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Btlyük Millet Meelisi milletin menfaat 

ve ideallerini hakikaten temsil eden bir 
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ısa i Esareti 
Reddetti 

Romanya, Almanya'nın 1 
Altına G_irmeği Kat'iyen 

~~~~~~~~~~~~~~--~~-

in g il tere ve Fransa Hükı1metleri, Romanya Hududlarııiın 
Temamiyeti için Romanya'ya Yardım Edecekler 
Sosyal Yardımlarl 

Ve işçi 
Sigortası 

• • 
Son 

Vaziyete 
Bir Bakış 

Medeni hayat, cemiyetteki ferd
leri, sağlık, varlık, refah bakımın· 
den gözönnde bulundurarak ha· 
yatın -icabalrma göre cemiyetin 
yardımını esirgememekle devam 
eder. Bu da, fakirleri, diişkünleri, 
kazaya maruz bulunanları hiına
ye edecek tedbirleri ittihaz etmek 
ve bu tedbirlerin tatbikini kolay
laştıracak müesseseler meydana 
getirmekle mümkiindiir. (Birimiz 
hepimiz, hepimiz birimiz için) ve· 
cizesile ferde ve cemiyete ne ka
dar kıymet verdiğini ifade eden 
Cumhuriyet idaremizde sosyal 
yardımın ehemmiyet ve manası 
bütün şümuÜlc anlaşılmış, idari 
ve kanuni 'istemlerle sosyal yar
dım sahasında müsbet adımlar a
tılmıştır. 

Bilhassa sanayileşme ve endüstri 
hayatının Cumhuriyet elile nıem
lekete girip inkişaf etmesi nisbe
tinde sosyal yardım mevzuu da 
umumileştirilmeğe haşlamıştır. 

İş kanunu, fa .. rika sanayiinin 
ve kütle halinde işçi hayatının VÜ· 

cudile, kendine has 'usul, disiplin 
ve tedbirlerin tatbik sahasına vaz'ı 
şeklinde meydana gelmiş ve 1937 
senesi baziranmdanberi mer'iyet 
mevkiinde bulunmuştur. Medeııj 
memleketlerde, bilha<;Sa sosyal 
yardım mevzuu bahsolunca te • 
kaüd, teavün sandıklan ve sigor· 
ta hatıra gelmiştir .Bugün banka· 
larıınızın yenileşen Iı:anunlarile 
tekaüd sandığı tesisatı derpiş e
dilmiş, meseli Türkiye Ziraat 

• 
Bankasında, mevctidil,e alacakla-
rı, devlet emvaline ~ahsus hak 
ve rüçhanlatı haiz •Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası memur
ları tckaüd sandığı• kurulmuştur. 
Keza .iinıme _hizmeti addedilen 
avukatlık mesleki için yeni avu
katlık kanonunda •meslek sigor
laSlJ mecburiyeti esası kabul e
dilmi~tir. Her ferd, meıısub ol • 
ıluğu me•lekte bütün gayreti ile 
ıarfı mesai ederken, bir gün ça
lışamaz bir hale gelebilir. O tak
!irde bu kimseyi perişan, mub • 
taç ve fakrihalde bırakınak doğru 
olınıyacağı gibi hiikuınete ,yük 0 • 

lncak mevkie getirmek de müna
ıib değildir. İşte onun için her 
.ncslek ve her teşekküliin kanun
lar1ndaki hususiyctlerlııe göre 
tedbirler gözetmek ve bilhassa si
gorta usulü ihdas etmek fcrd ka
dar cemiyetin de selameti bakı • 
ııımdan lüzumlu ve zaruridir. Son 
günlerde memleketimize gelen 
Milletler Cemiyeti mesai bürosu 
müdürü Osvalt §tayn'in yapacağı 
tetkikler üzerinl!'tvercceği rapora 
göre iş ve işçi sigortası içiıı iş ka· 
nunu mucibince' neşri lazım ge
len sigorta kaffeınları hazırlana • 
cal<tır. Giin ıi{çtikçe sayılan ar· 
tan fabrika " Jş hayatı dolayı _. 
&le çıkanlac igorta -kanunla _ . ' . 

Ç eko-Slovakya'nın yok ol • 
masile başlıyan buhranlı 

vaziyet devam etmektedir. 
Bir taraftan bir devletin tarihe 
göçmesi, diğer taraftan ort" Av
rupada ve .Balkanlarda yenid~n 
bazı hamleler yapılması ihtimali 
karşısında vaziyet gayet nazik bir 
safhaya girmiştir. Demokrat dev
letler Avrupayı yeni bir feliik.,te 

Bundan sonra nasıl bir yol tutacağı 

1 
merakla beklenen Miinih kahramanı 

Çemberlayn 

siirüklememiye çalışmakla bera • 
ber Almanya ve İtalyanın muh· 
temel yeni lıamlelerile haritada 
yeni değişikliklere imkan verme
mek iizere tertibat almağa ko· • 
yulnıuşlardır. 

Bu arada bilhassa Fransa ve 
Romanya başla gelmektedir. 
Fransa, Almanyanııı sevkulceyşi 
vaziyetini takviye etmesi üzerine 
İtalyaya daha ziyade müzahir o
labileceğini VJ' İtalyanın da buna 
istinad ederek bıı ı akınlarda Ak
deniz üzerindeki iddialarını resmen 
ortaya. atacağını düşiincrek muh
temel bir tecavüze karşı esaslı mü· 
dafaa tertibatı alınağa koyulmuş
tur. Bıı ma_ksatla Daladye tarafın. 
dan teşrinisaniye kadar devanı et· , 
mrk iizere kendisine fevkalade 
saliılıiyct verilmesi lıakkınclaki 

teklif meclis tarafından kabul e• 
dilmiştir. , 

Mesele bugün pazar olmasına 
rağmen iyan meclisinde miiza ... 

-·kere edilecektir. Müteakiben Da· 
' ·ıa'dye memleketi tepeden tırnağa 

' . .: 
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Tarihe göçen Çeko-Slovakya'nm eo ğrafi vaziyeti (Eyliilde Münib kon feransmdan evvelki Çekoslovakya 
ile 14 marttaki Çeko-slovakya vazıhan görülmektedir.) 

İngiltere - Almanya Deniz 
Antantı Suya mı Düşüyor? 

Alman Gazel'e 1eri İngiltere-7ye 
Karşı Ateş Püskürüyorlar 

Romanyaya gelince, Almanya 
gerek sulh zamanında, gerek harb
de kendisinin bilhassa hububat 
ve petrol ihtiyacını esaslı surette 
temin etmek lüzumunu hisset -
miştir, Müstemlekeden mahrum 
olan Almanya bu ilıtiyacını ken. 

. disine yakın olan memleketler • 
den tedarik eylemeyi tercih ey • 
!emiştir. Bu itibarla bir hububat 
ve hayvan itibarile zengin bir 
memleket olan Macaristanla hu· 
bubat ve petrol bakımından ken-. 
disine muhtaç olduğu miktarda 
yardım yapabilecek olan Röman· 
ya hakkında Almanyanın bazı ni· 
yet ve maksadları olduğu anlaşıl
maktadır. 

Bu uııda Alman askerlerinin 
Macaristana da geçeceği ve Ma • 
caristanda Alın@yaya tamamile 

bğlanabilecek nazi bir hiikfunet 
kurulacağı söylenmektedir. Bun
dan sonra da Almanyanın Ro • 
manyanın iktısaden kendisine 
bağlanmasını istiyec~ği, Bükreşin 

dostça bunıı yerine getirmesi icab 
edeceği ilave olunmaktadır. 

Filhakika bir taraftan Almanya 
ile Romanya arasında iktısadl 

müzakereler yapılmakta, diğer ta-_ 
raftan da Romanyada Kralın ri
yasetinde ıniitenıadl surette as
keri ve sivil erkan toplanarak çok 
ciddi olan vaziyet hakkında gö· 
riişmektedirler. 

·Bundan başka Romanya böyle 
bir ahval karşısında İngiltere ve 
Fransanın nasıl bir vaziyet ala • 
ca)darını kat'i surette öğrenmek 
üzere Paris ve Londradaki sefir
Jerini bu işe memur etmiştir. 

Alman taleblerini şiddetle reddede n ve nazik lıir mevkide bulunan 
Romanya J{ralı ve Romen Veliahdı 

İngiliz Hariciye Nazırı, Rö • 
manya sefirile uzun uzadıya ko

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Amerika 
Almanya 
Münasebatı -
Ruzveıt 

\/aziyet 
Kafi 
Alıyor 

Vaşington 19 (A.A.) - A • 
merika hükıi.meti Almanycı'ya 

karŞ1 harb hariç olmak üzere, 
Ruzvelt'in 3 !cdnu-rı.uscıni 1939 
da söylediği nutukta tarif e
dilen bütün tenkili tedbirleri 
tatbik etmek tasavvurunda • 
dıı· . 

Amerika hükıi.meti ~imdi -
den eski Çeko-Slovakya'ya 
temin _edilen ticari ve iktısa
di menfaatleri ortadan kal • 
dırmağa ve Almanya hakkın
da mukabelei bilrnisil tarife
lerini tatbik etmiye karar ver 
miştir. Orta Avrupa'da te • 
şekkül eden yeni devlet filen 
tanınmıyacak ve muvakka -
ten boyun eğmiş addedilen 
Çekler. teşçi edilecektir. 

nnın bu sosyal yardımın ~·.
saholarıno raci Ola<!ağını ' . 

&özden &!'lçirm.~ ia~_d_al~dıri' t§ 
.. · (Devamı 2 ·ıucr s~hi~d~ )1 • 

·k~dar mıi•elUih- ve İtalyaya karp 
. miidafaa edebile,l'ek ı»r hale llO • 

-k11caktır. 1 " • -

Madrid, Sulh İçin 
Müracaat Etti 

ı - Par is. 19- Madrid -hükumeti r adyo vasıtasile Franko hükümetlne 
'fliiracaiıt eclı;tek şerefli bir sulh ak dine hazır olduğunu bildirmiştir . 

Beynelmilel vaziyette esaslı 

değişiklik olduğu ve Çember
layn tarafından söylenen nut
kun yatışma siyasetinin sonu 
geldiğfoe bir işa•et olduğu 
siyasi mahfillerde beyaıı e • 
dilmektedir. Sulh taraftarı 

olan nıilletle?· bugiin Avrupa
nın. diğer kısımlarının Alman
ya'nın eline geçme.~ine mani 
olmak için yalnız kuvvetleri
ne gilvenmiııe mecbu-rdurlcr. 

• 

Aziz Misafirler 
Yarın Şehrimize 

Dönüyorlar 
Bu Akşam 17,40 da Hususi 

Trenle Ankara' dan Ayrılıyorlar 
Misafirler, Enstitüleri, Nılmune Çiftliğini Gezdiler, 

Hariciye Vekilinin Ziyafetinde Bulundular 

Aziz misafirimiz Başvekilimiz tarafından Ankarada karşılanırken 

A 
nkara 19 (Hususi muhabiri· Hariciye Vekilimiz misafirler 

mizden tele!onl~) - A:ıiz şerefine bugün Anaddu kulübün
misafirlerimiz bugün nü· 

mune çiftliğini, polis ve jandarma 
enstitülerini gezdiler. Öğleden / 
sonra da radyo istasyonunu ge
zecekler, radyo temsil kolunun bir 
temsilinde hazır bulunacaklar bir 
aralık stadyoma uğrıyacaklardır. 

de bir öğle ziyafeti verecektir. 

Misafirlerimiz bu akşam saaı 

17,40 da hususi bir trenle şehrimiz
den İstanbula hareket edecekler, 

istasyonda resmi ve askeri mera· 

simle uğurlanal:!aklardn-. 

1 YENi SEÇiM FAAliYETi ETRAFINDA ! 
ikinciMüntahib Seçimi 

Bugün Saat 16 da 
Nihayete Eriyor 

Derhal Reylerin Tasnifine Başlanacak Netice 
Kısmen Bu Gece Kısmen Yarın Sabah Alınacak 

Y urdun her tarahnda ikinci 

1 
müntehib seçimi büyük bir 
hız ve intizamla devam et-

mektedir. Birçok vilayetlerde se
çim sona ermiş, halk müttefikan 

(Devamı 2 intj sahifemizde), 
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ALENEN İLAN 

El'lUEI{CÜR'ETl 

D lr ticarethane memur al • 
C mak için gazetelere ilan 

vermiş. Akşam refikimizin 
.dikkatler• sütunu muharriri bu 

.lanı almış eline, şiddetle çatıyor. 
;ünkü ilı1nda şu satırlar var: 

·Memur arıyoruz .. Eski harfle
te aşina olması şarttır .• 

Bizir arkadaş, vay, diyor, bu 
ne cür'et, alenen, böyle eski harf
leri bilen memur nasıl aranırmış? 
Eski harfler mi?. Vay, cür'etkar 
vay!. 

Bi:ıı buııa kızmadık! Bu müesse 

;enin, her neresi ise, ani olarak 
muamelatını kontrol etmeli! bak

malı ... Kaç türlü defter tutulu -
ror, ve hangi harflerle tutuluyor? 

fabii kanu:ı cezasını verir. 

HALİCİN l\1ANZARA51Nl 

KAPIYACAK BİNA 

Şişhane yokuşunda, esk: Şlş -
hane ka~akolunun bulun -

duğu yerde, bir zamandı;· hazırlık 
görülüyor. Arsa düzelt;lıyor. Ög
rendik ki, buraya 81 bin lira mas

raf edilerek bir bina yapılacak -
m•ş .. Maliye binasL. Bu arsa boş 
kalsaydı daha iyi değil miydi? ... 

Çünkü burası mevki itibarile mü
him bir yer ... Yakında, Unkapa
nına inecek cadde de buradan baş

lıyacak.. Yeni bina, Halicin man
tarasını kapıyacak ..• 

- Hatıralarını yazdıktan sonra, 
tekrar haya ta atılan ne insanlar 
var .. Görmüyor musun Maamafih 
Nurullah Atac da böyle bir yol 
tutmuş olal:.ilir. 

ÇALGILI GAZİNO 

NEYE DERLER? 

Ne garib, bazı belenıyeıe.-, rad
yo bulunan kahveha!teleri ça!gıh 
gazino addederek ona gö~~ resim 

alıyorlarmış .. Radyo konunca. bir 
çatıaltı çalgılı gazino olur mu?. 
Demek, bir vatandaş, bir m2halle 

kahvesinde otursa, birden içi çek
se de: 

- Meded diye bir gazele baş -
!asa, burası çalgılı gazino diye 
birkaç misli resım mi alınacak?. 
Bizim anladığımız manada, çal -
gılı gazinonun tarifi şudur: 

•Çalgılı gazino diye, müşteri -

den, bir dilim ekmekten bir kilo 
ekmek, bir dilim peynirden bir ki
lo peynir, bir şişe rakıdan bir fı

çı rakı parası alınan eğlence ye
rine denir• 

SUYU OLMIYAN 

ÇEŞMELER YIKILACAK 

Belediye bir karar vermiş: Su
yu olınıyan !:.ütün çeşmeler yık

tırılacakmış! Demek ki, lstanbul
da hiç çeşme kalmıyacak ... Eğer, 
muntazam akmıyan çeşmeler, mus 

luklar da sökülecekse, yandık, 

demektir. Evlerimizdeki terkos 
tesisatını da yıkmak icab edecek! 
Şu başımıza gelenleri gördünüz 

.. ' mu .. HATIRA YAZACAK 

KADAR YAŞLI l\U?. 

Üstad Nurullah Ataç; son yaz
dığı makaleye şu serlevhayı koy
muş: Not defterinden. .. 

_!Ş ALLAHA 

KALDI İSE 

Biz de, zannettik ki, üstad, ar
tık hatıralarını yazmağa başladL 

Bir arkadaş bizi ikaz etti: 
- Henüz o kadar yaşlı değildir, 

dedL .• 

Ve ilive etti: 

Şimdi de Macarlar, Alman isti
lasından korkmağa başlarmşlar ... 

Amerikan gazeteleri de •Allah 
Macaristanı saklasın. diyorlar ... 

Eğer iş Allaha kaldı ise, Macarlar 
hiç telı1ş etmesinler!. 

AHMED RAUF 

S 1 Y d 1 ' 1 KOÇUK osya ar ımıar __;H....:.;_·A=a~E_ P,;,:..:.LE=:....;R:...._, 
Ve işçi 

ıl· 8iuortası 
(1 inci sahit..,ıen devam) 

bnuııunun mer'iyetinden bir yıl 
ıon~~- kurulması lazım geldiği 

ı :.1('fi;v·~ ı 
oalde müddetin dolınasile ek ka-
nun ile iki yıla çıkarılmış olup bu 
ıenenin haziranında teessüs müh· 
leli nihayet bulacak ve devlet mü
essesesi olmak üzere kurulacak 
•İşçi sigorta idaresi• iş hayatında 
•iş kınalarile me·,leki hastalık -
lar•, . •analık•, •ihtiyarlık•, •işten 

kalma., •hastalık• ve •ölüm. hal· 
!erine karşı devlet tarafından tan- ı 
zim ve idare edilecek 809yal yar
dımlarla meşgul olacaktır. Yuka· 
rıda sayılan bu kolların ber biri 
başlı başına bir mevzu olmak i
tibarile i§ hayatında devlet tara
fından işçiler için yepyeni birer 
teminat olacaktır. Bu işçi sigorta
sının bir hususiyeti de işçilerin, 
iş yerlerine alınmalarile birlikte 
kendiliğinden sigorta edilıni§ o
lacaklarıdır. Ayni zamanda işçi

ler Löylece sigortalı olmPk hak 
ve borçlarından fera;:at \ demiye
ccklcri gilti istinkaf da edemiye
ceklerdir. 

Hu,usi si(!ortalara taalluk eden 
diğer kanunlardaki hükümler iş

çi sigo~tasının kollarına aid çı• 

kacak kanunlar hakkında carf ol
nuy•cağmdan Büyük l\lillet l\lec· 
li•ince kabul ve ne~rodilecek işçi 
sigortasının her bir koluha aid ka· 
nunların koyacağı kaidelerle i'j
çill'T, hurnrn kalb ile ve i;tikbol· 
)erine cndisr>iz bak:•rak tam bir 
emni~·et kinde çalı•nhilccekkrdir. 

lllUZAFFER GÜRAI. 

iTİZAR 
Yazımızın çokluğundan Ha

lifenin sarayında, Bir numa
ralı halk filosu Ye kalbe gi • 
ren hırsız adlı tefrikalarımızı 
koyamadık. Öliır dileriz. 

* Amman konsolosluğumuzda 
gösterilen Türk filmi münasebe
tile yapılan toplanlıy" Altes Ab
dullah da iştirak etmiştir. * Müstakil ressarrJar sergisi 
dün dağcılık kulübünde açılmış
tır. * Irak Kralına suikasd yapan
lar idama mahkum edilmiş, ceza
ları Kral tarafından müebbed 
hapse çevrilmiş, yalnız eski Baş
vekil Hikmet Süleyır.anın cezası 
beş yıl hapse ind.rilır.iştir. * Sümer Bank umum müdürü 
şehrimize gelmiştir. * Vali perşembe günii vazife
sine gelebilecektir. * Hatayla alış vet"işte yalnız 
Tiirk parası kullanılacoğı hakkın
daki Vekiller Heyeti kararı dün 
şehrimize tebliğ edilmiştir. * Belediye yeni afacağı oto -
büslerin mazotla müteharrik ol -
masına karar vermiş, şartnameyi 
hazırlamıya başlamıştır. * Rektör, Ünievrsitc civarında 
satılan gıda maddelerinin sıkı 

kontrola tabi tutulma.ını Beledi· 
yeden rica etmiştir. * Heybelide İşgüzır sokağı şo
sesinin inşası 2885, Teşvikiyede 

Ihlamur sokağının tamiri 1638, 
Unkapanında Sal'hpa~a sokağının 

, tamiri 399, Balatta Kırkambar so
kağının tamiri 834 lir11ya ihale e
dilmiştir. 

Oburluk Bahsi 
ValttUe çok obar olan bir adam, bir 

l'Ün üo tepsi baklava J"emlş. Fakat, 
yerlndtın kalkamaz bir hale relmi.$. 

Göılerlnden flmşek çakıyorıııq. 

Yanındaki arkadaşları aormUflar: 

- Yahu. bu kadar yiyecek ne var':". 
Baklava bedava be, mlde senla ,l,·ii1 
ml?. 

Adam, tnllyettk, .ı;yte dem(f: 
- Baklava b~ka.4ınm, ıııfde ben ı 

""'111&, akıl benim drfll ... 

Beya .. d: Nete! Duru•" 

Türk - Bulgar Dostluğu 
YIWlll: Ahmed Şülr.rii '€SMER Alındı 

Avrupada W.emleketiıriz 
için Reklam Yapılacak 

Evvelki gün şehrimize gelen 
Alman bandıralı General von Sti-

Yüzük Cebine ı Ben Tavuk 
Nasıl Girmiş! Kesemem! 

Bu Hususda 
Nizamname 

Yeni Bir 
Hazırlandı 

İş yerlerinde çalışanların yapa
cakları munzam mesai hakkında 
iş dairesi tarafından yeni bir ni
zamname hazırlanarak Şurayı dev
lete gönderilmiştir. 

post Buagaristan'ın Başvekil! 

Dr. Köseivanof, dündenbcri An
kara'da Cumhuriyet Türkiyesi -
nin misafiri bulurunabadır. Sayın 
Başvekil bize komşu Bulga <' mil
letinden sevgi getiriyor. Onun 
muhterem şahsında dcıst milleti 
muhabbetle selamlarıı. ben seyyah vapuru hı.: akşam şeh- · Ö B Be · d Aklı 

· · d h k t d kt· v « nce una nım e m rım12 en are e e ece ır. a • 
purun bağlı olduğu acenta dün Ermedi, Sonradan Hikmetin 
vilayete müracaat ederek seyahat Geb.me Ko)duğııııu Anladım>> 
propagandası için hazırlanacak bir Komşusu Hikmetin karısı Ke-
filim için İstanbulda muhtelif zibanı hırsızlıkla itham etmekten 
güzel manzaralar alınmasına mü- suçm Nuvartın muhakemesine 
saade etmesini rica etm!ştir. dün asliye üçüncü cezada devam 

Vilayet şehrimizi bütün Avrupa edildi. 
memleketlerinde propaganda e - j Dünkü duruşmada seyyar süt
decek ve bu suretle seyyah akınını çü Veysel şahid sıfatile sorguya 
çoğaltacak olan bu ricayı derhal çekildi: 
kabul etmiştir. Dün s•bahtan iti- •- Hiıdise günü mahallede süt 
baren acenlanın birkaç operatörü satıyordum. Kezioan iıe Nuvart, 
şehrin muhtelif manz&.ralarını al- sokakta birbirile kavga ediyor-
mışlardır. Ezcümle Sultanahmed du. Nuvart, Kezibana: 
ve Ayasofya camii minarelerine - Yüzüğümü sen çaldın, onu 
çıkarak Sultanahmed meydanının ver, yoksa sen bilirsin!. 
ve camilerin muhtelif görünüşle- Diye bağırıyor, Kezıl:.an ise, o-
ri teshil edilmiştir. nu çalmadığını iddia ediyordu. 

Filim operatörleri Belediye Yanlarına.a Hıkme. a.e v..rdı. 

turizm şubesi müdürü Semuh re- Fakat o, hiç ağzını açmıyor, b..r-
fakat etmiştir. Filim alma işi dün şey söylemiyordu: Hikmet hem-
akşam nihayetlendirilmişt.ir. Ve şerim olduğu iç.n yanlarına so -
vapur hareket etmişti.r. kuldum. Tam bu sıracia, hadise 

Bugün sabahleyin şehrimize mahalline bir polis geldi ve hepi-
Milvoke isimli gene Alman ban- mizi karakola götürdü. 
dıralı büyük seyyah vapuru kül- Karakolda evvela Kezibanın, 

liyetli nıLlttarda seyy «h getirmiş- sonra kocasının üzerini aradılar, 
tir. fakat birşcy bulamadılar. Nıhayet 

---o benim de ceblerimi karıştırmağa 

Son Vaziyete 
Bir Ea' ~ış 
(1 İntİ sahı. ul.'D dt...,am) 

nuştuğu gibi Halifak• Amerika, 
Rusya, Fransa sefirlerini de kabul 
etmiştir. 

Fransa ve İngiltere Almanya -
run müstakbel hatlı hareketi hak-
kında kat'i bir fikir edinmek ün-
re Berlindeki sefirlcrini çai;..r -
mışlardır. Ancok bu davet evvel
ce söylendiği gibi, bu iki devletle 
Almanya arasındaki münasebatın 
inkıtaı demek değildir. 

Yalnız İngiltere ve Fransa Al
manyayı protesto etmişler ve Ç&
koslovakyanın ilhakını tanımıya • 
caklarını bildirmişler, Amerika 
da Lu teşebbüse iştirak etmiştir. 

Almanya bu protestolna kat'i 
bir cevab vererek hattı hareke • 
tini müdafaa etmiştir. 

Çemberlayn alelacele Londraya 
dönmüş, kabineyi toplPınşıhr. Ka
binede orta Avruııa meseleleri ve 
bilhassa Romanya ve Macaristan 
işleri tetkik edilmiştir. 
Diğer taraftan HırvPtların Al -

man himayesini i.tediği de şayi 
olmuşsa da bu haber her tar:ıftan 
tekzib edilmektedir. 

laviçre, Felemenk gibi Alınan
y•ya heınhudud diğer küçük dev
letler hummalı bir şekilde müda
faa tertibatına koyulmuşlardır. 

Orta Avrupa vaziyetinden mil· 
te\•ellid buhran hakkında geze -
temiz makineye verilirken aldı

ğımız telgrafları a§llğıya aırasile 

veriyoruz: 

P aris 19 (Hususil - Roman
ya 'nın Londra ve Par is se
firleri, Almanyanın Roman

ya'ya yaptığı teklifi İngiltere ve 
Fransaya bildirmişlerıfü. Bu tek
lif Romanya'yı Almanya'nın iktı

sadl esareti altına almak c ,, 'ek
tir. Romanya teklifi r~ddetmiştir. 

1 

başladılar ve Nuvartın yüzüğü -
nü benim cebimden çıkardılar. 
Yüzüğü ben çalmamıştım. Fa

kat onun nas•! cebime girdiğine 

de bir türlü aklım ermiyordu. Bi
lahare öğrendim ki, biz karakola 
giderken, Hikmet bana sezdirme
den yüzüğü cebime bırakıvermiş.• 
Bazı şahidlerin de dinlenmeleri 
için duruşma !:.aşka bir güne bı
rakıldı. 

";;eğinib --ey_a_n_e_d-iy_o_r-. -----

İNG1LİZ - ALMAN 

MüNASEBATI 
Berlin 19 (Hususi)- Çekoslo

vakya vakayii münasebelile İn -
gilız ve Fransız sefirlerinin yap -
tıkları teşebbüse ccval:.en Alman
yaya bu teşebbüsü kabul edemi -
yereğini, çünkü bunun siyasi ve 
ah:fil<l esaslardan mahrum oldu
ğunu bildirmiştir. Almanyanın 

Londra sefiri Berline gelmek üze
redir. 

Volkischer Beobahter gazetesi 
İngil!z Başvekilinin nutku hak -
kında şiddetli bir mal:ale yazmış
tır. Bu makalede deniliyor ki: 

·İngi'iz siyasi ricali İngiliz mil
letinin düşüncesini temsil ediyor 
mu? Öyle iSe İngiltere, Almanya
nın.düşmanı demektir. Bu hal Al
manyayı İngiltereye karşı politi
kasını değiştirmeğe sevkedecek, 
iki hükumet arasındaki deniz an
laşması suya düşecektir.• 

Son günler zarfında bazı vesa
ik bulunmuştur. Bu vesaik Av
rupa slyast tarihinde mühim rol 
oynıyacaktır. Bulunan vesaike 
göre İngiltere, geçen seM Benese 
siyasi ve mali yardım vadederek 
kendisini teşvik etmiştir. 

İngilizler Çekyanın işgalinden 
müteheyyiç görünüyorlar: Çünkü 
bu işgali, Senegalli, Hindli asker
lerin işgali gibi zannediyorlar. Hal
buki işgali yapacak Alınan aske
ridir. 

Gestapodan (Alman gizli polisi) 
bahsetmek mevsimsizdir. İngil -

"A, Be Hiç Allahtan 
Korkmaz muıın, sea? Bana 

Böyle İftira Ediyorsuu., 

D 
örduncü ceza hakimi Ke -
zibana: 
- Anlat bakayım, kızım, 

dedi. Bu hadise nasıl oldu?. 
- Dün öğleye yakın, Eminle 

birlikte paçavra satmaktan dö -
nüyorduk. Lalelide Hamdi amca· 
ma tesadüf ettik. O bizi görünce 
yanımıza yakiaştı. Dikkat ettim. 
Hamdi amcam pek öfkeli görü -
nüyordu. Bana sert bir sesle sor
du: 

- Nereden geliyorsunuz?. 
- Paçavra satmaktan ... 
Hamdı amca Emine döndü. Bir 

müddet öfkeli nazarlaral bak -
tı. ,;onra demindcnberi arkasında 
sakladığı şişle, Eminin eline vur
du. Emin canının acıs!ndan: •Ay!• 
dıye bağırdı. O sırada suçlu cad
deden geçen bir otobüsü durdur
du ve ona atlıyarak Bakırköyüne 
gitti. Emini ani olarak yaraladı
ğı için, ona ne ile vurduğunu fark 
edemedim.. Çocuğun elinde deren 
bir yara açılmıştı. Derhal o senıı
tzki karakola giderek, keyfiyeti 
bildirdik. 

Hamdi şahidin ifadesine itirdz 
etti: 

- Beğim bu kızın sözlerine i
nanma. iJınım hakkı için, valla -
hi de billahi de yaıan söylüyor. 
Allah iki gözümiô. kör etsin, r.!r 
evladım var, onun ölüsünü öpe -
yim ki, ben Emine elimi bile cla
kundurmadım. İftira ediyor ba
na ... Bugüne kadar bir tavuk l:de 
kesmedim. Ben nerede, adam ya. 
ralamak nerede!.. Sonra, dün o 
borada, fırt•nada kat'iyyen d!iarı 
çıkmadım. Akşama kadar c-.·tie 
bulunduğuma dair, dilediğiniz ka
dar şahir getireyim size. 

Suçlu şahide döndü ve sert sert 
söylendi: 

- Abe hiç Allahından kork -
maz mısın sen?. Bana böyle ifti
ra ediyorsun. Doğrusunu söylese
ne hakim beye: Biz bugüne ka -
dar Eminle hiç kavga ettik mi?. 
Döğüştük mü? Ona fena bir söz 
söyledim mi? Kalbini kırdım mı?. 

- Birşey söylemedin amma, 
Emin senden fazla paçavra sat -
tığı için onu çekemiyordun, E -
mine kin besliyordun. Nihayet 
dün onu yaraladın .. 

Hemdi Kezibana yalvarmağa 

l;aşladı: 

~Kızım, yavrum, evladım, se
bebsiz yere yakma beni. Yazui ... 

Reis, suçlunun sözünü kesti: 
- Benimle konuşunuz, birbiri -

nizle değil! · 

Hamdi boynunu büktü: 
- Peki efendim, dedi. Sonra 

sözüne devam etti: 
- Bu kız niçin Eminin lehinde 

söz söylüyor, biliyor musunuz? 
Emin, geçenlerde Allahın emri 
ile onu babasından istemişti de 
ondan ... • 

Hamdinin gösterdiği müdafaa 
şahidlerinin de dinlenmesi için 
duruşma perşembe gününe bıra
kıldı. 

M. HiCRET 

İş kanunu hükümlerine göre 
haftada 48 saatlik ve esas iş müd

detine ilave olarak iş ye;-leri gör<>cek 
!eri zaruretler dolayL~ile günde 
3 saat munzam mesai yapabilirler. 

Yeni hazırlaruın nizamnamede 
iş kanununun bu hükümlerinin 
tatbik suretini gösteıen esaslar 
mevcuddur ve nizamnameye göre 
munzam işler mecmuu; senede 90 
günü tecavüz etmiyecektir. 

--<>--

Bahçekapı 
Faciası 

Bahçekapı yangını \ohkikatı dün 
bütün gün devam etmiştir. Suçlu; 
mcvkiinde bulunan ve Rizeden ı 
1340 doğumlu olduğu bildirilen 
Alinin farik ve müm~yviz olduğu ' 

hakkında da adli tıb müessesesi 
tarafından rapor verilmiştir. Bu· 
nun üzerine Ali ve Mustafa tek
rar isticvab edilmişlerdır. Her iki
si de kendilerini ecza deposu sa
hibi Hasaıım teşvik et!iğini, hat
ta nerdeıı ve nasıl k&~acaklarına 
dair de kendisine yol gösterdiğini, 
Mustafanın bu işi reddetmesi ü
zerine Alinin yangını ika eyledi
ğini söylemişlerdir. 

Suçlular Sultan hmed birinci sulh 
ceza mahkemesi kararile tevkif e
dilmişlerdir. Depo sahibi Hasan 
bu iddialarını reddeylemiştir. 

Kendisi serbest bulunmaktadır. 
T:ıhkikata devam edilmekte ise 

de enkaz yerinde hen:h duman ve 

ate~ bulunduğundan keşif yapı· 

lamamış ve bu itibarla da kat'l 
neticeye varılamamıştır. 

Yeni Seçim 
Faaliyeti 

Dr. Köseivanof, Majeste Bo -
ris'in yüksek itimadıı:a mazhar 
olan ve Bulgar haikı tarafından 
da çok sevilen mümtaz bir devlet 
adamıdır. Hariciye meslekinden 
yetişmiş, P aris, Berlin ve Roma 
şarjedafel'I'\ ler inc!e bulunmuş ve 
Atina, Bük s ve Belrrod elçi -

tikleri vazifesini de gördükten ve 
hır aralık da Majeste Bııris'in ya
nında hususi olarak ~alıştıktan 

sonra, yetişmiş bir dP•:let adamı 
olarak Blugar hükümdinin ba -
şına geçmiştir. Komşu Bulgaris -
tan harbden sonraki ıJ 0vir içinde 
büyük zorluklara maru;: kalmış -

tır. Biı· aralık kırk kac'ar siyasi 
partinin boğuşması, bu komşu 
memleketi anarşi içiı'e atmıştı. 

1934 mayıs darbesı b•.ı boğuşma· 

nın yarattığı anarşiye karşı bir 
reaksiyonda. 19~4 darbesi Bulga
ristan'da parti boğuşncıılarına ni

hayet verdi. Fakat dt•,·ıeti başka 

mahiyette bir istikrars;zlık içine 
attı. Bulgaristan'ı bu r:üç vaziyet· 
!erden kurtaran Majeste Kral B<>' 
ris olmuştur. Filhakikd Bıılgaris
tan'ın ana yasa ile idaresindeki 

bu fasılanın tarihini yazmak sıras· 
geldiği zaman, tarihçıler, Kral 
Boris'in Blugar milletine yaptığı 
hizmetlere çok büyük yer verecek· 

!erdir. Ana yasanın ilga ve mec· 
lisin feshedil !iği, her temelin yı· 
kıldığı bir zamanda Brıris, Bulgar 
milletini anarşi içine cüşmekten 

kurtarmıştır. Corciyef'ten Zlo -
tere To,.ef'e Köseivanofa kadar 
daıma normale doğru götürcrf:'k 
nihayet bugünkü istiı<nrlı rej,m• 

ulaştırmıştır. Majeste Kral ve Bul· 
gar milleti, bugün mis3firliği ile 

bizi şereflendiren sayın Köseiva· 
nof'ta aradıkları devl0 t adamını 

bulmuşlardı. 

Filhakika bugün Bulgaristan 
tam bir istikrar içindedir. Kom • 
şularının hepsiyle de c.'cıstluk mü· 

cı inci sahifeden devamı nasebeti tesis etmiştir . Bulgarls -
reylerini Halk partisi namzedle - tan henüz Balkan antantına gir -

rine vermişlerdir. Henüz seçim miş olmamakla berab~- dört koın· 
bitmiyen büyük vilayetlerde de şusuna. karşı dürüst bir siyaset ta· 

bu akşam saat 16 da intihaba son kib etmiştir. Bu siyas~tin telkin 
J verilecek ve derhal reylerin tas- ettiği itimad sayesindedir ki, ge· 
I nifi işine başlanacaktır. çen senenin temmuz ayında Sela· 

Şehrimizde Seçim işleri nik anlaşması imzalanmıştır. Ve bL 

Bu meyanda şehrimizde de ikin- anlaşmanın imzası,. beş Balkan 
ci müntehib seçimine bugün saat memleketinin, kendi aralarındaki 
tam 16 da nihayet verilecek, san- her ihtilafı, hiç bir yabancının a

dıklar kapatılacak ve derhal rey- racılığına yer vermehizin halle
lerin tasnifi işine başlananılacak - debileceklerini göstermiştir. 
tır. Nüfusu az kazaların seçim ne- Sayın Köseivanof Türkiye'ye 
ticesi bu gece saat yirmi, yirmi hl- herhallgi bir meselenin halli için 
re kadar anlaşılmış olacaksa da gelmiyor. Türkiye ile Bulgaristaı 
Beyoğlu, Eminönü gibi. kazaların arasında halledilecek hıçbir mese 

neticeleri ancak yarın alınabile- le yoktur. Bu ziyarette karşılıklı 
cektir. dostluk tezahüründen başka bit 

Bugün, havanın mii<;ald olması mana aranamaz. Filhakika Türk 
ve tatil gününe rastlaması ha- topraklarına ayak bastıkları daki· 

sebile şimdiye kadar reylerini kadanberi, haklarında gösterilen 
verıniyenlerin sandık başlarına gl- saygı ve sevginin saır.iıniliğini Dt 
derek reylerini intibah haklarım Köseivanof ve arkadaşları gör • 
kullandı~ları görülmektedir. müş olacaklardır. Bu, misafir hak 

Müstakil Meb'uslar kında yapılması mutat olan proto-
6 ıncı Millet Meclisinde müsta- koler bir vazife değil, candan ge• 

kU meb'usluklara ye; verilmek ü- len dostluk tezahürüdür. Sayın Bu haber Londra ve Pariste he-1 
yecan uyandırmıştır. Almanya'nın 
Romanya petrollerini ve buğday
larını ele geçirerek bütün Avru
pa'ya hakim olmak is!{'diği anla
şılmaktadır. İngiltere ve Fransa 
Romanya hududlarınır, tamami -
yeti için yardımda bulunacaktır. 

tere 20 sene evvel İrlandada tat- ı--------------- · 

::. ettiği dehşet idaresini düşün- l, __ ~K~IS-~A~P~O~-EL_l~S~-ı 
zere Parti bazı vilayetlerden ek - Dr. Köseivanof'un menılekctiıni· 
sik namzed gösterecektir. Gerek zi ziyaretlerile bu dostluk yeni bil 

Alınan haberlere g~re Bükreş'te 
büyük bir siyasi faaliyet vardır. 

İŞLERİ MASLAHATGÜZARLAR 
GÖRECEK 

Paris 19 - Berlindeki İngiliz 
sefiri !ngiltereye hard:et etmiştir. 
Fransız sefiri de bugün hareket e
decektir. Sefirler uwn müddet 
Berline dönmiyeceklerd'r. Siyasi 
melıafil Almanya sLlünde durma
dığından sefir bulundurmağa lü -
zum görülmediğ ini, maslahatgü
zarların günün işlenni görebile -

HİTLER - BERLİNDE 
KARŞILANIYOR 

Berlin 19 (Hususi)- Hitler bu
gün buraya döneceği cihetle bü
tün şehir taştan başa donanmış, 
taklar yapılmıştır. Halk sokak
lara dökülmüştür. 

Hitler, bugüne kadar misli gö
rülmemiş bir tezahür;ıtla karşı -
!anacaktır. 

PRAGDA GEÇİD RESMİ 
Prag 19 (A.A.)- Bugün saat 

onda Pragın başlıca caddesinde 
Prag garniıonunu teşkil eden bü
tün Alman askeri gruplap tara
f•ndan bir ır~id resmi yapılacak
tır. 

* Bakırköyde Bedosyan Ermeni 
mektebi talebesinden Boğos oğlu 
Kiğork mektebin ikinci kat bal -
konunda durmakta iken muvaze
nesini kaybederek düşmüş, sol ko
lu ve ayağı kırılmıştır. 
* Sabıkalı Köse Er.~in, Eıninö

nünde bir yerden çaldığı kurşun 
boruları satarken suç üstünde ya
kalanarak adliyeye verilmiştir. * Cerrahpaşada oturan Raı;ıb 
oğlu Seyid sarhoşluk yüzünden 
çıkan kavga neticesinrie Fatihde 
oturan M:.' •n adınd,ı birini bar
dak!~ haşuu.1 n :r·arnlarrı~t r. 

müstakil olarak meb'a• olmak ge- 1 _h_ız __ alm_a_k_t_a_d_ır_. ______ _ 

rek gayrimüsUm vatandaşlardan 
birkaç kişinin meb'us çıkabilme
sini temin etmek iç'n Partinin 
namzed listesinde epeyce açık bı-
rakılacağı söylenmektedir. 

Beyanname ve Yeni 
Kararlar 

N amzed listesinin tertibi ve iıı

tihab işleri etrafında ıliğer karar
ların ittihazı için parti umumi di
vanı bugünlerde toplanacaktır. 

Namzed listesi Reısicı:ınhurun bir 
beyannamesile birlikte ilan edile
cektir. 
Diğer taraftan ıntihab işleri et- · 

rafında da yeni bazı kararlar a- I 

Yeni Eserler: 
UMUMİ COGRAFYA 

Herkesin istifadesi icin yazıl 
mış olan coğrafya bilgisi ve lise 
dokuzuncu sınıf talebesin"1 de 
derslerini kolayca ta1<ib edecek• 
!eri bu kitab Çığır Kitab Evi ta • 
rafından neşredilmiştir. 

lınacağı söyl mekledir Bu aradl 
namzed lislr in bügiinlerde iliıO 
edilmesi ve meb'us s•çiminin de 
gelecek pazardan öne~ yapılması 
ihtimalinden kuvvetle bahsedil • 
mektedir. Ancak bu hU'OUSta heOijj 

kat'i bir malumat yoktur. 

, 
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Muallimlerin Dünkü Toplantısı 
Yardım Cemiyetinin 

1939 Kongresi 
Hararetli Oldu 

~. ı sPoR MEsELELER::c:J Ada 
1-~ Askerlerin Sivil Çamları 11~~ .. --qor41 

«Kuvvetli Arka» 

S 
ayın muharrir ve saylav 
Necmeddin Sadak bir ma
kale yazıyor. Meclisi idare

lerin lüzumsuzluğundan bahsedi
yor. Milli fabrikalarımızdan birin 
de çalışan bir ecnebi fen adamı i
le görüşmüş. O adamdan edindiği 
intıbalarla fU satırları yazıyor: 

Klüblerle Münasebeti Tırtrırann Temizlenmesine 
Muvaffak Olunuyor 

Müzik ve Resim ' B eden terbiyesi Umum l'ttü
dürlüğü laınılduktan son
r•, mektebladeki jimnastik 

dersleri verimli bir yola sokul • 
muş oldu. Şimdi bu kadar, itiraf 
etmeli ki, jimnastik deninin adı 
var, kendi yoktu. Ba dersden bek
lenen gaye, elde edilemiyordu. 
Bunun muhtelif 1ebe1Jeri vardı. 

Maarif Müdürünün Genç 
Muallimlere ince ve 

cO halde fabrika çok kazanı -
f/OT• dedim. cHayıf', daima zaraf' 
ediyOT!. cevabını verdt. Gece giin
diiz, durnıadan ~leyen bif' fabri
kanın nanı zarar edebileceğini 

T arizkar Bulunan Sözleri anlamadım. 

Anlattı: Maliyet fiatı! 

D ün öğleden soma, Üniver -
site konferans salonunda 
İstanbul öğretmenleri yar -

dım cemiyetinin senelik kongresi 
vardı. Kongre, 14,5 da başlamış 
bila inkıta, iki buçuk saat sürmüş
tür. Bu kongrenin en esaslı mev
zulanndan biri ölmüş muallim -
!erin ailelerine layık: yeçhile yar
dıııı edilip edilmediği meselesi idi., 
Bu mevzu etrafında tam bir buçuk 
saat süren hararetli münakaşalar 
olmuş, İstanbul maarif müdürü 
birçok defalar söz söylemek mec
buriyetinde kalmıştır. 

Kongrenin meşgul olduğu diğer 
mevzulan müzakere rle bir saat 
sürmüş, içtima on yedide nihayete 
etmiştir. 

muhtelif müliıbazalarla cemiyet- Onki§iden fazla bir cmeclisi ida-
ten 180 arkadaş çekilmiştir. Buna re. ri varml§. Galiba hepri meb
mukabil, bilir misiniz yeniden kaç m, her biri, aynca. fabrikaya, 
arkadaş kaydedilmiştir: 1 yüksek maaşla dörder, beşer kişi 

164 kişi! Görülüyor ki hareket yerleştiriyormuş. Bunlar, ekseri
durmamıştır. Sonra çekilen ar • ya ~e de yaramıyorlatmış. Fakat 
kadaşlann haleti ruhiyesi üzerin- ckuvvetli arka• ları olduğu için 
de durmak liizımdır. Bir kısmı kimse sesini çıkaramıyonnuş .. • 
müftekir değildir, bankada mev- Sayın muharrir, &u satırlarının 
dualı vardır, bir kısmın ın mali üzerine serlevha olarak şunu ko
vaziyeti iyidir. Serveti, em!fıki yuyor: İdare meclislerini kaldır
vardır. Bir kısmı da gençlerdir. mak limmdır. 
Bazı gençler arasında, gayesi mün- Biz, buna fU bir tek kelimeyi 
hasıran ölen muallim!nin ailele- ilave ediyoruz: Derhal! 
rine yard ım olan böyle bir cemi-

1 
_______ B_u_R_HAN __ c_E_V_AD __ 

1 

yete girmeği henüz vakitsiz ad- Fırtınanın 
detmektedirler. (Gülüşmeler) Ma-

amafih, hayatın çok acı teeellile- Zararları 
rile karşılaşıyoruz. Mesela Süley-

Bir haftadır devam eden fırtına 
durmuştur. Fırtına bu defa deniz
lerde epeyce tahribat yapmış, bu . 
arada bazı kazalara sebebiyet ver-1 
miştir. Dün İmroz adas· civannda 
balık avlıyan balıkçılar sahilde 

Beden 1 erbiyesi Genel 
Direktörlüğü, Bu Hususda Bir 

Talimat Yaptı 

B e~e~. ~rbiyesi genel direk- \ 
torluğü, askerlerin sivil spor 
kulüblerile ne suret ve şe

kilde münasebette bulunacakla -
rını gösteren bir talimatname ha
zırlıyarak alakadarlara gönder -
miştir. Buna göre: 

1) Muvazzaf subaylar, askeri 
okullar talebesi ve askeri şahıslar 
sivil kulüblerinin kad,osu içinde 
ve siviller arasında müsabakalara 
iştirak edemiyeceklerdir. 

2) Yedek subaylar, yedek su -
bay okulu talebeleri ve muvaz -
zaflık hizmetini ifa edenler izinli 
bıılundukları zamanlarda ve a -

mirlerinin müsaadelerile, asöer ol
mazdan evvel mensub olduklan 
kulüblerinin müsabakalarına iş

tirak edebilirler. Anca'<: asker bu
lundukları müddetçe !-:endi ku -
Jüplerini temsilen hi~bir askeri 
takıma karşı oynıyamazlar. 
• 

3) Ordunun bütün mensubları, 

askeri vazifelerine hdel getirme
mek ve amirile bulunrluğu mev
kiin garnizon komutanının müsa
adesini almak şartile sivil spor teş
kılatında fenni ve idarı herhangi 
bir vazife alabilirler. 

4) Kıt'a bulunmıyan yerlerde 
askerlik şubesi, hastanr ve saire 
gföi askeri müesseselere mensub 

subaylar ve erat toplu olarak ve 
emirlerinin müsaadesini almak 

şartile bulundukları yerin sivil 
kulübünde idman yaJ>Lbilirse de 

resmi müsabdl-alarına iştirak ede
mezler . 

S) Temsili mahiyette yapılacak 

müsabakalarda, tölge muhtelit 
takımına veya milli takıma alına

cak subay veya a ke•i şahıslarla 
talebeler ve erat için ilgili bölge 
beden t erbiyesi direktörlüğü ta -

rafından sporcunun mensub bu -
lunduğu askeri yurda müracaa -

tında ~u şeki lde hareket edilmesi 
bildirilmiştir: 

A) Müsabaka, yurdun bulun -
duğu bölgede icra edilecekse, me
zuniyet askeri idma yurdu baş
kanının muvafakatile garnizon 
komutanı tarafından verilir. 

B) Müsabaka başka bir şehirde 
veya ;:,-urd dışında i;ıe mezuniyet 
için askeri yurd reisinin delale -
tile G P' • başkanlığına müra -
caat edilir. 

KONGRENİN SAFHALARI 
Kongre, reis seçilen Haydarpaşa 

lisesi müdürü Saffet Şavın baş -
kanlığında in'ikad etmış, eski he
yeti ıdare raporu okunmağa baş
lanmıştır. İdare heyeti raporu 
evvelce bir kitab halinde basılıp 
llZalara dağıtıldığı cihetle, umumi 
alaka ile takib edilmiş. münaka
ıalar olmuş, neticede kabul edil
miştir. 

maniye orta mektebi terbiyei be-ı 
deniye muallimi M. İsmet, bu 
genç arkadaş, cemiyetten çekil • 
dikten 15 gün sonra gözlerini ha
yata ebediyen yummuştur. Ve biz 
ona hiçbir şey yapamadık. Çünkü 
cemiyetin azası değild i ! bir motör enkazına ,·astlamışlar, 1-----------------------------

içinde de üç cesed bulmuşlar key-

Müteakıben yeni idare heyeti 
seçımıne geçilmiş, eski idareye 
iki ilave ile ipka ediJmjştir. Yeni 
azalar şunlardır: İstanbul 61 inci 
mektebden Hayri, Beyoğlu 29 un
cu mektebden Fahri. 

ÇETİN MÜNAKAŞALAR 
Bundan sonra reis. azaya söz 1 

isteyip istemediklerini sormuş, ; 
birçok muallimler söz almışlardır. 

Bu arada bilhassa nizamname
nin altıncı, yedinci maddeleri ü
zerinde çok durulmuştur. Bu mev
lU etrafında muallim Rüşdü ile j 
?ükrü söz alarak tenkid ve dilek
lerde bulunmuşlardır. Bunun ü
ıerine, İstanbul maarif müdürü 
ayağa kalkmış, ezcümlı· şunları 

söylemiştir: ; 

MAARİF MÜDÜRÜNÜN 
SÖZLERİ 

Maarif müdürü Tevfik Kutun 
oazı genç muallimler.? ince tariz
ler yapan sözleri zaman zaman 
hande ve tasvib seslerile karşı -

1 
lanmış, bu sözler de münakaşalanl 
mucib olmuştur. Tevfik Kut, de
miştir ki: 

CEMİYETİN MAHİYETİ 

Halbuki arkdaşlar, cemiyetimiz, 
münhasıran ne ölümden sonra im
dada koşan bir teşekkül, ne de 
bir lüzumsuz, fantezi kabilinden 
bir faaliyet topluluğudur. Cemi -
yet, tesanüd demektır Mesleğe 

kendini vermiş, bu meblekte iler
lemek istiyen insanhrın birbirle
rine ve talebelerine karşı göster -
dikleri bağlılığın nişanesidir. Gö
nül ister ki bütiln muallimler hiç 
bir şey düşünmeden gı;yesi yar -
dımlaşmak olan bu c~miyete gir
sinler. 

fiyetten alakadarları haberdar 
etmişlerdir. 

Zavallılann bir deniz kazasına 
kurban gittikleri anlaşılmış olup 
hüviyetleri tahkik edilmektedir. 

-*-
Eminönü 
Meydanı 

..l:minönü meydanının açılma f .. 
şine hız verilmiştir. Emlak Ban -
kasının bulunduğu aJaya kadarki 
binalar derhal kaldır: h,cak, ban
kanın bulunduğu ada He Kazım 
eczanesinden Bahçekapıya kadar
ki saha münasib bir zamanda açı
lacaktır. 

Valide hanının Balık pazarı ci
hetindeki birinci adarun da hemen 
kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Feridun (Paşa) 
Mısırlı Prens Seyfeddinin mi -

rası meselesi için uzun müddetten
beri Kahirede bulunan prensin 
üvey babası Feridun Paşa bugün 
Romanya kumpanyasıııın Besa -
rabya vapurile · şehrimize avdet 
etmiştir. 

Maarif müdürü Tevfik, birçok de
falar söz söylemek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu arada, l:ıu cemiyet
ten başka, gayesi daha ziyade dün
yevi olan bir teşekkiil meydana 

Nevyork 
Sergisi 
Hazırlığı 

Milli Kıyafetler de 
Teşhir Edilecek 

Beynelmilel Nevyork sergisin -
de kadın ve erkeklere aid milli 
kostümlerin ve mahalli kıyafet -
Jerin de aynen teşhir olunması 

kararlaştırılmıştır. 

Bu hususta vilayetlere verilen 
emir üzerine muhtelif yerlerden 
mahalli kostümler toplanarak İs
tanbula göndedmeğe başlanmış
tır. 

Bu suretle dün Tireden 8 i ka

dın ve 8 i erkeklere aid olmak ü
zere 16 takım, Aydından 20 takım 
Kastamonudan da 18 takım kos-
tüm gönderilmiştir. 

' 

Trabzon ve Erzurum, Adana, 
Gazianteb gibi diğer yerler hal -
kına aid eski kostümle~ de ceme
dilmektedir. Bütün mahalli kos
tümlerimiz bir araya t'lplandık -
tan sonra itinalı bir arnbalajla bu
günlerde limanımızdan vapurla 
Nevyorka gönderilecektir. 

Emekli 
Belediye 
Memurları 
Devlet Memurları Gibi 

Muamele Görecek 
Ankaraya gitmiş ve ahiren şeh

riimze dönmüş olan Belediye me

murin müdürü Samih, Ankarada 

İstanbul belediyesı memur larırun 
tekaüdlük işi ile de meşgul ol -

muştur. 

Dahiliye Vekaleti; Belediye me

murlarına da tekaüd;yE vermeği 

esas itibarile kabul etmiştir. 

Vekalet bu maksadla yeni bir 

kanun projesi hazırlamağa başla

mıştır. 

Ayrıca muvazenei hususiyeden 

maaş alan İs tan bul idarei husu

siye memurlarile İstanbul bele -

diyesi memurları da diğer devlet 

memurları gibi maaş alacaklardır. 

Büyükada ve Hcybeliadadaki 
tam ağaçlarının tırtıllardan ko
runması ve temizlenmesi için baş
lanan faaliyete devam olunmak
tadır. Büyiikadada cDıı., .sana -
toryom civan. ve esk; bağ• civa
rındaki çamlar, şimdiyı> kadar ya
pılan mesai ile tırtıllardan tama
men temizlenmiştir. 

Temizleme işi; şimdi Adanın 
dğer çamlıklarında devam etmek
tedir. 

Böyle bir neticeyi doğuran a -
millerin bir losmına imkfmsızlılr 
da diyebiliriz. Bu imkfmsızlıklar 
da, peyderpey ortadan kaldırıla
caktır. 

Mekteblerde, tıpkı jimnastik Adalarda bahçelerinrle çanı bu
lunan halk da mecburi olarak tır- dersi gibi, tam randıman alına • 

tıl_ mücadelesıne tabi tutulmuş -
]ardır. Diğer taraftan Ziraat Ve
kalet i, çam ormanlannın büyük 
faydasını nazan itibare alarak 
bütün çamları ayni snretle temiz
l etmeğe karar vermiştir Vekale
tin orman fen şubesi müdürü bu 
maksadla şehrimize gelmiş ve 
Trakyaya gitmiştir. 

Müteaddid fen grupları Trak -
yadaki çam ormanlannaa bu mak
sadla çalışmaktadırlar. 

Memurlar; şimdiye k;ıdar Ge
libolu, Çanakkale ve Keşanla ci
varındaki çamlardan 250 bin kese 
tırtıl toplamışlardır . 

---o---

Bugünkü 
Nöbetçi 
Eczaneler 

[lk Olarak Hafta Tatili 
Tatbik Ediıiyor 

Bugün, nöbetçi eczaneler mus
terna, şehr ımizdek i bütün ceza -
neler, ilk defa olarak pazar tatili 
yr-pmışlardır. P::ızar giinü nöbetçi 
ec- aneler i çın listeler yapılmıştır. 
Bundan yalnız Adalardaki ecza -
nc1~r ıstısna tutulmuştur. Çünkü 

ınıyan iki ders daha vardır: Re-
sim ve musiki .. 

Hatta, bugünkü haliyle, bu 
dersleri kaldmp, bot kalan s•at
atleri diğer müsbet ilimlere ver
mek, belki daha faydalı olur. Fa
kat, hakikat şndıır ki bugünkü 
anladığımız ve muhtaç olduğu -
muz manada iyi vatandaşlar ye
tiştirmek için, resim ve musiki 
derslerine, belki, müsbet ilimler
den daha çok yer vermek lazım
dır. 

Sayın Maarif Vekili B•,an ali 
Yücel'in hu mevznlan da, esaslı 

tetkik programında bulundur -
makta olduğuna şüphe etmiyo 
rum. Liselerden mezun olan gen~ 
]erimizin müzik namına kültü

rii, zevki ve terbiyesi umumi -
yetle sıfırdır. Resim tle aşağı yu
karı böyledir. 

Biz, şimdi, daima daha iyiye, 
daha güzele doğru ıit:mek ihti -
yacında olduğunundan, hiçbir 

sabada aldığımız randımanı, kafi 
bulmamalıyız. Orta tahsil gör -
müş gençlerin, ekseriya, güzel 

san'atlara karşı bigane ve llikayd 
kalmalannm sebebini, güzel san
atlann ne olduğunu iyice tanınıa
malannda aramalıdır. 

Tanım•dığımız §Cyl sevemeyiz, 
üzerine düşemeyiz. 

REŞAD FEYZİ 

Her Adada ancak ihtiyaca yete - o . f L l l T ' f 1 
cek cc~ane vardır ve b~nla~n pa- aruşşa a~a tarın e gra arına 
zar tatı lı yapmalarına ımkan yok
tur. Bugün şehrimizde ki nöbetçi 
eczaneler şunlardır : 

Fatih kazasında : Baletta Hayim 
Berk, Yedikulede TeofiJos, Top -
kapıda Nazım, Cerrat.paşada Şe

ref, Fatihde A. Kemal eczaneleri. 
Şehzadebaşında Üniversite ecza
nesi. 

Eminönü kazasında : Bahçekapı

da Minasyan, SirkecidP Ali Rıza, 
Cibalide Necati Ahme'1 eczaneleri. 
Kumkapıda: Gedikpaşada Asa -
dor ezanesi. 

Beşiktaş kazasında : Nail Halid 
eczanesi. 
Bakırköy kazasında: 

fendi eczanesi. 
Üsküdarda: İttlhad, 

eczaneler i. 

Merkeze-

Selamsız 

Ceva~lar ve T oplantııarı 
Darüşşafakanın tesisinin 66 ıneı 

yıldönümü münasehetile yapılaıı 

toplantıda, Milli Şefi.ıniz İsme• 
İnönü , Büyük Mi t Meclisi rei~ · 
Abdülhalik Rendaya, • Başvekil 

doktor Refik Saydama, Maarif Ve
kili Hasan fili Yikele tazim tel
grafları çekilmiş, cevabları gel -
miştir. 

DARÜŞŞAFAKALJLARIN 
TOPLANTISI 

Darüşşefakadan mezunlar cerr.' · 
yetinin senelik kongresi, önümÜ7-
deki cumartesi günü saat 14 de, 
Eminönü Halkevi sıılonlarınd;; 

in'ikad edecektir. 
•- Geçen seneki kongrede ce

miyetin tevsii, ve yardım sahası
nın genişletilmesi görüşülmüştü. 

Blliyorsunuz ki cemiyetimiz te
§ekkül ederken birçok arkadaşla
rın ademi müzaheretile karşılaş -
mış, bu işin muvaflak;yetle yürü
yemiyeceği etrafında ~özler söy
lenmiştir. Halbuki bu bir ihtiyaç
tır. Ve mutlaka karşılanması icab

1 
etmektedir. Mesela geçen sene, 

Bundan sonra cemiyetin mual
limlere, dört taksitte ve faizsiz o
larak· ödenmek üzere verdiği 50 
lira üzerinde duruldu. Münaka -
şalar oldu. Bir kısım muallimler, 
hu paranın verilmesi için yalnız 
.evlfıd ve zevcesinin değil, ayni za
manda kardeşin de hastalığının 
gözönünde tutulmasmın gerekti
ğini ileri sürüdüler. Teklif ma -
kul görüldü. Diğer bi: kısım mu
allimler de, böyle bir cemiyetin 
gayesinin münhasıran (ölen mual
limlerin ailesine yardım) .ılduğu

nu, halbuki hali hayatta olan bir 
çok muallimlerin ihtiyaç içeri -
sinde bulunduklarını, hatta bir 
kısmının aylık aidat olan 25 kuru
şu bile ödemekte zorluk çektikle
rini, talebeleri huzuruna temiz bir 
kılık ve kıyafetle çıkamıyan mu
allimlerin dünyevi ihtiyaçlarını 

herşeyden önce düşüneceklerini, 

esasen büyük bir muall im kütle
sinin bundan dolayı cemiyete ala
ka göstermediklerini ıddia etti -
ler. Her kafadan bir ~es ~ıkıyor, 
münakaşa uzadıkça uzuyordu. 

getirilmesi istendi. Muallimler için --------------1 
Mütekaidler Cemiyeti 

Kongresi 

Sarıyerde: Nuri eczAnesi. 
Kadıköyde : Söğütlüçeşınede Hu

lüsi Arat, Mühürdar caddesinde 
Sadık Terem. Yeldeıprmeninde 

Yeşua eczaneleri. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 104 

Kadı Paşa , oturduğu yerde du
ramıyordu. Acaba; Hafid Efendi
deki zağarlar kendi köpeklerinden . 
de mi kıymetlıydi? .. 

Derhal. Şeyhulislam efendiye 
hitaben: 

- Efendi hazretleri.. Bu efen
di ile tanışımız kısacadJr. Lütfe -
dersoniz vasıtai aliyelerile şu za
ğar !arı görsek ... 

Şcyhulislam, güler yilz>le ve 
yüksek bir ihtiram taHile Kadı 

Paşayı pofpofladı: 

- Emredersiniz pa§am, Hafid 
Efendi hoşsohbet bir zattır. Ule
madan, füdeliidan kibar bir kimes
nedir ... Mü•aade buyurulursa bir 

Yuan: 1\1. Sami KARAYEL 

gün sarayına gider ... Hem hoşça 
bir gün bir gece geçiı ir yei· içeriz 
ve hem de zağarlıırla beraber Bel
grad ormanlarına dc•ğru bir av 
tertib ederiz. 
Kadı Paaş; Şeyhuli"lı'.imın tek

lif ettiği av partisinder. fazla mem
nun olduğu görülüyordu. Muka
bele etti" 

- Çok teşekkür ederim . .. Efen
di hazretlerini rahatsn etmiyelim .. 

- Aman efendim. bilakis mem
nun ve mesrur olurlar .. 

- Ne vakit yapalım bu işi bu
yurursunuz. 

- Önümüzdeki cuma namazın
dan sonra ..• Pazartesi gününe ka-

bir yardım sandığı teşkil edile -
cektir. Nihayet, azad"n birisnin 
teklifi üzerine müzakereler kaii 
görüldü, celseye saat 17 de son ve
rildi. 

dar sürdürürüz avı .. 
- Münasibdir efendım ... 
Nihayet; Kadı Paşa kafese gir

mişti. Fakat; şimdi iş Hafid Efen
diye, şuradan buradan nadide za
ğarlar bulmak işi kalmıştı. Bu da 
kolaydı. 

İran elçisinin nadide zağarları 
vardı. Elçi Hafid Efenrli ile dost 
bir adamdı. 
Şeyhulislam Kadı Paşa ile işi 

pişirdiğinin akşamı c'il:ıbesini top-
ladı. Hafid Efendinin sarayına 

düştü. Yüzü giiliiyordu. 
Hafid Efendi, merakle. sordu: 
- Efendi hazre tleri .. Keyfiniz 

yerinde ... İnşallah hayırlı muvaf
fakiyetler .. 

- Sorma ... Paşayı c·an damarın
dan yakaladım .. . Kimsenin hatı
nna gelmez bu şeytanlık ... 

- Ne suretle? 
- Yoo ... Bir kere siz düşünün 

bakalım! .. Benim yerimde olmu~ 
olsaydınız nasıl kandırabilirdiniz 

na sayı? .. 

Halka bağrını açan, gönlünü 
açan, onun derdini dinliyen tek 
rejim Cumhuriyet Halk Parti
sinin kurduğu devlettir. 

Hafid Efendi, düşündü .. Taşındı 
bir türlü bulamadı bıı· kulp .. Ni
hayet rica etti. 
Şeyhulislam anlatmağa baş • 

ladı: 

- Paşa: ava meraodıdır ... Bil
hassa, sürek avına ... Hafid efen
dide güzel ve emsali Lnder bu • 
lunur zağarlar var dedim ... Ve 
kendisini ava davet e!tim ... 

- Sahih mi? .. 
- Sahih ya!.. Cum:ı gunu se-

lamlık resminden sonra; gelecek 
buraya ... Belgrad oı manlarında 

pazartesi gününe kadar avlana -
cağız .. 

Umum mütekaıdini 2skeriye ce

miyeti, senelik kongr~sini 2 nisan 
pazar günü saat 13 d~ Vezneciler
deki umumi merkez binasında ak
tedecektir. 

Eyüb kazasında: Hikmet ecza
nesi 

Nöbetçi 
nihayet 8 

eczaneler, her sabah 
de açılacaktır. 

mıza da rica edelim bize beş on / Şeyhulisl!ımın bu lmrnazlığma 
zağar hediye etsinler. . . hayran olmuştu. Kadı Paşa gibi 
' - Dogru.. Mesele 3 kadar zor bir adam başka türlü ökseye gel
değil... Llkin, ben hu işı hiç bil
mem .. . Burası ne olacak? .. 

- Aldırma; ağala.rımız uydu -

mezdi. Bu tertib şaheserdi. Nasıl 

olsa dört gün dört ge<'e içerisinde 
Kadı Paşayı kafese koyabilirlerdi. . rur işi... Ha, sonra .. . kahyaya e -

mir ver köpekler için de mükem- Nihayet, bu adam demirden ve 
mel yerler yaptırsın. . Bunlara 
bakacak mükemmel ve bu işten 

anlar hizmetçiler bulsun. 

mermerden yaratılmış bir vücud 
değildi ya. 

Hasan Can ve Mihriban da Ka-
- Padişahımız efendımlze me- dı Paşa için hazırlanmış bekli -

seleyi arzet ... Lazım gelen zağar- yorlardı. Lakin, ne Hasan Can, 
!arı yollasınlar .. 

- Bu tarafı kolay ... 
ve ne de Mihriban birbirlerini hiç 

* - Oh!.. Fevkalade bir zeka o- Şeyhulislam meseleyi mahrem 

görmemişlerdi. Vaktin taassubu 
buna mani idi. 

yunu doğrusu bu ... Fakat; a bira- olarak Padişaha açmıstı . Bu ter -
der bu işi ne sen bilirsin ve ne de tibe sultan Mahmud bile gülınüş
ben? .. Ortada zağar filan da yok.. tü. 
Ne yapacağız? .. 

- Kolay . .. Daha dö,.t gün var 
cumaya ... Kahyayı cağır derhal 
bedestene gitsin av tüfenkleri al
sın ... Sonra; İran eJç;sıne git on-ı 
dan da birkaç zağar al... Padişahı-

Derhal zağarları verdi. Padişa
hın Hafid Efendi sarayına gizlıce 
yolladığı zağarlar cidr!Pn nadide 
ve emsalsiz hayvanla dı. 

Hafid Efendi: kahyasına lazım 
gelen emirleri vermışti. Kiıhya 

Hasan Cana, kahya şu emirleri 
vermişti : 

- Dikkat et oğlum . • Bu iş çok 

mühimdir. Padişahımız efendimi

zin iradeleri tahtındadır. . . Vücu
dünü değil, canını bil~ vermek la

zım gelirse bu işde vı>receksin?. 

(Devamı var) 

Şehir Tiyatrosundaki 
Numaralı Koltuklar 

Bir oku7ueum.utdan aldtiımıa 

mektubda ~lr U7a.trosaı11m &f!

rek piyes, &'Cttk •omeCn kUiının• 
dakl ınu ........... .ı.ı.ıan ııek hakıa 

olarak fi.ki.yet etmek&edlr: Uu 
k&rilmlı. diyor ki: 

«- Tıyatronun her iki kısmın
daki lr.ollolılar numaralıdır. Bil 
numaralarda henesin 7erinl bll
nıesl. evvelden aldıfı blldler 11-
udli\ saaıu &"ldlnce bot 7tr b11-
ıaoitmesl irin 7apı1mıtlır. 

llalbulr.I t.yalroııwı her iki kıs
mında servis 7apanlar intt l'C

lenlerl boş yerlere otunuvermek
tedirler ki tJyatroıa seç .-etenler 
ellerindeki davetiyeler ve1a pa
ra mukablll aldı.klan hlletlc-rde 
&ôst.erilen numaralı kolt.uklara 
tesahüb edememekt.edbier. Bu 
yüz.den bu kimseler J'& daha ıe
rllere .:-Hmefe. J"ahud yerlerine 
oturmuş olanlara ~ neuket
siz davranmıya mecbur kalmak
tadırlar. Halbuki bmnm önune 
l'e('ilmesl «ayet kolay ve tok ba-
ıı.it bir !1dlr.» 

Karllmizln ha.•kı varthr. Bu 
kabil vaziyttlt"tt bb de hırka(' 

dera şahid olduk. TiJ'atrolarda ser
'\.'is ,·apanların dWpllne ria1tt. et

mesi "'' PSas •aı:lrclc'rinl müdrik 
ıı:ekilde banket. etmeleri liaamdır. 
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1 Dünya İşleri Ne Safhaya Girecek 1 · 1 Meraklı Şeylerr 

Avrupa Halecanlı 
Günler Geçiriyor 

Politika Aleminde : Nazar 1 ar 
Çevrilmiş, Onların 

Amerika~ya 

Nasıl Bir 
Vaziyet Alacağı Bekleniyor 

Avrupa' da Harb Olursa Amerika 
nııı Emııiyeti Tehlikeye Girer mi ? 
A 

vrupa matbuatını ş•ı gün
lerde pek meşglll edm l.i
r:nci derecedeki bıı mevzu 

da Amerikanın hnr;d poiit:kast• 
dır. Avrupada sulhuıJ ci~,·s.n1! m~ 
selesile Amerikalıla~'" dünya iş

lerile a!ıikaları bahsi '"'hır.ne 

çok bağlıdır. Şu son ıa:r.:mlard:ı 

bunun fiili misalleri görul:iıL Av
rupada harb olursa Amerikanın 

buna ltıkayd kalamıyacağını yl· 
ne Amerikalılar söyleyince Av· 
rupa politika aleminde büyük bir 
deği~iklik görüldü. Şimdi de A
merika parlamentosunda harici 
siyasete dair başlıyan müzakere
ler Avrupalıları muhtelif suret
te alakadar etmektedir. Bilhassa 
bundan sonra Amerikanın bita -
raflığı kanunu tadil edileceği için 
bunun etrafında cereyan edecek 
müzakereler az dedikodulu Öl -
mıyacaktır. 

Avrupada harb olursa Ameri
kalılar Fransaya, İnglltereye tay
rare yapıp göndermekte devam 
edecektir. Amerikanın harbeden
lere siliih göndermek hususunda
ki kanunu ise buna aykırıdır. O-

-~·- ----.~ -

·-----..---~-"'---·--·~ 
__ _J 

Tayyareler milstakbel harblerde milhir rol oynıyacaklardır. Hatta 
şehirlerin zaptedilmelerinde bile. . Geçenlerde Pra;:'ın Almanlar tara· ! 
fından bu suretle işpll buna bir misaldir. Bu itibarla artık tayyare
lerde asker bulundurmak, paraşütle aşağıya indirmek tecrübelerine de 
başlanmıştır. 

nun için harb haliııde Amerika
nın alacağı vaziyet bu 1-.l taraflık 
kanunile şiddetle alakadardır. 
. Ç!inkil Amerika meb'ıısların -
dan ve ayarımda birçok kimseler 
vardır ki Amerikanın tam bita
raf kalarak Avrupalıların kavga
sına karışmaması fikrindedirler. 
İşte bunlar Avrupada bir harb çı
k.arsa Amerikanın emniyeti ha -

_ kikaten tehlikııye girer nıi?. Me-

selesinin kat'! surette anlaşılma
sı şırası gelmiştir; demektedirler. 
Amerika efka.rı umumlyes! bu 
noktada ittifak edememiştir. 

Avrupa<!& harb olursa Ameri • 
kanın hiçbir tehlikeye µğramıya
cağını ileri sürenler az değildir. 

San Fransisko'nun garbında 5,400 
mil mesafedekl Guam adasının 
müstahkem bir mevki halin~ ge- 1 

(Devamı 1 ıncı aabUede) 
= 

En Nefis Şark Musikisi ile - En Mükemmel 
Türkçe Sözlerile ... Kendi Dilimizde Konuşan 

ve esrurlı 'Hidistıım en cana yakın bir ı>şk mevzuu iç:nde canlandıran 
Racaların Muhteşem Saraylarında Filime Alınmış - Muazzam l\lizausenU 

RACANIN HAZiNELERi 
Baş rollerdı>; Vuutu'.maz ~~~~rııt:~~~ ;~1::.!:"ini R A M O H N O Y A H R O 
Wusiki kısımlarını tertib eden: M C. ve üstad CEVDET KOZAN 
Başlıca şarkı ve gazeller MUSTAFA ÇAGLAR ve K. SAFiYE 

Perşe;n~e Akşlilll iPEK ve SARA y slnema'.arı;ıda biden ---· !11" ............................. ~l-
ii U G li N SEVENLERiN · St:ViLt::NLERaN 
MELEK ve aşkı bilen1eri filmi 
t inemasında Göte'nin ŞAHESER i 

V E R T E R'in Büyük Aşkı 
Verter rolünde: Pierre Richard Vilm - Lotte rolünde Annie "crnay 

Ayrıca. Renkli Miki Maus • Paramount dünya haberleri ve muhterem misafirimiz 

Bulgar Başvekilinin İstanhul'a gelişi 
Bugün 11 ve l de tenzUatlı matıneler ........................ a ........... ı ........................ . 

""""'=' 
D.di . .5onra: . 

l'ERiLİ EV YANDI! 

1 nılllerenln meşhur perili evi J'a•

dL Bu haber; cinlerden, peraler• 

den korkanları memnun edeceit 7er• 
de, blliikls datıa fazla enditeıe dil ... 
şürmüştür. 

Evdekl periler, cinler 1andı mı, yan ... 
madı mı? Yanmadı be civardaki ev ... 
teri mi tşl'a.1 edtceklerT Yandılar ise 
tekrar hortlayıp ıeanlanmalan ihU. ... 
mali yok mu?. 

Bu korku; perili evin etrafındaki ... 
teri ciddi surette m~ıuı etmektedir. 
İngllterede, clnltre ve perilere tna ... 
nanlar az delildir. Halk ,hemen her 
,.erde perili e\:Jerln buJundutuna k,a .. 

oldır. 

Geçenlerde, buyük bir 7anpn es .. 
nasında yanan bu ev Suffalt clvaruı .. 
dadır ve çok e:oıkl bir binadır. ııatta 

13 WlC'Ü a!-.ırdan kalma. olduğu, o za
mandanberi hayaletlerin uğrağı bu .. 
lunduğu ı;Oylenmcf(tedir. 

Civardaki halk arasında, f"\·dekl pe
rileri. cinleri rördUk1erlnl iddia eden· 
ler çoktur, St·nelcrdrnbt-rl devel'an 
eden bir şayiaya cöre, evde bllha!;S& 
üç hayalet dola<>makta ldL Bunların 

birisi, ayajında zincir bulunan. bir 
mahküınun bayaletl ıdl. 

Bu hortlak l'eceleri evin etrafınd:ı., 

ayağındaki zincfrlerl !ııÜrL.kliyerek do
laşıyor, müthl!i bir g-ürüHÜ yaıuyordu.. 

S:ıde evin içindekiler değll, l-!lkıllın• 
dakilcr de bu &ürülti.Jyu i11Uyorlardı. 

Evdekl hortlakların lklnclsl: (Kur .. 
şun adam) dır. Bu, kurşuni bir dnn1An 
eekllnde r:ürüonıe-kt~ır. sonra büyük 
bir hayalf't olarak •unun ve buuuu 
üzerlne sa.Jdırınakta idi. 

tlçüncüsü: En korkuncu hudur. E· 
)indeki um.ldl bir ip ile dolaşıyor, te
sadüf ettlil kbrut"lerlu boynuna atıp 

botmak lstl7ordu. 

VCzEREK MEKTUB NAKLED~V ·--
POSTA MtlVEzziLERi 

Yayan J'llrÜl"en. alla cldeD, bhik -
leUe hareket eden oost.a ınilvel:tUe • 
rine cok rastlamışsıoıadar. 

Fakat; 7ü:ıerek mektub röU.iı 1..v ı:tı• 

tiren milvenilere Tastladafınızı san· 
aetm.lyorum. 

Yenl Zelindıa. cenubundak\ Nul;.a .. 
na1ta ada5tnda posta milveııl1crl yd-
• ....,k mektup ıötllrüp ceııı-me~ıedlr· 

ler. 
Zira bu ad.a~ın ~trafı dt\1'etU ıu -

rette kayalıktır. Sandallar yan.l.')ırken 
J'Uzde ııe~n devrilir. içerisindeki pa-
ketler saya 4~. 

B'illJa klLl"fı bir pre an.yan ~ta i
daresi memlekeUn en meşhur 1Uı -
ıeçlerlııl nıüveql ~lmQlır. 

Posta •apurları ıellııce bu yü-xg" 
mhvezzUer derhal başlanna ~tA.tala.· 

ruu atarak denb:e aUatlar. 

Vaplll'1ara yanaşırlar, bir tp v:ucı· 

tastle çantalarını vapura vertrter O~ 

rada Posta pakeUerl bu pntalan ko· 
nur. Yüzl'eçlere ,.w •o vasatasn" u .. 
zahhr. 

Posla bu ••kilde adil)'& sellrlllr. 
Arada sırada. zavallı 7üQ'eç möve:ı

sller köpek balı.klan larafuulaıı YÜ· 

tuıur. 

Çocuğunu Satan Ana! 

H arbiyc - Beyazıd tramva -
yında .•• 
Bir gazeteci arkadaşımla a

yakta konuşuyoruz: 
- Nereye gidiyorsun? 
- Matbaaya .. Ya sen? 
- Beyazıda gidiyorııın .. Eski bir 

kitab arıyacağım. 
Arkadaş1m birdeııhıre, önümüz· 

de oturan iki kadının konuşma -
larilc yakından alakadar olmağa 
başladı. Ve kulağıma iğildi: 

- İsi ti yor musun? 
- Hayır. İşitn;ek de istemem. 
- Çok enteresan bir mevzu .. 

Hatta bir roman mevzuu, azizim! 
Hele bir kulak ver .. 

İki genç kadın. 
Biri yirmi beş, .öteki kırk yaş

larında. 

Genci sarışın.. Orta yaşlısı es-
mer .. 

Fakat iki.si de güzel. 
İkisi de ~vimliı 
Peşlrr söyllyeyim: Ben, bu ko

nuşmayı dınlrdikt~n· ve bu iki ba- • 
'yam yakından gördükten sonra, 
fizyoti.Oml mü.tehassıslarlnın ver .. 
'dikleri hükilm1ere verdiğim kıy
met hem;n h!ımen yüzde elliden ' 
- bitdenbire - Sırıra indi. 

cGüzel, sevimli, k~nı sıcak bir 
insandan fazla fetıalık umulmaz! .. 

Sözünü inkar ediyor· ve böyle 
saçmalara inanmiyorum artık. 

Şimdi bti konuşmayı birlikte 
dinliyelim: 

- Ben, o·n beş yıl kocamdan ay
rı yaşadım. Fakat, sen daha çok ı 
gençsin, Neriman! Neden üzülü· 

yorsun? Amasyamn bardağı; biri
si olmazsa öteki .. 

- Doğru amma, Ç'>Cuk vardı. 

Ayrılık işi bu yüzden uzadı biraz .. 
- Mahkeme ayrılık kararı ver-

di mi? 
- Çoktan .. 
- O halde ne bekliyorsun? 
- Beklediğim bir şey yok .. Ben 

işlerimi bitirdim. Yakında bir 
gençle evleneceğim. 

- Saki mi? Vallahi çok yaman 
kadınsın sen? Güzel mi bari? .. 

- Yirmi yedi yaşında. Ramon 
Navaroya benziyor .. Yüksek tah
sil görmüş amma, şimdi ticaretle 
meşgul. 

- Haydi hayırlısı .. Ya çocuk? 
Onu da kabul ediyor rhu? 

- Hayır ... 
- Babasına gönderseydin! 

- Babası henüz Erzurumdan 
dönmedi. Ben de tazla bekliye
mezdim.. 

...,... PekL Ne yaptın Ferhuncleyi? 
.- Sattım.,. 

Yoızan: 1 
İSKENDER F. SERTELLİ ·--

- Elbette. Tamam elli lira al
dım. Çocuğuma ıyi bakacak. Fa· 
kat, bir şartla .. Anasını, babasını 
- büyüdüğü zaman - kcr.disine söy· 
lemiyecek. 

- Vallahi şaştım ba işe ben. A
man. şu adamın adresini bana da 
ver kuzum kardeşim! Bir kaza o
lursa, düşürmcktens~, doğurup 

satmak daha karlı bir iş ..• 

* Kulaklarıma inanamıyordum. 

Arkadaşım: 

- Nasıl, dedi, bu k.ıdar heye -
canlı ve tüy !er ürpert:cl bir mev• 
zua - belki de bütün ömründe -
rastlamamıştır, değil mi? 

Beynimde bir uğultu duydum. 
Bir ana, karnında dokuz ay taşı

dığı yavrusunu elli liraya başın • 
dan nasıl alabilir diye düşündüm. 

Hala düşünüyorum: 
Acaba kulaklarım beni aldatı-

yor mu? 
Hayır ... 
Tramvay Eminönünde durdu 
Ve onlar, hala konuşuyorlar .. 
- Düğününüz nerd<? olacak? 
- Park otelde ..• 

* 
Tramvaydan indim. 
Dünya, başımın üstünde bir ba• 

!on gibi küçülüp dönmeğe baş • 
!adı. 

İnSanlar bazan nekadar küçil -
lüyor, nekadar bayağılaşıyor, Al• 
lahım. .. 

~ Neyi sattın?! 1 
- Ferhundeyi.. Kızımı.. ı ·RadyO 
!:-" A .. vallahi şimdi küÇü.k dili- . Porgramı _ 

mi yutac~ğım. Evlad satılı.t mı · ' 
hiç?.. Ankara Radyosu 

!I aeıulM ı r 

- Başka ne yapabilirdim1 Ba-
t1.3ll Mlldk (Paar e&.JI - Pi). 

basına göndermek imkBıl• yoktu. .. 
11,ıs KMuşma (Çocuk oaall). 

Yeni varacağım adam, çocuğumu ıa.u l!lüsiJı: (Puu ~1 don,.. 
istemiyordu. Pi). 

- Darülacezeye ver3eydin, ayol1 19.15 TUrk mUzlfl (ruıı he1eııı. 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, ll&Saf 

- Adam sen de. Kün gidecek o- 1 Gir, Basri ürıer, l1amdl Toka:r n 
ralara kadar. Çocuk toplıyan bir Celil Tokseıı ıararın4an. 

komisyoneu vardı.. Ona sattım.. 

- Para ile mi? 
ıo Ajans. meleoroloJI haberlerı. 
U • .15 Türtı; milılll 

Çalanlar: Veclhe. Cevde& Kosan, &u• 
ten Kam, Zühtü Bardakoflu. 

Sinem&cıl•k aleminde muvaffakiyet; muzafferiyet rekoru ... Müzik, san'at mevzu rekoru .. Bülbüllerin yuva 
kurduğu şairane ülkelerin .. Abı hayat fışkıran çağlı yanların ... Şiirine .. Aşkın, musikinin terennüm ettiği 

güzel ve füsunkar şarkın hassas ve ince ruhundan kopan, Arab diyarının ses karalı• 

Okuyanlar: MUAffer tıkar ve Ra-
4lfe Neydik. 

1- Benli Hasan ataaıa - &ast .,... 
revL 

Abd··ı h b ııı ruhnevaz 1 Bülbül rıai,'111.e- l ı · M J ın billılr ve kıv-
1 

u ve a ve Lihuti sesi ı lerile siiıılenmi} ey a ura J rak altuni sesi 

S •• T k • Sinema' arının vad umer ve a sım ~a'.onlarını çınlatıyor 

VAŞASIN AŞK 
Şark sinemacılık ili eminin ebediyen iftihar edeceği türkçe sözlü, arabca şarkılı hakiki bir şaheserdir. 

SOMER ve TAKSiM Sinemalarında 
Bugünkü seanslar; 10 - 12.30 - 15.10 - 18 ve 20.45 tedir. -----

Dedi ve .. ilave etti: 

ı- Dede Efendinin - Bul kin nalılO 
H makam. 

3- Arif Beyin - Rasi .,..rkı - Aşk 

oldur kim kılar canın feda.. 
4- ZülılU Bar4akoilu • Santur lak• 

simi. 
5- Maltmul Celileddln P""'8m -

Rast prkuı - Fitneler cizlemlf. 
6- Rast as semalsJ.. 
7- Şemııdlln Ziya • Kürdi!lhlca•· 

kir şarkı .. Güvenme hli.snüne. 
- Şeımellln Ziya - Kiırdlllhlca•· 

kir IJ&rkı - Bıktım ellnden. 
S- Refl.lr: Fersan - afuhAntr tar• 

kı - Her cilzelln baim4an bir slil ... 
ııerdl. 

YARIN 

zı &lemleke& aaat ayara. 
21 Neş'ell plllklar - R • 
21.10 Müzik (Riyaseti Cumh•r ban· 

dosu - Şer: ihsan Künııerı. 

- Rüştü Çapçı, Rtısçuklu Hakkı da gelsin ..• 
D:yerek, ilave etti: 

- Bunlar benim arkadaşlarım. Gücenmezler, 
yorulmazlar. gelirler ... 

Ve .. ateşin tüttürüp buharlandırdığı gövdesini 
yatağın içiııck- yerden yere atarak karısının elie -
rini SLkt sıkıya tutuyor, 

YOS A 
- Doktor da insan değil mi?. 

O da üşümez mi, mikrob almaz mı?. Hem o • 
tuz dokuz, kırk ateş içinde yatarken insan kendi 
hastalığını nasıl ayırt eder, nasıl ilacını düşünür?. 

Rüştü Çapçının böyle şen ve şakalaşır gib; ko-

22 Anadolu aJan_sı (spor servisi) 
22,10 Minik (C .. band - Pi). 
ZZ,45 • 23 Son ajans haberleri •e 

7arınkl prol'ram. 
IZ.35 Türk miizltl - Pi. 
ıs Memleket saat a7an, a,Jam, me· 

teorolojJ haberler!. 

- Beni yaln•z bırakma Güney_ 
Sana bakarken iyileşiyorum. 

Daha ya:;ıyacağıın. 
S -:a doyacağım!. 
Sclll benımle evlendiğine pişman etmiyeceğim! 
Diyor. gözlerinden yaş akıtıyordu. Ergen kadın: 
- Hiçblr ~ey yok kocacığım. 
K~ndini üzme .. 
Hepsi geçer! 
H rhalde kuvvetli geçen bir grip. 
Her yerde salgın .• 
Diye kocasını teselliye çalışıyor, içinden de cid-

di bir merak duyuyordu: 
- Acaba hastnlığı ne?. 
Sonra. 
- Dok• rlara telefon edeyim kocacığım .• 
D· k, l't.ı. Fazıl. k•sık sesile karısının ardın-

dan sözlerin ulaştırıyordu: 

No. 104 ____ Yazan: r."TEl\1 İZZET BENİCE ___ .. __ _ 

- Yurda da telefon et, hasta olduğumu söyle. - Ne vakit hastalandı?. 
Ramiz ben iyi oluncıya kadar işlerime baksın. İç Güney çok üzüntülü duruyor, ağzından lıi.fları 
ha,;taları için gerekirse Hasan Vasıfı da rica etsin- güç:ük c çıkarıyordu. Yüzü geceyi hiç uyumadan 
ler. geçirmişler gibi soluk, gözleri dolu doluydu. 

ZATÜRRİE -'- Dün akşam geldi, ateşim var .• dedi, yattı 
En önce Rüştü Çapçı geldi. Zavıf, kuru, ilk ba

kı~ta küçük boylu, sin;rli gibi göz ken bir adam. 
Konuştukça şenliği, babacanlığı, t.adı sözlülüğü 

anlaşılıyor. sinirle hiç ilgisi yok. Yüzünün bütün 
minikleri, her sözi!e sanki dil ortaklığı ediyormuş 
gibi oynayan elleri, kolları, insana· 

- Geniş ol. 
Diyor. Güney onu birinci kere görüyordu. Te

lefonla Cerrahpaşada buldu, 
- O !;izim Fazıl mı, nesi var nesi? Şlındi ge

liyorum!. 
Dedi ve .. geldi. Hastanın vRnına ııttmeden GÜtli!V· 

<ien soruyordu: 

O yatış .. 
Diye cevab verdi. 
- Ateşi şimdi ne kadar?. 
- Biraz önce 39 üç diziyemdı. 

Rüştü Çapçının suratı birden değişti; göz ke -
narlarındaki çizgiler çoğaldı: 

- Yaaa .. . 
- Evet .. . 
Birden Güney sordu: 
- Amma ne tuhaf. Doktorlar kendi kendileri 

ni iyi edemiyorlar. Önce hastalanmaları tuhaf ya? 
Rüştü Çapçı güldü, güldü: 

116 um kendi dibine l/jtk vermez ayol. 

nuşuşu Güneyin pek hoşuna gitti. Kendi kendısine: 
- Ne şen ,ne şakacı, ne babacan adam ..• 
Diyor, ilave ediyordu: 
- Hemen senli b.enll oluveriyor. Bu adam, 

hastalarını d:lile iyi eder ••• 
Doktor: 
- E pastayı görel;illr miyiz?. 

Derken, sokak kapısı çalındı. 
Güney: 
- Bir saniye .. 
Dedi, dokl-Oru salonda bıraktı, koridora çıktı. 

Marika kapıyı açtı. Güney bakıyordu. Ak saçlı, ak 
kırptk bıyıklı, yuvarlak yüzlü, kırmızı renkli, ya
nak etleri dolgun dolgun epeyce geçkin bir adam 
kapı aralığından sordu: 

- Doktor Fazılın evi mi?. 
Güney: 
- Tanımıyorum amma .•• 

!J'levamı var) 1 
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. ' Istanbul un Köşe Bucağı J 

Usküdarın Bugünkü 
Ihtiyacları Nelerdir?. 
Şehrin En Güzel Semfi Olan 

Üsküdar Gittikçe Neden Tenhalaşıyor 
Yazan: REŞAD FEYZİ ' 

• 
1 

W 
olunuzun Üsküdara sık sık 
düşeceğini zanııetmiyo -
rum. Bu semt, s;ze sapa ge

lir. Çünkü, şehrin merkezi, iş yer
le;i, rtsmi daireler ve saire hepsi 
İstanbul tarafındadır. Üsküdara, 
seııE!crce geçmemiş İstanbullu 
çol. t:ır. 

Fıü.at, bilir misiniz ki, Üsküdar, 
İstanbulun en şirin, en nezih ve 
t~miz bir semtidir. B•.ıgünkü Üs· 
küc!arb dünkü Üsküd" arasında 
çok fark olmakla beraber, size, 
bugünkü güzel Üsküd~:ı metede
ceğlm. Bugünkü Ü~küdarın ve 
Üsküdarlıların( derdleri vardır. 
Derdsiz baş olmaz. Onların haklı 
bir takım arzularına derd ismim 
verirseniz, istediklerini sıra ile 
yazayım: 

1 - Üsküdar tramvavlarının sey
rek işlediğinden ve bi!et ücretle
rinin pnhaWığından şikayetçi -
dirler. 

2 - Vapurlann pahalı olduğu
nu ileri sürüyolrar. 

3 - Üsküdarın, yıllarea,belde 

hizmetleri bakımından, ihmal e
dildiğini söylüyorlar. 

Belde hizmet: diy!nce, Bele -
diyenin. yapınası lar.ımgellp de 
yapmadığı, aklınıza nekadar iş ge
liyorsa, bunların hepsini kasdedi· 
yorum. Yıllarca süren bu bakım· 
·ızlık ve alakasızlık. güzel Üskü
daııı tenhalaştırmışttr. Daha on yıl 
evveline gelinclye kader, Üsküı!ar, 
hakikaten, bugüne 'lazarıin çok 
daha kalabalıktı. Üsküdarlılardan 
bir kı•mı vazile dolayısile· Ana -
doluya, Ankaraya gittiler. Bir kıs· 
mı da, İstanbul tarafına geçtiler. 

İştanbul ~arafına geçenlerin es
babı mucibesi şu idi: Yol maJrafı 
oluyor, şehrin merkezıne uzak, 
ihtiyaçlarımızı istediğimiz kolay
lıkla temin edemiyoruz. 

Ücl>-üdarın gittikçe t~nhalaştı • 
gına delil olarak şunu söylüyor -
!ar: Son senelerde, şehrin hemen 
her semtinde, yeniden birçok bi· 
aalar yapıldığı halde, Üsküdar 
tarafında yeniden yapılan bina he-

Boğaz sahille rinde ak~am.-

men hiç yok gibidir. Hususi ser • 
mayeler veya resmi d.,ireler bura
da yeni binalar yaptırmamışlardır. 

Üsküdar, evvelce şehrin en ka
labalık bir semti idi. Bılhassa, da
lia eski senelere giderseniz, Üs
küdarı, İstanbulun sayfiye yer • 
lerindeıı biri olarak görürsünüz. 
İskeleye çıkınca, sağlı sııllu. iki 
taraf sahil, tamamen, vaktin zen· 
ginlerine aid yalılarla dolu idi. 
Sonra, Sultantepe, İh.~eniye, Paşa
kapısı civarı yine zengin k9nak • 
!arı ile süslü idL Daha yukarılara' 
çıkınca, Bağlarbaşı ve civarı ve 

'nihayet küçük ve büyiik Çamlıca-
lar hep sayfiye yerleri idi. Hem de 
mamur, güzel, yolları muntazam 
saytiyl! yerlcrl. Evvelce Çamlı
callıra giden gilzel şoseler vardı. 

Uzun yıllardan sonra bu şoseler 

'bozuldu. Senelerce toprak ve ça
mur deryası halind" kaldıktan 
sonra, son senelerde, yer ·yer par
ke kaldırım yapıldı. 

Böyle sayfiye yl!rleriııde, açık

lık, kırlık sahalarda, oarke kaldı
rımın nekadar manasız. ve zevk· 
siz olduğu da ayrı bir meseledir. 

Biraz evvel, Üsküd~rda yeniden 
çok az bina yapıldığım söylemiş
tim. Son on beş, yirmi senedir ise, 
Çamlıca ve civarında, zamanıiıdıi 
en mutena köşkler olun birçok bi
nalar yıkılmakta ve ankazcıya sa-

tılmaktadır. Çamlıcanın köşkleri 
birer kuş yuvası kadar zarü ve 
kıymetli idi. Şimdi, bu köşklerden 
çok azı kalmıştır. 
Çamlıcayı güzelleştirme cemi • 

yeti diye bir teşekkül kurulmuş
tu. Bilmiyorum. bu cemiyet, fiili 
ve maddi bir iş yapah'liyor mu?. 
Üsküdarın süra'tle gelişınes~ 

kalabalıklaşması ve imar edilmesi 
için iyi niyet besliyenler yok de
~\ldir. Mesela, Üsküdar ;skele mey· 
danı. son senelerde açılmış ve 
kısmen tanzim edilmiştir. Meyda
nın daha ziyade güzel!fştirilmesi 
ve genişletilmesi için, ~·akında ı. 

kinci bir istimlak ve imar proje
sinin tatbikine geçilecektir. 
Yazın Üsküdarlılar daha iyi ~a

kit geçirebiliyorlar. Çamlıcalara 

çıkıyorlar, bah~elere, gazinolara 
gidiyorlar, Kadıköy tnrefına geçi
yorlar. Üsküdarda Kı~kulesi plajıJ 
diye deniz banyosu alınmağa mü
said bir yer r ' iı: Fak.at, Üskü • 
darın kuvvetli zamanı kış mev • 
simidir Kışın, eğlenecek, gezecek 
hemen hiç bir yeri yo'<tur. Üskü
dar, kışın adeta kabuğuna çekilir, 
dört gözle yazı bekler. 
Üsküdarın son iı:ııar işi, yeni ya

pılmağa başlı yan adli ye binasıdır. 

Hatırlardadır kl, adliye binası bir 
iki yıl evvel yanmıştı. Üsküdar, 

(Uevamı 6 ın<1 sahif!!doJ 
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ört Y·ıllık Hasret 
A 

Yalnız Ailesine Değil, Kendisini 
Bekliyen Genç Kıza da Kavuşacak 

1 
ngiliz istihbarat şebekesi 1 
doktor Herman Coreç is -
minde bir Al.m&nuı casus 

olarak İngiltereye geldiğini mey- ı 
dana çıkarmış, Herman 936 da 
muhakeme edilerek dört sene hap-1 
1e mahkum edilmişti. İngiliz ga-

zetelerinde okunduğuna göre ge
çen gün doktor Herman mahku
miyet müddetini bitirmiş ve çı

kar çıkmaz h~men bir vapuru at
lıyarak İngiltereyi son defa se • 
J.amlıyarak ayrılmıştır. Giderken 
ıunları söylemiştir: 

- Tekrar aileme kavuşacağım 

Onu bekliyen 
&eoç lw: 

diye seviniyorum. İstıkbal için hiç 

bir lıazır1'ı'!ım yok. Ne iş yapaca
ğımı kararlaştırmadım. 

Fakat doktor Herman Gorec'l 

Almanyada bekliyenler yalnız a
ilesi değilmiş. 

İngiliz gazetelerinin dedigine 

göre Maryan Emig isminde genç 

bir kız da herhalde onu bekliyor. 

Doktor Herman İngiltereye gel • 

dlği zaman yanında bu genç kız 

da varmış. Bu kızın katib olarak 

fanında çalıştığı söyleniyordu. 
lakat doktor Herman tevkıf e
dilmeden pek az evvel İngiltere

den ayrılmağa muvaffak olmuş, 
yakalanmamıştır. 

Herman Gorec İngilizlerin tay
yare planlarını elde etmek için 

uğı aşmış olmakla muhakeme e
dil~iş, fakat bunu inkar ederek 
kendisinin l:.ir roman yazmak i

çin İngilterere geldiğini söyle -

mişti. Vapur kalkarken Herman 
kolunu uzatarak nazi usuliınce 

İngiltereyi selıimlanuıvı da ihmal 
etmemiş lir 
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K 
üçük bir _mahalle kahvesL 
Birdenbire kapı açıhyor; Şa
ban, büyük· bir te!fı~la içeri 

giriyor. Etrafına bakııuyor, Vey
siyi görünce: 

- Çabuk, diyor. S 0 ni evden is· 
tiyorlar. Çocuğun pencereden bah
çeye düşmüş, kafası ezilmiş, bey
ni patlamış!.. 

Veysi, bu fena haberi alınca ye· 
rinden fırlıyor, dışarı çıkıyor. Ko
şuyor, ko~uyor .. 

Ve kendi kendine söyleniyor: 
_ - Kafası ezilmiş, beyni patla
mış! ... 

Fakat. birdenbire duruyor: 
- Budala gibi ne koşuyorum. 

Bizim evde bahçe y<'k Çocuğu

mun da pencereden düşüp kafa
sının ezilmesi, peyninin patlaması 
ihtimali yok. Çünkü ne evliyim, 
ne de çocuğum var. Ne diye kork·ı 
tum, ne diye koşuyorum. Buda -
la mıyım ben ... 

Diye söyleniyor, yeniden kahve
ye dönüyor. 

GARSONUN TAVSİYESİ: --
Adamın biri lokant~~·a girer. 

Listeye bakar. Yiyecc~ı yemeği 

bir türlü seçemez. Garsonu çağırır: 
- Ne yiyeceğimi bilemiyorum. 

Düşünüyorum, başlamama mı ye
sem, kızartma mı yesem, patates 
mi yesem ... 

Garson sözünü keserek: 

Fillerin Uyku ve Aşklarl 
Maymunlar Çok Kıskanç Mah!ukturlaı 

Yeni Evlenmiş Olan Arslanların 
Hali de Görülecek Şeydir 

B 
ir Frnnsız ı;azetcrisl hüyük 
hayvnnl:ırııı lıayatlıırını 

merak elmiş, hn yoldn ıet• 

kiklerde bulunmu) ve sonra da 
gazetesine bir röportaj yazn11ş • 

tır. Bu entrrcsan ı·iiportajı Jıi~ de 
aşnğıya aklccliyaruz: 

Ven an hayvanat ba!ıçesini yır· 

kından görmek bahçede bulunan 
vahşi hayv3nlann gece hayatını 
görmek ;~ted•m, 

Etrafı ağaçlarla, göllerle, kaya
lıklarla çevrili büyük bir bahçe. 
Güzel gözlü ceylıin,lar, karacalar, 
geyikler, kaplanlar, filler, su ay· 
gırları, cins cins kuşlar ..• 

Parlsiıı kalabalığı. binlerce ki· 
lovat!ık aydınlık içinde çalışa!! 

şehrin gürültüsü yanında bu vahşi 
diyar, ilk lahzada insanı ürkü • 
tüyor, korkutuyor ... 

Müdür profesör Ürbcn, hayvan· 
nat ilminde Fraıısanın en büyük 
bir alimidir. Sakin bir sesle iza
hat veriyor, hem de geçecek yer• 
!er için gardiyana bir plıln çizi• 

- Beyhude üzülm~yinlz. Bir 
türlü yiyiniz. Bu say-iıklarınızın 
hepsi içinde var ..• 

Demiştir. 
·yordu. 

.. 

Kocasını 
Bırakıp 
Kaçmış! 

Tehlike Şerefine 
Şampanya içen 

Güzel Kadfn 

Mis Madu 

S 
esinin güzelliği ile şöhret 

kaz1..nm'ş olan Mis Madu 
Amerikada aşk macerasile 

de meşhur olmuş bır artisttir. O
nun şöyle bir hikayesi vardır: Ge
çen sene kıinunuevvclde tayyare 
ile İngiltereye gelmiş, fakat tay
yare bir arıza yüzünden yere ine
memiş, Herkes bir tehlike vuku· 
undan korkmağa başlamıştır. O 
zaman Mis :r.fodıt bir kadeh şam
panya almış. 

- Tehlike şerefine diyerek iç
miştir. Çok geçmeden arıza dü • 
zelmiş ,tayy~re de seli\metle ye
re inebilmiştir Nevyorkta mu -
siki artisti Res bundan on heş se
ne evvel bu kadını ~ic!detle sev -
miş, kadının sesini ilk duyduğu 
zaman !:.una dayanamamıştır. Fa
kat o zaman Madu Nevyorkta pa
ra işlerile meşgul bir borsacı ile 
evli imiş. Fakat hır zaman sonra 
bu adamdan ayrılmış, Amerikayı 
bırakar.:ık İngiltercye gelmiştir. 

(l>rvaını 6 ıncı sahifrde) 

- Hayvanat bahçesL'\i gece zi• 
yaret etmek biraz mucibi endişe
dir. Fakat, sizin için yapacağımız 
istisna bu end~eyi teliıfı edecektlı:.I 

Geçen nafta, bir gardiyanla ller:
lıyordum. Ortalıkta derin bir sü
kunet vardı. Iüranlıkta, büyük a• 
ğaçların yere verdiği gölgeler u-
zanıp gidiyordu. · ' 

İrİsaİı kendi.sini vahşi bir o~ • 
manlıkta • s~nı.yordu. Hava ne sı
cak ne de, ~o~u~tu. Gardiyanın se~ I 
Sİ, beni bulunduğum yerde dur • 
durdu: 

- Dikkat ediniz. şimdi arslan • 
lP·ın bulunduğu daireye girece • 
ğız ..• 

- Bu daire ne tarafta? .. 
- Sağınızda! .. 
Genişçe bir kapıdan, bizi rutu -

betli ve ot kokan bir salonun içi· ı düz bile çok güç ayırıyoruz! ••• 
ne gırdik.' Ekşi bir koku var. lık Hakikaten bu manzara çok gil· 
defa eşinmeler, tırnak kaşınma • zeldL Elektrik fenerinin ıiddetli 
ları ve homurduyu ıindiran ses • .ziyasına rağmen onlar hiçdc rahal 
!er kulağıma çarptı. Ansıiın bir uz ojmuş görünmüyorlardı. Gar· 

•. • ; l. • ,. j • 
Gokreme.. . dıyan: 

- Korkmayınız, lter)~y'iniıt!.. . __:: Yaklaşınız ..• İstediğiniz gibı 
Size bir zararları dokunmaz!.. onları okşıyabilirsiniz? ... 

Küçük blr dehlize d_oğ.ru çevri- DedL Bu teminat beni talfllln 
len elektrik ziyası aıtında güzel etmedL Fakat, arslanların ya .... 
bir erkek arslanla dişisi' gözle • dan ayrılır.ken dişisini iytcl! ıtt'1· 
rime çarptı. rettim. Hatta korka korka 'n.eorl-

Bunlar biribirlerlnin yanına o nin güzel tüylerini bile ok$kdını 
kadar sokulmuşlardı iti adeta bi· K~planların dairesi, d. hı. b·o-
rilıirlerini kucoklamış glbiydl. ka bir manzara gösterı.vordu Su 

Gardiyan şu sözleri fısıldadı: matra'dan, Cava'dan gelen ka~•1"1> 
- Yeni evlidirler!.. Onlıın gü~- (llevamı 1 ıorı aalılfeuel 

D 
D 

Almanya' da Berberler Saçları 
Toplayıp Hükumel'e Veriyorlar 

Kahve Telvesinden Yağ Yaptıkları Gibi Saçlardan da Sanayide 

1 

istifade ediyorlar ve Bütün Alman Milleti Hükumetin 1 
Her Dediğini Vatan Uğrunda Her Emir Yerine 

Getirilir Diye Harfi Harfine Tatbik Eyliyorlar 

•ı çilen bir fincan kahvenia 1 

telvesi dökülüp atılamaz. 

Çiinkü fincanların dibinde- : 
ki telvekr biriktirilerek kımbilir . 1 
ne kadar yağ çıkarılır!. Bu da 

Deyli Ekspres gazetesinin Alman
yada uzun uzadıya dolaşan bir 
muharririnin yazısından anlaşıl • 
maktadır: 

Londralı •Almanyada bir fin
can kahve lçti~iniz uman zan • 

ııetmeyini7. ki bunun telvesi atı

lacak. Birikeıı tel\'elcr yüzd~ yiiz 

i~e yarar. Kimyap,~r bcıncan ) ag 
ve saire çıkarırlar; diyor .AJman .. 

yada her sene 50,0uO ton kah ve 

telvesi birikeceğıni hesı.ıb eden 
mütehassıslar bundan 32,000 ton 
da yağ çıkarılacağını düşünmüş
lerdir. 
Bır de Almanyada ölen köpcl. 

!erin gön.ü ldü.ğii nü zannetmem' 
li. Hayvs.n le~lerini ıoplalaıı bir 
müc·::.•cse \'~rdır nu leşlerden tür

lü türlü me·ıaddı iptidaıyc çıkar
tılıyor. Ve daha da neler çıkarıla
b!leceği düşünülüyor Kullanıl • 
mıyacak bır !.~le geldiği zannedi
len herşeyden istıfade edilecek 
bir cihet arnnıyor.• 

İngiliz muharriri yazısına de • 

vamla ba~ına gclenı de anlatı - 1 
yor: 

•- ~farcşai Göriııg"irı diirt sene· 
lik plam içiı: bendPıı de istifade 

edildi. Dresddc saçlarımı kestir· 
mek Uızım gcldı. Çünkti o kad•r 

uzamıştı ki t~rtıl<lığım zoınan sa~
larınıın da ağır ı;cleceğin<lerı kork- J 

turn. Slçlarım kcsih!,klcıı sonıa 1 

berberi yerneıı \,iiyıık bir dıkkat ı' 
ile topladığ:ıu ı:ör<lüııı 

- nunları ne yapacaksınız?. 

Dü·e sordum. Dedi ki: 

- Böyle emir vardır. Dökülen 
s•çların t .. pt.nması Uızımdır. Her 
hditrl bunl•n civardaki berber 
m~kıchine e~türürüz. Orada saç· 
!ar ayrılır. Bunlar toplandığı mü· 
essesq<' gönderilir. 

-- l'cl>-J, fakat buıları orada ne 
yapMrlor?. 

(Ucvamı 1 uıcı sahifede) 

Bir berber verilen l!mrr. riayet ederek der'1nl kesilen saçlıın d.-po 
ettnelt "" hükıimete tc>lim eylemek üzere topluyor 



Avrupa Halecanlı 
Günler Geçiriyor 

(4 üncü sayfadan devam) 
tir; lmcsi meselesi çok söze yol aç
mıştır. Bu adanın askeri bir hale 
getirilmesi için 5,000,000 dolar 
sarfedilecektir. Fakat erbabı di· 
yor ki: 

- Bu para yetişmiyecektir. A
danın tam manasile müstahkem 
bir mevki haline getirilmesi için 
daha pek ok milyonlar sarfetmek 
lazım gelecektir. 

Hakikatte buna ne lüzum var? 
Bu olsa olsa japonyaya karşı Bah
rimuhitikebirde bir işaret ola -
bilir. Yani Amerikanın o deniz -
deki adalanna kimsenin dokuna
mıyacağını anlatmak için gös -
terilecek bir hareket sayılacaktır. 
Halbuki Amerikalılar başkalarile 
kavga edecek değildir. Onun i
çin durup dururken japonlan böy
le hallerle tahrik etmek neden 

vasıtanın eksik kalmasına razı o
lacak değillerdir. 

Bir de şu sonhaftalar da mey -
dana çıkan yeni bazı rivayetler -
den bahsetmek sırası geldi: Bu da 
sil5.hların a:ıaltılması için Ameri
ka hükumetinin teşebbüsü ile 

bütün milletlerin iştirakile bir kon
ferans toplanacağıdır. Halbuki 
bu rivayetlerin Vaşingtona göre 
asılsızlığı çabuk anlaşıldı . Ame
rıka hükumeti bu yolda herhangi 
bir teşetbüse geçecek değildir. 

Bugün milletler arasındaki silah
lanma yarışını durdurabilmek i
çin bir konferans toplamadan ev
vel daha halledilmesi Hizım bir -
çok müşkül8 !vardır. 

Geçen gün Amerika Hariciye 
Nazırının söylediği nutukta bu 

noktaya işaret edilmiş ve artık 

tahdidi teslihat konferansı bah-
lazım geliyor?. si kapanmıştır. Silahların azaltıl-

İşte Ameri.kalılann dünyanın 
ması için herhangi bir teşebbüse 

diğer yerlerinde olup biten işlere dünyanın bugünkü vaziyetinde 
karışmaması lazım geldiği kana-
atinde oldukları fikri budur. imkan görülemediği anlaşılınca 

Amerika efkarı umumiyesi harb 
Adanın tahkimi için sarfedil - ve müdafaa meselelerile bir kat 

mek üzere istenen teş milyon do-
larlık tahsisatın parlamentoda ka- daha meşgul olmağa başlamıştır. 
bul edilmiyeceği, yahud da zor Amerikalılar yalnız kendi memle
kabul edileceği anlaşılmış olacak ketlerinin şimali Amerikanın teh
ki buna dair olan projeyi hük\ı- did ve tehlike altına gireceğini 
met geri almıştır. japonyaya kar- düşünmekle kalmamaktadır. Şi
şı bir hareket ınhiyetinde sayı • mal ve cenub Amerikası da ayni 

•cak her şeyden çekinmek isti • suretle tehlikeye maruzdur. Di
yenlerin noktai nazarı galib gel- ye düşünüyorlar. Fakat Amerika 
miştir. lat'asını korumak için vasi mik-

Avrupada bir harb olursa Ame- yasta müdafaa tertibatı almak bah
rikanın tehlikeye girip girmiye - sinde bütün Amerikalıların nok
ceği meselesi öyle kolayca kesilip tai nazarı birleşmiş denememek
aWacak işlere benzememektedir. te, cenubi Amerikalıların düşü -
Çünkü yukarıki noktai nazara nüşü de !;aşka türlü olduğu gö -
muhalif olanların dediğine de bak- rülmektedir. Vaşington hükume
mak lazım gelmektedir. tinin cenubi Amerikanın belli -

Hava tehlikesi vardır. Bilhassa başlı dvletlerile olan münascbatı 

orta ve cenubi Amerikaya Alman- da şayanı dikkat bir safhadadır. 
!ar, İtalyanlar ve japonlar gelerek Vaşingtonun istediği şudur: Bü
yerleştikçe bunlar bulundukları tün Amerikalılar birleşmeli. Dün
yerlerden şimali Amerikaya ta - I yanın başka yerlerinde olup bi
arruz etmek üzere tesisat yapa - ten şeylere karşı ayni sür'atle va
caklardır. Bilhassa korkulan nok- 'ziyet almalıdır. 
ta Panama kanalının vaziyetidir. Sonbaharda Peru Cumhuriye
Amerika hükumeti bir gün Av- tinin merkezi olan Limada top
rupada bir harb çıkar da ona ka- !anan Amerika b ırliği kongresin
rışmağa mecbur olursa o zaman deki gaye bu olmuştu. 
Panama kanalını tehdid için ja- Fakat aradan aylar geçti. Şim
ponlar, Almanlar, İtalyanlar da di bazı meselelerin çıktığı nazarı 
ellerinden gelen her vasıtaya mü- dikkatten uzak kalacak gibi de
racaat edeceklerdir. ğildir. Mesela cenubi Amerikada 

Netice şu oluyor ki Amerikalı- Arjantin Cumhuriyetinin almış 
!ar tundan sonra kendi müdafaa olduğu ~aziyctböyledir. Arjantin 
vasıtalarını arttırmak için, daha çok ihtiyatlı görünmektedir. Çün
kuvvetlenmek üzere hiçbir mas- kü cenubi Amerkialılar kendile
raftan ve emekten geri kalmıya- rini haricden gelecek bir takım 
caklardır. japonyayı kuşkulandır- tehlikelerle tehdid edilmiş gör -
mamak, hiçbir taraf ile kavgaya memektedirler. Bu itibarla bütün 
tutuşmamak noktai nazannda o- Amerika "kıt'asındaki milletler a
lanlar da nihayet Amerikanın mü- rasında tam tir noktai nazar bir-
dafaası meselesinde herhangi bir !iği görülememektedir. 

Arslan -Kaplan, Maymun, Fillerin 
Uyku Ve Aşkları 

(5 inci •ayfadan devam) 
!ar, bizi karşıdan görür görmez 
hemen ayağa kalktıla•. Bıyıkları
nı havaya dikerek bizi kızgın kız
gın süzmeye başladılar. Derideki 
r engi, canlı bir hayvanın üzerin
de iken daha başka bir güzellik 

Karacalarla, ceylanlarla ve isim
lerini bilmediğim yü'Zlerce kuş -
!arla dolu kafeslerin önünden ge
çerken ayaklarının ucuna basıyor, 

bu güzel mahlıikları derin uyku
larından uyandırmak istemiyor -
dum ...• 

arzediyor. 1---------------ı 
Zürafalar kadın gibi mahlıik - Kocacasını 

!ardır. Dairelerine girdiğimizi gö-
rür görmez sıçraya sıçraya etra- Bırakıp 
fa koşmıya başladılar. 

Bu dairenin karşısmda oturan K 1 
ve bizim içeri girmemize ehemmi- açmış . 

Vatan -lçi_n .. 
(5 inci •ayfadan :!evam) 

- Sanayi için lazım olduğunu 
söylüyorlar. diye omuzlarını kal
dırdı , uzun olanları ayırarak halı 
dukuyorlar. Kısalarını da bazı şey

leri bağlamakta istimal ediyorlar
mış. Harbde de berberleri buna 
mecbur etmişlerdi. O zaman bu 
saçların tahtclbahirlcr için lazım 
olduğunu söy !emişlerdi. 

- Peki, bunlar için size para 
verirler mi?. 

- Hiç!. Biz saçları toplıyarak 

teslim ediyoruz. Eğer bunu yap
mazsanız haber alırlar. 

Bunu söyliyerek dikkatle yü -
züme taktı . 

COCUK ' . 

H iK AYE : 

Tarzan Vahşilerle Karşı Karşıya 
T arzan enteresan bir filim 

~evirmek için yalnız sevdi
ği yıldızlardan birisini ala-

rak Afrikanın ortasında bulunan 
Tanganika gölü sahillerine git -
meği kurdu. 

emdikleri süt burunlarından ge
lircesine Tanganika gölüne nihayet 
gelebildiler. 

Gölde; on binlerce su aygın, 
azılı timsahlar adam bekliyorlardı. 

Vahşiler, değil göle girmek ve 
yü~mek, suyun kenarından bile 
geçmeğe cesaret edemiyorlardı. 

vazifesini tamamladı. Artık avdet 
etmeğe karar vermişti. 

Yola çıktıkları günün sabahısı 

göl sahilinden yürürken birdenbi
re karşılarına ellerinde kargı ve 
kalkanları başlarında reisleri bu
lunan bir vahşi sürüsü çıktı ve 
reisleri şu yolda bağınyordu: 

- Cika! .. Cika! .. 

• ..... 

- Başınızdaki saçı şimdiden 

böyle alıp toplamakla ileride bü
yük bir harbi nasıl kazanacakla -

Filim kumpanyalarının opera
törlrinden hiç biri bu tehlikeli 
seyahate i5tirak " mek istemiyor
du. 

Tarzan güzel kızla, suya girmek 
ve filim çekmek için günlerce uğ- Yani dur diyordu. Tarzan, hiç • • 

nnı zannediyorlar?. 
- Vatan için bu bö~le emredil

miştir. Hiçbir saç atılmıyacak!. 

Berber yine süpürgesini alarak 
gözüne ilişen saçları toplamağa 

başladı.• 

İngiliz gazetecisinin anlattığına 
göre Almanyada ufak hacimde 
fakat içinde bahsedilen mevzu i
tibarile ehemmiyetli bir kitab çı
karılmıştır. Bu kitabda anlatılan 
me:fZU şudur: 
Artık kullanılmıyacak gibi gö

rünen herşeyin istifade edilecek 
birşeyi vardır. İşe yaramaz ne ka
dar şey batıra geliyorsa bunlardan 
istifade ciheti aranmıştır. İşte bu 
kitab Almanların tunun üzerin
de düşünmeğe davet ederek de- Tarzan fiilin şirketleri müdür
ğil, yalnız mesela berber dükkan- lerine şu yolda teklifte bulunu • 
larında biriken saçlardan, meselll yordu: 
içilmesi mümkün olmıyan deniz - Eğer, vahşiler içinde Tanga-
ıruyıından da neler eld<• eedileceğini nika gölünün su aygır lan ve tim
anlatıyor. Deniz suyundan bir ta- sahlarla dolu sularında yüzerek 
kım maddeler çıkarıldığını söyle- bir filim çevirecek olursan emil' 
meğe lüzum yok. Fakat denızin olunuz milyonlar değil, milyarlı.:· 
yalnız suyundan değil, yosunun- ka:ıanacaksınız? .. Ben bu sergü · 
dan da istifade ediliyor. İyodin zeşt için canımı ortaya koyuyo· 
denilen bir madde vardır ki bu- rum. Yalnız, bana filim yıldızla· 
nu şimdiye kadar Almanlar cenu- rından biri lazımdır. YüzmesirL 
bi Amerikadan, Şiliden getirtiyor-, iyi bilmeli ayni zamanda da cesur 
!ardı. Şimdi Almanya sahillerin • ve cür'etkar olmalıdır. Yorgun -
deki yosunlardan iyodini çıkarı • luğa ve yoksulluğa tah~mmül et-
yorlarmış. melidir. 

Bir de Almanyada hizmetçi buh- Filim kumpanyaları Tarzanın 

ram vardır. Hizmetçilik edecek bu teklifini makul ve çok para ge
genç kızların çoğu İngiltereye git- tirici bir iş olmak üzere kabul et
mişler, orada çalışıyorlarmış. tikleri halde Tarzanın _Yanına ne 

bir yılıfız bulabiliyorlardı, ve ne 
de bir operatör ... 

raştıkları halde bir türlü muvaf· 
fak olamamışlardı. 

Fakat Tarzan emeline muvaf -
fak olmak için çalı~ıyordu. Niha
yet; bir gün cesaretini toplıyarak 
göle atıldı. Operatör 1ilime alıyor-

aldırmadı. Belinden tabancasını 

çekti. Bütün kuvvetini topladı. 

Üzerine hücum eden vahşileri bi
rer birer yere serdi. VP. müşkülden 

yakasını kurtardı. 

Uzatmıyalım; avdet, geliş kadar 
tehlikeli ve yıpratıcı oldu. 

Fakat; bir sene sonra; Holivuda 
gelen Tarzan milyonlarca para ka
zanmıştı. 

Neticede, çok fedakar olan An
jeliko ile de evlendi. 

Bu suretle, fakir tanınmış olan 
Anjeliko mevki sahibi bir kadın 

Üsküdar'ın 
Bugünkü 
İhtiyaçları 

Tarzan bir gün Holivudda şöy- • • 
le bir ilan neşretti: ==T=a=r=za=n=b=ir=k=a=ç~g=ü=n=g=o=·1=e=g=i=re=r=e=k========================= 

olmuştu. 

du. Su aygırları ve timsahlar Tar
;ana ve Anjelikoya hiicum ettik
leri halde başa çıkamamışlardı. 

_ Benimle Afrikanın ortasında s·r d• v• • Ş f , 
bulunan Tanganlka golüne gide - 1. me IQI mız ey er . 
bilecek bir kız varsa hemen mü-
racaat etsin .. (5 inci sayfadan devam) 

Yirmi dört saat içinde yüzlerce bir de muhakkak ki, hükfunet da-
Dünya'nın En Uzun Kulesi 

kız müracaat etmişti. 
iresine muhtacdır. Pao;akapı ve ci- Dünyanın en uzun kulesi el- vücude getirmek için çok müşkü-

Zaten; Holivud soknklan iş bu-
varmda, güzel bir de kaymakam- li sene evvel yapılan Eyfel !at çekti. 

lamıyan güzel kızlarla doluydu. 

cıleraen milyonlarca ııra kazana· 
cağız. 

Müht:ndisin bu JMına kimse ku· 
lak asmadı. 

Nihayet kendisine inanan bır iki 
kişi buldu. Ve 1886 da inşasına 
başladığı kuleyi 1899 da bitirdi. 

Kule, tam yedi buçuk milyon 
franga mal olmuştu. Yüksekliği 
üç yüz metre idi. 

1889 da Parisde büyük ve bey· 
nelmilel bir sergi vardı. Bu ser • 
giyi seyretmek için Amerikadan, 

İngiltereden dünyanın her tara
fından binlerce zengin adamlar 
gelecekti. 

Parise sergiyi seyre gelenler, o 
vakte kadar eşine :raRtlamadıkları 

büyük bir demir kule ile karşı !aş
tılar .. 

Gustav ve arkadaşları kuleyi, 
, seyircilere mühim bir para mu

kabilinde gezdirdiler ... Altı ay 

müddet, kuleyi gezenlerden tam 

on üç buçuk milyon frank van dat 
toplandı. 

Bu suretle mühendis ve arka • 
daşlan milyonlarca f!'ank kazan· 
mış oldu. 

Evvelce kuleye on para vermi· 

yen zenginler ve tüccarlar hasecl
.Ierinden çıldırdı. 

Eyfel kulesini kıskanan Ameri
kahlar buna benzer bir kule yap· 

tılar. Yüksekliği 375 metre bo • 
yundadır. 

Eyfel kulesinin üstünden ıso 
lık binası yapmak her halde elzem- kulesidir. Paris belediyesi, mühendise an-

Tarzana müracaat eden kızın a- kilometre muhitim görmek ,·e 
dir. Bu kuleyi Gustav Eyfel is- cak bir buçuk milyon frank yar-

Üsküdar, manzara itibarile fev- dı Anjelko idi. üh d" gözlemek mümkündüT. 
Fakat; filmi çekecek operatör minde bir Fransız m en ısi yap- dım edebilmlıjti. Halbuki, bu pa- Bugün dünyanın en büyük rad· 

kaladedir. Boğazı, Maı marayı gö- yoktu. Herkes canından korku - mıştır. ra ancak kulenın' birine; ve ikinci 
·· H d k · 'd· " k"' yo merkezi Eyfel ku\(>Sindedir. rur. avası a ço ıyı ır. us u- Eyfel kulesi tamamile demir -

d d · ak tl d yordu. katlarını yapabilirdi. Biliyor musunu:ı bizim Be.va • arın enıze Y ın sır arın a <>- · den yapılmıştır. Elli s~ne evvel de-
l f . . k Nihayet canına susamış acemı Gu" stav, bir şirket tesis etti. Fa- d k 1 · k et edir 

turan ar, ayrıca say ıyeye gıtme bir operatör de çıktı. Tarzan'la mir sanayii bu güne nazaran çok zı u esı aç m r . 
ihtiyacında değillerdir. Fakat, ga- · kat; şirkete kimse girmek istemi- - Hele şöyle bir tahmin ectiııiZ 

filim şirketleri arasında bir mu- geri vaziyette idi. Bu sebeble böy-
ribdir ki, Üsküdar sahillerinde, se- yordu bakalım. 

kavele imzalandı ve yola çıktılar.. le bir kule vücude getirmek ol - · 
neden seneye büyük ve yüksek duk Güstav şöyle ilan ediyordu: ı Ben size söyliyeyim·, ,70, met· * ça mahirane bir iş olurdu. 
tütün depolan binaları yükseli - 1 d Mu'"hendı' G ta E fel kuleyı· - Kule tamamlanır ise, seyir- redir. 

•• =;B~i~n=m~ü~~k~ü~la~t~la~v~e,,:,an~a:;,;:a~n~n;;;;;:an:,.,:,,,,,,,,;;;:;;,;;;;;:;:;:s.,;;;~u:s;:,:v~~Y,:;;;~;;;;,;;;;,;~====,,;;;;,;;,,,=====:'==".'."'==~==;:,,,============================""" yor. Vapurlar usküd•ra yaklaşır- " 

ken dikkat ediniz. Bu yüksek bi- MART AYI MÜSABAKAMIZ: YAZISIZ HIKA YE : 
nalar, adeta bir kordol' halinde, 
denizi Üsküdardan ayınnağa ça
lışıyor, hissini duyarsınız. Sahil
lerde inşaata şimdi m<isaade edil
miyor galiba .. Deniz J.:enarlanda 
30 metrelik sahanın boş bırakıl

ması lazım.. Fakat, bu karardan 
önce, Üsküdar sahillerine, bu yük
sek ve büyük binaların inşasına, 
kim müsaade etmiş, bilmiyorum .. 
Fakat, hayret ediyorum. 

yet vermiyen, kirpiklerini bile kı.l 
mıldatmıyan filler; ötede, havuz 
kısmında; kaya parçaları halinde 
hi~ kımıldanmadan düşünen su 
ay1:1rları, yaban öküzleri diğerle
rine tamamen zıd hayvanlardı. 

(5 inci sayfadan devam) Üsküdar İstanbulur. en güzel \ 
Aşık Res ise ne yapacağını şa- bir parçasıdır. Bu tarafı ihmal et-

memelidir. 

Maymunların dairesinde yine 
telaş ve heyecanla karşılandık. 

Dişi bir maymunla erkek bir may
munun oturduğu yere yaklaşan 

gardiyan birdenbire geriye sıç -
radı: 

- Hain! ... 
Diye bağırdı. Ben de korkmuş

tum. Gardiyan izahat verdi: 
- Diş maymun, kocasile bera

ber yatarken kimseleri yanına 

svkmak istemez. Eğer dikkat et
mezseniz yüzünüze atılır, pcnçe
Jerile parça parça eder. Çok kıs
kançtır!. 

şırarak ona telgrailar çekmekte, !-------------
aşkını ilan edip durmakta imiş. Bu İstanbul üçüne.Ü icra memur • 
suretle 140 aşk telgrafı çekmiş!. Juğundan: 

Nihayet bundan üç sene evvel kız Bir alacağın temini için için 
Amerikaya dönmüş, birbirlerine haczedilip paraya çev ·ilmesine ka
varmışlardır. Şimdi de kocası A- rar verilen bir adet verli malı 
merH1ada Omahada mahkemeye HANA marka pers elektrikle 
müracaatla karısını boşamak is- müteharrik komple maki • 
tediğini bildirmiştir. Buna sebeb ne Galatada Fermeneciler 
olarak da kadının artık kendisini caddesinde 49 numaralı dük -
bırakıp kaçmasını göstermekte i- kan önünde birinci açık arttırma 
miş. surctile 23/3/939 perı;embe günü 

m- Dr. HORHORONl-ı 
1 Hastalarını akşama kadar Sir-

keci Viyana Oteii yanındaki 

1 muayenehanesinde tedavi eder. 

- Telefon : 24131 -

saat 16 da satılacağı, işbu gün 
mahcuza muhammen kıymet % 
75 ini bulmadığı takdirde 27/3/939 
günü ayni saat ve ayni mahalde 
2 inci arttırma suretile satılacağı 
ilan olunur. 

ı - Yukarıda gördüğünüz re - 1 
simdeki hayvanların evsafını ta-
rif ediniz. / 

2 - Bu hayvanlar en çok nere
lerde yaşarlar ... 

3 - Senede nekadar yavru ya
parlar .. 

4 - Ticaret noktasından karlı 
mıdır? İnsanlara faydalan nedir? 

1 - Mart müsabakamızı en iyi 
surette yazan okuyucularımızdan 
elli üç kişiye muhtelif hediyeler 
vereceğiz. 

2 - Bilmece resmini göndere -
ceğiniz kağıda raptetmenizi unut
mayınız . 

3 - Bilmece resmini kiığıdla -

nna bağlıyarak göndermiyenler 
müsabakaya dahil olmuş addolun
mıyacaklardır. 

4 - Kısa ve bilgili tarif ka!i -

dir. 
5 _ Zarflarınızı açık olarak 

gönderebilirsiniz. 
6 - Hal varakalarını İstanbulda 

bulunan okuyucularımız bizzat 
matbaamıza bırakabilirler .. 
HEDİYELERİMİZ: 
Birinciye: Bir konsol saati .. 
İkinciye: Bir kazak .• 
Üçüncüye: Bh- çorab .. 
Dördüncüden e!linciye kadar 

muhtelif ve kıymetli hediyeler ve
rilecektir. 
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1 Yalnız bir tek tüp kul- 1!"'" ___ Y.en•i•bas-ılan ____ ~·----~ .... ----.; 

landık~:nb:~~:~ ayna- RİZA TEYF~K :cı ;ti ;JJ ~ 1 
Hayatı ve şıırlerı 1 - • 

R A D Y O L İ N RAMAZAN G. ARKIN 1 vı,~~~~z~:e!~es~7~:~;~~ı, ft 
220 sayfa ve 6 tablo etmez hemen bir kaşe 1 

İ .ı 1 istanbulda Re"riınli Ay ınatbaa-
Mükemmeliyeti hakkında en' sı Türk Limited şirketinde GO ,.,_.. •, D ili • ... 1 

ku~ fiatla satılmaktadır. lı.. - Jı1 ~ son ve doğrıı sözü size _ 

o İıöyliyecektir. Bakırköy sulh hukuk hakimli- ı alınız, rahatsızlığınız hemen ı 
Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan dlş- ğinden: • geçer. Her fcnnede eı~ıunur. s u R u e u ===· Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa iUmadla tavsiye ettikleri en mükeı_n· 

mel bir kuvvet şurubudur. Dalına kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençl'.k, 
dinçlik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzlu.ğu, halsı:· 
liği, fena düşünceleri giderir. Vücud makinesine Iazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek ınsanı daı
ma azim, irade, neş'e sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden .ileri gelen muannid inkıl;azlarda, bel gev
şekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faydalar temin eder. 

ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli Angeli ile Fofo, Niko, Evdok • 
diş etleri, temiz bir dil, mik - siya, Kiryakiçe, Uraniya, Evse • 

ropsuz bir ağız. •• İşte viya ve Eleni şayian VP müştere

Radyolinı 
FOSF ARSOLU ; diğer bütün kuvvet ilıiçlanndan ayıran bıışhca hassa. i ı eseri 1 

ken mutasarrıf oldukları Yeşil -
köyünde Köyiçi mahallesinin is
tasyon caddesinde 87 No. bir sofa 
bir mutfak bahçe ve m'1şterek ku
yu ve üst katta bir sofa, bir hala, 
iki oda harab ve ahşab hane ve 
yine hanenin ittisalinde 89 No. 
harab ve ahşab dükk!m ve yine 
ayni mahalde 91 No. harab ve ah-

Devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal 
göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat 
devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 

Bugünden itibaren aahah, 
öğle ve •kpm her yemekten 

aonra 

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I - 27 /2/939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz beyaz 

l:anaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 387SO lira muvakkat teminatı 2906 lira 

~;; kuruştur. 

III - Pazarlık 30/3/939 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 
c:e Kabataşda levazım şubesi müdürlüğündeki alım komisyonunda ya
l •ılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabi11r. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen tıün ve saatte me;ı;kür 

;·omisyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

** I- Şartnameleri mucibince (200.000) adet (100) kiloluk ve 
(30.000) adet de (50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın alna
c:ıktır. 

II- (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) ku
fJŞ, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuruşdan 
(105.500) lira; muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

III- Eksiltme U/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15,30 da Ka
bataşda Levazım ve Mübayaat şubesindekıi alım komisyontönda ya
pılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
Başmüdürlüklerinden (525) kuruş bedel mukatilinde alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü tekli! mektublarını ka
nuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
nektublarını ihtiva edecek kapalı zaı;flarm ihale saatinden bir saat ev
\'e:ine kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver.ıp.eleri 

ı:.zımdır. (1845) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksi:tme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşa Nümune hastanesi hemşire

Keşif bedeli 
Muvakkat garanti: 

ler ve asistanlar koğuşu il<ivei inşaatı işi. 

: 3036 lira 47 kuruş. 
22d liradır. 

Haydarpaşa Nümune has.anesi hemşireler ve asistanlar koğuşu 
i'~vei inşaatı işi açtk eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3/4/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıh
hc t ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
y~pılacaktır. 

İstekliler şar:name, proje ve buna bağlı diğer evrakı her gün ko
nı syonda görebilirler. 

İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
bınka mektubu ile l:.irlikte eksiltme tarihinden 8 gi.in evvel İstanbul 
Viliiyetindep, a,Wıış -0ldukları ve buişe benzer en az 2000 liralık iş yap· 
tığına dair ehliyet vesikalari!e birlikte belli gün ve saatte komisyona 
g. lmeleri. '1849. . · 

lta.ıbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

1500 cilt Türk Kodeksinin tab'iye ve teclidiye işi açık eksiltmeye 
l:onulmuş.ur. Eksiltme 3/4/939 Pazartesi günü saat 15 de Cağaıoğlun
c'a Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu arttırma 
\·e eksiıtme komisyonunda yapılacaktır. 

85 forma tahmin edilen bu işin beher formasının tab iyesi 37 lira 
'e cilt işinin beheri 120 kuruş tahmin edilmiştir. 

Muvakkat: Tab'iye işi içlıı: 235 lira 88 kuruş. 
Garanti: Teclidiye işi için 135 liradır. 
İstekliler şartname)'! her gün komisyondan alabilirler ve nümu-

neleri her gün görebilirler. 
İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka

.1unda yazılı b2lgeler ve bu işe gtrebilmek için baskı içinde kullanı
latak harfler ve ncimunesinde olduğu gil;i 10 puntuluk harflerle di· 
r. : ',,ıiş ve ;yi busı:mış b:r kitab veya yazı nümunesile şartnamede ya
<tlı evsaf ve tnrifat dahilinde yapılmış ve ciltlenmiş bir kitabı cVeka

İstanbul asliye ikinci hukuk ~ii .. d-.. 3 defa şah dükkanın izalei şııyu zımnın-

mahkeınesl reisliğinde!': RA DYO L • N ;:r ~~!::~:u;ut~~~~sı:~ ::y;i l 
Davacı İstanbul belediyesi ta - 1 menkullere 1500 lira kıymet tak-

rafından müddeialeyh Mehmed di d'l · Jd ğu b. · · t 1 r e ı mış o u ve ırıncı ar -
Lütfi Kızıldağ ve Beyoğlunda İs- tırması 10 mayıs 939 çarşamba 

1
. 

tiklli.l caddesinde yeni ~ark berber saat 14 den 16 ya kadıtr arttıranın 
salonu baş kalfası Musa oğlu Mus- K Jl b l f taahhüdü baki kalmak üzere ve 
tafa aleyhlerine açılan alacak da-. u anmıya aş ayınız. kıymeti muhammenp~ınin talı - ~cı n ~ ~' 
vasında müddeialeylerden Musa ••••••••••••••••••••••••••'-- min nisbetini bulmadı.!!• takdirde ;' • 
og"lu Mustafanın ikametgahının I' ~ "' 1-- : - - • ikinci arttırması da 24 mayıs 939 •••W•ıllllıııl'-
meçhuliyetl hasebile dava arzu • çarşamba günü saat 14 den 16 ya 1 Baş ve diş ağrılarına, gripe, 
hali suretinin ilanen tebliğine kadar müzayedeye dernm oluna- soğuk algınlığına, romatiz • 
rağmen müddeti kanuniyesi zar- cağından talih olanlarm kıymeti 1 maya karşı en tesirli ve hiç 
fmda cevab ita etmediğinden tah- muhammenesinin % 7,5 pey ver- zararsız ilaçtır. 
kikat günü olarak 27 nisan 939 1 1 mek suretile müzayedeye girebi· JlM.,, • ..,.vı""· Rağbet güren 
perşembe saat 14 tayin k!lınmış ve ı ki · f l l" t · t' ece erı ve az a ma uma ıs ıyen- bP,...eyin taklidi ve benzeri 
yevmi mezkı'.ırda tahkikat hıi.ki- 1 · 938/97 ı ·· -· erın numarası ı e mura- ~._,,..,_,. yerine baş-
mi huzurunda isbatı vücud etmesi d"I t caatları ve tanzim e ı En şar na- ka bir morka verirlerse şid • 
için tanzim kılınan davetname d ahali" d t l'k k 1 rruş 1 me e m ın e a ' 1 ın detle reddediniz. 
dahi mahkeme divanhane•ine ta- olduğu ilan olunur. (16111) 1. ~••••• .... 
lik edilmiş olduğundan yevmi 
mezkıir ve saatte mahkemeye gel
mediği veya kanuni vekil gönder
mediği takdirde hakkında mua -
melei kanuniye icra kılınacağı ma· 
ıqm olmak üzere ve tebliğ maka
mına kaim olmak üzer<' keyfiyet 
ilan olunur. (16099) 

Eyüb icra memurluğundan: 

Halile borçlu Balatta Haınami 
Muhiddin M. Söğütlü bkkal 20 
No. da oturan İhsan Gi.:ancr ika -
metgiı.hını terkettiği, hali !ıa?.ır 

ikametgahı dahi mal•lm bulun • 
madığı mübaşir tara!ından veri· 
len meşrubattan anlaşılmış oldu
ğundan bermııcibi taleb on beş 
gün müddetle ilanen tebligat ic -
rasma karar verilmiş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren mezklır 

müddet zarfında bir itirazı oldu
ğu takdirde bizzat veya vekili ka
nu--'si tarafından bildirilmesi ve 
yine bu müddet icinde mal beya
nında bulunmadığı takdirde hap
sen tazyik edileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (16119) 

Beyoğlu dördüncü s;.ılh hukuk 
mahkemesinden: 

Beyoğlu Balıkpazarı Kameriye 
sokak 11 sayıda oturan Mariya Lu· 

. iza tarafından Beyoğl:.ı Teşvikiye 
Ihlamur cnddesc 3 numarada otu
ran kocası Serj Bizanko Romano
viski aleyhine açılan rnlh teşebbü· 
sü davasının muhakemesinde: Da
vacı gelip dava edilenin mahalli 
zabıtasınca yapılan t~hkikattan ;. 
kametgahı meçhul olduğu anla -
şılmakla ilanen tebligat icrasına 

karar verilm iş olduğundan dava 
edilen Serj Bizanko Romanovis • 
kinin muhakeme günü olan 8/4/ 
939 saat 11 de Beyoğ'u dördüncü 
sulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması tebligat makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

(16171) 

SAÇ EKSİRİ 
Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, Döldilmesinl 

önler, kepekleri giderir. 
INGlLtz KANWK ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul 

HAMDİ ALMAN 
TERZİ 

Berlin Enternasyonal Terzi Akademisinden 
Diplomalı 

1 İstanbul, Bahçekapı. Yerli mallar pazarı karşısı Sadı • 

.................. 11kı.·y•e•h•an ... •k•at .. 3•. N .. o •. 2.s .............. rJ 

İstanbul Sıhhi Müessese er Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşa Nümune 
linik binası tevsii. 

hastanesinin Polikı· 

: 2398 lira 21 kuruş. 
: 180 liradır. 

Keşif bedeli 
Muvakkat ııaranti 
Haydarpaşa Nümunc hastanesi polikılinik binası tevsii işi aı;ık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 3/4/939 Pazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğlunda 3ıh

hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. istekliler şartname, proje ve ,buna bağlı diğer evrakı hEr 
gün komisyonda görebilirler. 

İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka
nunda y< ı ılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makl:.uz veya 
banka mektubu ile birlikte bu işe benzer 2000 liralık iş yaptığına dair 
İstanbul Vilayetinden ihale tarihinden 8 giin evvel almış oldukları eh
liyet vesikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmc:.>.ri. 

Jandarma 
Satınalma 

Genel Komutanlığı 

Komisyonundan : 

(1851) 

Ankara 

1- Bir metresine yirmi beş kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 

uygun yüz kırk. bin metre çamaşırlık bez kapalı zarf usulile 30/3/9:ı9 
Perşembe günü saat onda satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi yüz yetmiş beş kuruş karşılığında komisyordan 

satın alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 2625 liralık 

ilk teminat banka mektubu veya vezne makbuzu ile şartnamede yazolı 

belgeleri muhtevi teklif ınektublaruu 

evvel komisyona vermiş olmalarL 

eksiltme günü saat dokuzdan 

c862• cl618• 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

htçe te.kik ve kobul edilmek üzere• eksiltme tarihinrlen en az sekiz ı-------------

Türk Hava· K.urumu 
Büyük Piyangosu 

6ıncı Keşide 11 Nisan 939dadır 
Büyü~ İkram iye 200.000 Lira1ır. 

İstanbul Paket Postahanesl içlıı 8 ton, Fabrika Müdürlüğü !çın 12 

ton, Osmaniye ve Yeşilk.öy telsizleri için 8 zerden 16 ton ki c~:'.ll~n 

36 ton Alınan kokunun alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksıltme 

29/3/939 Çarşamba saat 15 de B. postahane binası alt katta müfettL~lık 

odasında top ana~ak alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muham

men bedeli 988 lira muvakkat teminat 74 lira 10 kuruştur. Talplerin 

şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere ça· 

lışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına, ek· 

siltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası ve muvakkat temina•. 

rün evvel S hhat müdürlüğüne tevdi etmeleri ve bu işe yeter muvak· 
!'.at teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte muayyen gün ve 
saatte Kom'.syona gelmeleri. {1850) 

1 {OY Vakıf.ar Direkt3r,Üğa İlanları _I 
K . nı t MJv ıko:at 

mu t 1.ı;nıue.1eiı t mi 1 .1tı Sen1ti mahallesi sokağı No. Ciosi 
L. L. K. 
150 00 11 25 Üsküdar S:Jac..ık Arka 26 ab..5a p evin 

enkazı 

Yukarıda cinsi ve mevkii yazılı ah52p evin enkazı müzayede Ue 

satılacaktır. İha ccsi 28/3/939 3a!t günü saat 11 dedir. isteklilerin mü· . 
<:ayc-<le gününde b;ııa mahallınde pey akçelerile hazır bulunmalan. 

(1C31) 
~"""'~~--~ ...... ----~--~,,... ..... ------· 

Sahip ve ne0riyatı idare eden Başmuharriri 
ETE:\I İZZET BENİCE 

Unsıldıtı yer: SON TELGRIU' Matbaası 

İstanbul dördüncü icra me -
murlu,Eundan: 

939/513 sayılı dosyada mahcuz j 
oluıı paraya çevrilmesine karar 
\"erilen 279 lira kıymetinde muh- 1 

telif hane e~yası Beyoğlunda Par· 
makkapı büyük Parmakkabı so - ı 
kak Hayat aparlıınanı g No. lu da
iresinde açık arttırma suretile 23 / 
mart 939 perşembe giinü saat 10 1 

dan itibaren .atılacak o gün tek- ı 

lif edilen bedel muhammen kıy • 1 
metin % 75 ni bulmadığı takdirde'. 

satış ikinci arttırmaya bırakılarak 
25 mart 939 cumartesi günü ayni 

saatte ve ayni mahalde ikinci art· 
tırma suretile satılac"ktır. Almak 

istiyenlerin memuruna müracaat- 1 

!arı ilan olunur. 

Bundan başka: 40.000, 25.000 
20.000 15.000 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000 ve 
50.000) Liralık iki adet 

Mükafat vardır •• 
Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü 
akşamına kadar biletlerini değiştirmiş 
Bulunmalıdır . 

makbuzu ile komisyona müracaatlarL (1599) 

ZAYİ -1341 tarihinde Hırkai -
şerif Askerlik şubesinden aldığım 

Cihangirde KftZllncı mo hallesindo 
askeri terhis vesikamı zayi ettim. 

ZAYİ EVRAK 

Toprak sokağında kilin 6 numaralı 
Yenisini çıkartacağımdan eskisi • 

1 
evin taviz bedelini Beyoğlu Evkaf nin hükmü yoktur. 
Miidürlüğü veznesine yatırl'.\lış ve 

1 

1316 doğumlu H'i,eyin oğlu 
makbuz ve mektubunu almıştım. Şakir Tetik 

, Aldığım makbuz ve mektubu za- -------------! yi olduğundan ve taviz bedelinin mü olmadığı ilan olunur. 
verildiği hakkında ikiuci bir kayıtı Beyoğlu AğaharnBın aparlunan 
sureti alındığından evvelkinin bük· 13 numarada Zafiro Polisi 
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New • York aern l "in rltıkl RCA Povlyo u. 

Trylone .ve perlaphere - New·York d0n1111 sergıaınin m~rkeıl. 

... 

New-York dunya sergısınde yapılan ıekmil radyo, amplifikasyon ıt:.ı.e .. u:yon ıesisaıi için mevcut müıeaddit mar· 
kalar arasında RCA'nın intihap edilmiş olması, bu' markanın radyo sahasrndaki eşsiz ıeveffukunu bir defa da
ha meydana çıkardı. Bütün dünyanın her tarafindan gelen milyonlarca meraklının ziyaret edeceği ve asrımızın 
muazzam bir nümayışı olan bu serginin icap ettirdiği hin bir türlü radyo ıatbikatı ıçın bundan daha makul bir 

inıihap yapılamazdı. 

RCA, kudretin, Jeveffukun ve tecrübenin timsalıdır. 
Dünyadaki milyonlarca meraklı ve yurdumuzun 10.000 den ıaiıa 
heveskan, intihap edilecek en iyi radyonun, RCA olduğunu size 
söyleyebilirler. 
Siz ki radyo denilen bu asrımızın en mühim eğlence ve bilgi va
sıtasını yuvanizda kurmak istiyorsunuz, siz dahi onlar gibi yapıp 
mevcut çeşiı çeşit radyo ahizeleri arasında RCA 1939 modelini in · 
ıihap ediniz. Bizden bunun ıecrübe edilmesini isıeyiniz. Hiç dü· 
şünmeden salonunuza ve kesenize en uygun olanını derhal seç
miş olacaksınız. 


