vekaleti, teltik ekimi 

hakkında alakadarlara şu taminıi J 

göndermiştir: 1 

Şehir 
Mcc~isi 
içtimaı 

Yeni Budca Nisanda T es 'bit 
Edilecek 

İstanbul umumi meclisinin ni
san devresı toplantısı için hazrr
hklar görülmeğe başlanmıştır. 

Meclis bir nisanda toplanacak
tır. Bu devre toplantısında, yeni 
yıl bütçesi müzakere ve kabul e
dilecektir. 

Bütçe müzakerelerinın şubatta 

yapılması mutad ise de, İstanbul 
Belediye reisliği makamında vu
ku bulan değişiklik doıayısile. şu
batta bütçe işi görüşülememiştir. 

Yeni muhasebe müdürü bütçe
yi hazırlamaktadır. Yeni bütçe
nin tanziminde, bilhassa tasarruf 
esası gözönünde tutulmakta, da
ha ziyade belde hizmetlerinin kar

şılanmas ı için çalışılmakt.adır. Y.~-ı 
ni bütçenin nisan devresınde mu
zakere ve kabul edilerek, tasdik 
edilmek üzere, sür'atle Dahiliye 
Vekaletine gönderileceği anlaşıl

maktadır. Yeni mali yılbaşı olan 
hazirandan itibaren bütçenin der
hal tatbik edilmesine başlanması 
için. tasdikin gecikm•.veceği an • 
!aşılmaktadır. Yeni bütçe, birçok 
hususiyetler arzedecektir. 

Muallimlerin 
O er s 

Saatleri 
Maarif Vekaleti gelecEk yılba

şından itibaren muallimlere 24 sa
atten fazla ders verilmemesini ve 
bu ders yılında 24 saatten fazla 
ders verilmiş olan muaJJimlerin 
bu dersleri yıl sonuna kadar fah
riyen okutmalarını kararlaştırmış

Sulhu da 
Harbi 

Severiz, 
de .. 

O 
rta Avrupada Çekoslovak-
7a aclh bir devlet vardı. Bu
gün, böyle bir devlet yok -

tur. 1934 yılındanberi, dünya biır 

çok büyük ııtirprizler gördü. Da
ha da göıeeeğiııden başka. .. 

Umumi bu düaya harbine mey
dan vermemek pahasına, birçok 
•fidyei necab Jar verildi. Fakat, 

.bütün bunlar dünya sulhunu ko
ruyacak tedbirler midir?. 

Bu suale asla •Evet. diye ce
vab verileıntt. Yeryüzü müte -
madiyen kaynaşıyor. Her gün ye. 
ni bir hadise ile karşılaşıyoruz. 

1914-1918 harbinin son senele
rinde başlıyan bir takım modern 
rejimler, 1fD veya bu isime!, dün· 
yaya mütemdiyen dehşet •açı • 
yorlar. Bu yeni ve modern rejim· 
lerin adlan ne olursa olsun, hep
si, dünyayı istila tasavvur ve ka
rarındadır. Yani meşhnr tarihi 
ıstılah: 

İmperyalizın? 
Bunların giaü, 

istikJillerdedir. 
bilhassa küçük 

Bizim vaziyethniz, bn k~ma -
karışık dünya karşısında, daima 
kuvvetli ve milli bir vahdet ha
linde olmaktır. Dişimizden tırna
ğımızdan artıraralı: sil&hlanma -
lıyız. 

Türkiye bU,Jilk bir inkılab yap
mışhr. Snlh iııtiyor, Sulha, yur · 
dumUS111 imar etmek, memlekc -
tiıniz.i en llattln mccleni seviyeye 
çıkarmalı içiıı muhtacız. Fakat, 
asla, zelil bir ınillıperver değiliz. 
Bilakis, bütün dünyanın tanıdığı 
gibi, harbclyb. Harbi hem •eve
riz, hem de iyi harbetınesini bi
liriz. Biz daima yurdumuzu mü
dafaa etmesini bilmişizdir. Ar;lan
lar gibi döğüşürüz. Bir karış top
rak için titreriz. 

Bu, böylece, biltlin dünyay_a 
malfım ola!. 

REŞAD FEYZi 

Bu sene için kız talebe arasında 
yalnız atış, voleybol ve bayrak 
koşusu müsabakaları yapılacak -
tır. 

Bu heyetler pazartesi günü tek
rar kendi aralarında toplanarak 
müsabakaların terlib ve icrasına 
aid programı hazır !ayıp maarif 

müdürlüğüne vereceklerdir. 

imtihanlar Ankara üniversite
sinde Tarih - Dil fakültesinde, İs
tanbulda edebiyat ıakültesine bağ
lı yabancı diller mektebinde icra 
edilecektir. İlk imtihan, 31 mart-

Son günlerde bozuk giden ha
valar, memleketin birçok yerle -
rinde mühim tahribat yapmakta
dır. Bu hususta ~ehrimize gelen 
son malümata göre fırtına, İzmirin 
Ballıkuyu mahallesinde bir evin ı 
duvarını yıkmış, evin pencerele· 
rini uçurmuştur. Çeşm~ kazasında 
da birçok ahşab binalar yıkılmış, 
ağaçlar devrilmiş, telefon, telgraf, 
ve elektrik hatları bozulmuştur. 

Kemalpaşa kazasının Kızılca kö
yünün minaresi uçmuş. tahta per
de duvarlar telefon ve telgraf di
rekleri yıkılmıştır. 

.çeltik ekimi her tarafta kabul 
olunduğu veçhile, sıhl>ati fevka-
1.ide ilgilendiren v~ sıhhi bir me
sele halinde mütalea C'lunması i
cabeden bir ziraat Ş<'kli olduğun
dan ekilen yerlerde zirai randıman 
kadar sıhhi endişelerin vaziyete 1 
hakim olması zaruridir. Bu sebeb-1 
le çeltik mınlakalannda sıhhi teş-j 
kilatımızın bu hususta deruhde 
ettiği ağır mes'uliyet de kendili -
ğinden tezahÜr eder. Binaenaleyh 

tır. Bu usulün, muayyen saatler da-ı--------------

hilinde ecnebi ve ekalliyet mek- ı•kı" Sene Atış müsabakalarını idare ede- Diğer taraftan, önümüzdeki cu- tad.ır. 

~ek heyet şunlardan n:ürekkeb - ma gününe kadar bütün mekteb - --------------! 
· · · ll' J ı· Ierı· hazırlıyarak mekteb müdür-dir: İnönü kız lisesi heden terbı- !erin beden terbıyesı mua ım er ' 

·d t ı · tn me- )erine vereceklerdir. yesi muallimi Şehimenin başkan- !sp~o~r~y~u!!r~d~la~r~ın~a~a;ı~;;a~ım;:a;:::a7~..:.;;;.:;;;;:,...:.:;;.:.;;.;.;;,;,,;.;..;_ ______ , 

lığında Cumhuriyet kız lisesi _be- j M A R j Ş L E R j 
den terbiyesi muallimi Şadıye. - • 

~:::;~~ık~:;,s~.beden terbiyesi Beş Mi/yon Lira J/e 
Voleybol müsabakalarını idare 

edecek heyet şunlardan mürekkeb- 1\.1 l v lacak ? 
dir: Kandilli lisesi ~den terbi - ' ~ e er J ap l • 
yesi öğretmeni İffetin başkan -
lığında Erenköy kız lisesi beden 
terbiyesi öğretmeni Hidayet, İs -
tanbul kız lisesi Semiha. 

Bayrak koşularını idare edecek 
heyet şunlardan müre'!<kebdir: İs
tanbul kız lisesi beden terbiyesi 
öğretmeni Mübeccelin başkanlı -
ğında Kadıköy, Üskürlar, Selçuk 
kız enstitüleri beden tpı·biyesi mu
allimi Aliye, Şişli Terakki lisesi 
beden terbiyesi muallimi Sabiha. 

Vali iyileşince Her Şey Kat'i Olarak Derhal 
T es bit Edilecek ve işe Başlanacak 

W 
ali ve Belediye reisi Lutfi 
Kırdar, şehir mPclisinin şu
bat devresi açılırken söy -

!ediği nutukda Belediyenin yapa-

Burdur vilayetinin Tefenni, Bu-ı 
cak ve Yeşilova kazalarında da 
şiddetli fırtına olmu~ ve fırtına 
esnasında birisi şiddetli ve 3 sa

niye devamlı, diğeri hafif ve dört 
saniye devamlı iki zelzele olmuş- j 
tur. Zelzele ve fırtınanın müşte
rek tesirile Çeltikçi nahiyesi yatı 
mektebinin bacası yıkılmış duvar
larında çatlaklar husıılc gelıniştir. 

teblerine de teşmili etrafında bir 

cereyan var~ Zarfında 

Amerika da ki 
Malların 
Bede~leri 

14 Mart tarihli Tan gazetesinde 3039 numaralı kanuna göre çeltik 
Amerikadan 1939 senesinden itikomisyonlanna iştirak eden ta -

biblerce ekim alanlarının tayin ve baren yapılmış ithalatın fatura
lannı ödemek için henüz veril -tesbıti esnasında, mahaJli vaziye-
miş bir karar olmadığı halı:km -te aid verilerek raporhrda, sıhhi 
da intişar eden haberin asılsız oldurum üzerinde şiddetle ısrar e-
duğu ajans tarafından bildiril -dilmeli ve görülecek mahzurlar 
mektedir. 

karşısında ekimin m<'n'i ciheti 
iltizam olunmalıdır. Esasen ka - Anadolu ajansının öğrendiğine 
nunun ve talimatnamenin sıhhi göre, Arnerikadan 1939 senesin -

den itibaren gelen malların da 
hükümleri de bu hususta çok sa-

müracaat sırasile dövizlerinin 
rihtir. Vekaletimizin ve teşkila -

106,204, 610 Lira 
Tedavüle Çıkarıldı 
Türklye Cumhuriyet Merkez 

bankası 15 iltinciteşri.ı) 1937 tari
hinden itibaren tedavüle çıkar -
mağa başladığı yeni harfli bank

notlardan 15 mart 1939 tıırihine 

kadar: Beş Jiralıklardan 39,632, 741, 
On liralıklardan 24-252,670, Ellı 

liralıklardan 21,104,000, Yüz llra
lıklardan 21, 215, 200 olmak üzere 

ceman yekfın yüz altı milyon iki 
yüz dört bin altı yüz on lira te
davüle çıkarılmış ve mukabilinde 
eski harfli banknotlardan ayni 
miktar, tedavülden kaldırılmış

tır. 

ERKEKLER ARASINDA 
Bu sene için erkek talebe ara

sında yalnız kır koşusu, futbol ve 
voleybol müsabakalan yapıla -

cağı bütün istikrazların bilhassa 
müsmir imar işlerine hasredilme

sine taraflar olduğunıı tasrih et
mişti. Malum olduğu üzere İs -

tanbul Belediyesi, şehrin muhte
lif imar ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere Belediyeler Bankasından 
beş milyon Türk lirası istikraz ya

pacaktır. İstikraz hükumetçe ka
bul edilmiştir. Bu para şu yerlere 
sarf edilecektir: 

Gazi köprüsüne müntehi yollar 
yapılacaktır. Beş yüz bin liraya 
yakın mikdarı ile Dolmabahçe 
stadyomu inşa edilecektir. Bu pa
ranın tam bir (varıdat membaına) 
sarfedileceği meydandadır. Bun
ların haricinde geriye bir milyon 
iki yüz bin lira kalmaktadır. Bu 
meblağın nerelere harcedileceği 
henüz belli değildir. Vali, geçir
mekte olduğu rahatsızlıktan şi
fayap olur olmaz bu paranın da 
nerelere ve ne suretle sarfedile
ceğini kararlaştıracaktır. 

Ayni gün Ispartada 4,50 de az 
şiddetli, 5,30 da hafif ve sürekli, 
garbdan gelen iki zeizele olmuş
tur. Kırşebirde ise 6,10 da ve 7,50 
de ikişer saniye devam eden ve 
şimalden gelen orta derecede ilti 
zelzele kaydedilmi~ir. Sıvas vi -
!ayetinin Yıldızeli kazasında da 
21,30 da hafif bir zelzde olmuştur. 

peyderpey ödenmesi hakkında 
tımızın senelerdenberi en titiz 

Maliye Vekiiletince kambiyo ida- ı-------------bir itina ile takib ettiği umumi 
resine talimat verilmiştir. 

caktır. 

Kır koşularını idare edecek he· 
yet şunlardan mürekkebdir: İs -
tanbul erkek lisesi beden terbiyesi 
muallimi Vahi'nin başkanlığında 
Işık ve ve Haydarpaşa liseleri be- İki milyon üç yüz bin lirası ile 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

.cocu. 103 

Durmadan el altından Roman -
yada, Sırbistanda, Morada i?tilal

rer uyandınyorlar ... Bir yandan 

1 da ricali devlete hediyeler takdim 

ederek göz boyacılık yapıyorlardı. 
Rusların gayesi eski şark İmpa

paratorluğunu tesis ve ihya etmak
ti. 

Napolyon Bonapart da, eski şark 
İmparatorluğunun Ruslar tara -
fından ihyasını asla arzu etmi -
yordu. 

Hulasa Osmanlı İmparatorluğu
nun tutar yeri kalmadığı halde, 
muvazenei. düveliyeden bilistifade 

Yal<llll: M. Sami KARAYEL 

saJJanarak, çırpınarak ayakda du

rabilmesi idi. Ve bundan bilerek 
bilmiyerek istifade e.lip muhafa
zai mevcudiyet ediyordu. 

Babıali vaziyeti kavradı. Derhal 
İngilhlerle temasa geçti. Vahid 

Efendi İngiliz mu;ahhası ile mü
kaleme etmek üzere hafiyyen Ça
nakkaleye izam edild . 

İngiliz murahhası Robert Adair 
bir harb gemisi ile Boğaz dahilin
de (Giz) limanına dahil olarak 
kendisile Hadımzade çiftliğinde 

buluştu . ti çüncü mükiilemede İn
gilizlerle uyuştu. Ve Fransızların 

939 senesi zarfında bu para ta
mamen yerine sarfedilmiş olacak
tır. 

t~ıkile İngiltereye karşı açtığı
mız harbe bu suretle nihayet ver
miş oldu .. 1809. 

Bu müsalehanın akdinde A vus
turyanın da yardımı dokundu. 

İngilizlerle müsalehamız, Na -
polyonu kudurttu. Çüııkü; Napol
yon tarafından İngill~re aleyhine 
mevzu olan muhasarai berriye po
litikasına şarkda bir rahne açmış 

bulunuyordu. 

İngilizler bu müsaiehayı elde 
ettikten sonra Avusturya ve Pu
rusyayı istiklaJJerini elde etmek 
için Napol.ı:on aleyhine teşvik et
meğe başlamışlardı. 

Ruslar bu vaziyet karşısında 

derhal cephelerini değiştirdiler ve 
gizlice Avusturya ve Prusyayı 
Napolyon aleyhine teşvika başla
dılar. 

İngiliz diplomasisi nihayet mu
vaffak olmuştu. Napolyon hüku
meti imparatoriyeşi akyhine bir 
cereyan husule getirmişti. 

Zelzele ve fırtına en çok İzmir 
vilayetinde tahribat yapm~tır. 

Osmanlı İmparatorluğu bu va- \ 
ziyetlerden istifade etmeği unut
madı. Sultan Mahmud akilane ve 
müdebbirane hareket ediyordu. 

Fransız sefiri, İngiliz \'e devleti 
aliye müsalehasına kızmıştı. 

Hatta Napolyondan aldığı emir 
mucıbince Babıaliyi tehdıde kadar 
\'ardı. Osmanlı İmparatorluğunu 
istila edeceğini söylüyordu. 

Hatta; Parisde bulunan sefiri -
miz Muhib Efendi istiskal edildi. 
Fakat, artık İngiltere ile müsaleha 
edildiği için İngiliz sefiri İstanbu
Ja gelmiş bulunuyordu. 

Lakin; bu müsaleha Ruslarla o
lan hali harbi değiştiremedi. Çün
kü Napolyon Avusturya ve İs -
panya gaileleri ile meşgul olmıya 
başladı. Ve Rusları da Tuna bo
yundaki hareketlerinde serbest 
bırakmıştı. Ruslar Buğdan ve 
Efüıki(Romanya) kamilen istiyor
lardı. Biz ise vermiyorduk. 

Tavaifi müJük halinde inkısama 

sıhhatin herhangi bir vesile ile ı---------------ı 
ihliiline müsaade etmiyeceği çok dır. Bunlardan maad3 mücadele 
tabii olmakla, tabible"in bu hu - mmtakasına dahil mahallerde te
susta müdellel ve kat'i raporlar şekkül eden çeltik komisyonlann
vererek bilhassa sıtmalı yerlerde, da aza olarak behemehal mücade
çeltik ziraatinin, muhaberelere le tabibinin bulundurulması hu
meydan verilmiyecek bir şekilde susana itina edilmesi tamimen 
men'i cihetine gıdilmesi liizım- tebliğ olunur .. 

uğradığımız; Yeniçerilerın bir işel 
yaramadığını bildiğimiz halde, 
miJJetçc bililtifak kalkışıp sonuna 
kadar döğüşmek azminde idi ... 

Bu işin ve fikrin başında Sultan 
Mahmud da vardı. 

* 
Hafid Efendi kahyasile işi ka-

rarlaştırdıktan sonra; Hasan Can 
ile Mihribana lazım gelen hafi ta
limatı yerli yerine dikte etmiş -
!erdi. 

Hatta; Şeyhulislam efendiye de 
Hafid Efendi tarafından vak'a an
latılmıştı. Sultan Mahmud da ha
berdar idi. 
Şimdi asıl mesele K<odı Paşayı 

Hafid Efendinin saravma düşür
mekti. Bu işi de Şeyhulislam E
fendinin zekası hallede.cekli. 
Kadı Paşa; yaman bir adamdı. 

Kimse ile münasebatta !:ulunmaz, 
eğlencelere temayül göstermezdi. 
Ô, daima sürek avı yapar, orman
larda ovalard~ dolaşırdı. Din< "'" 

kavi bir adamdı. Tıpkı eski Os -
manlılar gıbi hayat sürüyordu. 
Şeyhulisliim efendi; şeytani Jti&. 

vesine büründü. Bir gün Kadı Pa
şayı şu yolda iğfal etti: 

- Paşam; Sadrı Anadolu Ha
fid Efendi hazretlerinde çok güzel 
av köpekleri var. Bilhassa; İran -
dan gelmiş zağarlar emsalsizdir.( 
Bendeniz de biraz bu işten anla
rım ... Doğrusu efendinin sarayın
da gördüğüm köpekler ender na
drattan idiler .. 

Diyince; Kadı Paşanın kulaklan 
oynamağa başlamıştı. Çünkü; Şey
hulisliim Efendi; paşanm tam bam 
teline basmıştı. Kurngz, dessas bir 
sanklı olan hoca efendi; bir ada
mı neresinden avlıyacağını çok iyi 
biliyordu. 

Hilekarl!kta Hafid Efendi ile ya
rış eden Şeyhulisliim bu sözlerile 
emeline tamamile muvaffak ol -
muştiı. 

(De~amı var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Rami Halkı 
Doktorsuzdur 

Kar!lmldeD alclıiınm bir mek
bl- tö:rle :ruılı1or: 

.._ Banal kiyü b~n iki üo 
bin l>anellk loskoca bir nahl:ro 
mulı:HI oldvla halele baracla ne 
bir -, •o bir cloltlor vardır. 
Bir ll&lıbe -ıted olan bu kos
koca :rerln EJüb ve E4lmekapı 
ile m11V8nh•0 1 &elll.ln eden yol
lar da SQ"d boS1lk ve &'eceleri zı .. 
nrı laraıılık elctııfa için r:•~ vak
ti banda ..ııar eclen hulalıkıar 
dolaylllle kran E:rUb ve Edlr
nekaındaa dolılor setırmenın !m
ilim :rolllur. Jlmıua irin Rami 
J:Laltı d6k&ol" ve eezaneslzllkten 
çok ıılunlı ~ekle olclukların

ıl2n tJmcllllk hiç olma.sa r:ece -
lerl bura.da blr doktor bulundu .. 
rulma..ı;;ını rfca ediyorlar ve diyor .. 
Jar ki baleu.naJlah ıece :rarısı lıu· 
rada b3...1Kü.sterccek i€"hllkell bir 
hast.ahk doktorsuzluktan ölümii 
muclb olat'aktır. Ctınkü rrrelerl 
buraya otomohU dahi i lı)'f'Jl~e -
mektedir.• 

K:ırllmlma ba haklı şikayetine 
bit de iJUrall ~cllyoru~ Alaka ... 
cla.rlann nuan dikkatini f"t·llı~ -
der is. 
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Bir Konferans f}ı.. ıiıerlkada birçok kulüp vardır. '••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••• ~ Bwılann bazlSl clddeo faydalı, \ ' 
bir çok.lan da oriJlnaldlr. • • V 

içtimaı isteniyor llleseti: cAsansörde ppkalannı cı- T u c c A R 1 N o G L u karmlY•nlar kuhlbü.-• gıbL 
Bundan başka kocalarından a1n

lanlar ve bir daha evleomemlye ka-
rar verenlere mahsus da bir 11.ulüb 

Konferans: Pürüzlü İşleri Halledecek 
Silahları T ahdid Edecek 

ve 
vardır. •ı hsan Esad Par!sden yeni gel ~ 

Bu kullibe dahil olabilmek için ev- mişti . Bütün Par isten yeni ge-
lenmiş ve nlha7el bir ••n• içinde •1- len delikanlılar gibi, İstanbulu 
nlmış olmak llzımdır. Sık sık evle- beğenmiyordu. 0, herkesten fazla 
nen ve boşananlar kulübe kabul o ... 
1 1 K l"bil 

1 
ıım 1 1 bir züppelik hastalığına tutulmuş-unmaz ar. u u n a a name5 

çok atırdır. Aza koydolanduklao sonra tu .. Kolay değildi. Tam 7 yıl Pa
blr crkdl kucaklamak memnudur. risde kalmıştı. Bilhassa Parisde 

Beş Yıl için Sulh Garanti İmiş 
Bu memnul,Jel hilUına harekel eden- hovardalıkla geçen 7 yıl.. Fakat, 
!erden 1000 frank para cezası alınır. 0 hakikatte Parise tah~ile gitmiş-

Tekerriiril halinde kulilbden tardo- ti. Babası zengin bir ihrncat tüc • 
Junur. E~er tekrar evlen 1

-- 20 bin ı • ~~ carı idi. Oğlunu okumağa yolla • 
frank ct"za verir. \ 

O 
rta Avrupada karışıklık 
var. Bu gidişe! politika iş

lerinin nereye varacağını 
estırmek için uğraşanların da e-

meğı boşa gidiyor. Bugünkü tah
min yarınki vekayie uymuyor. 
Bir gün sonraki hadisat büsbü -
tun başka türlü oluyor. İspanya 
meselesinin tundan sonra dev -
!etler ara>ındaki münasebatta gi 
receği safha ne olacak?, O da ı.yrı 

1 
!:ıır bahis. 

Herhalde muhakkak olan bir -
·,ey varsa yine sinirler gergindir. 
Sulhun tehlikeye gireceğinden 

endişe edenler var. Bir taraftan 
da bilakis 939 senesinin sulhu kuv 

danberi daha çok silahlandı. Da
ha kuvvetlidir. Ondan sonra A -
merika da Avrupada bir harb çı
karsa lakayd kalmıyacağını açık
tan açığa anlattığı gibi Fransa ve 
lngiltereye tayyare yapıp gönder
mekten geri dı ·rmıyacağını gös -
terdi. Netice: Eyliıl 938 de Avru
pada harb çıkmak tehlikesi da -
ha çoktu. Fakat mart 939 da sul 
hun daha kuvvetli olduğunu ü -
mid etmek yanl!Ş değildir. Bu 
böyle olunca sulhun istikbalini te
min etmek için ortaya yeni yeni 
projeler çıkarmak zamanı da gel
miş olduğuna hükmediliyor de -
mektir. Bunu da İngiliz Dahiliye 

vetlendirmek için atılacak adım- Nazırı 3ir Samoel Hor geçen gün-
larla milleı arası münasebatı Mk- kü bir nutku ile dünyaya anlat-
tasından pek iyi bir sene olacaı;,nı mış oldu. 
•Öyliyeı:rler bulunuyo~. Şimdi gerek İngiliz g~zetelerl, 

İngiliz gazeteleri diyor ki: ve gerek diğer memleketlerin mat. 
Bugünkü hal geçen eylül ayın- buatı daha bunun akislerile meş-

:la olduğu gibi değil Fransa kat'i guldür. İngiliz Dahil!ye Nazırı 
bir vaziyet aldı. İngiltere altı ay- ( Dtnıam' 1 inci sayfada) 

o • • • • 
ACEBA HANGiSi DO~RU? 

Polonya, Hangi 
Tarafla Beraber 

Olacak? 
1 
• talyan ga

zeteleri Ha· 
rıciye Na-

(Dullar kulübü) müessisi, ••••le _ - mıştı. İhsan Esad, Pariste bir fa-
cllrrden birine şu beyanaııa bulun • külteyc yazıldı .. Fakat, ancak tak, 
muştur: sit verme zamanında fakülteye 

«Şimdilik uamıı o kadar çok de - uğruyordu. Diğer bütün günlerini 
tıı Fakal, pek yakında yuıc bini bu- saatlerini gezmek peşinde harca-
lacakhr.• 

MADAMA SARAYI 

Çtmberlaynln l'f'çen sonkfınunrl:ı 

Romayı ziyareti e~nas il .. ım.-dnc 
tahsis olunan l\fadama. ı;...., .ıxı, tece ri.. 
dud d<'\"rine ald bir bln:ıdır ve k:ın\i .. 
nal JUi dö l\Jt'dlcl için inşa edılml ... L 

Pl:inları, me$1ıur ressam Retael ta· 
rafından hazırlanmış ve mimar Jüt 
llomen Urafu1dan bina edilmlfllr. 

Blnanm ismi, Şarlken'in kııt ve ,\. 
leksandr dö l\lediçl'nin ilk karısı l\'lar
l'&rlt Dotrlç'den kalmıştır. Zira, u'un 
mtıddet bu sarayda oturmuştur. Snn 

raları italya:ra &elen )'ilksek ecnrbl -
lerln ikamellerlne tahsis olunmu.şlur. 

Sarayın çok Kiiıel bir taraça.~n, &'<lYt·t 
l'tD" bir ormanı vardır. 

RAINAN ADASI 

Japonların lşcal eltlfl bu kiiçilk ada 
Çin sahlllerlnJn %8 kllomeh·o açıl' ut. 

dadır ve Tonkln körfezlne hıiklm bir 
mevkidedir. llindlçlnl Umanları ta -
nssud alhnda bulundurmak bakutuu
dan çok ebemmlyctlidJr. 

fngiltere Dahiliye Nazın ve tanınmış 
diplomatlardan Samoel Hor 

1891 de Çin hükiımetl, 
0

b11 ad .. yı 
Fransaya tcrkelml.ştl. :r.ıesahal saur•
yesl 36.000 kllomctro murabbaıdu·. Eıt 
1iiksek tepesi 1,500 metrodur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. SARAY Sinemasında 
FLORENCE RICE - ROBERT YOUNG 

JAMES STEWARD - LIONEL BARRYMORE 
4 YILDIZ... 4 KAHRAMAN ... 

DENİZ NAMZEDLERİ 
Gibi muazzam, zengin ve mühim Frans!zca sözlü filmini yaratmış
lardır. Dünyanın bütün gençliği; cazib, ,hareketli ve aşk dolu bir 
filimde. 

mıştı. Parisde 7 yıl durrluktan son-
ra, elde ettiği t~k şel' ~u olmuştu: 
Fransızca .. Halbu~I, o, i ktısad tah
sil •ne gıtmişti. Fakat, Balıkpaza -
rındaki pastırmacı kadar bile ik
tısadı öğrenmeden gelmişti. Fa -
kat, elinde bir de diploması vardı. 
Nasıl olduğunu sormavın, 7 yıl 

fakülteye haraç veren bir adama 
elbette bir diploma v~rmekten çe
kinmezlerdi. 

Delikanlı bir de, şık giyinmesi" 
ni, güzel jestlerle konuşmasını; 

salonlarda kadınlara kur yapma
sın iyi öğrenmişti. O, kendi te -
liıkkisine göre, tam bir medeni in
sandı. Modern bir erk~kti. 
İstanbula gelince, habası onu 

yazıhanenin başına geçirdi. Fa -
kat, daha haftasında, İhsan Esa
dın, koskoca yazıhaneyl çevirecek 
kabiliyette olmadığı ar.laşıldı. 

Çünkü, onun zerre kadar tica
r~t, iktısad fikri yoictıı . Hele Tür
kiyenin hususiyetlerini hiç bilmi
yordu. İktısad namına bildiği bir 
kaç uınumi kaide ve nazariyeden 
ibaretti ki, bunlar da İhsan Esa
dın babasının yazıhaııesinde işe 

yaramıyordu. 

<ırının Varşova -
dan dönerken bir 
takım teminat a
larak dönmüş ol
duğunu yazmaktı 

devam edıyor. Da· 
ha ileri giderek 
m0Sela Akdeniz • 
de ve yahut gar
tfı Avrupada bir 
kavga çıkacak o
lursa o zaman Le
hist.anın İtalyaya 
yardım edeceği 

tarzında Varşo -

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenziliıtlı matineler 

ı•---

Avni Do~anın - bu rle-likanlının 
babasının ismidir - müthiş canı 

sıkılıyordu. Esad İhsan için bin -
!erce lira sarfederek onu Parisde 
7 yıl tahsll ettirmişti. T'akat, ne -
ticede, bu delikanlı, işte hiçbir i
şine yaramıyordu. Yazıhanenin 

bütün işleri yine Al! '!'okgöze kal
mıştı. Ali Tokgöz Pari;;de iktısad 
tahsil etmemişti. Orta tahsili bile 
yoktu. Biraz okuması vazması var
dır. Fakat, tamam yirmi beş yıl-

r•B•U•G••Ü•N-------------·-------------------~ 

ip EK İKİ BÜYÜK FİLİM BİRDEN 
Sinema.unda 

1·SAHRA BEKÇiLERi 
vada teminat ve• 1 Fransızca sözlü, Afrika çöllerinde, Paris salonların da geçen büyük l:.ir Aşk - İhtiras - Arkadaşlık ve 

; 
rUmiş olduğunu fedakarlık sergüzeşti. Baş rollerde: 

ileri sürüyorlar.. JEAN F IERF\E AF MONT - CHARLES v ANEL - MARTA LABAR 
Fakat ortada 

oırşey daha var- 2 • U Ç U R U M 
chr ki ihmal edi- Amerikada doğru yoldan ayrılarak, lüks uğrun da Gangsterlerin arasına düşen güzel bir genç kızın 
lecek gibi '-•?ği!- harikulAde heyecanlı hayat ve maceraları, Fransızca sözlü 

dır: Fransa·-1*' Baş Rollerde: PHYLLIS BROOKS - RİKARDO KORTEZ 
hlstan J.~tüakı. Kont Ciano VarşoYada Leh Hariciye Neınn HERKESE TA V'>İYE ETTİC.İMİZ FEVKALADE BİR FİL!l-L 

V U>O\'a hükiı- Bek ıu;.hndan uğur\ıınırken ! Ayrıca: MUHTEREM MİSAFİRİMİZ BULGAR BAŞVEKİLİNİN İSTANBUL'A ge!işL 1 
meti l;u ittifakı bozmadan açık - 1 dan bir dostluğa, taahhüdlere gl- -' l 

1 
1 Dikkat: Süvarelerde 2 Filmi de görmek için saat 8,30 da gelinmelidir. 

tan açığa İtalya ile ve yahud Ber- rışecek kadar münsebatı ileri gö-
ı ı_'-••••••••• Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı matineler •••••••••' lin - Roma mihverile daha yalcın- (Devamı 1 inci sayfada) ı• 

-.===========--------==--""'~"""=========== .... -~=""-- - - ------- -

, __ v_a_z_an_: __ R_E_Ş_AD __ F_E_v_z_ı_.I 

Bu işin tam mütehassısı idi. Za -
ten, Avni Doğanın m.ıvaffak ol
masının, zengin olmasının sebebi 
de Ali Tokgöz idi. 

dır bu işlerin içinde. !rli. Memle 
ketin bütün iktısadi vaziyetini, hu
susiyetlerini biliyordu. İhsan E: 
sadı önüne oturtur, on sene pratik 
ticaret ve iktısad dersi verebilirdi. 

Avni Doğan, oğlun•.ı serbest bı
raktı. Çünkü, yazıhanede, fayda
sından çok zararı dokunuyordu. 
Delikanlı artık İstanbul sokakla-

İstanbuldan ayrıldı. Parise gitti~ 
Haftada bir Ali Tokgfü:e mektub 
yazıyor, bir takım işlerden balı -
sediyor, para istiyordu. Aradan 
altı ay kadar geçti. İhun Esad y!· 
ne mühim bir para istiyordu. Mek
tubuna şunu ilave edıyordu: 

.Gelirken mühim miktarda mal 
getireceğim.• 

Ali Tokgöz, istediği hu parayıı 
da yollamıştı. Aradan yıne iki haf• 
ta geçti. Bir gün şu telgrafı aldı: 

.cuma sabahı Sirkecide benl 
istasyonda bekle ..• 

Cuma sabahı İhsan Esad, yataklı 
vagondan güler yiizll' iniyordu. 
Ali Tokgöz koşa koşa patronunu 
karşıladı. Hemen. sordu: 

- Aldığınız malları da yola çı• 

karttınız mı? 

İhsan Esad güldü, güldü. Bir 
kahkaha attı: 

- Evet, dedi, beraber getirdim. 
So11ra bu sırada va.ııonun pen

ceresinden uzanmış kadını gös • 
terdi: 

- Na:;ı!. güzel mi?. 
Bu, genç, güzel bir Fransız k&• 

dını ıdi. Fransızca bir şeyler söy
lüyordu. Bir dakika sonra, bir kul 
gibi zıplıyarak, vagondan indi. 
İhsan Esad, genç kadını Ali Tok• 
gözle tanıştırdı: 
~ Bu, dedi. hayatımda sevdi -

ğim tek kadındır. Bence, her şey· 
den kıymetlidir. Benim karım ola• 
cak .. 

tını arşınlamaktan başka bir şey 1 Radyo 1 
görmüyordu. Babasından bir de 
maaş alıyordu. 

0

Bu maas. hi,çbir şey ._ ____ ,;,P_o=r-'çı._r..;a=m-ı--' 
mukabilinde değildi: lô;v!iid hatırı.. BUOtlN 

Bu hal. Avni Doğanı müthiş ü-, 17,35 MU.il< (dans saati - l'll. 
18,15 Tüı1< müzltl (Halk mu•oku! 1. 

züyordu. Adamcağız, adeta hasta Sivaslı Aşılı VeyS.ı ve ibral>im. 
olmuştu. lhtiyarlıyordu. Aradan 18,llS Türk nılizıtl (f .. ıl ~•Y•ril. 
bir sene kadar geçti.. Avni Doğan Sariye 'l:ol<a1 "' Taldln lta•aku.~ .. 
yatağa düştü. Felç ge'miştL Giin- lşllrakllt. 
lcrcc gözyaşı döktü. Nihayet, bir ıe ıionuffO• (dıt pollUlta bldlselerU 
kaç ay sonra da, öldü.. 19,15 Türk müzıtl (Folklor - roıııı 

Be<IU Yöne~en), 
Artık, yazıhanenin amiri, pat- 19,30 Tllrlt mflıııtl (Muaıum Nuri 

ronu İhsan Esad olmuştu .. Babası eaıu Poyra• ..., arkadqları), 
öldükten iki ay kadar sonra idL ZO AJan , meteoroloJI haberleri, "' 
Bir gün, o vakte kadar yazıhane- raat borsası Ulat). 

Z0,15 Müzik n09'ell pJalılar - L 
nin müdürü vaziyetinde olan Ali zo.ıo Esham, tahv!til, bmbiı'• 
Tokgözü yanma çağı··dı .. Dedi ki: nukul borsası (!lal). 

- Ben, işlerimizi daha ilerlet - Z0,30 Memlekel ııaat aıan. 
mek istiyorum. Daha çok zengin GALA l'ROGBAMI 

olacağım .. Daha çok kazanacağım.. Z0.30 •> Takdim. 
b) Temsil ve Tli.rl< mlislft, 

Ticareti genişleteceğim. Sen ti - Blnblr ~- masallanndan _ l\IAB\ı 
carethanenin yine müdürüsün .. 30 Yaun: Ekrem a09ıı. Temsilde Tlldl 
seneye yakın babamın yanında mii>lği: Küme okuyucuları (Koro). 
namus ve faziletinle ,alıştın ... Sa· İdaro eden: Mes'ud CemlL 
na, benim de büyük i\imadım var.. zı.15 •> Meşhur vlrlüO'I Zlno Fraıt 

ceseatl'nln kemaa resllalL 
Ben, Fransanın iktısarli ve ticari 1 zı Haflalık -la kalusıa. 
hayatını iyi bilirim .. Orada beni H,15 Resllalln devamı. 
herkes tanır.. Ben, ):ıu hafta so- Z3 Müzik (Cazb&nd - Pi). 

nunda Parise gideceğim., Orada · U,45 - !4 Son aJoıuı haberleri w 
bazı mühim ticaret iş!Pri tetkik e- 7&nnkl PrÔ&Tam. 

YARIN 
deceğim. Büyük bir servet kazan- lUS l\lll>lk (Jrilçıik wlıesln _ ..,. 
mamız için icabeden teşebbüslerı Noel> Aşkın), 
yapacağım .. Sen burada yine es- ta Memltkol saat a1an, ııJuo. -
kisi gibi işleri idare edersin .. O- leoroloJI ha~rl•rL 

1 13,15 MIUlk (küçük o....- -$ell ur mu?. 
Necip Aşlıın). 

Ali Tokgöz ne ccvıh versin?.. u.so Türk mUzıtı. 
karşısında konuşan delikanlı, bu
gün, onun patronu idi.. Boynunu 
büktü: 

- Peki, dedi .. 

İhsan Esad. mühim hir para ile 

Çalaıılao: Vecihe, Kemal Nl7ut ilet• 
lı.un, Cevdol Kozan, Cevdd Çafla. 

OkUJ'aıı: MiheJYtll Senu. 
1- K>n:ıtar l>O'lrerl. 
!- Mahmul Celileddln _...,. -

Karcıtv ........ 1 - Vahı llıt>FllSI ....... 

Uııdlr. 

..ı- Batan &diyenin - Katoıtat 

Güney minlcı.k ellerini kocasının alnında do-
laştırdı, 

- Evet, biraz ateşin v/lr ••• 
Dedi, ilk önceki şakalarını bıraktı, Y OS A 

tefrihi• vardır. O vaktin geçmesi lazımdır. Ateşli 
hastalıklar hep böyledir. Bu değişmiyeu bır temel
dir. Şimdi yapılacak hiçbir şey yok, benim iliıcım
aan bana gene verin. 

_.,, - Bir ır61p oL 
4- Kemal Nlıazl !leFbWl - l[e -

mençe takslmL 
5- Udi Ahmel - Kan:ıfar ııartu • 

Zalımı hicranım ırlbl. 
- Ni? istiyorsun yapayım kocacığım .•• 
Diye, Fazılın gözleri içine baktı, Fazıl, 
- Yapılacak şey yok ... 
Dedi, bir ıki şey söyledi: 
- Nabzım iyi değil. Ateş gene çoğalıyor. Ben 

hemen yatmalıyım. Göğsüme, ciğerlerimin üzerine 
on beş. yirmı kuru şişe çekiver, biraz tentürdiyot 
ür. Bir reçete yazayım, onu da yaptırt. 

Kocası böyle söylerken Güney: 
- A .. A ... Bunlar: Şişe, tentürdiyot, term.ojenll 

ı;ıamuk filan kocakarı ilaçları.. 

Diye alaylı alaylı söylendi. Fazıl; 
- Sen ona bakma. İyidir .•• 
Dedi, ilave etti: 
- Alkollü kafur da soğuk algınlığına karşt 

tyidir. Beni onunla da tir uğuverirsin. Sonra, dok
torca yazdığım ilaçlan da yaptırırsın. Hastalığı •
~tururum. 

Ve .. söyledlğt reçeteyı yazdı. Sonra da 
- Haydi ben yatayım karıcığım. 
Diye yerinden kalktı. 

- Peki kocacığım!. 

------ No. 103 ___ _ 
GECE 

Gece yarısına doğruydu. Ateş birden otuz do
kuza yükseldL Fazıl alevden bır gömlek giydiril -
iniş gibi yatıyordu. Güney: 

- Şaka maka diyorum amma, adamakıllı has
talandı!. 

Dedi. Uzülmiye başladı. Fazıl, 
'Tüney .. Güneyi 

Çok nastayım. 
Yanıyorum!. 

Dıye baygın baygın söyleniyor, karısının elle-
rini avuçlarının içine alınış 

- Ooooh sevgilim.. 
Güzel karıcığım! 
Seni görmek tesellim oluyor: 
Sakın başucumdan ayrılma: 

Diyor, ateşin zorundan arada blr uzun uzun 
inlltielr çıkarıyordu. Güney: 

Yuan: E'lEM IZZl!:T oı.:Ntcıı: 

- Anlaşılıyor, doktorların kendilerine hekim-
liği yok!. 

Dedi, ilave etti: 
- Ben bir doktor çağıracağım. Seni eörsün' 
Fazıl: 

-istemem ... 

Diyor, Güney ısrar ediyordu: 
- Sen bu ateş, bu nöbet içinde kendim bil -

mezsin. Buradan bir doktor bulacağım .. 
Ve .. sonra birden aklına gelmiş gibi ilave etti: 

- Yurda telefon edeyim. Nöl:.etçi doktor kimse 
gelsin. 

Fazıl ateşin o zoru içinde dik kafalılığını sü-
rüyordu: 

- İstemem. Sabaha kadar böyle gitsin! 
Ve .. karısına gene bilgiçlik ediyordu: 

- Böyle ateşle başlıyan hastalıklar birden belli 
olmazlar. Her hastalığın kendisine ııöre bir •devri 

Güney: 
- Pek güzel Sen doktorsun. Tabii benden da-

ha iyi bilirsin. 
Dedi, 
- Haydi, biraz uyu, terle .. 
Diye kocasllll!1 üzerin! sıkı sıkı yorganla ka

pattL 

SABAH 

Sabahleyin de ateş bütün gücile sürüp yük • 
seliyor, doktoru kavrum kavrum ediyordu 

Fazıl sayıklar gibi konuşuyordu· 
- İhtiyarlık. 
Ateşe dayanıklığım volr 
Tehlike var! .. 
Ve.. inliyordu: 
- Ahhh ..• 
Ve .. yatağın içinde çırpınıyordu. , 
Ve .. genç karısından bu saniyelerinde bile ih-

tiyarlığını saklamağa çalışıyordu. 

- Bana Akil Muhtarı çağırın. 
(Devamı u r ) 
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Oyuncakcılığ ımız 

Çocuk T erbiyesile Alakadar Olan Bu 
Meseleyi Eiran Evvel Halletmeli 

i smet İnönü'nün İstanbulu teşrifleri sırasın
I da halkla yapmış oldukları büyük ~.n~etler, 

ve bu anketlerden ıstihsal olunan muhım ne-

f Yazan: Kadri Kemal KOP 1 

ticeler üzerinde vakit vakit durmanın ve en velud 

ilhamı bu .membadan alarak halkın çeşidli Jl!ev
zularını gazete sütunlarında ve başka başka ka

nall4rdan yü.rüyerek mütalea ve teşrih etmenin 
elbette ki büyü!< faydaları inkar kabul etmiyecek 
bir hususiyet ıırıeder. 

İsbı;tnbulda oy.uncak· işleri ve oyuncakcılık san
atı da bu kabilden bir teşrihe hak kazanacak ma
hiyette ve yalnız İstanbul kadrosuna göre değil, 

memleket hacmine göre mevzuunu tetkik ettlr • 
meğe değer bir kıymette göze çarpar. 

İstanbulun Kapalıçarşı, Beyoğlu, Mahmudpaşa 
gıbı bilhassa halk tüccar ve iş adamlarının geniş 
mtkyasta münasebette bulundukları mahallerinde 

müteaddid oyuncakcı dükkanlarının bulunduğu gö
rülü.r. Son zamanlarda bazı müteşebbisler bununla 
da iktifa etmiyerek haftanın muhtelif günlerinde 

İstanlulun çeşidli semtlerinde kurulan günlük pa
zarlarda da bu kabil oyuncak sergileri yapmışlar· 
dır. Meseleyi daha kısa ve reel bir izaha tabi tut

mak lazım gelirse, Türkiyede her ailenin bir ço
cuğu bulunduğunu ve her çocuğun da bir oyunca

l!a ihtiyacı olacağını göziinüne alır ak. oyuncak.cılı

ğın ınemleket mikyasındaki ehemmiyetini tebarüz 
t'lt;rı,n .. ş O.ı.Ul'UZ. 

M:dümdur ki oyunçakcılık biz- 1.' cak makinelerlle iktifa e(iiyoruz. 
Ç1?şidli oyuncaklar için çeşidli 

makineler getirtmek lazımdır, bu
da kredi meselesidir. Bu iş iyi ve. 

geniş bir surette kurwursa, oyun
cak satışları tabii daha çok ucuz
lıyacak ve her aile tedarik ede
bilecektir. 

ılc nike~. bavul ve çantacılık ;Ş
leri gibi henüz yeni kurulmuş 
,.,.,·~t y.e. mesleklerden biri ola -
rak göze çarpar. Filhakika bu 
san' at ve meslek bizde kurulun - I ============================ 
cıya. yani son zam.anlara gelinci· M a h k u"' ·m O I a n 
ye kadar oyuncaklar hepsi haric-
clcn getiriliyordu. Hem de Avru-

P-' fabrikalarının .en tapon, oryari- B •. r K' r a ı ı· ç e 
'"! malları . en pahalı fiatlarl.a' 
.ıı~nJlekete giriyordu. Fakat bu o-

• 
lrlanda'nın 

yuncaklar nihayet çocuklarımı -
zın terbiye tarzı üzerinde esaslı 

bır tesir yapamadan kırılıp, mah

volup" gidiyordu.' Bazı ~inema fi•' Kralice' nin 
lımleri kadar oy~ncağın da çocuk • 

1 edhişcilerinden 
Esrarengiz Hayatı 

terl:.iyesi ve çccuk ruhiyatı üze · - s on aylarda İngilterenin 
nnde mühim bir rolü bulundu- belli başlı yerlerinde bom-
gurıu ·artık inkar edecek kimse balar patlamış, bir Çok mü esse -
yoktur. Ve şÜhu da kaydetmek 'la- !er t:ahrib edllmi~, ölenler de ol
<ı~dır ki; oyuncağın çocuk ru- 1 
hiyat ve terbiyesi üzerindeki te
sirini ilk nazarı dikkate alarak bu 
,;an'attn rasyonel bir şekilde ku
ruluşunu teşvik eden nü.rnune 

muştur. 

Geçenlerde Mançesterde patlı

yan bombaları )<oymakla maz -. 
nun olarak yakalanmış 6 İrlan -
dalı erkek ile 1 de İrlandalı ka· 

planları yaptıran Çocuk Esirgeme dırım muhakemeleri !:.itmiştir. 
kurumu olmuş ve ·ık tatbikat bun- Yeni gelen İngiliz gazetelerinde 
dan sekiz sen vel Ankarada buna dair tafsilat verilmektedir. 
~muml merkeza ,• himaye gör - Hakim bunları ayrı ayrı mahkü.rn 
müştür. ederken yaptıklari hareketin an-

Geçen!erde lbir tesadüfle bir cak şeytanın düşüneceği bir sui-
oyuncakçı mağazasına uğramış- kasd olduğunu söylemiş ve hü • 
tım. kü.rn verilirken celse pek heye • 

Bu münaseoetle bir san'atkarla ı canlı olmuştur. Mançesterde pat
yaptığım konuşmiıfarın kısa bir ·lıyaıı. bombalardan ölen de var
hulasasıpı buraya k.aydetmeyi · · dır. Onun için bu teessUrle mah-
faydalı buldum: keme salonuna gelerek dinliyen-

' Yerli oyuncak yapan bu ima - !er arasında mahkumların üze -
tılthan'enin sahibi diyor ki: rine atılmak istiyenler de bulu -

- Burada tahtapan atlı oyun
caklar, bebek karyolaları, l:.ebek 
garcirobları, minim!nilere mah
sus oyuncak trenler, tra_mvaylar 
•e saire yapıyoruz. Bizim oyun -
caklarımızın Avrupanınkil,.re re
Kabet edecek biı· vaziyette bu -
lunduğunu söyliyebiliriın. Bun -
iarı daha: da güzelleştirmek müm
kündür. Bizimkiler daha ço!< sağ
:iıındir. Avrupa~ınkiler üstelik 
pahalıdıı-. Ancak bizim san'atı -
mızı tekemmül ettirebilmek için 
krediye çok ihtiyacımız var. O -
yuncakların yüzlerce modellerin
::len ancak birkaçını yapabiliyo -
ruz. 

- Bizim burada imal . ederek 
toptan 85 kuruşa sattığımız oyun
caklara Beyoğlu taraflarında Av
rupa etiketi yaptırarak 250 ku -
ruşa sat•yorlar. Etiketsiz satan • 
lar da 150 kuruşa veriyorlar. Bi
·<im 65 kuruşa sattığımız mini mi
ni vagonları, perakendeciler 110 
kuruşa satıyorlar. 

Makinelerimizi Amerikadan ge
tirttik. Hatta oyuncakları otoma
tikman hareket ettirecek küçük 
makineler de getirtmeyi düşün • 
lük, fakat Avrupadan bunları ge
t<rtmek kabil olmadı. Şimdilik yal-

• "lZ tahtadan imalat yapan oyun- . 

nuyormuş. 

İrlandalılardan Kampe! hakim 
tarafından şöyle bir suale maruz 
kalmış: 

- Eğer sizin tasavvul'iarınız 
gibi olsaydı da koyduğunuz bom
!:>alar bulunm~yarak hepsi de pat
lasaydı, birçok zavallı insan öl • 
müş olacaktL Bunun için ne der-
siniz? 

- Maksadımız iyi olduğu için 

Kml!~e denilen mahkum kız 

bunu da iyi l:.ulurduın. Yine bu
nu yapardım. Yaşasın İrlanda!. 
Mahkumların Mançester ceza 

mahkemesince tayin edilen ceza
ları şöyledir: 

20 yaşındaki Kampel, 33 yaşın
daki Con Gilen, 33 yaşındaki 

Dugan, 33 yaşındaki Patrik Konel, 
32 yaşındaki Gavahandan her bi
ri 20 sene ağır hizmet; 25 yaşın -
daki Patrik Deviney de 14 sene, 
22 yaşındaki Mari Gilen 7 sene a
ğır hizmet cezasına mahkı1m e
dilm~lerdir. 

Maznunlardan 32 yaşlarındaki 

Patrik Valeş beraat etmiştir. 

Mahkı1mların hapishaneye nak
li sırasında polisçe ehemmiyetli 
tedbirler .alınmış, hapishaneye 
getirildikten sonr~ da dışarıda 

nöbetçiler arttırılmıştır. Çünkü 
Cumhuriyet ordusu denilen teş· 
kila tın adamları tarafından mah
kfunların kaçırılması için teşeb • 
bilse geçileceği ihtimali vardL 

7 seneye mahkum olan genç İr· 
landalı kız, Mari Gilen İrlanda 
Cumhuriyet ordusunun kraliçesi 
sayılıyormuş. İngiliz zabıtası bu 
genç kızı o kadar tehlikeli gör -
mektedir. 

Mari Gilen yukarıda ismi ge
çen ve 20 seneye mahkum edi -
len 33 yil·şındaki Con Gilenin kız 
~arde~idir. 

Kraliçe son derece çalışkan, şen 
bir kızdır. Barlarda garsonluk et
miş, hayatını kazanmış, fakat po
litika işlerine, hele İrlandaya ta
alluk eden meselelere karşı son 
derece merak beslemekten geri 
.)<almamıştır. Her akşam çalıştığı 
yerde işini bitirerek evine döne
ceği zaman bir kere mutlaka İr
landalı gençlerin toplandığı ye· 
re uğrar, orada kardeşini bulur, 
münakaşalara dalarmış. Nihayet 
bomba konmağa karar verildiği 
2aman Mari de bu işe karışmış, 

( Devaml 7 inci sayfada) 

Türk vatanını az zaıuanda 
refaha eri~tirnıck Cıunhuri • 
yel Halk Parthiııin ileri ülkü· 
leı·inden hiridir. 
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ş AK~ Sinemanın 1simsi2 
ÇİNGENENİN-AKU San' atkiirları Arasında 
B 

ir çingeneyi asmağa götü
rüyorlarmış. Cellatlara.: 
- Aman ağalar, rica ede • 

rim, pek korkutmayın.. Çünkü; 
ilk asılışımdır, alışık değilim. Di
ye yalvarmış. 

V AZİFE'SİZ l\IJ;;MURİYET: 

Erkekten Fazla İçki içenler, Yoksullar 
Yardım Edenler ve Çok Beğenilenle 

Sultan Mahmud, muhasiblerin· 
den Said Efendiye: 

- Bu alemde en güzel şey ne
dir? 

Diye sormuş, Said F.fendi: 

- Vazifesiz memuriyet Padi ·• 
şahım. 

Diyince, Padişah hayretle: 
- Dünyada öyle memuriyet 

v,e.r mı? 

Demekle, Said Efendi: 

- Var ya Padişahım, hem bir 
değil üç tane. Demiş ... 

Sultan Mahmud: 
- Söyle, hangilerid;r? 

Diye sordukda, Said Efendi: 

- Biri' Sadrazamın im~mı, ikin
cisi Şeyhulisliımın be:beri, üçün
cüsü de kulunuz. 

·Demiş ... Padişah: l 
- Bunlar vazifesiz mi? Neden · 

vazıfesiz? 

Diyince, Said Efendi: 

- Sadrazamın dairesinde na 
maz kılınmaz, imama maaş verilir. 
ŞeyhulisHmın başı keldir tıra'ş ol
maz. Berbere beyhude maaş verir. 

Kulunuz bir latife söylerim, e
.fendimiz ihsan buyurursunuz. 

İşte Padişahım üçümüz de vazi· 
fesiz ve zahmetsiz para kazanırız. 

ltalya Hapishanesindeki 
Mahkumlar 

Ders Alıyorlar 

• 

i simlerini hiç kimsenin an
dığı yoktur. Fakat onlar, 
bütün kalblerile kendileri-

ni bu mesleke vCTmemiş olsafar
dı, bugün çok sevdiğiniz filmle
rin hiçbirisini görcbilınenize im
kan olmıyacaktı. 

Makineciler, elektrikçiler, el • 
bise giydirenler, ilah ... bütün bun· 
lnr, isi.mlerini sinema nfişleı:inde 

büyük harflerle yazılmış görmez
ler. Fakat onların, eserlerinden 
rejisör kadar öğünmiye hakları 

vardır. 

Onlarla koııuşabilmek pek müş· 
kül bir işdir. Zira, yıldızların şar
latanlığına mukabil bunlar çok 
mütevazı insanlardır. 

Kendilerile konuşurken, anlata
cak birşeyleri olmadığını söyler
ler. Fransız stüdyolarını gezen 
lir sinema mecmuası muharriri. 
isimsiz san'atkarlardan birçokla
rile görüşmüş ve uzun bir röpor• 
taj haztrlamıştır. Bunun bazı par• 
çalarını kısaltarak alıyoruz: 

cStüdyonun içerisi sıcak ... Fa
kat dışarıda sert, soğuk bir rüz ·
gar var. Gaben'in elbise giydiri• 
cisl bağırıp duruyor: 

- Mösyö Gaben, Miisyö Gaben! • 
Mösyö Gaben'i gördüniız mü? .. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

llr AL YAN HAPiSHANELERiNDE 1 

V ~ Dil. Ü ~ Ü IF 
R~Jüm 

Ders, Musiki, San' at, 
Serbesti Her Şey Var 
Yalnız Faşist Aleyhdarlığı Yok 

•ı talya hapishanelerinde mah - J 

klımlar sıkı bir disipline tabi tu
tulur. Cezalarını çekt;klerı müd- j 

detçe çalıştırılır. Bir san'at veya 

meslek sahibi alanlan san'atları, 
meslekleri dahilinde birer iş gös· 
terilir. Hiç bir şey bilmiyenlere de 

mutlaka, hapishaneden çıktıktan 

sonra hayatını temine medar o -

lacak, bir san'at öğretil:r. Okuma 

ve yazması olnuyanlar gece kurs· 

!arını takib etmek mecburiyetin -
dedirler. 

1936 da, bütün İtalya hapishane
lerinde birer mekteb tesis olun
muştur. Bu mektebler Adliye Na
ztrının idaresi altında bulunur. Bu 
mekteblerin küşadındnn birkaç 
ay sonra, okuma ve yazma bil • 
miyen mahkumlardan birçokları 

ailelerine mektub yaimıya, on • 

(Devamı 7 inci sayfada) 
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Bir Balet Artisti
nin Güzel 

Bir Numarası 

•• 
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Kraliçe Yılbaşını 
Nasıl Geçirdi? 
Bereket Versin, Kraliçe 

Müşkülpesend Değildi Yalnız 
Cabuk isterdi • 

F ransada 1813 yılının birinci\ 
günü Kraliçe Hortans ço • 
cukları ve maiy('ti ile bera· 

du. Ancak beş dakib giyinece~ 
vakti olurdu. 

Kuvaförü ne yapacnğını şaşırı 
dı. Bir iki dakikada saç düzeltili• 
mi? .. Bereket versin Ktallçe o k 
d~r müşkülpesend dr~ildi. Ufal 
tefek kusur!.ara aldırmHzdı. Müt 
madiyen: cZararı yok Çabuk <
çabuk ol ... ~ der dururdu. 

ber İmparatoru ve İmparatoriçe 
Mari Lüiz'i tebrike gitti. T~rifat 

mucibince resmi saray kıyafetile 
erkenden Tüileri sarayına gitmek, 
herkesten evvel İmparatoriçeyi; 
sonra İmparatoru ziynret etmek 
mecburiyetinde idi. 

Öğleyin saray kilişesinde yapı
l.an dini Ayinde bulunduktan son
ra Jertüri sokağındaki sarayına 

döner ve maiyetinde bulunanla
rın tebriklerini kabul ederdi. ba

ha sonra robunu değiştirir. elmas
larını çıkarır, çocuklarını alır, 

Malmezon'da ikamet eden annesi 
İmparatoriçe Jozefini tebrike gi
derdi. 

Bu saray Parlsin altı fersah ile
risinde idi. Acele gidip gelmek 
lazımdı. Zira saat altıda İmpara
torun verdiği ziyafette bulunur-

Kraliçe HortııtU 

Çok güzel, sırma gıbı saçlar 
vardı. Ayakda durdut!u zaman t 
puklarına kadar dökülürdü. Buı 
!arı taramak, örmek kolay biıı şc

değildi. Hele, saçları yapı!ırkeı, 

çocukla rodada bulunursa zaval 
berberin alnından terler süzülüı 
dü. Fakat şikayet edemezdi. • 

Kraliçe gittikten sonra içiniı 

derdini dökerdi: 
- Acele, acele diyor. ne yapa 

yım? .. İmparator bu saçla kendi· 
sini görünce kabahati bana bula 
cak. Şöhretim mahvolacak ... 

Kraliçe Kortanss, berebırinlıı 

bu sözlerini haber alınca gülüyoı 
- Merak etme, diy Jrdu. Zira, 

yalnız benim ~il. P~risin b~tüı 
kibar kadınlarının sa~larını yapı
yorsun. Bunu İmparator da bili
yor. Kabahati bana bulur ... 

Kraliçe, saat altıda Tüileri sara 
yına gidiyordu. Çocukları kapıya 
kadar geliyordu. Birı eldivenleri 
ni, biri şalını, ötekiler de uzun ete 
ğini tutuyorlardı. Kraliçe, dokuzı 
doğru sarayına döndüğü zaman 
bitkin bir halde b~lunuyordu. 

Hemen soyunuyor. yatağına gi
riyordu. 

Vatandaş reyini kullanmayı 
ihmal etn>e. Çünkü vereceğin 
reyle milletin siyasi kudretini 
kuracaksın. 
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!Almanya ''Bratislav,, ı 
da işgale Karar Verdi 

(1 inci ıahifeden devam) 
vakya'daki yayılmalarına devam 
etmekte bazı mıntakalarda Çek-

buçuk saat izahat vermiştir. 
Çemberlayn dün akşam şiddetli 

bir nutuk söylemiş ve Hitler'in , ' 
]erin hafif mukavemet hareket • 
!erine maruz kalmaktadırlar. 

Macarlar Rütenya'daki işgalle

rini bitirmışlerdir. Polonya - Ma
car hududlarının birleşmesinden 
mütevellid sevinçlerini izhar için 
iki ıaraf halkı büyük tezahürata 
devam etmektedir. 

Ancak Romen'ler de sevkul -
ceyşi bakımdan emniyetlerini te
min için Karpatlaraltı Ukrayna -
sında bulunan ve Romen'lerle 
meskun olan bazı kasabaları iş -
gale başlamışlardır. 

Çek parlamentosu feshedilmiş
tir. Eski Cumhur Reisi mHlete va
ziyeti izah yollu bir beyanname 
neşretmiştir. 

. Çeko-Slovakya arazisinde ve Al
man olmıyanlarla sakin yerlerde 
gözü olmadığına dair verdiği res
mi ve mükerrer teminata rağmen 
son emrivaki edndolayı teessüfle
rini beyan etmiş, Münih zamanın
da öyle bir anlaşma yapılmasının 
sulh için lazım olduğunu tekrar 
müdafaa etmiş ve Münihten son
ra umumi anlaşma siyasetinin ka
bil olacağına her İngiliz gibi ınan
dığını, fakat şimdi bütün üm it -
!erin suya düştüğünü söylemiş, 

İngilterenin Çek milletine olan 
sempatisinden bahsetmiştir. 

Amerika'da 

~lmanya'da 
Amerika yeni vaziyet karşısın

da bitaraflık kanununu sür'atle 
değiştirmeğe karar vermiştir. 

Hitler Çekya ve Slovakya'daki 
teft.tlerin4 bitirmiş, Viyanaya 
dönmüş, büyük tezahüratla kar • 
şılanmıştır. Hitler Macar Hükü -
met Naibi Amiral Horti ile gö • 
rüştükten sonra derhal Bcrline 
dönecektir. 

Bugünkü Telgraf~ 

Almanya'da ve bilhassa Berlin 
de Hitler'in muazzam tezahürat
la karşılanması kararlaştırılmış

tır. Hitler salı günü Rayhştağı iç
timaa davet etmiş olup meclisde 
büyük ve mühim bir nutuk irad 
edecektir. 

:ransa'da 
Fransa vaziyeti büyük bir dik -

kat ve alaka ile takib etmektedir. 
Dün Fransız meclisi toplanmış, 
orta Avrupanın son vaziyeti ve 
Münib anlaşmasına indirilen dar
be hakkında şiddetli nutuklar söy
lemiştir. 

Başvekil Daladye söz almış: 
•- Füzuli münakaşalarla va -

kit geçirmek zamanın değildir. 

Diktatörlerle, diktatörlerin kul -
]andığı silahla, yani sür'atle ve 1 
milli birlikle mücadele etmeliyiz. 

Başladığım işte sür'atle ve azim- ı 
le <levam etmeği azmeylemiş bu-
Junuyorum. Fransayı muazzam 
bir tersane haline getirmek isti -
yorum.. 

Dedikten sonra meclisden ne 
olduğunu hariciye encümeninde 
izah edeceğini söy liyerek fevka -
lade salahiyet istemiştir. 

Meclis bugün veya yarın bu 
meseleyi münakaşaya devam e
decektir. 

ngiltere'de - - -----
İngiltere de son vaziyetten mem

nun değildir. Gerek Londra, ge -
rek Paris, Almanyanın bu yeni ve 
beklt?nmiyen hareketini protesto 
için Berlindeki sefirlerinı geri 
çekmişlerdir. 

Hariciye Nazırı Halifaks elçi -
!erle, muhalif parti liderleri ile 
görüştükten sonra saraya gide -
rek vaziyet hakkında Krala bir 

l 

Buraya kadar hulasa ettiğimiz 
son vekayiden sonra bu mesele 
hakkında bugün aldığımız mühim 
telgrafları sırasile aşağıya derce
diyoruz: 

Vaşington 18 - Amerika ne 
bilvasına, ne de bilavasıta Çekos
lovakta'nın Almanya'yr. ilhakını 

tanımak niyetinde değildir. Bila
kis, Çek milletniin istiklal müca
delesine yardım etmek emelin -
dedir. 

Paris 18 - Bükreşten bildirili
yor: Kral Karol'un riyasetinde 
bütün nazırlar, erkanı harbiyeı 

umumiye reisi, ordu kumandan -
!arı ve diğer generallerin iştiraki
le mühim bir içtima aktedilmiş -
tir. Bu içtimada Rdmanyanın milli 
müdafaası için icabeden bütün 
tedbirlerin alınmasına karar ve -
rilmiştir. 

Londra 18 - İngilterenin Ber
lin sefiri Henderson'u davet et -
mesı uzerine, A1manya'nın da 
Londra sefirini gerı çağırman bek

lenmektedir. Berlindeki İngiliz 
sefiri, Henderson'un bu akşam 
Londraya hareket etmesi muhte
meldir. Sefir, hareketinden evvel 
Von Ribbentrop'a vekalet eden 
lia.ficiye müsteşarile görüşecek

tir. 
Vaşington. 18 (A.A.) - Çekoslo

vakya sefiri Vladmir Hurban, 
Praf'da Ckvalkowski tarafından 

gönderilen talimata rağmen elçi
lik binasını, Alman elriliği me -
nurlarına teslim etmektl'D imtina 
etmiştir. 

Berlin 18 (A:A.) - Almanya 
hr ( ,azırda cBohemya ve Morev
ya Protektorası. dahmnde bulu
nan bazı mıntakaları ilhak edecek-
tir. 

Bir şayiaya göre Bratislava şeh
ri Almanyaya ilh ı't edilecek ve 
Viyana hakem kararn~mesi mu
cibince Macaristan'a terkedilen 
Kısice, Slovakya'ya verilecektiıı". 

Makineye Ver i rken 

Almanya}nı n Ye ni 
Hedefi Budapeşte mi? 

Prag 18 (A.A.)- Alman kJ!'ala rının iki gündenberi durmadan 
Prag'dan geçmeleri siysi müşahidJe ri endişeye düşürmektedir. Çünkü 
iimdı mühim miktarda sevkedilen bu kuvvetler Bohemya ve Morav-
yanın işgali için lazım olan miktar dan çok fazladır. . . 

Bazı mahfellerde Almanya'nın yeni hareket hedefının Budapeşte 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Kadının Arkasına Takılmış 
(1 inci Hhifeden dc:~am) 

Hadise şöyle olmuştur: 
Sultanselimde Çukurbostanda 

ıturan Fatma adında bir bayan 
jün akşam Fatihde oturan ahbab
Jarından birinin evine gitmiş bir 

müddet burada oturduktan sonra 
saat ona doğru evine dönmek ü
zere yola çıkmıştır. Fatma soka
ğa çıktıktan sonra Hasan oğlu Ah

med adında biri arkasına takıl -
mış ve kadına sarkıntılık yaparak 
takib etmiye başlamıştır. 
Fatmanın komşuları olan so -

kaktan geçmekte olan Mehmed 
ve Osman adında iki genç bu va-

ziyeti görünce Ahmede yaptığı -
nın çirkin birşey olduğunu ve ka
dını takib etmekten vaz geçme -
sini söylemişlerse de Ahmed al -
dırış etmemiş ve iki gence ken

dilerine aid olmıyan işe karışma
malarını söyliyerek Fatmayı ta -
kib etmiye devam etmiştir. 

Mehmed ile Osman Ahmedin 
önüne geçerek bu hale mani ol -
mak istemişler ve bu yüzden ı;ı

kan kavga büyümüş, Mehmed ile 

Osman Ahmedi yaralamışlardır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış 

Mehmed ile Osman yakalanarak 
tahkıkata başlnm~tır. 

Reisicumhur Bulgar tid)~~a 
Başvekilini Kabul Etti ·,·,·HF as:;ta:-- Adam. ·,·, ın"".'., 

(1 inci sahifeden devam) 
tından dost memleket Başvekili 
§erefine Ankarapalasda bir ziya
fet verileceğini dün bildirmiş -
tim. Ziyafet çok güzel bir hava 
içinde geçmiştir. Ziyafetin sonla
rına doğru Başvekil Refik Say -
dam bir nutuk irad ederek ezcüm
le demiştir ki: 

•Aramızdaki bu ikametiniz, 
milletinin ve Cumhuriyet hüku
metinin Bulgar millet;ne ve Bul
garistan hükumetine karşı bcs -
lediği hararetli sempati ve dost
luk hislerinin ne kadar derin ol-

1 
duğu hakkında sizi hiç şüphesiz 

.tenvir etmiş olacaktır. 

ve kardeşliğin bir remzini gör -
mekteyim. • 

KÖ.3EİV ANOF'UN CEVABI 
Bu nutka, muhterem misafiri -

miz şu tarihi sözlerle mukabele 
etmiştir: 

Ölümü 
• (2 inci ıayfo.dan devam) 

tazyiki 'karşısındaki vaziyeti daha 
az nazik değildi. Halbuki Sırplar 
Avusturya ültimatomunu reddet
mekte tereddüd etmediler. Çekos
lovakya eylül krizi içinde Alman
ya'nın tazyikine karşı mukavemet 
etmiş olsaydı, galib ihtimale gö
re, Almanya harb yapmıyacaktı. 
Yapsa da neticesi, bugün Çeko&
lovakya'nın başına gelenden daha 
feci olamazdı. Ölümü göze almı
yan millet yaş:ıyamaz. 

}4ünih cameliyatından. sonra 
Çekoslovakya'nın müstakil ve mu
kadderatına hakim bir devlet ha
linde yaşaması daha çok zorlaştı. 
Yeni devlet, İsviçre gibi bitaraf 
bir politika mı takib edecekti? 

Bahçekapı 
Faciası 

(1 inci ıahittden devam) 
binaya ne şekilde ateş verdiğini 
söylemiş ve bu işi evvelce Hasan 
müessesesinden çıkarılan akra -
bası Mustafanın teşvik.ile yaptı

ğını, Mustafanın kendisine beş 
yüz lira vadettiğini ve peşinen 
115 lira aldığını itiraf etmiştir. 

Bugün mahallinde bir keşif 

yapılacaktır. Müddei umumilik 
14 yaşında bir çocuk olan kun
dakçının bu hareketinde gizli ba
zı amiller aramaktadır. Maama • 
fih tahkikat evrakının bir an ön
ce hazırlanarak suçluların adli -
yeye ıf.,rilmesine çalışılmakta -
dır. 

Enkazın tamamen söndürülme-
sine dün bütün,.gün çalışılmıştır. 
Dün öğleye doğru, enkaz yıkıl -
mak tehlikesi gösterdiğinden halk 
Yenicami kemerinden veya Sir -
keciden dolaşmağa davet edilmiş-

18 
Mart 

Bugün, bundan 23 sene ev
vel, topu ile, tüfeği ile, zırhlı 
ve tayyaresile Çanakka!eye 
yüklenen bütün bir husumet 
dünyasına, Trkün mukades 
hakkını kabul ettirdiğimiz gıi
nün yıldönümüdür 

Bugünü takdis ettiğimiz §U 

anda, onu yaratan aziz §e -
h.idlerimizin mukaddes hatı-

Talan önünde hiirmetle eğil

meği bir vazife biliyonız. 

Onlar vatan uğrvnda öldü-
!er; belki btigiin muazzez na
aşlarından iz bile kalmamış -
tır, lakin hatıraları , mukad -
des hatıralan Türkliiğün kal
öinde ilelebed yasıyacaktır. 

Ne mutlu onlara ... 

Tarihin müteselsil devreleri i
çinde iki memleket birbirine kar
şı daima hürmet göstermişlerdir. 
Son yılların h5diseleri ve iki hü
kUmetin birbirine karşı ittihaz et
tikleri halisane hattı hareket bu 
hürmet ve riayeti, söylemekte te
reddüd etmiyorum, hakiki ve sağ
lam bir dostluğa çevirmiştir. 

·Söylediğiniz güzel sözler ve 
hududdan dost Cumhuriyetin gü
zel merkezine kadar gerek ma -
kamat ve gerek halk tarafından 

hakkımda gösterilen hararetli ka
bul beni çok mütehassis ve mü -
teheyyiç etti Bu yeni sempati ve 
dostluk işareti Bulgar milleti ta
rafından ziyadesile takdir edile
cektir. Size şurasını temin ede -

bilir'm ki, Bulgar milleti birbir
lerine coğrafya ve tarihle mer -
but bulunan ve menfaatlerinin i~
tirakini ve halisane ve müsmir 
bir teşriki mesai lüzumunu müd -

rik olan iki millet arasında çok 
mes'ud bir surette esasen mevcud 
dostluğunu daha itimadkar ve da

ha samimi bir hale getirmek ar
zusile sam~ bir surette müte-

Öyle ise, Fransa ile ittifakını, Sov- ':t~ir=·============================i 
meli idi. Halbuki Çekoslovakya Devlet Demiryolları ve ıman arı 
yetlerle imzaladığı m;sakı feshet- - L" I 1 
kendisine hiçbir fayda temin et- işletme u. idaresi ilanları 
roiyecek olan bu mukaveleleri son ~ 

18 teşrinievvel 1925 te alı:te -
dilmiş olduğu için daha şimdiden 
uzun sayılabilecek bir müddet -
!enberi bizi bağlıyan ebedi dost
luk muahedesi ve 6 mart 1929 ta
rihli olan ve temdid edilmiş ol -
duğu için münasebetlerimizi tan
zime devam etmekte bulunan bi
taraflık ve hakem muahedesi, 
münasebetlerimizin samimj~ne 
bariz işaretlerdir.> 

nefesine kadar feshetmemiştir. 10/3/1939 tarihinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkmıyan ve '."ık-

Bu sebeble A!İnanya şüpheye düş- darları ile cinsleri aşağıda yazılı kayın traversler her lıste muhtevıyatı 

müştür. Almanlar cÇekoslovak - ayrı ayrı ihale edilmek üzere 22/3/ 1939 Çarşamba günüsa at 15 de 
ya'da Beneş'izm devam ediyor> de- pazarlık usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

hassis bulunmaktadır. • 

İki komşu milletin birbirleri 
hakkında her zaman, gösterdik
leri karşılıklı hürmet ve riayet a

ralarındaki halisane ve sadıkane 
dostluk münasebetlerinin inki -
şafını kolaylaştırmış ve bu dost-

dikleri zaman bunu murad et - Bu işe girmek isliyenlerin kanıınun tayiı, ettiği vesikal~rı ile ayni 

mişlerdi. Fransa ve İngiltereye de' gün ve ayni saate kadar komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 
müstakil dış politika takib ede- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde görüle-
ceği hakkında itimad telkin ede- bilir. (1761) 

Refik Saydam, bundan sonra 
Selani.k anlaşmasından bahsetmiş
ler ve sözlerini şöyle bitirmişler
dir. 

•İşte Ekseliinsınızla çok zarif 
Bayan Köseivanof'un ve maiyeti
niz erkanının bu akşam buradaki 
huzurlarında daima daha ziyade 
artacağını umduğum bu dostluk 

Türk -Bulgar 
Do stl uğu 

• 
Juk on beş yıl evvel ebedi dost -
luk paktının imzasile temhir e -
dilmiştir. 

Bu paktın ruhuna sadık bulu
nan Türk.iye, Balkan milletlerinin 
Nöyyi muahedesinin askeri tahdi
datından vazgeçmek suretile Bul
garistana teslihat sahasında mü
savat hakkını tanıdıkları son Se
liınik anlaşmasının akdine pek 
ehemmiyetli bir surette hadim 
olmuştur.• 

İş Bankasında 
(1 inci •abif•ılen d~vam) 

mediğinden onlar da Çekoslovak
ya'nın hududlarını garanti et -
mekten çekindiler. Binaenaleyh 
ittifaklarına, dostları!la ra!ımen 

Çekoslovakya hakikatte yalnız kal
mış bir devletti. 

Esir milletin esiri oln·ıyalım der
ken, Slovaklar, ırkdaşları olan 
Çekleri Almanya'nın diğer ırk -
daşları olan Rütenleri de Maca
ristan'ın esaretine teslim etmiş -
!erdir. Kendilerinin de esir olma-

1 
dıkları pek marnm değil İşte Çe
koslovak faciası. Kısseden hisse: 
Milli birlik istiklalin ilk şartla -
rından biridir. Karde~ler arasın " 
daki ihtilaflardan ancak yabancı

sinden Avni ve Konya belediye !ar istifade eder. İst'klalini ka -
reisi Şevkinin intihabı teklıf edil- niyle müdafaaya hazır olmıyan 

di. Takrir, heyeti umumiyenin itti- bir millet, istiklale hak kazanmış 

Liste 
No. sı 

1 

2 
3 

4 

5 
7 

8 

9 

10 

Mikdar 
Adet 

11025 

3195 

6608 

24892 

5929 

60410 

12771 

26333 

93317 

Cinsi 

Kayın makas traverai 

• • 
Kayın köprü traversi 

Kayın cari bı>t traversi 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Muhanıınen bedeli 
Beher adedi 

K ruş 
500 

420 
320 

140 

175 

185 

215 

175 

245 
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Eczanelerin Pazar Tatili olamaz .. • kıran intihab edildiler. İçtimada 
Diye devam eden nutuk cüm- bankanın 1938 bilançocu, kar ve 

lelerine cevaben söylediği sözler zarar hesabları tetkik edilerek i- Eczahaneler için de pazar tatili 

1- Orman koruma kıt'aları ihtiyacı olan yukarıda cins vı• mik

tarları yazılı iki kalem eşya 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin (A) 

çok dikkate şayandır. dare meclisi ibra edilmiştir. kabul edilmiştir. Yarın nöbetçi 2- Evsaf ve nümuneleri her giin komisyonda görülebilir. 

Ekselans Köseivnnof, bu ceva- GEÇEN YILIN BİLANÇOSU eczahanelerden maada bütün ec- 3- İsteklilerin, İstanbul Orman mes'ul muhasibliğine yatıracak· 

fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. 

bmda şöyle diyor- İ · · · zahaneler kapalıdır. Badema hep 
· çtımada idare meclısı raporu !arı muvakkat teminat makbuzlarile birlikte yukarıda yazılı gün ve •- lki kom§U milletin biTbirleri okunmuştur. Geçen yıl İş Banka- böyle olacaktır. 

he-r ·· d'kl · ı---------------.saatte Galata Mumhane caddesinde Alemdar hanındaki komisyona hakkında zaman, goster ı en sının en parlak yılıdır. Bu hususta müracaatları. c
1791

) 
karşılıklı hürmet ve riayet ara - raporda 1938 yılı bilançosu hak- yon 422.243,93 lira bfr fazlalıkla 
lanndaki hali.!ane ve sadıkane kında şu tafsıliit verilmektedir: 12.598. 73.3.32 liraya baliğ olmuş • 
dostluk münasebetlerinin inkifC· cHeyetinizin tasvibine arzetti- tur. 

kola ı bu dostluk Borçlu cari hesablar, 3.495.751,19 fını Y aştırmt§ ve · ğimiz bilançonun tetkikinde Ak- lira fazlasile 26.419.456.95 liradır. 
on be§ yıl evvel ebedi dostluk tifte k banka] f 'lınd 
paktının imzasile temhir edil - ' asa ve ar as a Bu yekünıın 20.663.450.96 lirası, 
m;.+ir. görülen umumi disponibilitemiz, resmi bankalarla, doğrudan doğ-

..,. geçen yılki bilançomuza nazaran k be · ıt d 1 Bu nnktın ruhuna •adık bulu- ruya mura a mız n ın a o an 
r- 2.048.340. 72 lira fazlalaşarak 31 'ili · .. 1 · 

nan Türkiye, Balkan milletlerinin mı sanayı muessese erme açı-
31.277.264.08 liraya baliğ olmuştur. ı h bl d ···- kk'ld. Nöyi muahedesinin askeri tahdi- an esa ar an mu..-şe ı ır. 

datından vaz geçmek suretile Bul- Hazine bonolarımız da, gene İpotek mukabili avanslanmız ı 
garistana teslihat sah,.sında mü- 1937 bliançosuna nazaran milyon 126.959,90 lira azalmış ve 
savat hakkını tanıdık!an son Se- 1.752.489,66 liralık bir fazlalık 2 milyon 422.796,65 linya tenezzül 
lanik anlaşmasının akdine pek e- 6.651.414,33 lir~ olarak görünmek- etmiştir. 
hemmiyetli bir surette hadim ol- tedir. Bu meblağdan 4 milyon Menkullerimizde yapılan itfa -
mU§tur. 096.049,85 liralık bir kısmının va- !ardan sonra hesab hakiyesi 143 

deleri 1939 da, 1.871.914,46 lirası- b. 368 37 ı· d"" - tü' Çetin imtihanlar geçiren Bul - ın , ıraya uşmuş r. 
nın da 1940 ta gelmektedir. 

gar milleti, barışın nimetlerini Gayrimenkullerimiz, bu yıl a-
takdir etmektedir ve gayretlerini, Milli endüstriye iştirakimiz: yırdığımız 105.045,54 lira itfa be-
bilhassa, Ekselıinslannın da te - Kozlu kömür işleri Türk Anonim delinden sonra 1.982.306,84 liralık 
barüz buyurdııklan g!bi, bütün şirketinin tamamına sahib olmak bir bakiye arzetmeket<!ri. 

l 'ile l · ıd - için Fransız şirketinden satın al-Ba kan mı t en aramı a mum- Kefaletten dolayı borçlarımız 
kün old<tğu kadar tam bır samı • dığımız hısseye ödıyeccğimız 1 3 mılyon 81 0.938,98 liı-n fazlalaşa-
mi!i/jin ve itimadın tee.~süsünü is- milyon ve Malatya bez fabrikasının rak 28.883.938,23 liraya baliğ ol " 
til.::am eden bu beynelmilel ger - yeni bir mutalebesi üz1>rine tediye! maktadır. Bu meblağın 18.236.000 

ginlik zamanında barl§ın muha - ettiğimiz 500,000 lira ve Kireçlik lirası büyük ecnebi bankaları için 
faza ve tarsinine sıırfedecektir.> maden kömürü işlerinin mübayaa verilen kefaletlerdir. 

Bulgar Başvekilinin, Balkan ettiğimiz hisselerine mukabil öde- PaS!te ihtiyatlarımız: 1937 se-
milletleri arasında tam bir sami- diğimiz 100 bin liradan dolayı nesi .karından tefrik edilen 220.000 
miliğe işaret eden ve bu ihtiyacı cem'an 1-599.020,04 lira artarak 

tebarüz ettiren beyanatının fiil 14.386.663,69 liraya baliğ olmuştur. 
sahasındaki işaretlPrinin bilhassa Senedat cüzdanımız 970.857,04 

do1tumuz ve komşumuzun Balkan lira fazlalık 17.101.992,74 lira ola
birliği arasında dai · . .ı kendi;ine 
açık bulundurulan yerini alma -
•ile daha geniş ölçüde tahakkuk 

etnıiş bulunacağı tabiidir. Ve.. 
zannediyoruı ki, crgcç tahakkuk 
ve tezahür edecek en müsmir ve 
parlak netice de bu olacak, ve 
Balkanlılar bu birlik ve karşılıklı 
düzenlik içinde dainıa mahfuz tu
tacakları sulhun nimetlerinden en 
ziyade istifade eden büyük, kuv
vetli ve yekpare bir varlığın de
vamlı \'arisleri bnlunncaklardır. 

ETEM İZZh'f BEN ICE 

rak görülmektedir. 

Esham ve tahvilat cüzdanımız 
48 bin 012,47 liralık hafif bir te
nezzülle 6 milyon 360. ~85,98 lira
lık bir kıymet arzetmektedir. 

Avans hesablarımız da esham ve 
tahvilat Muk. Av. da 123.802,38 li-
ra bir tenakus, emtia ve vesaik 
Muk. Av. da 1.765.960.83 liralık bir 
tereffü, Senedar Muk. Av. da 75 
bin 166,27 liralık bir tereflü, mü-
tenevvi varidat Muk. Av. da 1 mil
yon 704.919,21 liralık bir tereffü 
kaydetmek suretile cem'an a mil-

liradan sonra 3.470.000 lira olarak 
görülmektedir. Bu yıl ayrılmasını 
teklif ettiğimiz 205 bin liranın 

inzimamile 1/1/1939 tarihi"tode res
mi ihtiyat akçemiz 3.675.000 li -
raya baliğ olacaktır. 

Muhabir bankalar hesabı: 3 mil
yon 004.375,07 lira fazlasile 8 mil
yon 763.281,73 lira alacaklıdir. 

Mevduat hesablarımız: 5 milyon 

049.631,86 liralık bir tezayüdle 67 

milyon 431.368,84 lira, tasarruf 
mevduatı ise 3.621.1?6.76 liralık 

bir inkişa!la 30.740.148,20 liraya 
yükselmiştir. 

Tediye emirleri. 39A43,95 lira
lık bir tenezzülden sonra 548 bin 
914,34 !lı-a kaydetmiştir. 

İstanbu ~ Defterdarrığındar.1 
Tophanede Necatibey caddesinde Kışla alhnda 373/383 sayılı dük· 

kan muhammen senelik (160) lira üzerinden iki sene müddetle ve se· 

nelik kirası 4 taksitte ve taksitler peşin verilmek şartile açık arttırıns 

us le kiraya verilecektir. İsteklilerin % 7,!I teminat akçelerile bera· 

ber 4/4/939 Salı günü saat 14,30 da Milli Emlak Müdürlüğünde topla· 
nan komisyona müracaatları. (M.) (1799) 

ısta .bul Oefterda hğında11: 
Edirnekapıda Çakırağa Yavuz sokağında 1 numaralı Bakkalköylü 

Aleksandırın yedi emanetinde bulıınan bir çuval un (72) kilosu mu· 

hammen beş lira bedel üzerinden 10/3/939 tarihinden itibaren bir aY 
içinde pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin 11/4/939 Salı günü saat 14,30 za kadar Milli Emlak Mü· 

dürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. (M.) (1798) 

Sultanahmed 3 üncü sulh h u " 
kuk mahkemesinden: 

Davacı İstanbul Vakıflar Baş
müdürlüğü vekili avukat Le bip 
Atay tarafından Balıkpazarı Ahi

çelebi mahallesi Hasır iskelelesi 
sokağında Arnavudköy pazar ka
yığı iskelesi mahallinde Seyfettiıı 

Gökçe aleyhine 939/570 No. lu 
dosya ile açılan tahliye davasının 

yapılmakta olan muhak~mesinde 
müddeaaleyhin ikametgahının 

meçhul olduğu anlaşılmasına bi -

naen müddeaaleyhe on beş gün 
müddetle ilanen tebligat icrasile 
ve dava basit usul muhakemeye 
tabi olduğundan gıyab kararı da
hi tebliğ olunamıyacağı hususu

nun ihtarına ve muhakemenin 
3/4/939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10 na talikine mahke
mece karar verilmiş olduğundan 

yevm ve vakti mezkı'.lrda bizzat 
veya lıilvekale hazır hulunulmadı
ğı takdirde gıyaben muhakemeye 
devam ve karar veril<"<'eği ilanen 
tebliğ olunur. (939-570) 

İstanbul asliye ikinci ticaret 
mahkemesinden: 

İstanbul Hazine vekili avukat 
Fahrı tarafından ölü Vitali Karnbİ 
varisi Beyoğlu Ağa camii KamJıi 
ap. multim Rıfat Kamhı aleyhine 
471 lira 94 kuruşun tat.siline mü· 
tedair ikame olunan davanın ınıı· 
hakemesi sırasında: 

Müddeaaleyhin ikametgahı • 
nın meçhuliyetine binaen müvde! 

vekili tarafından teklif olunan ye
minin usulün 337 inci maddesine 

tevfikan ilanen tebliğine ve mu· 
halı:emenin de 21/4/939 tarih sas1 

14 de talikine karar verılmiştir· 
Karar dairesinde mtiddeaaleyb 

mahkemeye gelmediği ve sekit 
gün zarfında arzuhalle yemin e· 
deceğinden bahisle miiracaat et· 
mediği takdirde yemhden kaçııı· 

mış ve yemin muhteviyatını ka• 
bul etmiş addedileceğine dair ye 
min davetiyesi mahkeme divan • 
hanesine asılmıştır. 

Keyfiyet tebliğ mak&mına ka ' 
im olmak üzere iliin olunur 

(935 - 559) 
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1 Sinemanın lsimıiz 
Sanatkarları Arasında 
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Delikanlı istim bot o Gece 
Yarısın dan 

·Tophaneye 
Çok Sonra 
Yanaştırdı 

Ben Yarın Gelmiyeceğim, Siz Gemide Kalını z 
Diye Emir Vererek Çıkıp Gitti 

Sakızlı gemici kıyafetile Davust
la konuşan Sancakta· yelkenlisi
nin reisi bırden hatırlamış gibi 
ellerini salta ve poturunun ceb • 
terine daldırırken söylendi: 

- Az kalsın unutuyordum. Si· 
ze verilmek üzere Brodey bir mek-ı 
tuh gönderdl Buyurun .. 

Davust kendisine u 'atılan zarfı 1 
aldı, yırttı. İçinden çık1n kağıdı 
sancak bardası fenerinın altına gi 
derek fenerin solgun ve az ışığı 

ile okudu: 
Mektub Mannaradak! İngiliz tah· 

telbahirlcrl komodoru Teodor Bro
dey'den geliyor. şunları muhtevi 
bulunuyordu: 

Azlz dostum: 
Gizli Us ihtiyacı lçin gönderdi • 

ğ!niz malzemeyi aldını İhtiyaçla
rımızı karşılamak hususunda gös
t~rdiğiniz itilld.ya aynca teşekkür 
ederim. Ben:ı:in cihetinden çekti

jjimiz sıkıntıya şimdi cephane ih
tiyacı da eklendL Marmaradaki 
harekatımız için şiddetle lüzum o
hn bu malzemenin bilhassa top 
mermisi temininin çarelerini arı;ş
tırmanızı rica ediyorum. 

Bizim topların çap şekli diğer 

oplara benzemediğinden bunu an· 
cak donanmamızdan tedarik ede
bilirsiniz. Esasen Mermaraya ha· 
ı ekrtimi:ı: sıralarında Amiral Dru
bek tarafından verileıı talimatta j 
ı'onanmamızla aramızdaki irtibatı 
: izin tesis ve temin edeceğiniz ,ih-

1 

tiyaçlarımızı sizin vasıtanızla gi· 
derileceği bildirilmişti. Binaen • 
deyh kısa ,..amanda bu ihtiya· 
cımızm tatminini rlc~ ederim. 

- Fakat zamana muhtaç. 
- Ne gibi? 1 
- İzmir yolile Amiral Drobeck'i 

görmeğe gideceğim. Donanmamız

dan verilecek cephaneyi ancak 
kara yolile İstanbula ııetirir, bu· 
radıın size teslim edebilirim! 

- Doğru .. Bu iş za:nana muh
taç .. 

- Şimdi mektuba cevab yaza
yım .. Siz de şifahen söyleyin .. 15 
gün kadar idareli hareket etsinler 
Bu müddet bitinciye kadar ben 
de bir çaresini bulup amiralle gö
rüşmenin yolunu araştırayım. 

- PekL. Söylerim. 
Davust cebınden bir kağıd çıkar-

dı. Oracıkta Brodcye şu satırlan 
yazdı: 

Azizim Brodey: 
Mektubunuzu Mister Palmerden 

aldım. Cephane ihtiyacınızın te • 
mini için tedbir almal: ihtiyacın
dayım. Evvela telsizle amirale 
vaziyeti anl:ıtaciık, bu malzemenin 
ihzarı ve Ualtada bulundurulma
sını söyliyeceğim. Muvafık cevab 
aldıktan sonra bizzat İzmirden 
Mallaya geçip malzemeyi İstan -
bula nakletmek çarelerini araştı· 
racağım. 

Muvaffak olacağımı ümid edi
yorum. Seliim ve sayı;.larımı su-
nanın. - Devam' t.•clT -

Bir Konferans içtimaı isteniyor 
( 4 üncü sayfadan devam) 

milletler arasında beş senelik bir 
sulh programından bahpetti. Bu 
program bütün devletlerin işti -
rakile hazırlanacak ve böyle o

lursa A vrupada siyasi emniyet 
hasıl olacak. Beş senelik progra
mın hududu pek genişliyecek, bu 
Leş sene zarfında ise artık ne harb
den bahsedilecek, ne de harb teh
likesinden. Bundan elde edilecek 
büyük bir fayda vardır ki o da 
milletler böyle bir emniyet içine 
girinc~ artık bunu ilerisi için de 
devam ettirmek istiyeceklerdir. 
O zaman da silahların azaltılma
sı için konuşup görüşmeğe baş
lıyacaklar ve bu netice de elde e
dilerek silahlar azalacaktır. Bun
dan sonra ise emniyet daha ar
tacak, emniyet arttıkça siliıhlar 

da azalacak. 
maksad 

çisi ile görüşmüş olmasıdır. Or -
taya türlü rivayetlerin çıkmasına 
yol açtı. Bu rivayetler de az me
raklı değildir. Şöyle ki: 

Londradaki İtalyan elçisi Kont 
Grandi hükumetinden aldığı ta
limat ile İngiliz Başvekilinin ta
vassutunu istemiştir. Bu tavassut 

da tahınin edileceği üzere Fran -
sız • İtalyan gergınliğini ortadan 
kaldırarak bir anlaşmıya varmak 
için olacaktır. İtalyanlar bu hu
susda İngiliz Başvekilinin Fransa 
nezdinde dostane tavassutta bu -
lunmasını istemişler. 

Bu rivayetler çıkar çıkınaz Lond 
radaki İtalyan sefareti hepsini tez
zib etti. Elçinin İngiliz Hariciye 
Nazırile görüşmesi yalnız mutad 
olan işleri konuşmak için olduğu 
bildirildi. 

Her ne olursa olsun İngiliz ga 
zetelerinin ısrar ile bahsettiği 

(5 inci sayfadan devam) 
Bu; mavi gözlü, güzel bı.r kızdır. 

Bir ses: 
- Galiba projektörltrin bulun

duğu ,.l .. P'· p-Htie 

- Nasıl, bu havada pardesüsü· 
nü giyn..u_u ı.ışarı çıktı ha. .• Ya 
nezle oluverirse! ..• 

Bu sözlere gülmek istiyorum. 
Fakat elbise giydirici genç kızın 
gözlerinden şimşekler çakıyor. 

- Nasıl, bu size gülünç mü ge
liyor! Gabenin hastalanması ih· 
tımali sizi korkutmuyor mu! 

- Affedersiniz matmazel... Slr. 
giydirdiğiniz bütün san'atkarlar 
hakkında böyle müstehid mi dav
ranıyorsunuz? .. 

- Ben hiç müstebid değilim. 

Fakat hastıı olmaları ihtimalini 
düşünür, üzülürüm. 

Bu sırada Gaben gö•ıindü. Genç 
kız artiste doğru atıldı: 

- Niçin pardesünü>.Ü giymeden 
çıktınız! Üzüntüden az daha ba
yılacaktım. 

Gaben gülüyor: 
- Hakkın var ... Fakat koşa ko

şa gidipgeldim. Merak etme, nez
le olmam. 

- Bir daha böyle şeyler yapma-
yınız .... 

- Tövbe matmazel.. 
Genç kıza soruyorum: 
- Gabeni çok sevi; "rsunm de

mek? .. 
- Onu sevmemek mümkün mü?. 
- San'atkarlar arasında başka 

sevdikle:iniz var mı! .. 
- Fernan Gravey, Piv·e Vilm.'i 

çok severim. Fakat Piyer Vilm 
kadınlardan hiç hoşlanmaz. Yal· 
nız, sözlerime yıınlış ,,..ana verme
yiniz rica ederim. Ben, erkek san
atkarları benimle alakadar ol -
dukları için seviyor rl~ğiliın. San 
atkar oldukları için seviyorum. 
Fakat Hiç birisi mösyö Gabene 
benzemez. 

sinirlenmez, kızmaz. Stüdyoda 
herkesle dostttur. Makinistlerle, 
elektrikçilerle ... Öyle değil mi?_ 

Genç lnz, bu suali makinistler
den bir:ne sormuştu. O da, ayni 
sözleri bütün yüreğile tasdik etti 

-Biraz sonra, Gabenl" tekııır kar
şılaşınca genç kız hakkında fikrini 
sordum: 

- Tarudığun insanlt.r arasında 
en çok sevdiğim birisidir. Karım
la karar verdik: Meslekten ayn
lınca kendisini yanımıza alacağız. 

Bir köye çekilip mes'ud günler 
geçire<'eğiz. 

Genç !azdan sonra hir de elek· 
çi ile konuştum. Bu. şen çehreli bir 
<ie•ikanlı idL Sağ elinin iki par • 
mağı kesik ... 

- Bir iş kazası mı• .. 

- Evet, fakat rica ederim, bu 
kazaya karşı ne bir şey sorunuz, 
ne de yazınızda bahsediniz. Ben, 
gazetecileri bilirim. Ufak bir şey
den bir facia çıkarırlar. Siz de, 
belki bu .idi kazadan bir dram y ıı
pabilirsiniz Ben de okurken başı· 
ma gelenlere hüngür hüngür ağ
lamıya mecbur kalırım, neş'em 

kaçar •. 

- Stüdyoda çalışan yıldızlar • 
dan en çok hangisini seversiniz? 

- Gabi Morlay ... Müthiş san
atkir doğrusu. .. Altın bir yü:ı:üğü 
var. Bir gün arkadaşlardan birisi 
halini anlabyordu. Hasta bnsın

dan, beş çocuğundan, vaşl.ı ana ve 
basından bahsediyordu. Meğer 
Gabi Morlay bizi dinliyurmuş. Er
tesi günü aı·kadaşımınn namına 

2000 franklık bir çek geldl Zavallı 
adam, sevincinden az kaldı çıl

dıracaktı. 

Stüdyonun lokantasır.da yeme
ğe gittik. Lokantada hizmet eden 
genç kıza sordum: 

Burada yemek yiye., yıldizlar a 
rasında en çok sevdiğiniz kimdir!. 

İptida cevab verme\: istemedL 

Fakat, ısrarlarım karşmnda o da 
_ Alay etmeyiniz rka ederİ.m- elektrikçi gibi Gabi MOTl.ayın is

Gaben evlidir. Ben k"l'disini sev-

- Yoksa Gahene 3şık mısını:r., 
matmazel? .. 

djğim kadar eşini de severim. on
lar, tatil seyahatlerini~ bile beni 
beraber almak isterte,· Amerikaya 
bile götürmek istedi!Pı. Fakat A
merikada ecnebi tabi'yetinde bu· 
lunan küçük esnafın ve san'at • 
karların çalışmaları memnu oldu
ğu için götüremediler 

- Gabeni neden bu kadar sevi-
yorsunuz! 

- Çok neş'elidir, hiç bir şeye 

mini verdl Bu yıldızların hmıgi 

yemeklerden boilandı~nı sorun

ca, daima kızarmış piliç yediğini 
ve şarab içtiğini, Şarl Boycrin pa
tates eımesinden hoşfandığını söy· 
ledi. Lüsyen Baronun artistlerin 

en oburu olduğunu öğttndim. Gar
sonlara en çok bahşiş veren Mişel 
Morgan imiş. Remü hem yemek 
beğenmez. hem de hig· bahşiş ver-

Yeniden benzin stoku gönderil· 
mesi ve İstanbula yapacağım i -
kmcl akııı için top mermisi ha -
mulesine intizar ettiğimi bildirir, 
ı,:irmetlermin kabulünü istirham 
ederim. 

H uliısa bu iki mühim 
birbirini takib edecek. nokta şudur: Vaziyeti müsaid gö- 1---------------1·------------- - I 

E. 13 süvarisi 
K•piten 

Teodor Brodey 

Davust okumayı bitirince düşün
celi bir tavırla yüzünü buruştur· 
du: 

Cephane istiyor! 
Konso!os Palmcr başını salladı: 

- Evet .. Bunu, bana da söyle -
mişti: 

- Top mermisi göndermemizi 
ı·ica ediyor. Bunu İstnabuldan te
min edemiyeceğim! 

- Yani göndermiyecek misiniz? 
- Hayır .. Böyle birşry söyle -

medim. Göndereceğim fakat_ 
- Evet, fakat! .. 

İngiliz matbuatından anlaşılı -
yor ki Londrada bugünlerde pek 
hararetli surette siyasi bir faali· 
yet başlamıştır. Çünkü Başvekil 

Çemberlaynin de milletler ara -
sında büyük bir koııferans top -
lamak için harekete geçmek la -
savvurunda old ... gu söyleniyor. 
Eğer bu tasavvurlar bir gün fi

liyat sahasına çıkncak olursa şu 
birkaç ay zarfında bu konferans 
işi de nelicelenmış olacak, 939 se
nesi bahar ayları milletler ara -
sında sulh yolunda pek mühim bir 
faaliyetin başarıldığını görecek
tir. 

İngiliz Hariciye Nazırının ge -
çen gün bir taraftan Fransız el -
çisi, diğer taraftan da İtalyan el-

rür, muvaffakiyetten de emin o-
lursa, Çemberlayn böyle bir kon
feransı toplamak niyetindedir. 

Saodey Ekspres gazetesi bu
nun için hazırlıklara g,rişildiğini, 
gayriresmi suretlerle çalışıldı • 
ğını bile yazıyor. 

Sandey Dispaç gazetesi ise da
ha ileri giderek Başvelalin bu 
gayesine varmak için hangi yol
lardan gideceğini bile yazıyor. 

1- İspanya ile münasebat ar
tık tabii bir şekilde tesis edildik
ten sonra ·Fransa ile İtalya'nın ara
sı bulunacak 

2- Garbi Avrupanın emniyeti 
için bir hava misakı yapılacak; 

3- Hava kuvvetlerinin arttı • 
rılması için devletler arasındaki 

yarışa artık nihayet verilecek; 
4- Bütün devleUerin iştirakile 

bir konferans toplanacak. 
5- Müstemleke meseleleri bl.l 

konferansda konuşulacak; 
&- Sulhu tehdid edecek ma -

biyette ne gibi. ihtiliiflar varsa t.u 
konferansda halledilmiş olacak; 
7- Bundan sonra da artık bü

tün milletler arasıruiaki silihlan
ma yarışına nihayet v\xme~ 

çaresi ar.anacak. 
4te İngiliz gazetelerinde yer 

tutan rivayetler ve yeniden ye -
niye çıkan projeler bu mahiyet
tedir. Söylemeğe hacet olmasa ge. 
rek: Bunlar henü~ resmi şekilde 
devletler arasında konıışulmağa 

başlanmış değildir. 

Mahkum Olan 
Bir Kraliçe 
(5 ınei sayfıuLan devnm) 

diğer erkek arkadaşUınndan hiç 
geri kalmamıştır. Gizli teşkil.ii.ta 

mensub olarak çalışanlar parayı 
nereden t.uluyorlardı?. Bunu an

cak teşkilatın başında olup emir 
verenler biliyor. İrlanda Cumhu
riyet ordusu haricden para alıyor 
diye söylenmektedir. Mahkemede 
ağır ağır cezalara ınahkılm edil
dikten sonra çıkarken mah.kıim. • 
l.ar hep bir ağızdan: 

- Yaşasın İrlanda Cwnhuri -
yeli!. diye bağırmışlardır. 
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Nu 85 
Belmayı sordum. Odasına kapan
dığı cevabını verdi. 

Yanına gidip gitmemekte bir 
kaç saniye tereddüd ettim. 

Uzunca bir tereddüdün peşi sıra! 
verd,ğ:m karar sonund2 Peyman'a 
beni Belmanın yanınl götürmesiniı 
söyledim. 

- Buyurunuz çıkalım, dedi .• 
Zaten yalnız değiller 
İrkild:m: 
- Kim var yanındı.. 
- Mühendis Kenan Bey! .. 
Bu ismi duyar duymaz, Belma

ya karşı bu felaket brşısmda u
nuttuğum tiksinti ye'liden ayak· 
landı. 

- Tcsekkür ederim kızım, ma-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

dem yalnız değiller, Şu halde ben 
çıkmayayım! 

Dedim. 
Demek ona da habL r verilmiş, 

o da gelmiş, onun y•ımna çıka • 
rılmış .. Yazık .. Şekib S!nanın ölü
münden en zarar göc·ecek insan 
Belma olacak! 

Şekib Sinun üc mektllb bırak-
mış ... 

Zabıtaya, 

Merale, 
Ve .. Bana' .. 
Ben kendıminkini, derin bir me

rakla açtım. Bu mekt.ıbla bedbaht 
Şekibin niçin hayatııı~ kıydığını 

öğreneceğimi samyorduın. Aldan
mamışım .. F'akat mektubunun i· 

çinden bir ikinci mektub daha 
çkıtı. Bu buruşmuş e~ki kağıdları 
görünce içine düştüğüm hayret 
kuyusu o derece deriıı oldu ki. di
bini bulup kendime ((dinciye ka
dar sanırım, dakıkalar geçti. 

Çünkü bu mektub, intıhar etti
ği gece kaybettiğim, Relmanın ba
na yazdığı son mektubdu. 

Bunun ne münasebetle Şekib Si-· 
nanda bulunduğunu ve şimdiye 
kadar niçin bana iade t•tmediğini 
uzun uzun düşündüm. Merakımın 
kördüğümünü düşüncem değil, yi
ne onun mektubu çö~dü. 
Şekib Sinan aynen şunları ya· 

zıyordu: 

Delikanlı, 

Seni ölmek teşebb*iinde bu -
lunduğun için muahazc eden a • 
dam. beş dakika sonra ayni te -
şebbüste bulunacak. 

Evet delikanlı sana yazdığım 

şu mektubu bitirir bit.rmez, he
men sağ elimin altım!~ duran ta-

bancayı şakağıma sı'mcağım. Bu
na şiddetle lüzum va". Sen ümid
siz bir aşk sonunda, belki de kara 
sevdaya kadar çıkan bir aşk mace
rasının son basamağı'1dan yuvar
landığın için ölmek istemiştin. Ben 
ise namusumu temizll?mek, temiz 
yüzümde iğrenç bir istıfham çiz
dinnemek için ölmcğe mecburum. 
Aramızda fark hem var, hem 

yok. 
Fark var, çün:ü sen yaşıyabilir

din, b~n ise yaşıyamarr Zira ben 
yüksek bir namus kulMinden pa
raşütsüz yuvarlandım. Beni bu 
sukattan kurtaracak hiçbir çare 
tasavvur edilemez. 

Aramızda fark yok· çünkü sen 
de, ben de ümidsiz k•ldığımız için 
ayni harekete tevessii! ettik. 
Bunları sana yazmomın sebebi, 

seni menettiğim, ayıpladığım bir 
harekete kendim de te~ebbüs et
tiğımdendir. Bu vaziyeti garibse -
memeni temin içındir. 

Delikanlı, ben talihin birden -
bire kesiliveren şans riizgilrile bo
calamasına maruz kaldım. İflM 

ettim. Taahhüdlerimi yapamıya
cak bir duruma düştüm. Bunlar 

içinde bilhassa hükumete aid o • 
!anlar var ki, bu işleri başarama
mak benim için silinmez bir yüz 

karasıdır. Bundan do'~yı namuslu 
bir adam gibi hareket ediyor, ken
dimi öldürüyorum. 

Bilmem, sen de bu hareketimi 
namusluca bulur musun. Benim 
öyle sanıyorum, beni'll için yapı
lacak başka bir hareket yoktu. 

Vaziyeti uzun uzun izah etmek 
faydasız .. Esasen ben<m ölümümü 
müteakıb herşeyi anlamış buluna
calu;ııuz. 

Ben kendimi sana d:ı mazur gös
termek arzuslle bu satır lan kara-, 
ladıktan sonra. daha çok niçin 
bu mektubu yazdığımı anlatayun.1 

(Devamı .. ,;,;: ) J 

Polonya Hangi Taraf 
·ıe · Beraber Olacak? 

{§ üncü sayfadan devam) 
türml!ğe tara!tar görünmemek -
tedir. 

Halbuki Fransız matbuatına 

göre Varşova müllkatlarmda.n 
Lehistan ile İtalya arasında ye
niden herhangi bir anlaşmı,.a .a
nlınış değildir. 

Fakat Romanya Hariciye Na
zırının Varşova seyahati büsbü -
tün başka şerait altında vukubul
muştur. 

Paris siyasi mehafili ile temasta 
olan gazetelerin fikrince Lehis -
tan ile Romanyanın arasındaki 11-
tifak pek sağlamdır. 

Alman matbuatına gelince: Bir 
taraftan İtalya, diğer taraftan Ro
manya Hariciye Nazırlarının Var
şova'yı %iyare1leri dolayısile Ham
burger Fremdenblat gazetesi di
yor ki: 

Romanya ve Lehistan Harici
ye Nazırlarının görüşmesi tıbil -
dir. Çünkü eoasen bu iki devlet 
birbirile müttefik bulunmakta -
dır. Bazı memleketler de Roman· 
ya ile Lehistanın Alman nüfuz 
ve tesirine karşı sağlam b!r du • 

var çekmeleri ve Baltık denizin
den Karadenize kadar olan dev
leUeri t.irleştirerek 100,000,000 
kişilik kuvvetli bir zümre vücu
de getirmek istenmektedir. Fakat 
acaba Münihde elde edilen an • 
!aşmanın tatbik ve devamı için 
bu usul iyi birşey midir? Lehis -
tanın politikasında emniyet ve 
kat'iyet eksiktir. Kendi gayeleri
nin ne olduğunu söylemektedir. 
Fakat alikadar olduğu hedefler 
çok defa değişmektedir. Bazı za
man Bertin - Roma mihveri ile 
beraber söz söylemektedir. Buı 
zaman da Ballık devleUerile be
raberdir. Bazı zaman ise Tuna 
devletlerine doğru dönmektedir. 
Lehistan, garbi Avrupaya olduAu 
kadar şarki Avrupaya da ehemmi· 
yet verilmesini temin için çalış· 

maktadır. Eğer Avrupadaki ger. 
ginlik şarktan kalkar da Akde -
nizde toplanırsa o zaman Lehis -
tan rahat bir nefes almaktadır. B.ı 
itibarla Lehistanın vaziyetinde 
kat'iyet eksiktir. Lehistan bu va
ziyeti san'at ve meharelle idare 
etmektedir. 

ltalyan Hapishan~lerinde Yeni Reji 
(S inci sayfıuLan dnan) 

lafdan gelen mektu'>lırı da oku
mağa başlamışlardrr. 

Mekteblerin ders programı. Ma
arif Nezaretine merbut ille mek -
tebler programlarının aynıdır. Ba
zı hapisanelerde bundan başka 

san'at kursları da vardır. 

Meseli !\filan hapis:ınesindeki 

san'at kursları çok gen ştir. Ayni 
şehrin kadınlar hapisanesinde 
(usulü beyyine), (yemek pişrime) 
ve (dikiş dilane) lrurslan da var
dır. 

(Lansiyano), {K.uıelfranko), 

bapis:melerinde ziraat dersleri de 
gösterilir, 

(Parın) hapisaneside musiki 

.lılalık:Umlara mahsu~ saaator • 
JODılar, istirahat evleri de vardır. 
Ruhi ve bedeni arızası olanlar bu
ralara gönderilir, tedav; altına a· 
lınır. 

1928 de hapisane mek tebleri 36 
idi. Bugıin bütün hapısanelerin 

birer mektebi vardır. 1936 da ha
pisaneler, kütüphanelerinde 121 
bin 81 kitab mevcud idL Bugün 
kitab!arın sayısı 277,211 den fazla
dır. Hapislerin hepsi çalışır. Us. 
tabaşılar da vardır. Yevmiyeleri
nin bir kısmı biriktirilir, hapi:sten 
çıktıkları zaman eller:ne verilir. 

İtalyanın hapisanekr büt esi 
1936 da 17,700.000 liretti. Hap:Sl~
rin yaptıkları şeylerin temin ettiği 
kar da 20 milyon liret ... 

dersleri veril!r. Tahsil ve içtimai İtalya hapisanelerinde din hu
mevkii yüksek kimselere mah - $USUJlda tam bir serbestt varıiır: 
sus olan (Plazensa) h1pisanesindel Herkes din;nde serbesttir. KatoJ,k. 
siyasi ve iktısadi kurslar ııçılınış- ortodoks veya müslüm~n olsu ı ... 
tır. Kimse Iu.rışmaz. Yalnız ia<ist a-
Hapis~nelerin hemen hepsinde \ 1eyhdarlığına müsaade yoktur. 

ınahkı'.unlara fa.şiıın hakkın<lı ma- Son zamanlarda hao·sa'lelcrden 
lOmat verilir. İtalyan mahkıimla- firar had.sel.eri de azalmıştır. Bu
rının her şeyden evvel tam ve sa- na da sebeb takib olunan insani 
dık bir faşist olmasına çaltşılır. rejitndır. 
Fransada bir mahkıimun cumhu· 
riyetçi veya Kral taraftarı olma -
suıa. ehemmiyet veren bile olmaz. 

İtalya hapisanelerin>ie büyükle
re ve küçüklere tahs;llcrine, içti
mai mevkilerine göre hır yer gös
tuilir, muamele yapı:ır. 

Tl:.V A TROLAR . . 
~ıffl~ Tepebaşında 

~'IJ Şehir Tiyatrosu f ı DRAM KISMI 
ıııı~,, Ruakş•m ?.fl.JIJ Ja 

KORKUNÇ GECE S perde 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam 20,30 da 

YOZ KARASI 3 perde 

• • 
-~ Halk epereti 
~ Bu akşam 9 da WZO 
~ DALMAS'ın iştirakile 

Büyük Şark Opereti. (HALİME) 
Macar baleti. 

Pek yakında (Aşk borsası) M. 
Yesa:i. 

Osküdarda Ahçıbaşı mahalle ve 
caddesınde 10 No. da mukim Meh
med Emin. 
Karınız Hatice tara~;ndan aley

hinize ikame olunan sulh teşeb -
büsü davasından dol.wı slze gön

derilen davetiye üzer.ine ikamet· 
gahınızın meçhul bulıınduğu mü
başirin şerhinden anlaşılmış ve 
mahkemece on beş gür. müddetle 
ilanen tebligat icrasına karar ve -
rllmiş olmakla muhakeme günü 
olan 5/4/939 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 14 de mahke -
mede hazır bulunmanız lüzumu 
tebliğ ve ilan olunur. (939-96) 

Romada. Giuliya soka,.ında 53 
numarada bir (tetkikat merkezi) 
vardır. Burada bir (cinayet mu
:ıesi), büyı.ik bir kütüphane, g rii
yanlar ve memurlar mektebi. ıs

tatistilt ve fenni tetkikat şubeleri 
mevı:uddur. 

J Askerlik İşleri J 
Beyoğlu yerli askerl!lı: şubes1n

den: 
Beyoğlu a>kerlik şubeıilllıic ı 

yıdlı yedek subay !ardan astc" r ., 

(yarsubay) reitbe>linde olanların 

nakliye sınıb mensupları l nisan, 
süvari sınıh mensublan 5 nisan, 
ölçü sınıfı mensubları 15 nisıın, 

istihkam sınıfı mensubları 20 ni
san 939 günü 45 günfük talim iç;n 
kı.t'aya gö!\derileceklerinden he
men şubeye müracaat etmeleri. 

ZAYİ MAKBUZ 
14.505 sayılı ve 23/91938 intaç 

tarihli beyanname ile muamele • 
sini ikmal ederek gümrükten çı

kardığımız 22 balya :nantar tapa
nın 253 lira 97 kuruşluk Ye 526962 
numaralı gümrük makbuzu Sul
tanhamamı yangınında yandığın

dan ikinci bir nüsha nlPcağımız • 
dan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederiz. 

Nesim Salis ve Moiz Ajuelo 

İstanbul 5 inci icra r.ıemurlu -
ğundan: 

Satılmasına karar •!erilen DOY
ÇE marka, uzun şase. 1937 mo • 
deli ve T - 40 - 6556 motör No. lu 
Saray belediyesi 10 ]';o. sund:ı 

kayıtlı kamyon 23/3/939 perş-m
be günü saat 13 den 14 e kadar 
Taksimde Merkez otomobil g:;.
rajında satılacağından talip olan
laron gösterilrn gün ,.e saatte ha
zır olan memuruna müracaatları 
ilan olunur. (16074) 
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ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pecioral,, 
Eski ve yeni bütün llksürüklerl 

geçirir, balgam söktlirür, bronş· 

lan temizler, nezle ve gripten 

lı.orur, ıöğüsleri zayıf olanı,.... 

bilhassa pyanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu İstanbul 

I ,/.Jlı<? j l";'O 

Traş olduktan sonra cil• 
dinize krem sürmeyiniz. 

POKER 

Bugün ilk iş 
olarak bir 

RADYOLIN 

, 

ADEMİ İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

• Table tleri he r eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormo bh) • 

alınız ve bitinciye kadar ÖKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 
her yemekten sonra kul----------------------------
12nınız. Bu müddet so-l~~~~~~==~ı 
nunda dişlerinizin evvel
kinden çok daha parlak, 
çok daha beyaz ve çok 

daha temiz olduğunu 
göreceksiniz. 

RADYOLlN'in bellibaşlı iki hususiyeti vardır. Evvelll dişlerdeki kir l 
tabakasını söker" yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği 
lekeleri çıkarır, ı;-0nra dişleri yıkar, parlatır ve mikrobları % 100 öldürür. 
SABAH, Ö(;LE ve AKŞAM HER YEMEKTEN SORA GÜNDE 3 DEFA 

DİŞ MACUNİLE DİŞLERINlZI MUNTAZAMAN FffiÇALAYlNIZ. 

Başı ağrı dan 
çatlıyacak gibi 

En şıddetli baş ve diş 
ağrılarını dindirir. 

M EYVA
. lhllm tız•k 

ş, ı hıl ., B • 
T U Z U larıt, GJL, 

Sı.scı, midı 

bozukluğu, 

J,rsak atıl• 

inkıbaz 
Sarılık, ufra 

Kar.1c.ıter 

Mi D E 
Ek~ ik ve 
>anmalarında 

ve bütiın 
MiDE, bar!ak 
bozu~luk!JrıQ 

da kulıa·,ınız. 

nı:tr.ca51na 

dikkll. 

Gayrimenkul Sat ış İlanı Bütün ağn, sızı ve 
sancılan keser . 

,. ..... 1 ........ -. ..................... .... 

l DEVREN SATILIK LOKANTA 
rstanbul Emniyet Sandığı 

Traş bıçakları cildi yu- v • d 
?~~~eJ muşatır ve yüzünüzü pa- Direktörlügiln en: 

\ An.kara Bankalar ç ı· F T L ı· K 1 k 
caddesindeki o a n t a s 1 

Demirbaşıle beraber talibine devredilecektir. ~ muk gibi yapar. Bay Ali Raşidin 8763 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı 700 liraya 
h k karşı birinci derecede ipotek ederek vadesinde borcunu vermediğinden Nezle, grip ve romatizmaya 

Her Yerde POKER ::;_ınıı~~~ hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesinin karşı çok müessirdir . 
Alakadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi görmek 

ve fa~la ızahat almak üzere aşağıdaki adreslere müracaatları rıoa 
olunur. la ısteyınız. matu!u 40 cı maddesine göre satılması icab eden Boğaziçinde Beyler- !• .... lllİıııİİııll ............... J 

............ 1 ................................. beyinde Burhaniye mahallesinin eski Halitbey yeni Bayır sokak eski Devlet Ziraat İşlelmeleri Kurumu Umum Müdiırluğu Yenişe
hir - Bakanlıklar karşısı - Ankara. --------------------- --- ---12 Mü. yeni 25, 25/l kapı No. lı (halen Burhaniyede ilk mektebdir) 

Kabataş Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Cınsi M,kaarı Tanmin IH• eksıitme gün ve saati 

bedeli teminat 

Lacivert yün 300 me. 435 ku. 97,88 29/3/939 Çarşamba sa. 14 te 
um aş 

"iyah Vida- 100 çift 400 • 30,00 • • 14,30 

la iskarpin 

l - Okulumuz pansıyonu meccani talebeleri için yukarıda yazılı 

olduğu şekilde ve nümuneleri okulda mahfuz 300 metre lacivert ku

m~ ile 100 çift vidala iskarpin açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme Beyoğlu İstiklal caç!desinde İstanbul Liseler muha.

sebecıliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

3- İstekliler ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel liseler 

muhasebeciliği veznesine yatırarak makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret 

bahçeli ahşab bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

konulmuştur. Arttırmaya girmek istiyen 75 lira pey akçesi verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmiş bütün velgilerle belediye resimleri, telliıliye rüsumu, vakıf 
icaresi, taviz tutarı borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25/3/939 ta· 

rihinden itibaren tetkik etmek istiy~nJere .Sandık Hukuk İşleri servi· ı 
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sıcıl kaydı ve saır Juzumlu ızahatta 
şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her -
şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 9/5/939 salı günü 
Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. 

Muvakkt ihalesi yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını ta
mamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şartile 26/5/939 Cuma günü. ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttı-

ranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilledile sabit olmıyan 
Odası vesikalarını ve istenecek diğer belgelerle birlikte eksiltme za- alakadarlar ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz 
manından bir saat evvel komisyona vereceklerdir. 

1627 

ve masarife dair iddfalarıru ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde ev
rakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 4- Nümuneler, şartnameler okul idaresinde görülebilir. 

---------------------------ıhaklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyan· 

ist. Orman Çev irge Müdürlüğünden: 
1- Orman Un.um Müdürlüğü te hlatına dahil tahdid komisyon

arına dağıtılmak üzere imaline lüzum görülen 16 ad~t müdafaa tipi 
ad.r•n imali 15 gü1' müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2- Mezkür çadırların muhammen fiatı ceman 832 sekı~ yüz otuz 

Ki J ıradır. 
3- Eksiltme 28 Mart 939 Salı günü saat on beşte İstanbul Orman 

; <:v gc Müdurlüğü odasında yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 62 lira 40 kuruş, İstanbul Orman mes'ul 
'Tluhasıbliğinden alınacak makbuzla Ziraat Bankasına teslim edile-

lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfı
maL almak istıyenlerin 938/1170 dosya numarasile Sandığımız Hukuk 
İşleri servisine ~üracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

I * .. 
DİK K AT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenk.ulü ipotek göster· 
mek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu luymetin nısfını 

tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su-
retile kolaylık göstermektedir. (1808) 

İsta~bul Emniyet Sand ığı Direktörlüğünden: 
·ektır. Gazetenizin 12/3/939 tarihli nüshasının 6 cı sahifesinin 4 cü sütu-

ı>-- Şartnamrler İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünde görüle- nunda çıkan Bay Manok Marikyana· aid Galatada Perşembepazarı 

bilir. caddesindeki yeni 53. 55. 57. No. lı iki dükkanı olan kargir hanın 9596 
6- Eksiltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu gibi işleri yap- hesab 938/934 dosya No. lı açık artlırma ilanında pey akçesi miktarı 

m1ş bulunmaları ve ehliyetlerile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen 1290 lira diye yazılmıştır. Doğrusu (1260) liradır. 

komisyona müracaatlar• (1686\ • 1 Tashihan ilan olunur. 

-

Sıhhatinizi Severseniz ? 

İZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARHAl ARI 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Orman Çiftliği - Ankara. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu İstanbul bürosu. 

İstanbul - Bahç.ekapı Kutlu Han 2 nci kat. 

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünderı: j 
·----------! 

1 - 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapılacağı ılan e· 
dilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti göriılen lüzum üzrrine 
temdıt edilmiştır. 

11- Eksillme şeraiti sabıka da bilinde 4/4/939 tarihine rastlıyan 

salı günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdirı

yeti Alım komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksıltme saatın· 
den bir saat evveline kadar •saat 14 de• kadar komisyon başkanlığına 

I makbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek istiyenlerin fiat· 

1 
Her yerden İ81'arla isteyiniz il sız teklif mektublarını ihale tarihinden bır hafta evveline kadar müs· 
Selanik Sergisindf' Büyük kirat fabrikalar şubesine vererek münakasaya iştirak vesikası alma· 

Mükafat !arı Hizımdır. • 1714· -, Kiralık Ekmek Fınnı ' 
Beyoğlunda, Aynahçeşme cad· 

desinde Güneşlı hanı altında 

mükemmel bir halde ve Prinzler 
marka elektrikle hamur yapan 
makinesi bulunan bir ekmek fı
rını kiralıktır. İsteklilerin tel -
lalsız ve doğrudan doğruya Gü-

l 
neşli hanında 7 No da Bayan 
Koresiye müracaatıeri. .. 

Sahibi ve nepiyatı idare edeıı 
Bq muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Soıı. Telpaf Matbauı 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

Merkezimize aid Kavak Tahalfuzhanesi banyo dairesi ve mü•cfer
rik tamiratı ile formol evi inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

A - Tahmin bedeli ,3593. lira .53, kuruştur. 

B - Buna aid şartnameler merkezimiz levazımından .ıs. kuruş 

mukabilinde alınır. 

C - Eksiltme 21 mart 939 Salı giinü saat 14 de Galatada Karamus· 
talapaşa sokağında yukarıda yazılı eksiltme koinısyonunda yapıla
caktır. 

D - Muvkkat teminat parası •269• lira .55, kuruştur. 

E - Eksiltmeğe gireceklerin bu. gibi işler yaptıklarına dair Nafıa 
İdaresinden veya merkezimizden verilmiş bir vesika ibraz etmeleri 
prttll'. • 1385• 


