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Ati na 
Dönüşü 

Berlin-Roma, Demokratlara Fiili Bir 
Cavab Vermiye mi Hazırlanıyorlar? 

Şükril Saracoğlu bize yal· 
aız dost ve müttefik Yunan 
milletinin ıev&i ve ııel&mla
rını değil, ayni zamanda 
dünyaya örnek bir sulh 
prensipinin bir kere daha 
perçinlenen hava ve ı).in· 
7e,ini getiriyor. 

Niçin Var şova Görüşmelerinin Sonunu Bekliyorlar? 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE Fransa Müsfemlekelerini Müdafaa için Fevkalade T edbi.rlere Baş Vuruyor 

LJ ariciye Vekili Şükrü Sara~-
0 oğlu bu akşam dost ve müt

tefik Yunaoistandıın ,ehri
mize dönüyor. 

Baridye Vekilimizin phsmda 
A.tinada ve bütün Yunaoistanda 
'l'iirk milletine gösterilen candan 
levgi ve &fivcn bu vesile ile ~r de
fa daha Atatürküo büyük eseri•· 
deki ebedi caohhğı ve diriliği yA· 
l'İİ •ibrarın gözleri önüne koymuş 
bulunuyor. 

Büyük Balkan ve sulh dünyası 
llıefkfıresine her an biraz daha 
destek vuran }'e dünya milletleri
ile siyasi istikrarın geniş ölçüde 
~?ııekliğiııl yapan Balkan blrliii· 
lllıı BUkreşteki koıısey lçtimaın· 
daıı sonra dost ve müttefik Yu· f °"1av, Yunan hükumet merkez. 
~!nJ ziyaret eden Hariciye Ve • 

1 
llniz Pireden coşkun tezahliT • 

;;,ıe uğurlanırken hiç şiiphe yok 
~ bize Yalnız don ve müttefik 
ı....""•n "''.iletinin sev&J ve selam· 

Fraıısız müstemleke efradından bir parça 

Cumhurreisin İstifası İspanya 
İşlerininin Kolaylıkla Hallini 

Temin Ediyor 
Eden Tekrar İngiliz Kabinesine Giriyor 

geçecekleri rivayet edilmektedir. 

Reisicumhur 
Cuma Günü 
Geliyorlar 

Kendileri Muazzam 
Tez ah üra tla 
Karşılanacak 

tıı. ııkara 1 (Hususi muha • 
~ birimiz telefonla bildiri· 

yo.r)- Reisicumhur .Milli 
Şef İsmet oönü'nüo yarın ak· 
pm bus:ıst trenlerile 1,tanbula 
hareket etmeleri mukarrerdir. 

Milli Şefin seyahat program· 
lan hakkında kat'i bir malQ • 
mat mevcud olmamakla bera

(Devamı 6 ıocı sahifede) 

1 Tarihive Eşsiz Bazı Eserlerimiz: 1 

Altın Taç, Sedefli Rahleler 
ı 200000 Liralık Halılar 

Amerika'ya Gönderiliyor 
Sigorta Kumpanyaları 
Bunlara Paha Biçmekte 

Aciz izhar Ettiler 
,. mı detıı, ayni zamanda dünya· L ondra 1 (Hususi) - Alman· 
k a llrnelı; bir sulh preıısiplnin bir ya ile İtalyanın demokrat-
hüere daJıa perçinlenen hava ve !arın müşterek ve muazzam 

nyeslnl de cetiriyor. ı hazırlığına fiili bir cevab olmak 
.._ (Dev-•,_..........,) U..... yalmıda daha lra 'i baıelıeWı 

Deveran eden şayialara göre bu 
iki hükfunet hem şarki Avrupa 
hem Akdeniz dolayısile Fransaya 

(Devaau 1 mn salıl!ede l 

Savorana 
ireden 

Ayrıldı 

Milyarlar Değerindeki 
Eserle i önd rmek 
Endişe Tevlid Ediyor Tramvay ve Tünel 

Bu Sabahtan İtibaren Nafıa 
l arafından İşletilmeye Başlandı 
Bu Münasebetle Müesseseler, Depolar, 

lramvaylar Donatıldı Kurbanlar Kesildi, Abideye 
Çelenk Konuldu ve Ziyafetler Verildi 

Bn abah befde :yapılan menmncien bir ınnlla .. .. 
(Vatman mevkilnde elektrik, tramvay Umum Mudıırn 

Kadri, yanında da tramvay if!et.ınesi mfidürü Süruri 

görülmektedir.) 

1 ~lıuı tramvay, elektrilr .,. TD- kurbanlar kesilmlf, ameleye çay 
~ şırketleri bu sabahtan iti - ikram edilmittlr. Müteakıben ber 

llıiid .. ~- Nafıa VeWetbıe balh taraftan tramvay arabalan hiik!I· 
laııı;UrlükJer halinde iaaliyete baş· metin malı olarak işlemeğe başla
ley· Şlır, Bu münasebetle aabah • mıştır. 
re'tı, ın saat beş buçukta Şişliden ha· HER YER DONANDI 
lıar et eden ilk tramvay arabasının Bu tarihi gün ,erefine yer yer 
lı:aıe~et saati esnasında Nafıa Ve- bazı merasimler daha yapılacak
lııtı. etınin mümessilleri hazır bu· tır. Bütün tramvay arabalarına bi· 
llıl ıııu§ ve ufak bir merasim ya· rer köşelerinde N. V. rumuzunu 

ltııştır. Bu esnada depolarda (De\•amı 6 ıncı sahifed•) 

~z Küçük Nakliye Esnafı 1 

Bugün Yeni İdare 
Hey) etini Seçecek ~a~:' 

1 1 Denizbank'da 1 

Yeni 
Kadro 

Kısmen Dün Bildirildi 
Kısmen de Bugün 
Tebliğ Olunuyor 
enizbankın yeni kadrosu, 

D dün de yazdığımız gibi ha· 
zırlanmış ve alakadarlara 

tebliğ edil!IU!ğe başlanmıştır. Bu 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Şayiacıllğa 
Karşı 

Bu Sabah Çıkan 
Ulus'un Mühim Bir 

Fıkrası 

A 
nkara 1 (Husus! muhabiri· 
mizden) - Bu sabah çıkan 
Ulus gazetesinde şayiacı -
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 Ki SACA 1 
Mağrurane Ric'at 

Jll. Zekeriya önce: 
- Avrupada tahsil &ören ııeaç

ferimi.zi aa•ıl kaybediyoruz?. 
Derken bunun milli, rubi ve 

m-efkfırevi bir kayıp oluşuna işa· 
ret ediyordu. Yaylim ateş kendi· 
sini püskürtmüş olacak ki, şimdi 
mesele bir refah, daha iyi istifade 
mevzuu halini aldı. 

Bu ric'atlcre harb sonunda: 
- Mağrurane ricat.. 
Adı verilmiştir ve .. en mükem· 

mel msalini de Papulos ·Eskişehir 
mağrurane ric'ati• ile tarihe malet· 
mişti. Fakat, ana dilimizde ve as
lında bu çeşid ric'atlerio damgası: 

- Çevir kaz ;ııanınasm!. 
Dan ibarettir. 

Hariciye Vekilimiz Mfizeler Umum MUdlirfl Azız Bu Eserler Amerika'da iki Sene Kalacak 
Y ann Şehrimize N eyYorlı: aergisind~ b~undurul~c~. mü~eler· 

D •• ·· deki eserlerden birincı partlsının gonderilın11 
onuyor olduğunu yazmıştık. Bugün ikinci parti yola 

bilhassa dikkat edilmesi Maarif Ve.k&leti tarafııı.. 

dan ehemmiyetle istenmektedir. 
GÖNDERh,ECEK EŞYALAR 

A tna 1 (Hususi muhabirimi> çıkarılacaktır. Maarif Vek&letl eserlerin başında bu· 
den) - Savarona yatı İs - lunmak üzere Müzeler Umum Müdürü Azizi, An· 
tanbula hareket etti. Şükril kara etnoğrafya müzesi müdiriyetl ve müzelerin 

Saraeoğlu çok parlak surette uğur- tercilmanlarından Selimi Amerikaya gönderıniye 
landı. karar vermiştir. Müzelerin heyeti bugün Amerika-

Atina 1 (Hususi) - Şükrü Sa- ya müteveccihen yola çıkacaktır. 

Türk ve islim devrine aid vazolar, on rahle, hıı
hlar, Bergama hafriyatında çıkan kıymeili eserler 
ve müzelerimiz için kıymeili hazinelerden birici t • 
kil eden musanna altın tac bugün Amerikaya giın
derilen eşyalar arasındadır. 

ESERi.ERE PAHA BİÇİLEMEDİ 
Eserler, sigorta kumpanyalarından birine • 

gorta ettirilmiştir. Sigorta memurları eı;erlerımize 
(Devamı 8 ıncı aabifede) 

racoğlu dün Atinadan Pireye gi - Bugün yola çıkarılacak eşya meyanında Türk, 
derek bazı fabrikaları gezmiş ve lslam eserleri ve arkeoloji müzelerinde bulunan en 
oradan Savarona yatına geçmiş - kıymetli eşyalar vardır. Eşyaların gidiş ve gelişinde 

(Devamı 6 mcı sahifede) !=============~==============--==~===== 

İnadına 
--

Kurban --
Gitti 

Bir Sof ör İyi Yanmamış 
Kömürden Zehirlenerek 

Hastahanede Oldu 
Son günlerde mang.ıl tl~rlne 

düşerek yanma ve maogaldRn ze
hirlenme hAdiseleri çoğalını§br. 
Dün akşam da bir şoför 'ldasında 
yaktığı mangaldan zehırlenere.k 
lilmüştür. 

IDevamı 8 ıncı sahlfPdn) 

Yeni Papa 
Seçiliyor 

Netice Bugün 
Anlaşılacak 

Rima 1 (Hususi) - Yeni Papa 
bugün belli olacaktır. Fonklad 
toplanmış, an'aneye göre haricle 
ihtilAtı kesilmiş olup namzedler 
üzerinde göriİjmektedir. 

Ehemmiyetli 
Bir Ziyaret 

Bulgar Kralı 
Belgrad'a Gitti ve 
Sofya'ya Döndü 

Macar - Bulgar - Romen 
Hududları Bulgar - Yugoıı
lav !Uünasehatı Göı·üşülttt·k 

("k'uw 8 u.cı uhitede) 

1 İMAR İŞLERİ 1 
istanbul'un Eksikleri 
Nelerdir, Önce Neler 

Yapılmalıdır? 

V 
ali ve Belediye reisi LQt!i 
kırdar istanbulnn ihtiyaç 
!arını tesbit etmiş, hükume· 

te bildirmişti. Hükumet, şimdilik 
ihtiyaçlardan en mühimlerini ha· 
prmalı: bere İstubal belecllye -
alııe bet milyon lira verıı-ı.t 

brarl8§tumqtır. Beş mily- lira 

ile İstanbul belediyesi neler yap
malıdır? Okuyucularımız arasında 

bn maksadla dün açmış olduğu -
muz aııkete bu&fin de devam edi
yoruz' •İstanbul BelediyesiDe ve
rllea bet milyon lira ile aeler ,. ... 
malı?.• ......... ı.. cnalı -.ere•. 

(Denim • - Alılfede) 

Uqtlakü İstaıılıula Sara7burawıdan lılr bakıt 
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HADiSELER ~ARŞISINDA~ 
.__------Son Telgraf,_, --

DERSHANELERDE TALEBE 

SAYISINI AZALTMAK 

Ş 
u günlerde mütemadiyen 
maarif şürası için hazırlık
lar görülüyor: Mesele ve 

maksad açık! Dalia iyi talebe ye
tiştırmek. 

Böyle güzel bir gayeye hizmet 
olur, kanaatile, herkes fikrini, mü
taleasını söylüyor. Bu arada ha
kikaten güzel fikirler de var. Mu
allimler, müdürler de toplanıyor
lar, alınması lazım gelen tedbır -
leri tesbit ediyorlar. 

Faka, bize öyle geliyor ki, bu -
ıünkü talebenin daha iyi yetişti
rilebilmesi için birçok tedbirlerin 
alınması şart olmakla beraber, 
bunların içinde, belki, en mühim
mi, dershanelerdeki talebe ade -
dini azaltmaktır. Bunu yapabile
cek miyiz?. Asıl mesele burada .. 
O vakit, şimdi mevcud bir liseyi 
üç lise haline, bir orta okulu üç 
orta okul haline getirmek lazım ge
lecek .. Bu da, bir bütçe ve eleman 
işidir. Bu bahsettiğimiz tedbir a
lınamaz da, diğer bütün tedbirler 
alınabilirse dahi, matliib netice, 
yine yüzde 50 istihsal edilemez. 

Bize böyle geliyor. Bilmem ıW: 
ne dersiniz? 

TAKSİM CİVARINDA 

YAPILACAK BİNALAR 

Taksim meydanında, Belediye 
birçok yeni binalar yaptıracaktı. 

Bunun için de stadyom yerini, ve 
civarını istiyordu. Şimdi, duyu -
yoruz ki, bu araziyi Belediyeye 
vermiyeceklermiş.. Halbuki, ya
pılacak inşaatın p18nlan bile, ga
liba, hazırlanrruştL Ne ise, Allah 
başka keder vermesin.. Elbette 
başka boş yer bulunur. 

NASİHATTEN USLANMAYANIN 

HAKKI KÖTEKTİR 

Belediye, sokaklara temizlik 

hakkında afişler yapıştırdı .. Ge -
çen gün Köprü üstünde bu afiş -
leri seyreden ild kişi şöyle konu
şuyorlardı: 

- Yahu, ne var yine .. Bayram 
mı var? .. 

Çünkü, bu çeşid afişlerin asıl -
masına yalnız bayramlarda rast
lıyan İstanbul hemşerileri, haki"' 
kalen bu gafletlerinde, belki de, 
haklı idiler. 

Temizlik işi için yapılan bu son 
nasihatlere doğrusu mrnenun ol -
dum. Evvela nasihat ederiz.. Bak

tık, olmuyor. cnasihatten uslan -
mayanın hakkı kötektir. diyi, so

kakları pisletenlerden ~ para 
cezası alırız . 

SAli KURTULANLAR 

FACİAYI ANLATIYOR 

Zonguldak malien ocaklarında 

bir facia oldu. 23 işçi öldü. Yara
lanlar da var. Dünkü Son Posta 
refıkimiz bu havadisi verirken, 
şöyle de bir serlevha koymuş: 

•Sağ kurtulanlar Son Postaya 
faciayı anlatıyorlar.• 

Yaşa be arslan sekreter .. Biz de, 
düşünüp duruyorduk! Acaba, Son 
postaya facıayı anlatanlar ölen -
ler mi? .. Yoksa sağ kurtulanlar 
mı?. 

Son Postanın bu ifadesine göre, 
ölü kurtulanlar da olurmuş, diye 
hükmedeceğimiz geliyor. 

YENf ŞEKİL VE YENİ --KADRO MESELESİ 

Denizbankın yeni şekli ve yeni 
kadrosu gazetelerde bir tefrika 

haline geldi .. Yahu, yeni şekil, ye
ni kadro yapılsa da kurtulsak .. J 
Yüreğimizin yağı eridi.. Kadro ke

limesi zaten soğıık bir kelimedir. 

Hele hergün tekrarlanırsa kimde 
can kalır? .. 

AHMED RAUF 

IKüÇOK HABERLE.!!_I 
* İspanya Cumhurreisi Azana ı 

Reisicumhurluktan istifa ettiğini 

ilAıı etmiştir. 

* Maarif memurları yarın b! -
rinci ilk mektebde umumi bir 
toplantı yaparak maarif şurasına 
yapılacak teklifleri konuşacaktır. * Zımpara, kurşun çimento ma-• 
denlerile maden kömürlerimizin 
haric piyasalara sekin! temin ve 

p o L s • 
1 

Ve .. Mahkemeler 

Liman 
Tarife 

Komisyonu 
Cumarle~.~~~!çtimaını Ait 1 n suya 1 o Gece içim 

Geçen günkü içtimaında Şir - ıBafırılmış Çeyrek Taşmıştı ' 
ketihayriye ve Halle vapurları bi- 1 1 
!et ücret tarifelerini tetkik ederek 
aynen ipka eden liman tarife ko
misyonu bugün toplanarak motör
lerle diğer deniz merakibine aid 
ücret tarifelerinin tesbitini ikmal 
edecektir. 

Cumartesi günü de tarife ko -
misyonunun umumi heyet içtimaı 
yani son toplantı yapılacaktır. 

Bu içtimada tekmil tarifeler bi
rer birer tetkik ediierek tasdik o
lunacaktır. 

Yeni 
Bütce 

' 
Butce 2~0956000 liraiır 
Milli Müaafaaya 11,5 

Milyon Lira Zam 
Yapıldı 

Altın Lira Diye Sürülürken 
Suç 'Üstü Yakalandı 

Aksarayda oturan Abdullah a
dında biri altın suyuna batırılmış 
bir gümüş çeyreği Salih isminde 
birine altın lira diye beş liraya 
ıatarken suç üstünde yakalanmış
tır. 

İstanbul 
Adliyesinde 
Tebeddülat 

Adliyedeki tayinlere aid liste 
dün vilayete tebliğ edilmiştir. Müd
deiumumi muavini Nureddin İs

tanbul sulh hakimliğine, birinci 
ceza mahkemesi azasından Ertuğ
rul Said Konya sulh hakimliğine, 
dördüncü ceza mahkemesi azasın
dan Suud terfian Elazığ ceza ha
kimliğine, Ağırceza mahkeme!li 
azasından Kaşif İstanbul sorgu 

Yeni bütçe hazırlanmış, Meclise hakimliğine, Ağırceza mahkemesi 
scvkcdilmiştir. Bütçemiz 1938 se- azasından Saliııı terfian İstanbul 
nesi bütçesine nazaran on bir mil- sulh hakimliğine, aza Nazif Ordu 
yon lira fazlasile 260,956,000 lira hukuk hakimliğine, sulh bil.kimi 
olarak tesbit edilmiştir. Refik İstanbul icra hakim mua -

Memleket müdafaası hizmet _ vinliğine, Orhangazi müddeiu -
!erinin takviyesi için milli mü • mumisi Mahir Üsküdar müddeiu
dafaa grubu bütçelerine geçen se- muıni muavinliğine, sulh hakimi 
neye nazaran on bir buçuk mil - İsmail terfian birinci hukuk ha -

yon liralık bir zam yapıldığı gibi 1 _k_im_ı_iğ_i_n_e_t_a_y_in_e_d_i_lm_iş_tlı_·_. --
gündengüne inkişaf etmekte olan 
ilim ve irfan müesseselerimizin 
ilıtiyaçlarıru karşılamak üzere 
Maarif Vekalet! bütçesine bir bu
çuk milyon, ziraat mahsullerimizin 
ıslah ve inkişaf işlerh için 600,000 

1 
ve halkın sıhhatinin korunması ve 
sair hastalıklarla mücadele hiz -
metler! ve hastane gibi müesse -
selerin ihtiyaçları için de 600,000, 
emniyet ve jandarma teşkilatı ih
tiyaçlan için 800,000 liralık bir 
zam yapılmıştır. Şimendifer ve 
sanayi programlarımızın istilzam 
ettiği karşıiıJ.-,lar da ayrıca tama -
men derpiş ve temin olunmuştur. 

1 

KISA POLiS 
HABERLERi 
--.ı * Vatman Hüseyinin idaresin

deki 129 numaralu tramvay ile şo
för Bahtiyarın idaresindeki 3519 
numaralı kamyon Kurtuluşta çar
pışmışlardır. * Kasımpaşada Alibaba soka -
ğında 55 numaralı evde oturan 
Refailln bir yaşındaki kızı Viktor
yarnangalın üzerine düşerek muh
telif yerlerinden yanmıştır. 

"Bekıir Bir Kadının Soyadı 
Olur mu Hiç ! .. ,, 

B 
irinci sulh ceza reis!, suç
lu Cemileye: 
- Evli misin? 

Sualini sorduğu zaman, genç ka
dın, içleri gülümseyen, sürmeli, 
kara gözlerile önüne baktı, derin 
derin iç çekti, sonra hakime dön
dü: 

- Hayır, kocam sizlere ömür .• 
Birkaç senedenberi dulWIL Bu -
nunla beraber, nişanlıyım. Nişan
lım, geçenlerde askerden geldi. 
Artık, bugün, yarın evleneceğiz.. 

- Çocukların var mı? 
- Allah bağışlasın, 4 tane. İkisi 

kız, ikisi erkek .. Erkekler benim 
yanımda, kızları evladlık wrdim_ 

- Neden, onlara da bakmağa 
muktedir değil misin? 

- Allaha çok şükür, halim vak
tim yerinde, pekfila kazanıyorum. 

- Öyle ise, niçin çocuklarını 
başkalarına verdin? .. 

- Yavrularım pek güzel, pek şi
rin oldukları için, hoşlarına gitti 
yalvardılar, rica ettiler. Ben de on
lan kıramadım, verdim. 

- Soy adın ne? 
- Benim soy adım yok.. 
- Öyle şey olur mu canım?!.. 

Neden soy adı almadın? 
Kadın gülümsedi: 
- Bekar bir kadının soy adı o

lur mu?!. Tabii evlendikten sonra 
kocamın soy adını ben de alaca
ğım. 

- Senin evini neden kapattılar?. 
- Bir gün memleketimden bir 

mektub gelmişti. Zarfın içinden, 
yavrularımdan birinin resmi çıklL 
Evladımın fotografına hakınca çok 
müteessir oldum. Kalbim hasret a
teşile yanmağa başladL İçim taştL 
Gözlerim doldu, ağladım, ağladım.. 

Cemilenin gözleri yaşarmıştı: 

ihracatı teşvik için geçen yıl tat- 1 1 v k' I' , 
bil~ e~len rüsu~ ~~ddiyatı ve ten-Dahılıye e ı ının 
zili rusum usulunun 1939 da da 

* Eyübde 36 ıncı ilk okul ta -
!ebelerinden 11 yaşında Emin oğ
lu İsmail okul merdivenlerinden 
kaymakta iken düşerek muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

* Avam kamarası toplantısın
da meb'uslardan bir çoğu Başve
kil Çen bt:rlayne hücum etmiş. 
Frankoyu tanımanın İngiltere için 
zillet, diktatörler için de zafer teş
kil ettiği söylenmiştir. Müteakı -
ben Çemberlayn tekrar itimad re
yi almıştır. * Beyruttan verilen maliimata 
göre Haleb halkı bir nümayiş yap
mış, sokaklarda yaşasın Türkiye 

0

diye bağırılmıştır. 

tatbiki kararlaşmıştır. 

İş İhtilaf !arını Uz'aştırma 
ve T ah~im Nizamnamesi 

Dünkü Tedkikleri 
* Kuzguncukta Beylerbeyi cad

desinde oturan Muhsin adında biri 
Beyoğlundan geçmekte iken ya -
nında bulunan kızkardeşine söz 
atan Sadullah adında birini yum
rukla yüzünden yaralamıştır. 

- Siz erkekler, ana şefkatinin 
ne demek olduğunu bilmezsiniz! .. 
Saatlerce döktüğüm gözyaşları, te
essürümü azaltacak yerde, büsbü
tün ziyadeleştirdi. Nihayet, hen de 
derdlerimi, kederlerimi unutmak, 1 

acılarımı, ızt!J'ablarımı dindirmek 1 
için, içmeğe ve kendimden geç -
meğe karar verdim. Beyoğlunda 

bir meyhaneye gittim. Kafayı Uit
sülemeğe başladım.. Bir aralık 
gözlerim, meyhanede, bilahare i
simlerinin Ziya ve Mehmed oldu
ğunu öğrendiğim iki baya ilişti. 

Baylar beni masalarına davet edi
yorlardı. Dileklerini yerine getir

* Yeni senede İngiliz bütçesi 
194 milyon sterlin tutmaktadır. İş ihtillıflarını uzlaştırma ve 

Vekilin Gazetecilere 
Beyanatı 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 

Otobüs 
işletme 

1 ş i 
Belediye 
Tetkike 

Vaziyeti 
Başladı 

Hazirandan itibaren Belediye 
tarafından işletilecek olan İstan
bul otobüsleri hakkında icabeden 
hazırlıklarda bulunmak ve esas 
faaliyeti hazırlamak üzere dün 
Belediyede bir komisyon teşkil o
lunmuştur. 

Vali ve Belediye reısi Lütfi Kır
darın reisliğinde bulunan bu ko
misyonda Belediye reis muavin -
!erile fen heyeti müdürü ve mü -
hendisler dahil bulunmaktadır. 

Komisyon ille iş olarak, evvelce 
otobüs siparişleri için firma tav
siye etmek üzere büyük sefaret -
hanelerimize gönderilmiş olan 
mektublara verilen cevabları tet
kik edecektir. 

Aynca şimdiye kadar Bele -
diyeye otobüs satmak üzere mü
racaat eden ecnebi firmaların sa
yısı da 30 a baliğ olmuş bulun -
maktadır. 

Bunların teklifleri de komisyon
ca gözden geçirilecektir. 
Diğer taraftan yeni "alınacak o

lan otobüslerle beraber yeni ve 
son sistem birkaç çöp kamyonu da 
alınması kararlaştırılmıştır. 

Zonguldak 
Facıası 

lhsaniyede Bir Geçid 
Daha Çöktü 

Zongulriık 1 (Hususi) - Zon -
guldak, Kozlu kömür havzasının 
Kasablar m'\len ocağında vuku 
bulan feci kaza burada deriR tees
sür uyandırdı. İsmailin ocağında 
vuku bulan bu feci kaza bir ame
lenin dinamiti yanlış ateşlemiş ol
masından ileri gelmiştir. Enkaz al
tından çıkarılabilen l 6 amelenin 
cenazeleri dün merasimle kaldı

rılmıştır. Hadise hakkında henüz 
resmi rapor verilmemiştir. Bir tıt

raftan tahkikat diğer taraftan da 
temizleme faaliyeti devam etmek
tedir. 
İktısad Vekaleti maden baş mü

hendisi Halil Ekmeni kaza etrafın
da tahkikat yaytırmak üzere hadi
se mahal'ine göndermiştir. 

Kozludaki faciayı doğuran infi
lak birçok kuyuları tehlikeye koy
muştur. Dün Kozluya yakın İh
saniye mcvklinde bir geçid çök -
müş, enkaz aJ.tında kalan amele
den biri ölmüş, diğeri de ağır su
rette yaralanmıştır. Yeni kaza -
!ardan korkulmaktadır. * Meteoroloji istasyonundan 

verilen malumata göre Ege deni -
zinde yeni bir fırtına başlamak ü
zeredir. 

tahkim nizamnamesi bugünlerde 
Devlet Şurasından Vekiller Hey
etine sevki kararlaşmıştu-. 

Vekili Faik Öztrak dün geç vakit 
vil8yete gelmiş, bir saat kadar 
kalmıştır. Faik ôztrak vilayette 
cuma günü şehrimizi şereflendir -

* Yerebatanda Muhteremefen
di sokağında oturan kahveci Şe -
fiğın karısı Ayşe odasında yaktığı 

mangaldan fenalaşarak mangalın 
üzerine düşmüş, kolları yanmış -
tır. 

dim ve onlarla geç vakte kadar iç- 1 ============== 

* Lisan mektebi imtihanlan 
dün yapılmıştır. A. B. C. kurla -
rından namzed gösterilen talebe
ler evvela yazılı müteakıben de 
sözlü yoklamalara tabi tutulmuş
tur. * Uhidekl beynelmilel hukuk 
akademisinin açacağı kursa bizden 
de iki talebe iştirak edecektir. 

• 

Bu nizamname neşri tarihinden 
itibaren muteber olacak ve 15 Ha
ziran 939 dan itibaren her türlü 
iş ihtilafları bu nizamname hü
kümlerince halledilecektir. 

Bu nizamnamenin iş hayatımız

da sükun ve intizamı kökleştir -
mesi bakımından çok büyük fay
daları görüleceği muhakkak ad
dedilebilir. 

Hafif enin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

....................... , ..................................... . 
Tarilıi Uoman : No. 9 

- Bütün Şam kadınlarının kal
binde yaşıyan bir adam - benim 
için çirkin olsa da - güzeldir. Ben 

evlenmek istemiyorum dedim ya .. 
Eevlerımeğe karar verirsem, o 
zaman tekrar konuşuruz. Haydi, 
yol ver bana .. Evime döneyim. 

Haccac adamlarına şu emri ver
di: 

- Fatmayı evlenme kararını 
verinciye kadar zindanda hapse
diniz. 

Ve adamlarına elile çekilmele
rini bildirdi.. 
Fatmayı zorla sürükliyerek ta-

Yazan: CELAL CENGİZ 

racadan sarayın zemin katına in
dirdiler. 

* Fatma zindanda inlerken, Mek-
keden gelen haberler Halifeyi 
sayfiyesinden Şama indirmeğe 

mecbur etmişti. Mckkede Abdul
lah Zübeyr, Hicaza gelen hacıları 
ve yolcuları adamakıllı soyduru -
yor ve geri dönenlere: •Şama gi
derseniz, halifeye haber verin .•• 
Buranın hlkimi benim!• diyordÜ. 

Halife Abdülmelik Şamda bü
y(lk bir ordu hazırlıyarak, Hac
cacın kumandasında Hicaza gön-

mesi muhtemel olan Milli Şefi - ı--------------
ı;nize aid istikbal hazırlıklarile 

meşgul olmuştur. Müteakıben Ve
kil beraberinde Vali ve Polis mü
dürü olduğu halde Dolmabahçe 
sarayına gitmiş, Cumhurreisimi 
zin ikameti için ayrılan daireyi, 
yapılan hazırlıkları gözden geçir-

dermeğe karar vermi.şt~ 

• Yeni Kıihe Nasıl Kuruldu? 
Ordu kısa zamanda eksiklerim 

tamamladL Haccac ordunun ba
şına geçerek - halifeden talin,at 
alaı - yola çıktı. 

Halife Abdülmelik, Hacc~ca 

gizlice şu emirleri vermişti: 
•- Mekkeye girmeğe muvaf -

fak olamazsan, boş yere kan di5k
me. Mekke yolunda yeni bir kıi OE 

yap .. Gelecek hacıları yeni k.i.lıe· 

ye sevket!. 
Haccac Mekke önlerine geldı .. 

Karargah kurdu .. Aylarca çalıştı; 
fakat şehre girmeğe muvaffak o
lamadı. Halifenin dediğini yaptı. 
Boş yere kan ı..ökrnedi. Biraz gErl 
ri dönerek •Kubbeli Hadra• yı 

yaptırdL Yeni kabeye ne lazımsa 
tedarik etti. Yeni tesis edilen ka
benin mimari ve zinet noktasın
dan aslından ta.rkı yoktu; o ka
dar mükemmel taklid edilmişti. 

Haccac, hacıları vollarından zor-

miştir. Faik Öztrak gazetecilere 
şunları söylemiştir: 

c- İstanbulda birkaç gün ka
lacak vilayet işlerile meşgul ola
cağım. Milli Şefimizin İstanbulu 
bugün, yarın şereflendirmeleri ta-ı 

karrür etmiştir .• 

la çevirtmeğe ve kabeyi tavaf e
der gibi, burada ziyaret ve <ta
vaf) ettlrmeğe başladı. 

Bayranılarda kurbanlar kesilir, 
mevltldlar okunur, mutad gün -
lercJe kfıbede ne gibi merasinı ya
pılırsa, yeni kabede de aynı ya
pılırdı. Kubbenin üstüne mükem
mel bir csiyah örtü . örtülmüştü. 

Kıl.beye nezaret etmek için vazi
f!!dar ne kadar merrl\lr ve hade
me varsa, ondan bir misli fazlası 
cyeni ki'ıbe· ye tayin edilmişti. 

Yeni kabede buhu_rlar yandıkça 
intişar eden latif kokular çok u
zaklara kadar yayılır ve kabeye 
gelen hacılar (kubbe) yi görme
den bu kokularla karşılaşırdı. 

Haccac yeni gelen hacıları bu
raya çekrneğe başlamıştı. (Eski 
Kabe) nin yolu kapanmıştı. Hacı
lar (yeni Kabe) ye kor~arak ge
liyordu. Haccacın zulmilnden yıl

mıyan kim vardı? Hali!e Abdü1 -
melik. hacıları Mekke valisi Ab-

tim .. 

Meyhaneden üçümüz birlikte 
çıktık, bir pastaneye gittik. Ora
dan da bir taksi ile bi2im eve gel
dik. Baylar: 

- İçeriye girelim de birer kahve 
içelim! dediler. Ben: 

- Olmaz, dedim. Geoeyarısın
dan sonra sizi evime kabul ede -
meın. 

Fakat beni dinlemediler, zorla 

dullah Zübeyr'in zulmünden kur
tarmak isterken, zavallı hacıların 
yeni bir işkence ve zorlukla kar
şılaştığından haberdar değildi. 

Haccac, Halifeye gönderdiği bir 
mektubda: 

cMekke yolunu kapadım. Ha -
cılaT (Yeni Kdbe) ye akın ediyoT
lar. Burasını o §ekilde tezyin et
tirdim ki, siz de görseniz gözleri
niz kamaşacak ve eski Kabeyi u
fı.utacaksınız!. 

Diyordu. Halife (Yeni Kıl.be) yi 
görmeğe gitmişti. Burada Hacca
cın gösterdiği liyakat, takdirin 
.fevkindeydi. Abdülmelik de yeni 
Kabeye birçok şeyler ilave ettirdi. 
Yıllar geçtikçe (Yeni Kabe) hacı
lar tarafından eskisinden fazla se
vilmişti. İslam fileminden (Yeni 
Kabe) yi ziyaret için akınlar ba,·
lanuştı. Herkesde hacı olmak mf
rakı uyanmıştı. (Yeni Kabe) du
varlannda resimlerle (Ahiret) 
korkunç ve latif ahvali canlanclı -

evime girdiler. Ben de biraz sonra 
kapının önünden geçen bekçiye, 
bu adamları evimden çıkarmasını 
rica ettim. Bekçi her üçümüzü de 
karakola götürdü. 

G<!nç kadın mahkeme salonun -
dan çıkarken: 

- İşte böyle .. dedi. O gece der
dimi unutmak için, sarhoş oldum, 
başıma bu geldi. 

MEHMED HiCRET 

rılmıştı. (Sırat) resmi ziyaretçi -
!erin tüylerini ürpertirdi. Kıldan 
ince bu köprüden koskocaman bir 
insan nasıl yürüyüp geçecekti? 

cCennet ve Cehennem. resim -
!eri de meşhur san'atkarlara yap
tırılmıştı. Cennette, içinden (Kev
ser şarabı) akan nehirler, çam or
manları, yaz kış meyvaları tüken
miyen ağaçlar, lıi.tif kanadlı kuş

lar, melekler .. Hasılı insanı bir ba
kışta cezbeden sayısız güzel man
~aralar (Yeni Kabe) nin duvar -
larında bütün ihtişam ve şaşaasile 
göze çarpıyordu. Duvarların diğer 
kısmında da (Cehennem) in insa
na dehşet ve korku veren manza
raları görünüyordu. Mütemadiyen 
yanan ve kızıl alevler saçan cCe
hennem deresi• ziyaretçiler üze
rinde öyle müthiş ve Ani bir te
sir yapıyordu ki, kötü ruhlu in -
sanlar derhal ıslahı nefsederelr. 
(Yeni Kabe) den çok çabuk değiş 
miş olarak dönüyorlardı. 

(De•amı Yu' 

Türkiye - Birleşik 
Amerika 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEİ' 

1789 senesi nisanının otuzuncu 
günü, Corc Vaşington, N evyor~ 
hükumet konağının içtima sal<r 
nunda, Amerikanın birinci cuıır 
hurreisi olarak demokrasiye sa · 
dık kalacağına yemin etmiş ve ~ 
tidarı eline almıştı. Bu hükiiınel 
konağı bugün de ayni yerde ve 'f 
kilde duruyor. Fakat AmerikaJI~ 
bir buçuk asır içindeki İktısadi 1~ 
mali inkişafının maddi deliJletl 
olan elli ve hatta yilı katlı mu ' 
azzam skay skreyperler arasındl 
adeta kaybolmuştur. 

Amerikalılar, bu tarihi ha&se° 
nın yüz ellinci yıldönumünü kU1' 
!ulamak maksadile. Nevyorkta e~ 
ternasyonal bir sergi açmıya k3" 

rar vermişlerdir. Fakat bu, Atı'~ 
rika tarilıine aid bir hadiseyi tes'> 
merasiminin hududlarını aşara~ 
milleller arasında daha iyi taıılf 
mayı temin için bir teşebbü' Jlll' 
hiyetini aldL Sergiyi tertib edeo· 
lere göre, bu tanışma, insanlııf1 

daha mes'ud ve daha müreffeh Y' 
~ama şartları temin edecek ol; 
cyarının dünyasını· hazır!ıyac 

·~' tır. Binaenaleyh hem Amer.1 ~ 
halkına karşı bir dostluk cemıl 
yapmak, hem de bu yükırek gaY~ 
ye hizmet etmiş olmak için elU. 
den fazla devlet Nevyork sergi 
sine iştirak etmektedir. Türkiye· 
miz de iştirak eden devletler a; 
sındadır. Sergi dairesi tarafın 
Türkiye günü olarak ayrılan e•" 

·ıu"' vellci pazar günü akşamı Mi ' 
fimiz, sayın İsmet İnönü, ingil~ 
ce bir hitabe ile Amerikayı sel•; 
larnıştır. Amerika vatandaşlar• .. 
vesile ile Cumhuriyet Türkiyc51 

a 
nin hedef ve gayelerini, Büyük lr 
fin ağzından kendi anladıklaf1 ıl" 
sanla öğrenmiş oluyorlar. Aflle . 
kalılar, bu veciz hitabeden an~ıl 
mış olacaklardır ki, Cumh~rıı ıJ 
Türkiyesinin gayeleri Arner~ ~ 
gayelerinden farklı değildir. Jl,.ı 
de Amerikalılar gibi, sulhun . 
iyi geçinmenin samimi taraft9fl 

yız. Ve 1928 senesinde Kellog_ ~ 
tını tehalük ile kabul etmemız. , 

""S 
yüksek ideale bağlılığımızı go. , 
termektedir. Cumhuriyet Tür)CJ ~ 
yesinln her umdesi, Amerik~ 
da umdelerine uygundur. Bu d 
katlerin Amerikalılar tarafın ar 
bilinmesi, iki memleket aras'''.r 
ki münasebetleri takviye ede<'' 

tir. ıı' 
Amerika, Avrupadan uzak ı.ıil 

memleket olmakla beraber.~~ 
memleket hallcı daima ceskı d ~ 
yanınc mukadderatı hakkınd8 ı; 
kın bir alaka beslemiştir. BU· , 
dereceye kadar Amerika hal~"' 
aslen eski dünyalı olmasından f 
ri geliyor. İkinci bir sebeb de ,, 
niş bir hürriyet havası içinde} 
şıyan enerjik bir halkın, lı 'i 
memleketlerde olup bitenlere jJl 

§1 ıakayd kalmamasıdır. Aıflcr ır 
halkı başka milletlerin ne ya~ ı 
ğını öğrenmek için okur. g;t~ ( 
kur, gazete okur. Eline gııçe~ııl· 
kur. Radyodaki nutukları dı ıl 

Koni rıınS Sinemayı seyreder. e 
1 
r 

kaçırmaz. Ve nihı.yet seyalı9 ıı~ 
der. Amerikalı, daiına t>aŞk~tıU 
hakkında maliimat edinmek 

1
0

r1 
. . d k d 5" yacı ıçın e yaşama ta ır. ,'f 

edindiği kanaate göre. bir ııır~ıJI· 
ketin veya bir fikrin ya lctı il'' 
yahud da aleyhindedir. A.Jller .,..,, 

(Yazısı 6 ancı ıaby 

Hoca İle Keçi .,-
Bır köylü ormandan ıM"••";,.6ol 

keçi l'Örür ve lalar. FaJ<al ~ ,O' 
korltttıtu l(lıı k~lyt kiJ ~ 
tiirerek sorar: .-'' 

- Boeam ba k~l:rl o..,..aııP 
dom. haram mıT Belill mıT b,,,.ı 

Boca selllb keçlyl •f>rtınce 
ldlabı tanııtınr. KG7lü: __ Jfdl• 6ıJ' 

- Hocam "im var, ıı~-
ııırar eder. Fabl boca: elJSl<"ll<· 

- Daha k~I -ine 1 /1 
Bira• daha karışhrarak: .......... ~ 
- Veli ııacak vdi -1< k,.ı>" 

bulunan k* kly _......-
ltllab ö7le emredl•or, der. b,.ıı.-" 

Bilyükdere klbrll fa pel 
t.ornacı Fetb.l 



Sanayi Birliğinde 
---------------------------8 '" r Yıllık Sanayi 

Faaliyeti Ne t-malde 
Birliğin Hami Reisliğini 
Kabul için Reisicumhura 

Müracaat Ediliyor 

D
ün, öğleden sonra İstanbul üyaç vardır. Federasyon kurul -
Sanayi Birliği, Ticaret O - duğu zaman hususi fabrikalarla 
dası içtima salonunda se • Devlet fabrikaları arasında her 

nelik kongresini yapmıştıi'. Kon- türlü anlaşma için daha ziyade 
&rede okunan ve heyeti umumi- imkanlar hasıl olacağına şüphe 
Yece tasvip edilen raporun mü • yoktur.• 
.him tarafları şunlardır: , Çoraplardan bahsedilirken. ço-

cSanayi grupları arasında do - rap fabrikatörlerinin ucuz ve sağ
kuma ve gıda sanayii en yüksek lam çorap işini bir prensip olarak 
istihsal derecesine vtısıl olmµş - orta atılmakta , bu yolda müte -
hır. Deri sanayii geçen sene mu - hassıs getirtmek, kooperatif yap-
aıneıe vergisi ile istihlak resminin malt hususunda çalışmalara baş-
tatbik şekilleri yüzünden müş - !andığı izah edilmektedir. 
kul mevkide kalmış, fakat hüku- istanbulda yapılması tasavvur 
ınetimizin vergil(\rin cibayet u - edilen sergi binama aid verilen i- • 
sulJerini değiştirmek suretile de- zahatta deniliyor ki: 
ri sanayiini tazyik eden sebepleri - cNışantaşındaki yarım kalmış 
ortadan kaldırmasile bu hal zail sefaret binasını tetkik ettik, ser-
01rnuştur. gi binasına elverişli olmadığını 
Yalnız bu sene deri fabrikatör- anladık. Sergiye müsait bir yer 

leri takas primlerinin yüksek o - bulmak için aldığımız emirler ü
luşundan şikayet etmektedirler. zerine tetkikat yapıyoruz. Yeni 
liükCımetimizi~ Birleşik Amerika Valimiz Lutfi Kırdarın imırr iş -
liükUınetile yaptığı ticaret anlaş- ]erine verdiği ehemmiyet karşı -
ınasının tatbikinden sonra bu sında bu ihtiyacı da temin ede -
nıuşküllin de er.tadan kalkacağı ceğinden emin bulunuyoruz .• 
ilmit edilmektedir. Kongre sonunda, Başvekillikle-

Büyük Ders 

D 
ünkü gazetelerde en mü -
him havadis şu idi: Milli 
Şef İsmet İnönü, son 3-4 se

ne içinde, kendi kendine çalışarak 
iogilizceyi öğreruniştir. 

Bu, :Milli Şefin azmini gösterir. 
Mekteblerimizde, ecnebi dilin 

öğretilemediğinden şikayet edi
yoruz: Bir ecnebi dil öğrenmek i
çin, en büyük pay, şahsi mesaiye 

düşüyor. 

Gençlerimiz, çocuklarımız için, 
İnönü'nün bu çalışganlığı büyük 
bir ders olmalıdır. 
Şahsi enerji, şahsi azim ve ira

de her zorluğu yener. Azmin elin
den hiçbir şey kurtulamaz. Her 
talebe, bir yabancı lisan öğren -
meyi mutlak surette kafasına koy
malıdır. Çalışmak, bir yabancı dil 
öğrenmek için, çocuklarımızın 
vakti yoktur, diye bir iddiaya kal

kışamayız. 

BORllAN CEVAD 

Hatay Kanunları 
Ve Fransızlar 

Koloneı Kolenin 
Beyanatı 

Fransa, Suriye 
idaresine Tamamile 
Vazıyed Etmemiş 

Raporda, beş senelik endüstri ri zamanında Birliğin hiımi reis - H ataydakı Fransız kumanda-
Planlar ımucibince Devlet fabri- !iğini kabul etmiş ol':n Milli Şef 1 nı Kole ; Hatay Meclisinin 
kalari!e hususi fabrikalar arasın- İsmet İnönü'ne ve Hukfımete te- kabul ettiği Türk kanunla-
da bir ahenk tesisine ihtiyaç ol- şekkür telgrafları _çekil".'eğ_'.!. v; rile Suriyedeki siyasi vaziyet hak
duğu ileri sürülmektedir. Fakat Reisicürnhurdan yıne Bırlıgın ha- kında gazetecilere şu beyanatta 
bu anlaş d t · t k · · · ı·-· · k b 1 buyurmaları mayı a emın e me ı - mı reıs ıgını a u bulunmuştur: 

çin sanayi erbabını bir araya ge- için ricada bulunulmağa karar ve- H t M·ıı t M r . . 
tıren bir sanayi federasyonuna ih- rilmiştir. -• a ay ı eH dec ısınbı;ı 
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Florya T amamile Bir 
Plaj Şehri O uyor 

• 
Floryaya Rağbeti Celb için Bazı 

Yenilikler Yapılacak 

W ali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar; Pazar günü Şile ve 
Çatalcadan dönerken Flor

yada da bir müddet tevakkuf et
miş ve tetkiklerde bulunmuştur. 

Mumaileyh; Floryanın süratle 
imarı ve bir yandan da ağaçlan -
dırılması için yapılan çalışmaları 
mahallen görmüş ve bazı emirler 
vermiştir. 

- Öğrendiğimize göre bu sene 
Flory adaki imar işlerinin mühim 
bir kısmı ikmal olunacaktır. 

Bu yıl Floryaya altmış bin fi
dan dikilmesi kararlaştırılmış ve 
.dikilme işine de başlanmıştır. Bu 
ağaçların ekserisi akasyadır. 

Geçen sene dikilen otuz bin fi
dandan ekserisi de tutmuştur. 

Floryada ve civarındaki arazi-

Vergiler - . 
lçın 

Bir Emir 
Yanlış Vergi 
Alınmıyacak 

Dahiliye Vekaleti; yanlış vergi 
muameleleri için vatandaşların 

rahatsız edilmemeleri hakkında 

dün vilayetlere mühim bir tamim 
göndermiştir. 

Bunda ezcümle şöyle denilmek

tedir; 

den bir kısmı - imar olunmak şar
tile - halka çok müsaid şeraitle 
verilecektir. 

Böylece, Florya civarındaki ye
ni sayfiye evleri ve dükkanlarile 
modern bir plaj şehri vücude ge
tirilecektir. 
Diğer taraftan halkın Floryaya 

daha fazla rağbetini celb için bu 
sene; plaj ve gazino ücretlerinde 
yeniden tenzilat yapılacaktır. 

Yaz ve plaj mevsiminde bilhas

as Pazar günleri halkın tren ve 
otobüslerle Floryaya yaptığı bü

yük akınlar nazarı itibara alına
rak İstanbul - Florya arasında, hiç 

olmazsa Pazar ve tatil günlerinde 
vapur işletilmesi meselesi de e
hemmiyetle tetkik olunacaktır. 

Hindistan 
Türkiye 

• • 
ı ıcaretı 

:-:-----_.::;:..::...=::..:.:.::::..:.:.:..:.:.:.::.....::.:...:....:.::.:.:..;:___________ Türk kanunlarını; atay atat ı-

H A V A S E f E R L E R j ka karar -~er~esi; ~ay_~eti mucip l 
birşey degıldır. Çunku; Hatay 

B V l s , --E • Devleti mıistakildir Ve memleke-

cBazı yerlerde Hususi İdare -
!erce yapılan tahsilatın; esas müf· 
redat defterlerindeki mükellef -

Jere ait sütunlara işlenmemesi 

yüzünden vergi borçlarını öde -
m!ş olan vatandaşlarır ıkıncı de

fa tasfiye olundukları ve hatta, 

haklarından tahsilat kom•syonla
rınca haciz ve hapıs kararları ve

rilereke kanuna muhalıf hallere 
sebeb olunduğu viıki şikayetler -
den anlaşılmaktadır. 

Yeni Komiser Yakında 
Şehrimize Geliyor 
İktisat Vekalctmdcn şehrimiz 

Türk Ofisi Müdüdügüne bildiril
diğine gere Maı ıal ; Mısırda ika
met etmek ve memuriyet Mısır, 

Türkiye, Suriye, Fil.stiıı, Mave
rayı Ürdün, Suudi Arabistan, l -
rak ve İrana şam 1 olmak üzere 
İngiltere Hükı'.ımetınce, Jlindis -
tan Hükı'.ımetının ticaret komi -
serlığıne tayın olunmuştur. 

Mumaileyh yakında Türkiye 

Hindıstan ticaretine ait işler ve 
bu ticmaretın inkişafı ıç :ı. şeh

rimize gelecek ve Ankaraya gi -
decektir. 

U 1. ı ür at, mtııyet tin ekseriyeti de Türktilr. Şu hal-
de; Kemalist idarenin uzun tec -

, 'e von ror temı·n E' .Jı·ldı· rübeler sonunda vücude cgtirmiş v j .& 1 T ~ a 1 olduğu modern Türk kanunları -
nı, bu ülkede de tatbi~<a karar ver

Seferlere Bir Nisanda Başlanıyor 

N isanın ilk gününden itibaren 
açılması kararlaştırılan İs
tanbul - İzmir - Ankara 

tayYare hattı için son hazırlıklar 
da ikmal olunmuştur. 

Ayni seferlerle beraber Ada -
ııa hava hattı da işlemeğe açıla -
Caktır. Bütün bu seferlerde; Dev
let hava yolları idaresi; sürat, em
niyet ve konforu temin etmiştir. 
. Tekmil tayyareler yeniden tel

sızıe techiz olunmuş ve son sis
te rntayareler bu hatlara ayrılmış
tır. 

tan sonra halkı tayyareye binme
ğe teşvik mahiyetinde olmak ü -
zere Yeşilköyde ve İzmirle Ada -
nada tenezzüh uçuşları yapılacak 

bu uçuşlara büyük bir ehemmiyet 
verilecektir. 

Tenezzüh uçuşlarına; bilhassa 
kız ve erkek mektepliler ve genç
lerin de grup halinde iştirakleri 

için çok ucuz bir tarife tatbik o
lunacak; talebelerimiz ve genç
lerimiz bu suretle de havacılığa 
teşvik olunacaklardır. 

- İstanbul - İznür hava Y?lculu- yeni Çimento Fiyatları 
Ru 20 liraya ve Istanbul - lzmir -
Ankara yolculuğu ise 40 liraya ya
Pılacaktır. Bir yolcu İzmirden sa
bahleyin tayyareye binerek ayni 
gün hem İstanbula ve hem de An
karaya gidebilecektir. 

Yolcu bir kazaya uğradığı tak
dirde veresesine bin lira sigorta 
Parası verilecektir. 
Diğer taraftan sefer!Er başladık-

Çimento fiyatlarında yapılan 
son tenzilat dün vilayete bildiri!-

miştir. 
Bu tebliğata nazaran; fabrika -

da; - vesaiti nakli;ıe de içinde -
bir ton portland çimento; 15 lira
ya satılacak ve çabuk sertleşen 
portland çimentoları ise 18 liraya 
satılabilecektir . 

ZORBALAR 
SALTANATI 

!'.u. 86 

- O: .. Lı'.ıtfünüze teşekkür e -
<i€rim ... Ne değerli bir hediye doğ
~usu.. Haremde doğru dürüst bir 
arernağası yoktu. Vallahi efen -

di hazr.,,lleri umurdide bir zatı 
§erifsiniz vesselam .. 

Demiştı. 

•• 
Canan, gecenin !şünuşuna, 

CÜtnbüşüne iştirak etmediğinden 
boı, bol uyumuştu. 

1 
liamid efendi şarabın, uykusuz

_u_iitın verdiği mamurluğu çözmek 
~~n hamama girmiş yıkanıyordu. 
ıraz sonra da yatağına yatıp ak

lama kadar uyuyacaktı. Zaten 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

sabah olmuş, güneş beş mızrak 
boyu havalanmıştı. Cananı kaldı
rıp hazırlatmak, haremağasını ter
fik edip yollamak lazımdı. Bina
enaleyh; Canan kalkmamış ise 
kaldırtmalı ve yıkanıp hamamdan 
çıkıncıya kadar icap eden talima
tı vermeli ve hiç olmazsa son ola
rak hamamda dildadesini görmeli 
ve kucaklamalı idi. 

Hamid efendi; yanında kendisi
le meşgul olan gözdelerine şu 

emri verdi: 
- Kızlar; acaba Canan kalk -

madı mı daha hala? .. 
İçlerinden biri mukabele etti: 

mesi; gayet tabii bir şeydir .. 

Fransızların SuriyedP; doğru -
dan doğruya idareyi ellerine al -
dıkları yolundaki haberler doğru 
değildir. 

Fransız ordusu; son Humus hti
disesine müdahale etmemiştir. O
radaki bütün hfıdise; Asbetülke -
remi partisi mensuplarile Suriye 
jandarması arasında bir müsame
me vukua gelmiş olmasından iba
rettir-.• 

Beynelmilel 
Panayırlar 
Bu Mevsimde 

Nerelerde Açılacak 
Bu mevsimde açılacak olan bey

nelmilel panayırların isimleri bir 
liste halinde alakadarlara bildi

rilmiştir. 
Marsilya 15 inci 

panayırı 16 Eylül -

beynelmilcl 
2 Teşriniev-

_ Hayır; efendi hazretleri... 
- Haydi git kaldır ... Al hama

ma getir ... 
Hamid efendiyi cariyeleri ma -

sajlıyorlardı. Hamamın göbekta
şına yapılan bir sedire sıska vü -
cudünü uzatmış, gözleri kan çana
ğı içinde soluğu kesilen tıknefes 
beygirler gibi kesik, kesik solu

yup duruyordu. 
Canan; yatağından fırladı. De

kolte halile hamamda bulunan e
fendisinin yanına koştu. 

Biraz sonra; hamam halvet ol
muş, içeride Hamid efendi ile Ca
nan haşhaşa kalmıştı. Bu hal e
peyce sürdü. Efendi, bu müddet 
zarfında gözdesine hem maddi ve 
hem de manevi son bağlılığını iz

har etmişti. 
Canan, sevinç içinde idi. Çün

kü; Kaptanıderya Ramiz Paşa gü
zel ve dinç bir adamdı. Herhalde 
cinsi ateşini bu zorb31ar hocasile 
yatıştırabilecekti. Sultan Musta-

Bunun; memurları tarafından 

işe Hizım gelen ehemıyetin atfo -
Junmaması yüzünden ve muktazi 

kontrolların zamanında yapıla -

rak önleyici tedbirlerın alınma -
masından ileri geldiği anlaşılmak

tadır. Badema; işaret olunan nok
talara alfıkadarların dikkat na -

zarlarının çekilmesi ve mükellef

leri lüzumsuz yere tazyik ~derek 

kanunsuz muameleye sebebiyet 

verenlerin de; edrhal cezalandı -

rılmaları ehemmiyetle bildirilir.• 

ve! arasında açılacaktır. 

Belgrad panayırı otomobil sa
lonu da 939 senesi 1 - 8 Nisanın
da ·açılacaktır. 

Yine Nisanın 15 - 24 ünde de 

ilk!Aıhar nümune panayırı, 7 - 17 
nümune panayırı açılacaktır. 

fadan, Hamid efendiden bıkmış, 

hatta iğrenmişti. Gül goncesi ka
dar toplu ve sıkışık olan mevcu
Jiiyeti bu ihtiyar ve sünepe herif
ler elinde bir lodos rüzgarı gibi 
sarartıcı bir hale dönmüştü. Bir 
an evvel bu mendeburlardan kıir
tulduğundan dolayı memnun o
luyordu. Yapacağı vazife ayrı idL 
Padişaha ve eefndisine hizmetini 
yapacaktı. 

Fakat; bütün bu hizmetleri ya
parken de ,dinç ve çetin bir el ile 
sarmalanmış vücudünü durmadan 
gıcıklıyarak tatmini ateş etmiye 
çalışacaktı. 

Hamid efendi; anber ve baha -
ratlı macunla hassasiyetini tah -
rik ettiği sıska mevcudiyetini son 
olarak Kamertab kadar sevdiği 

gözdesile zorla hareketlendirdi. 
İcap eden taliınatı verdi. Ayrıca 
da harenıağasına direktifler yağ
dırdı. Ve neticede Ramiz Paşa ko
nağının yolunu tutturdu. 

Vekalet; mumalleyhln müzake
re salfıh!yetini:ı tanınmasını ve 
kolay !ık gösterilmesin. tebliğ et
miştir. 

--00--

Üstündağ ve 
Arkadaşları 

Bu Akşam Ankaraya 
Gidiyorlar 

Otobüs muayenelerinde usul -
süzlük ve asri mezarlık satışında 
yolsuzluktan dolayı haklarında 

lüzumu muhakeme kararı veri -
len eski İstapbul Vali ve Beledi
ye Reisi Muhiddin Üstündağ, Be
lediye Fen Heyeti Müdürü Hüs
nü, Varidat Müdürü Neşet, Dai
mi Encümen azalarından alaka -
darlar bu akşam Ankaraya hare
ket edeceklerdir, Duruşmalarına 
ayın üçünde Temyiz Mahkeme -
sinde bakılacaktır. 

Şimdi; Hamid efendi Osmanlı 
İmparatorluğıı içinde Padişah -
tan bile evvel gelen bir kuvvet ve 
kudret sahibi idi. LAf değil, Dev
leti Aliyeyei eline geçiren baş zor
ba ile baş müşavirini avucu içine 
almıştı. 

Gün geçmiyor, elı altından Pa
dişaha gönderdiği haberlerle a -
vunup dur yordu. 

Sultan Mahmud da Hamid e -
fendinin yaptığı hizmetlerden 
memnun idi. Herhalde çok geçme
den bu kadınlar vasıtasile zorba -
!arı yere vuracaklarına kani idL 

Hamid efendinin bir hafta geç
meden Canandan aldığı haberler 
gönlüne ferahlık verebilecek de -
recede büyüktü. Ramiz Paşa; dil
bere kökünden gönül vermiş, ya
nından ayrılmalt istemez bir hale 
gelmişti. 

Bunlar böyle olmakla beraber 
pliin tamamlanmamıştı. Yapılacak 
tek bir iş daha vardı. Bu da Alem-

~SON TELGRAF- l MART 1939 

iz mir 
Fua ı 

Hazırlı{;ı 
Vekaletin Yeni ve Mü~im 

Bir Tamimi 
İktisat Vekaletinin; 939 Fua-

~ lrLme, 
Doğru Söz 

H 
enüz. mealeğe yeni girıniş, 

genç bir gııızeteci arkadaşa, 
geçen gün )l&ıı işleri mlldiiril 

§ÖY le çıkışıyordu: 
- Dün akşam yazdığınız hava· 

disler çok kötü idi. Hem de aL yaz· 
mışsınız.. 

rının geçen senelerden daha mü- _ Aman efendim, çalışıyorum .• 
kemınel bir eser halinde yüksel- çok yazdım.. Hem de itinalı ) az _ 
mesi için daire ve müesseselerin Jlll§!ım. 

icap eden yardımları esirgeme - _ Bu siziıı iddian.... Fakat ha-
~elerini alakadarlara bildirdiği.- lkikat benim söylediğim gibi idi. 

nı yazmıştık. • . . . , Ben, bu muıuı""vereye kulak ka • 
Bu kere Vekalet yenı hır tamim ._ _ _. d Muh ----' hat 

.. . . ı JHU .. ıyor unı. avere IP-CIUl, • 
daha gondermıştır . .Bunda; Ve - ı ·~ b• b. h · · d h. ·· • İzmir MI asa ı ır ava ıçın e ll' muna-
kfilet, 9 uncu · Fuarının ma- 1 .__ h lini. aldı. B. · · ı · • • . ....şa a wm )"82J ·~ erı 
li varlıgınuzı her bakımdan belır- .. d.. .. .. · 1 k . . ınu urunun, genç ve yenı me, e -
tecek vasıfları haız, sınai ve zıra- ,d k bul ttire ed.ği 1 af 
i bakımlardan üstün eser olması a•a a e m 1 ar şn 

idi: 
ve herhangi bir sınai müessese -
nin, dahilde istihsalatını sattığı

nı düşünerek iştiralt etmemek gi
bi bir vaziyet almamasını bildir
mekte ve Fuara el ve gönül bir
liğile iştirakin icap ettiğini; mü -
esseselerin toplu bir şekilde iş -
tirak ederek bu biricik enternas-
yona! Fuarımıza gereken ehem -
mi yetin verilmesini istemektedir. 

İştirak edecek olan firmaların 
isimleri İktisat Vekaletine bildi-
r ilecektir. 

Te izlik 
• 
lşleı·i 

Belediye Reisl )! şehrin ve 
butün sokakJ.ı.rın temiz tutulma-
sını teı:r.'9:. ıçin başladığı temızlik 

m.:.-adelcsine yeni bir hız ver -
miştir. 

Şehri kırletcn veya dükkiinları
run önüne öteberi atan esnaf ile 
halkın cezalandırılmnsı hususu -
nun bazı yer !erde l.'ıyıkile temin 
ve kontrol edilmedığ• anlaşıldı

jimrian dı".n şubelere sıkı bir emir 
gônderilınıştir. 

Bu kabi! suçıarCian dolayı ceza 
alma ' Unın de daha çabu ·lan
dırılmJsı ve para cez:ılarımn he
m~n tak.p ve tahsil olunması da 
kararlaştırılmıştır. 

Sen henüz hn işi öğrenemedin., 

Daha çok çalışmalısın. Senin gö· 
zünle, senin telikkilerin ile çok, iyi 
\;e mükemmel gördüğün mesain, bi
rim gözümüzle aksinedir. 

Genç arkadr,, hu hakikatleri bir 
türlü kabul edemezdi. Çünkü, he,,üz meı;leki iyice kavrıyamamı·tı. 
J)tişiiııceleriude, kendi telakkileri
.ne göre, bugün için haklı idi. Hak· 
sız olduğunu, aneak &eneler ı:c;;tik· 
ten, mesleği iyice kavradıktan son· 
;.ı aııhyacaktı. 

Sonra, bu genç arkad•ı da, nilın 
;yet bir iru.andı. Beşeri zliları 'at· 
dı. Bütün diğer insanlar ı:ibl, kıı -
surlarının söylenmesine tahaınmlil 
edemezdi. Kabahati üzerine alına)·• 
istemezdi. Hakikati • eğer acı ısc -
tevekkülle karşılıyamazdı. lllııılo· 

ka, kendi noktai ııuarının hakikat 
oluşunda ısrar edecekti. 

Yııkarıdanberi anlattığıw bu ha
diseyi, şunun için yazmağa luıum 
gördüm: 

Son günlerde baz.ı müessesderde, 
bazı hadiselerİ!ı tahkikatı > ~ınlı· 

yor. Akislerini gazetelerden oku
yoruz. Fakat dikkat ediyorum. l{ı n
sıı kabahati üzerine almıyor. llakı· 
kati - acı ise - kimse riza ile ~~imi 
etmiyor. 

Ekseri inı::anlarm, diğer biıııin 

canlı mahluklardan dah:ı aş:ıgı o· 
lan bir huyları var: Kabahati Ü· 

zerlerine almamak, a<ı hakikatleri 
kabul etmemek. 

Dıg-er taraftan birkaç gün ev • Halbuki, insanların insanhğr da, 
vel şehrimizin ana cadde ve so- Ne yazık ki, ekseriya bu faziletlerle 
kaklarına asılan halkımızı t<-miz- ölçülür. Doğru •ÖZ, ııiçir bıı kadar 
!iğe davet lcvhalan filme de alın· antipatikdir acaba?. 
mıştır. Belediye bu filmleri bü - Rl'ŞAD f'EYZI 
tün sinemalara tevzi edecek ve ' 
her seansta halka temizlik öğüt-
!eri verilecektir. 

Maarif 
Şurasına 

Hazırlık 
Kaza maarif memurları ve or -

ta mektep müdürleri dün, yine, 
Maarif Müdürü Tevfik Kut'un ri
yasetinde bir toplantı yapmışlar
dır. Maarif Müdürlüğü binasında 
yapılan bu toplantı bir saatten 
fazla devam etmiştir. 

Toplantıda Şuraya hazırlık iş

lerinin teferruatı üzerinde görü -
şülmüştür. Perşembe günü de ya
bancı mektep muallimleri Senbe
nuada bu maksaUa bir toplantı 

yapacaklardır. 

dar Mustafa Paşa tarafından İs
tanbul ve civarında bulundurulan 
zorbaları birer bahane ile uzak -
!aştırmak .. 

Bir şeytan kadar kurnaz , bir 
cadı kadar yırtıcı ve boğucu olan 
Hamıd efendi bunun da kolayını 
bulmuştu. • 

Fakat; bu işi ancak Sultan Mah
mud yapabilirdi. Mesela; Alemdar 
Mustafa Paşanın muhiti olan Rus

çuk üzerine bir Rumeli voyvoda
ınıu saldırmak.. Rusçuğu yağına 
ettirmek .. İstanbula Alemdar ile 

gelen Rusçuk ve civarı ayanları
nın evlerini barklarını soydur • 
mak .. 

Hiç şüphe yok ki; bu o derece 
kolay bir §t'Y değildi. Çünkü; Alem 
dar Mustafa paşaya karşı koyabile
cek bir voyvoda bulmak müşkül
dü. Şaka değil, zorba başı herkesi 
susturmuş ve korkutmuştu. 

(Devamı var) 

Sec İm Faaliyet! • 
Müntehibisani intihabatına ba< 

!anmak üzere ha2.ırlıklıır dev ~ 
etmektedir, Defterlere karşı !tir :ı 

için mahkemeye müracaat müd -
deli bu akşam hitama ennekted 
Müstakil meb'us namzedi olar 
şimdiye kadar lntllı!ıb heyeti tc 
tişiyeslne müracaat edenler dört 
kişidir. Bunlardan biri avukat, t • 
ri baytar, biri doktor ve diğeri c ~ 
müstakil bir evkaf müdürüdı:

Bunhra aid kanuni merasim ya
pılmaktadır. 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kurs Salonları 
Soğukmu 

Hava. tebJlkesl.ndeD korunma 
kunla.rına cleTam eden okuyucu
Jarunızda.a bıriudeı.1 &ldJİ'llllll bir 

mektubda kars aaloularmın Uazı .. 
lannm ootalllııf9ıulaır ıılkiJel •- 1 
dllmckte ve ~ fi1'Je cknit -
mekt.edir: 

c- PaWa ......, dahilinde bir 

kurSa sid.i7orum. Ders cOrdufü ... 
ınus Alonda moha 7&J111Uyor. Ga
liba lıımllJl için lcalr tdtn lah•isat 
kmln ed.Hemellllf.. Berke;, soiuk
tıı.n deni lali<ll> ..ıem«liiı cibı, bu 
yllzdu kana dnamı bir lst<ksh
llkle kabal edealu de. eluyor. llaf
ka sem.Uerde oWran bazı tanıdık
lardan da. lşlttijlmc cöre, dı..rer 

ban yerlerde de bô7le sobalar ~·an-
11111'0rmllf. Ba itin en kaa bir za
manda hall~ilmesl iç.in eaym ra
setenizde naaan dlkkaU <'elbetme
nizi. rica edcrlm.a 

Qer kurs salun1.uından ba.u -
lan bakilratea atılım7orsa oku
yucu.nnu.un haklı eik&:Jetine bJ:ı. 

de iftln,k t'de.r, halla k~l:ı.ra ı JD• 

dınnak için Once kuf'Marı ısııma
yı aliladartarda.n dll~rb.. 



I 
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1 Filistin Meselesi Nedir? . 1 jMeraklı Şeyleri :\ YE 
konferans Bir Netice'Z~.:::.:::= 
Vermeden Dağı dı ılı. 

Yunanlılar, zarın tcacluu Palamede-
lere atfederler. Romablar da buna me
rak sarmışlardı. İmparator Klod, bu 

oyuna ald bir lallmalname neşretmek 

KIS K ANÇLIK 
Arab Birliği Arzusu Acaba Eir Gün 

Gelip Tahakkuk Edecek mi ? . 
Fakat, YahudiMeselesiNeOlacak 
F 

ilıst.n meselesini konuş -
mak için Londrada topla -
na'I konferanstan daha bir 

netıce çıkmad.ğına bakan Avru
pa gazetelerı bunu muhtelil su -
ret.erde izah etmek istiyorlar. 

Konferansın üç haftadanberi de
vam eden raa;ıyetinden henüz bir 
netıce çıkmamış olması Arablar
la Yahudiler arasındaki davanın 
öyle bırkaç hafta ıçinde konuşu -
lup da halled livcrecek işlerden ol
madığındandır. Londra müzake
releri şöyle cereyan etti: 

----::a 

Hlistinde Yahudiler böyle el örgutıl otobüslerde seycıhat ediyorlar 

Arablar mühim teşkilat vücude 
getirerek şiddetli bir mukavemet 
hareketine girişmişlerdir. 

mecburlyetlnde kaldı. 

O devirde zarlarla kehanetde de bu· 
lunulurdu. Ve bwu. Kleromansl der
lerdi. 

Bu merak orla ealda Fransa7a da 
ılra,.et etU. Sen LW bunu menetmiye 
cok uğraştı. Fakat muvaffak olamad.L 

Fransızcada zara (De) derler. Ka
dmlarm diki' dikerken parmaklarına 

taktıkları (yüksük) tere de (De) de
nilir. Fakat, her ikisinin menşei bir 
deilldlr. Za.rın asit (Datum) dur. Tail 
bildirrn demt.'ktlr. iklnclsJ, yani yü.k
ıüğün ash Decltümdür. 

BİR KÖPEGİN SADAKATİ 

Ne\'york ca7.eteleri. Lonlf Aylendde 
geçen &'arlb bir lıoidlseyt yazıyorlar. Blr 

otomobil kazasında atır surelte yara

lanan ,oförü hastahaneye nakllçin (can 
kurtaran) otomobili cellr. 

Sıhhiye memurlp.rı, yarahyt almak 
isterler. Fakat ofôrün kocaman köpeC-1 

buna mini olur. Tehllkede rördüiü sa

hibinin yana.na. klmse7j yanaşlırmaz. 

Memurlar mül.iycmetle köpeği teski
ne çalışırlar. l\luvaffak olamazlar. 

Halbuki ;yara.hnın hayatını kurtar
mak için bir an evvel hastahaneye 

nakletmek, ameliyat yapmak li.zım. 

Nihayet, köpeği vurmaktan b~ka 

care bulamazlar. Poh.slerden biri ro
velverlnl çıkarır, hayvanı ayaj:ından 

vurur. Köpek de 1ahlblnjn 7anına dü
şer. İkisi birden ha.stahane7e röLUrU

lür. Doktorlar, ikisinin de ha7atl.Dl.D. 
kurtarılacaimı ümld edb'orJarmq. 

MUHTELİS KASADAR 

!A 
li Tekin, karısına şöyle de· 
mişti: 

- Hazırlan.. Ben de saat 
22 de eve gelirim, giyınirim. Be -
raberce çıkarız. 

O gece baloya gideceklerdi. Ev· 
lendiklerinin henüz ikinci 6enesi 
idi. Mes'ud yaşıyorlardı. Yalnız, a
rasıra, evin içinde bir tatsızlık 

çıkmasına sebeb olan Handan idi. 
Çünkü, çok kıskançtı. Kocasınt 

her şeyden, herkesten kıskanırdı 

Aksi gibi, Ali Tekin de. öyle bir 
meslek tutmuştu ki, karısına şiip 

he verebilirdi. Adamcağız, bil -
hassa geceleri çalışmağa mecbu~

du. İşi, akşamüzeri, saat 16 sula
rında başlar, gece 22 ye kadar 
devam ederdi. 

Ali Tekin cvücud güzelliği• is
minde kadınlara jimnastik ve spor 
öğreten bir müessesenin sahibi idi.! 
Burası bir enstıtü halinde idi. İs-. . 
tanbulun her semtınden, buraya 

gelen kadın vardı. Göbeğini. kal
çasını eritmek istiyenler c\'ÜCud 
güzelliği• enstitüsünde soluğu a -
lıyordu. Burada dersler akşam -
lan yapılıyordu. 

Karar vermişti: Ali '!"~kin, 

Handanı aldatıyordu. Kimbilir, 
belki de, enstıtüye derse gelen 
genç kadınlardan birine aşık ol -
muştur, onunla şimdi, ne tatlı da
kikalar yaşıyordur, diye dı.işündü .. 

Hatta. Ali Tekinden artık ayrıl
mak zamanının geldiğine bile 
hükmetti. Fakat sevişerek evlen -
mişlerdi. Handan Ali Tekini hala 
seviyordu. Genç adamın da karı
sına, evine düşkün olduğu muhak
kaktı. 

j __ v_az_an_: _a_E_ş_AD __ F_E_Y_z_ı_J 
- Dershanelerde kimse yo~ 

mu?. 
- Hayır efendim .. 
- Jimnastik salonunda! .. 
- Orada da kimse yok efendiJllo 
- Banyo dairesinde?. 
- Orada da kimse yok efen · 

dim .. 
- Masaj dairesinde?. 
~ Orada bir kadın var 

diın. 

efen' 

Handan, olduğu yere düşüp bS' 

yılacaktı. Kendini güçlükle ıuttıJ. 

Dudakları t treyerek sordu· 
- Alı burada mı?. 
~ İçeride efend·m .. Masaj dS' 

iresinde .. Müşterınin yanında .. 
Handan: 
- Alçak, d.ye bir çığlık kopsı' 

dı. Kocam beni aldatıyor ha ... 
Ayni zamanda hüngür hün# 

ağlıyordu. Koşmağa başladı. '{a 

daki dar koridordan geçti.. tıeri· 
deki kapıyı açtı. Burası masaj dl" 
iresinın bekleme odası idi. ı-ıııll • kapıyı açınca bir de ne görsü~· 
Ali Tekin. küçük masanın başııı' 
oturmuş .. Başını kollarına daY1 

yarak horul horul uyuyor. Odaıll 
kimse yok .. 

Handan birden duralamıştı: li 
rafa göz gezdirdi. İçerden, masıl 
dairesinden yüksek sesle iki ~r 
dının konuştuğunu, hatta kaVf1 

ettiklerini duyuyordu. Birisill-
ı 

(Devamı 1 inci ıahifedC· 

Arnt:. murahhaslarile İngiliz hü
rumeti erkanı arasında bir taraf
tan, Yahudı murahhaslarile İngi
liz hükümeti arasında da d.ğer ta
raftan ayrı ayrı müzakereler olu
yor Arab ve Yahudi murahhas -
!arı resmi sur ~•te karşı karşıya 

,ıelmemişlerdir. Her iki tarafın id
diası gözönüne alınarak bundan 
bir anlaşma zemini bulunacağı ü
mid edıliyordu. Yirmi seneden -
beri Filistin davası devam ediyor. 
Vakit vakit kanlı vukuat birbiri
ni takib etti. Arab ve Yahudı ih
tila.iı ve ~ngilterenin bu ihti!M 
arasındaki müşkülat şundan ileri 

imparatorluğu tesis edileceği söy
lenmişti. Diğer taraftan 917 de de 
Filistinde Yahudilere de milli bir 
yurd verileceğini İngiltere vade
diyordu. Arablar kendilerine edil
miş olan vadin yerine getirilme -
sini, Yahudiler de milli yurdun 
tesisini istyorlar. Yahudiler, Filis
tinin tarihine göre kendilerine ait 
olduğunu, İsrail oğullarının va -
tanı olmak itibarile burasının 

Yahudiliğe verilmesini ileri sürü
yorlar. 

Yahudiler Filistine yerleşmek i
çin yirmi senedir çalışıyorlar, pa

ra sarfediyorlar. Bu da malüın. 
Onlar da fedakarlıklarını ileri sü
rerek kendilerine vadedilmiş olan 
milli yurdu bırakamıyacaklarını 

söylüyorlar. Fakat yine malüm o
lan birşey varsa o da Yahudılerin 
bu milli yurddaki hayat ve mev
cudiyetleri tehlikelerle çevrilmiş 

Parlsll bir kasadan~ rözlert rtlııel bir 
kadının cü.zel rözlerlnln cüzel klrplklerl 
ne takılmış. Hemen elini. patronun ka

ııasına daldırmış, bir deste binlik bank
not atmı.ş, cebine yerleştirmiş. 

O gece, Handan, sabırsızlıkla ko
casını beklerken, saat 22 yi çok
tan geçmışti. Genç kadın yerinde 
duramıyor, yumruklarını sıkıyor, 

asabi asabi, odanın içinde dolaşı
yordu. Baloya gitmek için bütün 

zevki, hevesi, iştihası kırılmıştı. 

Saatlerce aynanın karşısına geç -
miş, giyinmiş, kuşanmış, süslen -
mişti. İki saat berberde saçlarım 
yaptırmıştı. Bir an gözü hiç bir 
şey görmedi. Saçlarını bozdu, dar
madağınık yaptı. Tuvaletini çı -
kardı. Pijamalarını giydi. Köşeye 
oturdu. Düşünüyordu. Ne yapma· 

lıydı?. Ali Tekin bu zamana kadar 
nerede kalmıştı? .. Saat 23 de ge
liyordu. Kocasının bürosuna tele
fon etmeği düşündü. Ya, orada 

yoksa?. O zaman, daha feci bir 
hayal sukutuna uğrayacak, şüp
heleri, asabiyeti artcaaktı. 

Handan, ani bir karar verdi: 
.Derhal evden çıkıp Ali Tekini a
ramağa gidecekti. Çabucak giyin
di. Sokağa çıktı. Bir otomobile at
ladı. Evvela, kocasının enstitüsüne -------------"' 
gitmek doğru olacağını düşündü. ı Radyo 

geliyor: 

Para bu! Ne 7apmaz ... Kadınla der
hal anlaşmVJ1lar. Bir rece, evveli lo .. 

lr.antaya, sonra barlara cltmlşler. Ye· 

mlşler, içmişler, Klilmiqler, etlenmq .. 
ler. Sonra malöm,_ 

Belki, onu cürmü meşhud halinde PrOara r"!J, 
orada yakalıyabilirdi. -

014 de Umumi Harb başladıktan 
ve Osman:ı imparatorluğu da bu
na girdikten sonra İngilizler Ara
bistanda bir hareket vücude geti
rerek bu kıt'anın Osmanlı impara
torluğundan ayrılmasını hazırla

mağa başladı. 916 da Arablara is
t,klal vadedilmiş, büyük bir Arab 

Arablar da asırlardanberi elle-
Beş dakika sonra, Handan cvü- Ankara Radyosll 

cud güzelliği. müessesesi önünde llUGtlM 
rinde tulunan Filistinin artık ha-

olduğu, Yahudılerin burada hele
can içinde yaşadıklarıdır. Osmanlı 
imparatorluğu dağılarak Filistin
de ayrıldıktan sonra burasının i
daresi Milletler Cemiyeti namına 

İngiltere tarafından idare edilme
si kabul edildi. İngiltere bu su -
retle Filistinde Milletler cemiye
tinin vekili olmuş oluyor. Şimdi
ye kadar Arab ve Yahudi davasını 
yatıştırmak üzere bir çare olmak 

üzere türlü şeyler düşı.inülürken 
n,hayet Filistinin üçe ayrılması 

fikri ortaya kondu. Şımdiye kadar 
bu taksim projesinden •Son Tel
graf• vesile düştükçe bahsetmek

ten geri kalmamıştı. Bugün bu pro
jenin tekrar tafsilatına girişmeğe 
lüzum kalmıyarak sadece şu söy
lenebilir: Filistinin sahil tarafı 

Yahudılcre, dağlık kısmı da Arab
lara verilecek, Kudı.is git:.i merkez 
ile civarı de denize bir yol ayrıl
mak üzere doğrudan doğruya İn
giliz idaresinde kalacaktı. Bu pro
jenin tetbik edilemiyeceğini son
raki tecrübeler ·anlattı. Çünkü A
rablar bu yolda herhangi bir tak

simi kabul etmiyeccklerini anlat
tıkları gibi kuvvetli mukavemet 
de eksilmedi, ar~tı. 

Bu her &:'ece bö7Je. Zevku safa 70-
JundL Kasadar memnun. Kacllft da 

memnun ... Na.sıl memnun olmasın. Ka

sadar çok cömc:rd bir adam. Otomobil 

demiyor, kürk demiyor alıyor. 

otomobilden inmişti. Kapıyı çaldı. l8.30 Prorram. 
kiki sahibi kendileri olduğu ci -
betle burasını kimseye veremiye
cekleriin söylüyorlar. 

Açan kapıcı, Karşısında patronun 18.35 Müzik (Clran Ye aalre - fi)· 
karısını görünce şaşırdı. Handan 19 Konuşma. 

içeri girdi. Yandaki bekleme oda- 19,15 Turlt müzıtt (fasıl be1ell' 

Şu son senelerin kanlı vekayii 
malumdur. 

Nişaburek>. ..ı 
sına baktı. Kimseler yoktu. Kor!- w: 
doru geçti. Büyük J0 imnastik sa - Celal Toltses, 11'.akkı D<rman. ' ==-. 

ispanya Cumhurreisi 
Fakat, kasadaki paraların l'ÜO elin

den azalması patronun dikkat naı:a

n:ıı çekl7or. Bir eksper getirtiyor, del
ter~erl tetkik ettiriyor. 

IU.drl. Hasan Gür, Basri Vtıer, 8""' 
lonunun yanındaki soyunma, gi- TokaJ'. 

yinme odasına geldi. Etrafına ba- zo AJans, meteoroloJI haberleri• t 

Zavallı patron, ne l'Örse befenlrsl
nlz? Kasa.da tamam S00,000 rrank ek

sik. Atan da malüm: Kasadar •.. Fakat 
o meydanda yok. İhttllsın me7dana 
çık.hlrnı anla1mca solutu Belçika.da 
alını\. 

Baloya gideceklerini kocası da 
biliyordu. Karısının giyinip bek
liyeceğini, Handanın çok kıskanç 

olduğunu da biliyordu. O halde, 
bu adam nerede kalmıştı?. 

kında. Vestiyerde, bir tek kadın raat borsası (flat). 
20,15 Türtt müzlti: 

elbisesi, mantosu ve şapkası asılı P' Çalanlar: Vecihe, Refl'lr: Fersan. 
idi. Zihninde bir şimşek çaktı. Ka- bire Fersan, CeYdel Catla. 

pıcıya döndü: Okuyanlar: Muzaffer İlkar, Se,,,.ııı' 
Genç kadınıo hırsından göz -

leri yaşarıyordu. 
- Nazari dersler bitti mi?. 1- Talyosun - Suzinak peşre•L ;1 
- Bitti efendim.. Z-- Sedat - S11Zlnik şarkı - N• 

lspanya Cumhurrcisi Azana Paristen Cenevreye baret ederken, kainbi· 
radui Rive-rs, Azananın istifa etmiy eceğini gazetecilere söylemişti. Yuka 

rıdaki resim Riverayı gazetecilerle konuşurken gösteriyor 

Nihayet Londrada Arab ve Ya
hudi mümessillerini çağırarak ko

(Devamı 1 inci sahifede) 

Amerika san'at 
Herkeııi uğraştıran, 

düoyasıoın EN BÜYÜK DERDİ 
güldüren, eğlendiren dedikodusu 

Radyo Muharebesi 
B.ışrollerde : Sevimli Fransız yıldızı 

SİMONE SİMON 
YA R 1 N 

Radyo Kralı 
AK Ş AM 

Ben Bernıe 

i P EK Sinemasıııda 
1 

~==-========~~p~~=-~::"'~==~::"=~~=~-==-:::::::;::::=::::::::::::=~~:::~~~~ 
- Gelmedi.. • rikanın eline sıkıştırdı, sağına soluna bakmadan a-

Çat!. y o s A sık suratla salona gitti. 
Fazıl sinir, üzüntü, klskançlık, kızma kıvran - Güney doktorun geldiğini işitir işitmez hemen 

maları ıçinde her yarı-n saatte, bir saatte telefonu karyolaya atladı, yatağı abur cubur etti, gözlerini 
açtı, durdu. On üçüncü kere telefonu açtığı vakit kızarttı, ıslattı, saatlerdir ağlıyormuş gibi yüzüne 
'ı:r<ten gürledi: değışiklik vereli 

- Neredesin?. No. 86 Yazan: ETEM İZZET BENlCI: •• • •m• •• 
Ve kulağını dolduran ses Güneyiİı çıldırtan sesi Doktor salonda bir aşağı bir yukarı sinirli si-

ıdi: - Ya. Esef ettim. ma kadar başka işlerle uğraştım, diyeceksin, anla- nirli dolaşıyor, kafasının içi bir mahşer yeri gibi 
Dedi ve tıpkı doktorun önceki kapatışları gibi dın mı?. binbir fikirle dolup boşalıyordu. 

- Buradcyım kocacığım. 

- Şimdi mi geldin?. 
Ve bunu sorarken kolundaki saate baktı. 
On sekiz buçuk! 
- Hayır, sabahtanteri buradayım. 

Fazıl bu karşılığı alınca, birden kulağında şim· 
§ekler çaktı, bütün kanı başına üşüştü, elindeki te
lefon makinesini kaldırıp atmak istedi: 

- Hangi oradasın?. On üçüncü telefonum bu .•. 
Koca ne kadar sinirli ise kadın o kadar gevşek, 

tatlı, ağır, şendi: 

- Deli mi oldun kocacığım. Sabahtanberi ben 
yatak odamdayım. 

Fazıl bütün bütün sinirlendi: 

- Yalan söylüyorsun!. 
Gürr·v, <lrıktnrun •ğzıml~n buıw ~tır ıtırı.ez· 

çattadak telefonu kapattı ve hemen seslendi: Marika, dudaklarını büktü, düşündü, taşındı: Öfkeli öfkeli seslendi: 
- Marika ... Marika... _ İstediğiniz olsun.. - Marika ... 
Marika ses verdi; Marika ı 
_ Buyurun.. Dedi ve Güney parayı vermek için yatak odası.- ·• 

mna gitti. Hizmetçinin derin.den s~ geld1: 
- Gel buraya. B 
M ik Marika parasını aldıktan sonra, doktora yalan - uyurun ... ar· a gelir gelmez Gün1!y sert bir bakı§la ve 

dile sesle: söylemek için kendisini nasıl hazırlıyorsa Güney de - Gel turaya. .. 
_ Bana bak.. tuvaletin önüne oturmuş kendisine saatlerdir göz- Marika geldi. Doktor hiç onun yüzüne bakına-
Dedi, söyledi: yaşı akıtan bir zavallının, durup dururken söz işlı- dan sordu: 
- Şimdi sana yirmi lira vereceğim. Seni kov- ten, hakaret edilen, hasta, dermansız bir bahtsızın - Güney nerede? 

muş olacağım. Bir hafta sonra geleceksin, yalvara- makiyajını yapıyordu. Ve bu sırada sokak kapısı - Yatak odasında.. 
caksın doktora, işsiz kaldım, bir daha tetik ve özenil çalındı. - Ne vakit geldi?. 
olurum, gell1! suç yapmam.. diye yalvaracaksın. Ben Bu doktordu. Hizmetçi bu sorguya hiç ceV'&.b vermedı, önüne 
araya girip yine seni alacağım. Fakat, sen şimdi dok- Kapıyı hizmetçi açtı. Biikük boynu ile Fazılı baktı: 

tora t:.cn bugün yatak odasına hiç girmedim. Baya- karşıladı. Doktor sinirli idi Öfkesinden tek keli· - ........... . 
nı <I• "v<le görmeyi: ce sokağa gitti sandım, akşa- me söylemedl Kapıdan girer gir~ fapkasını Ma· 

çektim lıasrellnL 
S- Hacı Faik - Suzlııik farkı • '6' 

zueufum ne ka(!arsın. 
4- S11Zlnik ıııırkı - Sensiz r~ 

reçtL 

6- Faiz IU.paneı - Suzlnlk ,.,.,, 
Unutma acanım. 

6- Osman Nihad - Suzlnlk ,ar•'' 
Ne müşkülmli.t seni sevmek. 

'1- Faiz Kapancı - Su.zlnlk ıır):I ' 
Yıtafını ı-ülden 1apsam. ıİ 

8- Şevki Bey - Hlcaa şarkı - itli 
dl flraJc. 

9- Şevki Bey • Kudrelln kltl 4tt 
10- ruh Erendi - lllca• ıııırıa • 

kıp anı. cemal eTle. 
21 l\.le.mleket saat aTan. 
Zl Konuşma. 

zı,zo Esham, labvtır.ı, kamblt' 
nukut borsası (flal). 

Zl,30 TemsU (Doktor!... Ya ... ı.of' 
Ekrem Reşit Ye Kemal Tözen), • .ı • 

!Z Müzik (küçük orkestra: F 
Necip Aşkın). 

!3 Müzik {e&•band - Pi.) ti 
!3,45 - ıt Son ajan.o babe.rlorl 

>'•nnki Pl'Orram. 

TABIN 

lZ,H Prorram. 
lZ,35 Türk müdtl • Pi. _.,. 
13 Memleket saat a7an, aJau ,.. 

leoroloJI baberlerL fi 
IS,ll - H MllZlk {ka"'ıl< prof ...... 

1357 Hicri \ 1354 Rupıı 1 
MuharrPm Şubat 

9 16 

m9, Ay 3, Gün 60, Kasım 114 

1 Mart ÇARŞAMBA / 

1 1 . 
Vakitler Vuıtı E••01 

•a. da. sa. d. - -- .-
Günet 

Öğle 

tıdııdl 

Akşam 

Yaba 

tın.salt 

6 34 12 3S 

12 27 6 28 
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18 00 12 00 

l9 31 ı 31 

4 58 10 S9 



j Jstanbul'un Değifen Zevkleri ı - - r Ş A K A 1 
Kahvede Tavla Oynamak ... -_~-m!t~inız--ER-0:~-çtımı-?. 
Bir, Sinema Merakı iki.. ,,,J2~~~,~,-~ 

O - Anlıyamadım?. u K h 
1 

G 1 d -Anlamıyacak ne var? Gecele-

yok mum i üfüb ane eri ece eri e ~1a~0~;i:t;i~!~~:~a:t:~~la~;: 
d~ Açık Bıraksanız1 Buraya Kim Gider?. __;_:;~E'.i;~ıraktı, kaçı~ 

Maryüs, yaya kaldırımı üzerin
de giderken ayağı kayar, çirkefe 
düşer. O sırada yoldan geçen birisi: 

- Vah! Vah! .. der. Çirkefe düş
tünüz ... 
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Yazan: 

Osr:an Cemal KAYGILI 

Umum! kütüphaneleri gece -
yarılarına kadar açmalı 

ımiş! .. 
S Bunu, Bayan (Sabiha Zekeriya 
erte!) söylüyot. İyi amma bu za

"laııda kitab okuyanı. herkes, 
6Undüz bile fenerle ararken gece 
rarııarına kadar açık bulunduru
acak olan bu umumi kütübha -

ileler; hangi okuyucularla dol -
!duracağız? Eğer bu kütüphane
e:e muhtelif tavla, iskambil, do
lııına takımları filan konacak ise 
; başka! O zaman bunlar, gece 
karılarına kadar değil. sabahlara 

adar bile pekala açık bulundu -
~Ulabilir. Yok, şayed kütübhane -
~rde böyle şeyler olamaz! Derse
~ız, 0 Vakit de buraların gece yarı-
1•:ına kadar açık bulundurulması 
.,Ç'.n başka bir çare vardır ki o da 

-<ralara birer sinema makinesi 
hrleştirilm ·d· t esı ır. 

1 
stanbulda şimdi en geçer akçe 

~arak halkda iki iptilA var: Bun
Ö~ın . biri tavla, iskambil, domina,. 

ekı de sinema! 
Çünkü, bugünlerde bakıyo -

ruın 
t ' kahve ve kıraathanelerde 
avıa iska b'l d . .. 1 la . • m ı , omına oy e gır-

ğ . gıdiyor ki bu gibi yerlerin ço
Unda ·· n .. b muşteriler, oynamak için 

b~k~Ue, tavla, iskambil, domina 
beklıyor; garsonlar ise bu nöbet 
ııı k 'Yenlerin sıralarını şaşırma -
t 3 ı çın tebeşirle esami cetvelleri 
"tı.yorlar. 
Sinemalara gelince: Bırakın Be

Y~ğlu tarafını da, bugünlerde ge
Çhın ~Öyle bir parça da İstanbul ci

et' d ıne .. Hem de istanbulun biraz 
a kenar semtlerine! Göreceksi -

nız ki buralarda yeni yeni yapıl - ı 
-~ış olan sinemaların önleri, de -
r.11 Yalnız tatil ve bayram günle-

hı.' blyağı günler, bayğı geceler da
ı b' lı: trer panayır yerini andırıyor. 
ele mekteb ve fabrikaların ak -

:aııı tatil saatlerinde bu sinemala
: kapıları, yağmurlu havalarda
lık tramvayların ön ve arka sahan
lı: !arını gölgede bırakacak kadar 
arınc . 
l:ı a yuvası kesılıyor. 

1 
em lstanbulun Fatihden, Ak-

lrayda .. k' . d 
6

. n ote ı kenar semtlerın e 
ınema ·ı · 1 . . lir .. ı .an arı nasıl dagıtılır, bı-

li mısınız? Tabu, yollardan ge -
lt ph geçenlerin ellerine uzatılır; 
r a Velerde oturanların masala -
ına b 

n ırakılır. Fakat buralarda si-
eıııa ·1 · ııs 

1 
.. ı anı dağıtmanın bir başka 

6o u u daha vardır ki o da öğleden 
tııı7a ~vlerin kapıları çalınır ve 
kağ ı hır elektrik hesabı, bir vergi 
ta tdı bırakılır gibi sinema ilanı 
ay;,'.Ya gelenin eline tutuşturulur, 
bu 1 zamanda her evin önünde de 
•e ~ıngıraklı, tabelalı ilancı o gün 
•a 0 gece oynıyacak filmin avaz a-

z reklamını bağırır: 
......, •Bu ·· tıı. gun ... Yahud bu gece . .• 

Duan Yerdeki... Filan sinemada ... 
ta/Yanın en meşhur artistleri ta-

ından ·1 . 1 K bi~ .. çcvrı mış o an... c al -
b,·-. ı:oz ya~ların!• namındaki filim 
ısJ~te ·ı 
rak rı ecektir. Baştan başa me -
~la · l'Ieyecan ... ve esrarla dolu 

n .•. bu f·ı· ·ı•Lı n 1 un... ı ""···· 
~aıııe: demiyorum ki hiı/ tavla, is
<li.!ııı ıl oynanmasın, sinemaya gi
Otur~sı~! Hatta ben bile geçende, 
l'un uı:uın bir kıraathanedeki o -
tak cu kalabalığının tesirinde kala
Rör v.~ orada kendisini ilk defa 
teı.;~~ş olduğum bir mütekaidin 
UeYhlıne dayanamıyarak muma -
tek· e, hır adına (pişkirik ( ve ö-

ı ad İl!n ına da (ahçı oyunu) deni-
'l'abi~Y.Undan bir parti oynadım. 
~iııı icabında sinemaya da gitti
l~!ilaol~yor: Fakat, bu iki yaman 
bıını §ımdı o hale gelmiştir ki 
la. ııı ar .. d_e~il kütüphanelerin, hat-

Uııılti, tiyatro fllemlerinin bile 

Heyazı<1dakl umuml kütüplıaııe binası 

birçok yerlerde pabuçlarını dama 
attırmıştır. 

Kütüphaneler geceyarılarına ka
dar açık kalmalı imiş! Hem buna 
ne hacet• Siz, tecrübe için, tutun 
birgece bu kütüphanelerdeki ki -
tabların en işe yarıyanlarını bir a
rabaya yükletip semt semt dola -
şarak bütün kahve ve kıraathane
lerin masalarına bunlardan birer 
tane bırakın, bütün sinema kapı -
!arını dolduranlara bunlardan bi -
rer tane uzatın; bakalım kaç kişi 
bu kitabları açıp da sahifelerine 
göz gezdirmek zahmetine katla -
nır? 

İstanbuldaki sinemalardan biri
nin yakininde küçük bir gazete, 
mecmua sergisi vardır. Sergi de
diğim şey öyle bir dükkan içinde, 

tezgahlı, camekanlı. raflı filan bir 
yer değildir. Fakir, s3kat adamca
ğızın biri bir tramvay durak yeri- 1 
nin bir köşesine sığınmış, oracıkta 
adeta bir caçık hava gazete ve 
mecmua sergisi!• vücude getirmiş
tir. Akşamları bu sergınin önüne 
düzinelerle gençler birikir, boyu
na ve hararetli hararetli duvara 
asılı olan mecmuaların kapakla -
rını seyreder ve bu kapaklardaki 
cicili bicili, şatafatlı sinema ar -
tistlerile, bazı boksörlerin, cam -
bazların resimleri hakkında ken -
di aralarında türlü türlü münaka
şalardan sonra içlerinden paraya 
kıyan birisi bunlardan bir tane a -
lır ve sonra hepsi birden sinema 
argosile yarenlikler ederek oradan 

(De1ıamı 7 inci sahifed<' 

- Beis yok! Zaten onun içinde 
büyüdum ... 

SARHOŞLUK BU ... 

Sarhoşun birisi, -;;;;:ddenin kena
rındaki elektrik fcnerınin dıreği
n~ ~ kı sıkı sarılmış duruyor. Dev
riye geçen polıs soruyor: 

- Na yapıyorsun orada?. 
- Hic;bir şey, bay polis ... Gör-

müyor musunuz, bü lun mahalle 
dünüyor Ev•min önıime gelme -
sini bekliyorum. 

BİR AVCI ... 

Gözleri ağır gören bir avcı, or
man bekçisine soruyor: 

- Baksana bana, avcılar or -
mandan çıktılar, gittiler mi?. 

- Evet ... 
- Hepsi mi? ... 
- Evet ... 
- O halde şu karacayı ben vur-

dum demek ... 

KARI KOCA ARASINDA: 

Bayan. - Kulağın işitmemiye 

başlıyalı garib bir adet peyda et
tin. Herşeye kulak verıyor, her
şeyi dinliyorsun. Seni bir doktora 
göstermeli ... 

Bay.- Seni de bir göz hekimi
ne ... Çünkü gözlerin görmemye 
başlıyalıdanber herşey görüyor -
sun!. 

Viyana arayındaki 
Esrarlı ölüm 

Aradan Elli Sene Geçti, Mari Vetsera'nın 
Ne den Öld ii ğ ü Anlaşılamadı 

A 
vusturya saray halkını bü
yük t.ır mateme sokan fa
ciadanberı tamam elli sene 

geçti. Meyerlingde kanlar içinde 
ve cansız bulunan ikı sevdalının, 
Arşidük Rodolfle, Marı Vetsera
nın ölümlerinin sırrı bir türlü an
laşılamadı. 
İmparatoriçe Elizabet de, içeri

sinde birçok vesikalar ve mektub
lar bulunan büyük bir çekmece
nin 1950 senes;nden evvel açılma
masını vasiyet etti. 
Şu halde, Meyerling faciasının 

hakiki sebeblerini anlıyat.ilmek 
için daha on bir sene beklemek IA-
zım ... 

30 sonkanun 1889 da, avda bu· 
lunduğu zannolunan Kont Hoyo, 
büyük bir telaşla şatonun avlusu
na girdi. Rengi sapsarı, gözleri kıp
kırmızı idi. Acele acele merdi -
venleri çıktı. Başmabiyenci Kont 
Bombelin bürosuna girdi: 

- Meyerlingden mi geliyorsu
nuz? Ne var, nl) yok? Arşidük na-
sıl? ... 

Kont başını önüne eğdi, yavaş-
ça mırıldandı: 

O gece balo çok eğlenceli geçiyordu 

- Öldü! . .. demiyordu. Ylnni senedenberi im-
Sonra ilave etti: paratoriçenin maiyetinde bulunan 
- Faciayı, oda hizmetçisi Lo- ve mahremi olan Matmazel Dö 

keşden başka bilen yok. Prens, dün • Ferençziyi buldular. 
gece ailece yemek yiyecekti. Son İmparatoriçe, odasında kitab o-
dakikada mazeret beyan etti. Fa- kuyordu. Matmazel Dö Ferençzi-
kat, imparatora nasıl haber ve- nin sapsarı çehresini görünce me-
rece ız.. rakla sordu: ğ . ? 

Bu elim haberi, Fransova Jozefe - Ne var? Ne oldunuz?. 
ancak imparatoriçe verebilirdi. - Başmabeyinci Prense aid fe-
İmparator, her günkü gibi iş o- na haber almış!. 
dasında masasının başında çalı- İmparatoriçe yerinden fırlad ı. 
şıyordu. Kızı İstefani, yandaki o- Elim haberi öğrenince elini kal· 
dada musiki dersi alıyordu. bine bastırdı. Birkaç dakika son-

Hiç kimse facia haberini bil - ra Matmazel Dö Ferençzi dışar ı 
diren mektubu vermiye cesaret e- çıktı: 

- Madam Şarati hemen bul _ 
durunuz. İmparatoriçe, impara _ 
torun yanına yalnız girmek iste
miyor. 

Bir saray arabası ile giden ya
verlerden birisi, az sonra genç 
aktrisi saraya getirdi. Koridorlar. 
da bulunanlar ağlıyorlardı. 

Katerin Şarati, imparatorun 
gözdesi idi. Elizabet; bu genç, gü
zel ve şen kızın yaşlı imparatoru 
eğlendirdiğini biliyor ve kıskan
mıyordu. 

Katerin, imparatoriçenin yanı
na girince gözyaşlarile boynuna 
sarıldı. 

De1lamı 7 inci sahifede 
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~.O Kamelya 
j 

Mari Dü plessin ve sevgilisi Kont Edvar dö Pen-ego 

Karnaval Gecesi Ölen Kadın 
3 Şubat 1847. Karnavalın en ha

raretli bir günü. Parisin büyük 
bulvarı maskaralarla, şen kahka
halarla dolu ... 

Madlen bulvarının üzerinde 15 
numaralı apartımanın birinci ka
tında genç bir kadın ölüır.le pen
te eşiyor. Bu, (Lldam Okamelya) 
unvanile maruf Mari Duplı::ssısd:r. 

Yatağı, salonun yanındak' kü
çük bır odaya naklettirmiş, peıı
cerenin yanına, sokaktan gel'p ge
çenleri görebilecek t.ir surette 
koydurmuştu. 

Mari, hasta idi. Bütün dostları 
kendisinı unutmuştu. Başı, beyaz 
dantelalı kuştüyü yastığa gömül
müş, yatıyordu. 

Yanında, oda hizmetçisi Klotild
den, ve vefakar dostu Kont Ed
var dö Perregodan başka kimse 
yoktu. 

Arasıra gözlerini açıyor, tül per
delerin arkasından görünen mas
karalara bal';.ıyordu. 

Aleksandr Di.ıma seyahatte bu
lunuyordu. Klotildden bir mektub 
almıştı. Oda hlzmetçis~ Marinin 
ağır hasta olduğunu yazıyor, bir 
an evvel Parise gelmesini rica e
diyordu. 

(Lii.dam Okamelya) nın benzi • 
beyaz yatak örtülerinden daha be-
yazdı. Elleri bir deri, bir kemik 
kalmıştı. 

Son demlerinin yaklaştığını his 
ediyor, yanındakilere: 

- Şayed ölürsem cenazemi he
men kaldırmayınız. Mümkiin ol
duğu kadar çok evde tutunuz. 

Diyordu. Kont Edvar gözyaşla
rını güçlükle zaptediyordu. Yaş
ların kalbine aktığını duyuyor, tı
kanacak, boğulacak gibi oluyor
du. Titrek ellerile Marinin saçla
rını okşuyor, yüzünün terlerini 
siliyordu. 

Sokaktaki maskaraların kahka
haları, gittikçe yükseliyordu. Ma
ri, büyük b;r gayretle t.aşını kal
dırmak istedi. Fakat, muvaffak o
lamadı. Hıçkırarak son nefesini 
verdi. Kont, gözlerini kapadı. Ma
riyi ölünciye kadar sevmişti. 

(Liıdam Okamelya) nın hayatı
na dair bir eser yazan Romen Vi
eyen: 

•Tatlı bir uykuya dalmış gibiy
di. Siyah saçları yastığın üzerine 
yayılmıştı. Eliçde beyaz, lekesiz 
bir kamelya tutuyordu. Ölü haliy
le de güzeldi...• diyor. 

Cenaze merasimi iki gün sonra 
Madlen kilisesinde yapıldı. Bü -
yük bir kalabalık vard~ 

İlk evvel, Monmerter mezarlı
ğında, 24 üncü daıreye defnolun
du. Az sonra Kont dö Perrego beş 
yüz frank mukabılinde daımi ~ 
zar satın aldı, tabut buraya naklo
lundu. 

CLadam Okamelya) nın bugün
kü mezarı, Monmartr mezarlı -
gında ıı; inci dairedir ve yaz kış 
taze kamelya çiçeklerile süslüdür. 
Mezarı ziyaret edenler, taşın üze
rine isimlerini yazarlar. Bu isim
ler arasında, İngiltere Kralı ye • 
dinci Edvardın bile ismi vardır. 

Aleksandr Düma zade Marinıı 

vefatından sonra Parise geldL 1 
rekesinde hazır bulundu. Metre 
sine aid şeylerı satın almak istı 

yordu. Kat.il mi?. Robları, elma> 
!arı, mobilyeleri hayranları tara 
fından yüksek fiatlarla kapışılı 
yordu. 

Duma zade, Uyemôt eseril 
sevgilisinin namını ihyaya mu 
vaffak oldu. 

(Lldam Okamelya) yı okumı 
yan, okuyup da gözyeşı dökmiyeı 
varmı?. 

Kıskançllk Yüzünden Cinayet 
Güzel Metresini Bir 
Kurşunla öldürdü 

Katilin Kaıısı da Var 

P 
ariste kıskançlık yüzünden 
feci bir cınayet olmuştur. 
Paris Gazetelerinin uzun 

boylu yazdıkları tafsılfıtı aşağıya 

hulasa ediyoruz: 
- Git, istemiyorum seni ... Bık

tım artık kıskançlıklarından ... 
İşte cinayetin ~bebi bu sözler. 

Fakat kadının böyle söylemesine, 
yaşlı aşığın sevgilısini kıskanma

sına sebeb ne?. Bu henüz malüm 
değil. Her ikisi de hastahanede 
ve kendilerini bilmiyecek bir hal
de yatıyorlar . 

Saat sabahın 7 si. Mad~m Lor 
Kranz uyanmış, tuvaletini yapı -
yor. Az sonra, satıcısı olduğu bi\
yiik mağazaya gidecek. Genç ka
dın, t.üyük bir evin üçüncü ka -
tında mobilyeli bir odada oturu
yor. 

Bu sırada kapı vuruluyor, Ayni 
mağaza şeflerinden Alber Par -
mantiye geliyor. 

Parmantiye 53 yaşlarında ve 
uzun senelerdenberi genç kadının 
Aşığı. Evli, fakat karısının bu mü
nasebattan haberi yok. 
Kadınla erkeğin yaşları arasın

daki farls yüzünden ikide bir ara
larında münakaşa çıkıyo:, rahat 
geçinemiyorlar. 

Parrnantiye çok kıskanç. Son 
zamanlarda bu kıskançlığı taham
mül olunamıyacak bir hal alıyor. 
Madam Lor, böyle devam ederse 
ayrılacağını söylüyor: 

- Söyledim sana ... Kıskançlık-

Cinayet bu kadın için işlendi 

larına tahammülüm kalmadı. Ar 
tık seni görmek istemiyorum. Gel 
me bir daha. •• 

. farmantiye cevab vermiyor, ce
bınden rovelverini çıkarıyor, ate~ 

etmiye başlıyor. Beş yerinden ya 
ralanan kadın, kanlar içinde ye 
re yuvarlanıyor. 

Yaşlı :işık da şakağından yara 
lı. Tabanca elinden düştü, patlaı 
mı, yoksa metresi tarafından m 

'Devamı T ınci ..U.iJeıU} 
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istanbulun Eksikleri 
Nelerdir, önce Neler 

Yapılmalıdır? 

Berlin-Roma Demokratlara Fili 
Cevab Vermeğe mi Hazırlanıyorlar? 

(Blrind aahifedl'.n devunl 
taalltık eden metaliblerini ayni 
zamanda ortaya atacaklardır. 

ricen merkeze alınacaktır. Ayrıca 

Fransız müstemleke imparatorlu -
ğile merkez arasınc!aki münakale 
ve muhaberenin muntazam olarak 
devaıru için fevkalade ve yeni ted
birlere tevessül olunmaktadır. 
KABİNEYE İTİMAD EDİLDİ 
Londra - Frankonun tanınması 

Şayıacıllğa Karşı 
(Birinci sayfadan devam) 

lığa karşı başlığı altında çıkan fık

ranın mühim taraflarını bildiri -

Reisicumhur 
Cuma Günü 

y
0

:ö~~ görülüyor ki Türkiyede ~ehrı"mı"ze 
son iktidar değişınesindenberi düş- 'l Geliyor 

Türkiye - Birleşik 
Amerika 

(Z inci sayfadan devam) 
hükUıneti, şu veya bu devlete 
şı resmen bitaraf olabilir. F~ 
Amerika vatandaşı bitaraf de. 
dir- Bir milleti ya sever yahud 
sevmez ve sevgisi de, antipat;ı: 
derindir. Amerika halkının. ~ 
olojisi olarak pek sıkı bir sur 
hatta derin bir pasiyon ile def 
ras " bağlı olduğuna şüphe 
tur:- O derece ki demokrasisi.! 
Amerika tasavvur edemedi~· 
gibi dünyada Amerikasız deJll' 
rasinin yaşıyabileceğine de iJl 
ıruyorlar. Binaenaleyh Amer 
cumhuriyetçi. demokrat, hB 
ilik, milliyetçi ve Ruzvelte 
rilen reyler gösteriyor ki de• 
çidir. Sonra enternasyonal Jll' 
sebetlerde de sulhçudur. Bııf. 
Türkiye Cumhuriyeti vatand 
rının da umdeleri değiller ıııi 
Bu vaziyette karşılıklı tanışıı' 
iki millet arasındaki dostlul!: 
!arını takviye edeceğindeP 

(1 inci ıalıif~en devam) 
Jrnyncularmuzuı isteklerini aşaiı
da okuyacakıınız· 

Karagümrükte oturan ve Ka -
palıçarşıda dokumacılık yapan Ra
mazan Kıs: 

- Bizim civarda nekadar mek
teb varsa hepsi tıklım tıklım ço -
cuk dolu. Yarın, bu yurd velB.dla
nmızın muhafazası aİtına girecek
tir. Çocuklarımızı bilgili bir hale 
sokabilmek için onların hiç sıkın
tısız tahsillerine devam etmele
rini temin etmelidir. Havasız o -
dalarda üstüste okunan derslerden 
hayır gelmez kanaatindeyim. İs -
tanbulda bol bol mekteb inşa et
melidir. Her sene talebeler diğer 
vilayetlerden akın altın İstanbula 
okumak için gelmektedir. Talebe 
ııehri olan İstanbulumuzda maale
sef mekteb binası azdır. Belediye 
reisinden yeni mekteb binaları 

yapmasını istiyeceğim.• 

İstanbul erkek lisesi üçüncü sı
nıf C. 2 talebesinden 507 Turan
türk: 

- Ankara ve İzınirde Türkkuşu 
için paraşüt kuleleri yapıldığı. hal
de, maalesef İstanbulumuzda pa
raşüt kulesi yoktur. 

Belediyemiz paraşüt kulesi inşa 
edilmesi için Türk hava kurumu
na muavenet etmelidir.• 
Kasımpaşa iskelesinde kömür

cü Mustafa Aker: 
- İs tan bulun her semtinde bi

rer meydan vücude getirmelidir. 
Kasımpaşa da böyle bir meydana 
muhtaçtır.> 

Bahçekapıda Ülkü elbise mağa
ğazası sahibi Ahmed Fikri. 

- Eminönünde yıkılan binala
rın kiracıları kendilerine yeni dük
kan ve mağaza bulmak için faa-

Denizbank' da 
Yeni Kadro 

(1 inci sabi(edPn devam) 
tebligatın bir kısmı dün akşam ya
pılabilmişti. Diğer kısım bugün 
bildirilecektir. 

Dün akşam bildirilen yeni kad
roda birkaç şeflik ve bazı memu
riyetler lağvedilmiştir. 

Bu arada mali organizasyon, 
bakını ve neşriyat servisi lağve -
dilmiştir. Bu servislerin şefi bu
lunan Ulvi, Nihad ve Eşref Şefikle 
beraber bu şubelerin bütün me -
murları açıkta kalıruştır. Bunlar
dan başka diğer servislerin ban -
kanın teşekkülünden sonra giren 
memurlarile bazı eski memurlar
dan otuz üç kişiye dün akşam geç 
vakit açıkta kaldıkları bildirilmiş
tir. Ayrıca banka müşavirlerinden 
Rahmi ve yapı ve binalar servisi 
memurlarından sekiz kişi de açık
ta kalmıştır. 

ETRÜSK TAHKiKATI 
Denizbanka aid Etrüsk vapu -

runun kazanlarını tetkik eden he
yet dün vapurla tetkikat yapmış
tır. 

TEFTİŞ İŞLERİ 
Suvat ve Ülevin kazanlarında 

ve kömür sarfiyatında görülen va
ziyetler üzerine celbedilen İktısad 
Vekaleti mütehassısı Kip tetki -
katını bitirmiş, raporunu vermiş
tir. 

ALMAN HEYETİLE 
MÜZAKERELER 

Denizbankm Almanyadan satın 

aldığı vapurlar hakkında tetkikat 
yapmak üzere şehrimize geldiğiniı 
haber verdiğimiz Alman heyeti 
bugünden itibaren resmi temas -
lara başlıyacaktır. Alman hüku -
meti, bu işlerin iki devlet iktısadt 
münasebatına tesir etmiyecek şe
kilde halledilmesini heyetine bil
dirmiş bulunmaktadır. 

HASAN HAYRİ PARALARI 
GERİ VERİYOR 

İnebolu vapuru davasında De
nizbankın avukatlığını deruhde 
eden Hasan Hayri Tan Denizban
ka yazdığı bir mektubda 12 bin 
lira ücreti vekaletin kendisine 
verilen altı bin lirasını bankaya 
iade edeceğini, yalnız mesbuk hiz
ı;rıetine mukabil bu gibi davalarda 
verilme•i iktıza eden ücreti veka
letin tayin edilerek verilmesini 
istemiştir. 

liyete geçince bu civardaki dülı:

kanların mal sahibleri binalarının 
kiralarını yükselttiler. Belediyeye 
müracaat ettik ve bir formül bu
lunmasını istedik. İstanbulda imar 
hareketleri devam edecek ve yeni 
yeni meydanlar açılacaktır. Her 
meydan açıldıkça yeni bir kira ih
tikarı başlıyacaktır. Belediye ev
vela bu ihtikara mani olacak ted
birler almalıdır. Saniyen, yeniden 
açılacak meydanların etrafını gü
zel binalarla süslemek için bele • 
diye geniş miktarda istimlak yap
malı, bilahara bu arsaları bina 
yapacaklara satmalı.dır.• • 

Yağiskelesinde 31 numaralı ma
ğazada muhasebecilik yapan Ke -
mal Gülmez: 

- Belediye imar işlerini başar
mak için bir şirket vücude getir
melidir. Bu şirket, imar edilecek 
yerlerdeki arsaları, binaları satın 
almalıdır. Bilahara buralara imar 
planına göre yeni şekiller veril
dikten sonra geriye k .i an arsalar 
bina yaptıracaklara satılmalı. Fa
kat yeniden yapılacak binalar be
lediyenin tesbit edeceği biçimde 
olmlıdır. Bu suretle şirket, ucuz 
ucuz alacağı bina yerlerini bila
hara pahalı satarak hem kar te -
min edecek ve hem de şehir yeni 
binalarla güzelleşecektir. 

Belediye bu suretle elde edece
ği parayı bilahara yeni imar hare
ketlerine sarfetm.llidir , B E N 

Ati na 
Dönüşü 
(Birinci sayfadan devam) 

Başta, Yunan Kralı Majeste 
Jorj ve onun değerli Başvekili 

Ekselans l'tletaks~s olduğu halde 
bütiin Yunan devlet ricnlinin ve 
balkının Atinada llırririye Veki
liınizin geçirdiği bir iki gün için
de gösterdikleri Türk milleti hak
kındaki nümayişkiir sevgi dr iki 
millet ar•sındaki sarsılmaz dost
luk ve ittifakın aynra ifadesinden 
ve tebariizünden başka birşey ol
madığı gibi Şükrü Saracoğlunun 

Atinaya vardığı gün Yunan ga
zetecilerine: 

- Kendimi kendi memleketim
de dolaşıyor sayıyorum. 

Demesi de iki milletin •iyosi tali 
ve müstakbel mukadderatı üzerin
deki birlik ve beraberlik telakki
sinin en mütebariz tcırısilidir. 

Bunun için Kont Ciyanonun 
Varşovadan dönmesi beklenmek
tedir. Çünkü Varşovada Ukranya
Romanya ve Macaristana taallQk 
eden vaziyetlerde Lehistanın bita
raf kalmasının teminine çalışıl -
maktadır. 

Fransaya aid müstemleke İm -
paratorluğunun parçalanmasında! 
Berlin - Roma mihverinin ısrra 

edeceği anlaşıldığından Fransa 
kendi arazisinden bir karış yer 
vermemek üzere esaslı tertibat al
mıya başlamıştır. 

Bu arada Fransız müstemleke -
!erini müdafaa için General Buh
rerin riyasetinde ayn bir erkfuıı
harbiye hereti kurulmuştur. 

Şimali Afrikadaki yerli ahali· 
den daha geniş miktarda asker a
lınacak, bunlar sür'atle yetiştirile
cek, oralardaki Fransız kıtaat ted-

• • 
Makineye Verirken : 

• 

meselesi etrafında cereyan eden 
münakaşalar sonunda Çemberlayn 
kabinesine 137 reye karşı 344 rey
le itim ad beyan edilmiştir, 
EDEN KABİNEYE GİRİYOR 
Londra 1 - Siyasi mehafil sa

bık Hariciye Nazın Edenin yakın
da Mesai nezaretine tayin edilece
ğini muhakkak telakki ediyorlar. 

Londra 1 (Hususi) - İspanya 
Reisicumhurunun istifası İspan
yada bala mukavemet etmek isti
yen hükumetçileri şaşırtmış ve 
Negrin taraftarlarını azaltmıştır. 

Artık Madrid ve havalisinin 
Frankistlere teslimi bir gün me -
selesi telakki edilm~kted'r. 

• • 

İtalya, libyaya Yeni 
,Kuvvetler Gönderecek 

man propagandası hemen her ta- (1 lnei sahifeden dv.am) 
rafta bir hayli işlemiştir: •- Di- ber kendilerinin İstanbnlda bir 
yorlar ki ... diyor ki... işittim ki.... müddet kalmaları, bu arada Şi-
kaydile başlıyan bir sürü şayialar le, Çatalca, Silivri ve diğer ka-
dinliyeceksiniz. Bu türlü türlü şa- zalanmızı tereflendirmeleri 
yialar iki esasta birleşmektedir: muhtemeldir. 
Biri yeni Türkiye dış politikasına, Reisicumbununuz İstanbnlda 
diğeri layisizm davasına aiddir. ikametleri müddetince Dolma-

Bu kaynağın bizzat İstanbulun bahçedeki Riyaseti Cumhur sa-
bazı köşe bucakları olduğı.ınu rayında ikamet buyuraeaklar-
söylemekle aykırı bir tahmin yan- dır. Sarayda bu esnada bir zi-
lışı yapmış olmayız. yafet verileceğinden bahsedil-

İki türlü rivayetçilik vardır: mekteclir. 
Duyduğı.ınu nakletmek, yahut, HAZIRLIK BAŞLADI 
kendi arzu ettiğini duymuş ve öğ- Dün de haber verdiğimiz veç-
renmiş görünmek ... Bahsettiğimiz hile Milli Şefimizi büyük teza-
rivayetler daha fazla bu ikinci ne- hüratla karşılamak üzere yapı-
videndir. lan hazırlıklara hız verilmiştir. 
Beş aylık zaman, şer falcılarını Kendileri hudndda Valinin ri-

takattan düşürmeğe kafi gelmiş - yasetindc bir heyet tarafından 
tir, sanıyoruz. Fakat bu şayiacı - karşılanacaktır. Ilaydarpoşada 

lığı daha sür'etle kökünden tedavi ve şehrimizde muazzam tezahü-
edecek en iyi ilaç bizzat biz Türk- rat yapılacak ve kendileri par-
IF:·;n her türlü dedik \•!ara karşı, lak merasimle karşılanacaklar-
uyanık ve hassas bulunmamızdır.• dır. şüphe edilemez. 

Savarona Pire' den Ayrıl 
(1 inci sahifeden de>'ııı'. 

tir. Biraz sonra Majeste Krsl 
Savarona yatma gelmiş, vapll< 
bir müddet kalarak Hariciye 

Londra 1 (A.A.) - İtalya hariciye müsteşarının pazartesi gunu kilimizle konuşmuştur. 
Lord Perth'e İtalyanın Libyaya yeniden mühim kuvvetler sevkede- '-' LJ - N l r ::! LJ Şükrü Saracoğlu akŞam sa 
ceği, iyi haber alan mahfillerde beyan eJilmektedir. DllŞ, lŞ, ez e.vTlfJL'lO"la,tzz"laı rona yatında Yunan hükıim•? 

ı · · k ' l k b ·· t ·· ~ · d h l k kam şerefine bir çay verJll" T Eh . 
1
. n"vra JI, ırı ı ve u un agrı arınızı er a "S!:r Bunu bütün kordiplomatiğiP 

l ramvay emmıye 1 lc,bınrl;ı {'Ünde Uç kast! tıfnabilJr. ~L:; ~·S~~t~:i;es~;ı~a~:ı~ 
,.,... .. l Bı"r zı·yaret Gayrimenkul Sat:ş İlanı kib etinfştir, 
l Une İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: • -•-

n inci sahifeden devam) Londra 1 (Hususi) - Bulgar Ölü Bayan Ayşenin 18902 hesab numarasile sandıg"ımızdan aldığı inadına Kurb~ 
taşıyan kırıruzı ve beyaz bayrakla Kralının Belgradı ziyaret eyle - (B" · · f d d aııı) 

0430) liraya karşı birınci deree<;de ipotek edip vadesinde borcun öden- ırıncı say a an e>' 
siıslenmiş birer çelenk takılmış, mesl gayet ehemmiyetli telakki e- H'di ·· ı lm t 

memesinden dolayı yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ın- " se §OY e 0 uş ur: • rabalar bayram günlerinde oldu- dılmektedir. Bu seyahatin Balkan sor. 
lı cı maddesinin matufu 40 mcı maddesine göre satılması icabeden Bostanbaşmda Kasatura ğu gibi şan bayrağımızla dona - antantı konseyin içti:naını müte - :ı; 

· Hocapaşada Hocapaşa mahalıesinin Kum meydanı sokağında ka· in eskı· ğında yalnız olarak oturan tılmış ve mezkur şirketlere aid mü- akıb yapılması Balkanlardaki si - e 
es.<;eseler dahi bayrak ve defne dal- yasi vaziyetle sıkı bir aliı.kası ol- 3 yeni 20 kapı 3 ada 8 parsel numaralı kuyuyu havi kagir bir apartırna- adında bir şoför dür. akşa\!1 .. ııl' 
l -1 -· 1 · t ' G d k nın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sat•• ce işini tcrkederek evine dO, 
arı e sus enmış ır. ece e ışı - duğu anlaşılmaktadır. .., e• 

tapu sicil ka_vdma gore yapılıraktadır. Arttırm"ya gır· mnk ıs· t•yen (550) tür. Etem çamaşır değiştirJll hırla donatılacaktır. Bu arada Kralla Naib arasında u c • 1' 
AB. E ÇE E''K lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinın temın· at mek- temiş fakat soğuktan kor·" ID YE L " KONULDU bilhassa Romanyanın Bulgaris - ' • 

S d M h tubu da kabul olunur. Birikmiş 1ütün vergilerle beleclı'ye r"sı·mıerı· ve için kömürcüye giderek be~df aat on a etro anında tram- tan ve Macaristana karşı vaziyet- ' lll"' 
vakıf karesi ve taviz bedeli ve tell.iliye rüsumu borçluya aittır. Arttır- komür almış ve hepsini ıtl vay ve tünel memurları, muvakkat !eri ve buna karşı Yugoslavyanın b 
ma şartnamesi 1/3/39 tarihinden iti haren tetkik etmek ı·stıynnJere san- koyarak yakıruştır. Etem idare heyeti tarafından kabul e- müstakbel hattı hareketi mevzuu ' İ rP 
dık hukuk işleri servisinde acık bulundurulac"ktır. Tapu sı·cı'l kaydı ve sonra komşuların: yice ya -• dilmiştir. Kabul resminden sonra; bahsolacaktır. • w ]1' 

d • Tak · "dilm c sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttır- dan alma zehirlenirsin ihtar_, ogruca sıme gı iş, um- MÜLAKAT BİTTİ, KRAL " 
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılag· a çıkarılan gayrı·m~"- na ehemmiyet vermede:ı ın · huriye! abidesir•·, Nafıa Vekaleti DÖNÜYOR ~· W' 
kul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma içeri almış ve kapıyı kapa ve Tramvay, Tünel muvakkat ida- Belgrad 1 (Hususi) _ Dün bu- ıde 
17 /4/39 tarihine müsadıf pazartesi gun.. ü Cağalog· !unda kain sandığı _ Aradan saatkr geçtiği ha • 

resi namına çelenk konmuştur. raya gelen ve Kral Naiibi Prens f' 
Ü tl · mızda saat on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale min odasından çıkmadığını 

BUG NK ZIY AFETLER Pol tarafından istasyonda istikbal l1 

Ö yapılabilmesi için teklif edilecek be delin tercihan alınması icabeden komşular şüphelenerek kapı . 
ğleden sonra saat dörtte biri edilen Bulgar Kralı Boris, bugün _ kul mışlar içerden cevab alaıtıa>1 

P k t ıd d. - · T k ti' d gayrımen mükellefiyeti ile sandık alacag· ını tamamen geçm;• ol- Ci ar o e e ıgerı o a ıyan a Sofyaya hareket edecektir. ··--. ' 
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taalıhu-·du·· b-'·' kal- polise haber vermişlerdir. olmak üzere ikı çay ziyafeti veri- ""'-' U ~ 

Jecektir. Ziyafette Vali ve Nafıa Sultanahmed üçüncü sulh hukuk mak şartile 4/5/39 tarihine müsadif perşembe günü ayni mahalde ve ve kapıyı kırmak suret'~ 
Vckaletile şirketlerin mümessilleri hakimliğinden: ayni saatte son arttırması yap!lıicaktır. Bu arttırmada gayrimenkul giren memurlar Etemi 1 ' ı k tt ·· t"' d b ortasında baygın bir halde · bulunacaktır. Hazinei maliye namına İstanbul en ço ar _ıranın us un e ırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit -e 

1 l"· d ] makta oldugun· u görmüşler ' maliye muhakemat müdürlüğü ta- o mıyan a ..,,.a ar ar ve irtifak hakkı sahit.Ierinin bu haklarını ve hu- aı Türk ve Yunan milletlerine tari- '============~= 
rafından Fatihde Esirpazarmda J susile faiz ve masarife dair iddealarını ilan tarihinden itibaren yirmi hal can kurtaran otomobil ~ 
Manisalı Mehmedpaşa mahalle - giın içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. yoğlu Belediye hastanesine 
sinde Külabcılar sokağında 15 sa- Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit dırmışlardır. Etem hastanedİ 
, , hanede Hacı Veli bin Abdili- olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla müştür. Yapılan muayene ~k 

hin ebedi huzunı ve ilerleyişi kar-

şısında maledilen bu iştirak ve 
sevginin bütün Balkanlara şamil, 
ayni kuvvette, kökten bir sevgi ve 
kaynaşmayı hazırlıyacağı mutlu 
günlerin de yakın olduğuna be
hemehal kani olmak Balkanlıların 
yekpıae varlığı, müdafaası, mede
niyet, refah ve insanlık yolundaki 
yükseliş v<ı tekiimülleri bakımın
dan da biç şüphesiz hepimiz için 
en hararetli bir temenni ve çalış
ma mevzuudu.r. 

Ve •• yine kaniiz ki, daima en iyi
yi, en doğruyu, en w:ağı görmüş 
olan ve bizim Ebedi Şefimiz ve 
haliskirımız olduğu kadar bütün 
Balkaolann, yakın şarkın ve in -
sanlık tarihinin malı ve gurur kay
nağı bnlunan Atatürkün: 

- Balkan milletleri arasındaki 
siyasi hudodların kalkacağı gün-

ter de uzak olmıyacaktır. 
l'tlealindeki temenni ve giirüş

leri yine onun hazırladıkları Tu
na boyu - Basra kıyıları sulh ka
lesinin ve siyasi yekpareliğinin ilk 'ı' 
merhalesi olorak ergeç en kat'i bir 
lüzum halinde tahakkuk edecek 
ve Balkanlar hiçbir şart ve veçbile 
teshir ve inkısam ka'>nl etmez bir 
insanlık kütlesinin kilitliği biz -
metini görecektir. 

Ve .. bu kilid bütün vasıfları ve 
hususiyetleri ile muhakkak ki, 
şimdiden Ankara - Atina vahdeti
nin varlığında en geniş sembollü
ğünü muhafaza ediyor ve.. Türk 
milleti hakkında Hariciye Vekili
mizin şahsında Yunanistanda gös
terilen ölçüsüz tezahürat yalnız bu 
manayı, bu sembolü bütün dün
yanın ibret gözii önüne yeni bir 
hayatiyetle koymuş bulunuyor. 

mal • t 1 k - t' ı · 938/617 sinde kömürden zchirlenerv ~ıcnnan aleyhirıe açılan, 3800 ku- uma a ma ıs ıyen erın dosya numarasile sandığımız bu-
ruş alacak davasının cari duruş - kuk şleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. düğü anlaşılmıştır. 
masinda: Müddeialeyhin yukarı- * "* --<>- , 

daki adresine gönderilen dava ar- DİKKAT Den'ız Ku"çu"'.' Hatlı~ 
zuhali mezkı1r adreste bulunama- Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek ~ 
masından dolayı bila tebliğ iade istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfmı teca- Esnafının Toplantı~ 
edilmiş olduğundan ikametgahının vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sure-
meçhuliyeti hasebile ilanen teb - tile kolaylık göstermektedir. (1315) G eçenlerde fazla güriİ11 
ligat icrasına ve müddeti ilanın ı---------------------------1 bir şekilde yapılıp ~! 
da 20 gün müddetle <>lmasma ka- K"t R • H J kuvetile dağıtılan "') 
rar verilerek muhakeme 3/3/939 1 ap esmı azır ama nakliye vasıtaları esnaf ıcoıı~· 
saat ıı e talik edilmiş olduğı.ın - Müsabakası bugün saat ondan itibareP :ı:,. 
dan mezkı'.ır gün ve saatte bizzat nü Halkevinde tekrar yaP~~ı 
veya bilvekBle hazır bulunulması Maarif Vekilliğince hazırlattırılan fransızca ders kitapları için 36 Bu seçim münasebetlle vil / 
aksi takdirde muhakemeye gıya - tane renkli levha yaptırılacaktır. Bu levhaların her ıbiri içın malzeme ve ticaret odaınna istidalaJ' ~ t 
hında bakılacağı tebliğ makaıruna ressam tarafından temin edilmek üzere on lira telif hakkı verilecektir, !erek intihaba müessir oJı!l 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ o- Bu işe talih olanların yapılacak resimlerin plan ve şartnamelerini gör- tiyen bazı şahıslar h:ık]olldB, 
lunur. 939/449 mek üzere 6 - 10 Mart 1939 tarihleri arasında Galatasaray lisesi müdür- barlar yapılmış olduğundaJI,; 

========================================== lüğüne müracaatları lazımdır. min normal şekilde yapıJı!l 
icabeden tedbirler aJınınıŞtJI\~ 

İntibah bugün saat dördeııel 
devam edecek, yeni idare 
seçilecektir. Tarihi ve Eşsiz Eserlerimiz 

Talihlerin alacakları izahata ve tesbit edilen şartnameye göre ha
zırlıyacakları ikişer örneği 15 mart 1939 tarihine kadar Galatasaray 
lisesi müdürlüğüne teslim etmeleri icabeder. 

Kitapları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maksada uygun gö
rülen rtssam diğer tabloları da yapmağa memur edilecektir, 

Beğenilmiyen resimler sahiblerine geri verilecektir. (1 inci sahifeden devam) 
kıymet biçme işinde izharı aczetmişlerdir. Llaletta
yin birer kıymet koyuvermişlerdir. 

KIYMETLİ HALILARıMIZ 
İpek halıların her biri iki yüz biner lira kıyme

tindedir. Musanna altın tacla on rahleye mütehas
sıslar hiçbir kıymet biçememektedir. Selçuk ve 
Osmanlı devrinin sedef kaplı, nadide işlemeli ince 
eserleri Amerikaya gönderilen eserler arasında 

ehemmiyetli mevki tutmaktadır. 

ESEıu.uıtMi.z İKİ SENE KALACAK 
Nevyork sergisi altı ay açık kalacaktır. Müze

lerden gönderilen eserlerimiz Amerikada iki sene 

kalarak herkese gösterilecektir. 
MUHAFAZAYI DERUHDE ETMİYORLAR MI? 

Muzelerın sayısız kıymetteki eserleri Amerika- Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
ya götıirülüp getirilirken çok müşkülat çekilecek- S Al K 
tir. Sigorta kumpanyası eşyanın yalnız kaybolma- atın ma omisyOnundan ! 
smdan mes'uldür. Asırlardanberi yerlerinden oyna- 1 - Bir giyimine kırk kuruş joymet takdir edilen on beş bin iki 
tılmıyan bu eserlerin Amerika gibi uzak bir yere yüz geyim çeşitli at ve bir geyimine otuz beş kuruş kıymet biçilen bin 
götürülmesi alakadarları muhakkak olan bir endi- sekiz yüz geyim çeşitli katır nalı 2/3/939 perşembe günü saat onda ka
şeye düşürmüştür. Bir taşı ve bir tahtası yerinden palı zarf usulile satın alınacaktır. 
oynadığı takdirde kıymetinden pek çoğunu kaybe- 2 - Şartnamesi komisyondan parasız olup örneğinde görülebile
decek olan bu eserlerin sevkleri esnasında muhafaza- cek bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 503 lira 25 kuruş ilk teminat 
ıı- ısmı müzelerin Amerikaya göndereceği heyet de banka mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektublarını 
deruhde etmemektedir. /belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (410) (811) 

Kocas1nı Zehirlemi' 
Bir müddet evvel suıtan9ıı,, 
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olarak hastalanıruş ve Jc!S ~ıf 
zaman sonra da ölmüştü- ~:ı 
ların ihbarı üzerine tahl<ı 1~ 
morgda yapılan otopsi nelıırııl'' 
de N azımm karm HaticC t sbı: 
dan zehirlenerek öldüğü _te;ıı: 
dilmiştir. Hatice dördün~u cffll 
hakimliğinin kararile J>ğı! 
verilmiştir. 



Viyana Sarayındaki Konferans Bir Netice 
Esrarlı Ôlüm Vermede Dağıldı 

'I efrika Numarası : 44 Yazon · Rahmi YAGIZ 

Haydi, Koş, Boru Çalmadan 
Efradı Silah Başına Topla 

Yalnız Tüf ek ve Bombalarını Alsınlar, Çabucak 
Yerinde Toplansınlar 

• 
lctima • 

(5 inci !11hifeden de~um) 
- Rodolf ölmüş! İmparator he

ıüz biqey bil'l'liyor. Bana yar
dun eın.enız ıçın sız. çagırttını. 

İki k·adın uzun müddet gözyaşı 
döktüler. Nihayet imparatorun 
yanına girdiler. 

Fransova jozef, oğlunun vefa
tını teessürle karşıladı: 

- RodoU niçin bunu yaptı?. de
di. Yerinden kalktı. Yalnız kal -
mak arzusunu izhar etti. 

Biraz sonra, itidalini topladı.. 
Tahkikat icrasını, mufassal bir ra
por wrilmesini, Meyerlingde ge
çen facianın bir hükumet sırrı o

• radı silah ba•ına topla.. Yalnız larak muhafazasını irade etti S ~il .... 1 _ Tahtelbahir halıl orada mı· • 
ami efendi kendi bölüı;. e ço.. tüfek ve bombalarını alsınlar, ça- İmparatoriçe ve Matmazel Şa· f•·1 ı bek- - Orada olacak beyim! 

"'"'a meşgul o uyor, ar ve gen~ bucak içtima yerinde toplansınlar. rat, Kont Hoyosu dinliyorlardL bulunuşu teğmeni bölüğünden Mehmed çavuş ilti balıkçının Kont, t7 sonkanunda Almanya 
b k ist Ömer çavuş bölüğe koşarken aşka bir düşünceye saptırmadan bir türlü kendisine söyleme e- sefaretinde verilen baloyu, Baron 
b k t mülazim de palaskasını kuşandı, Üyük bir enerji ile faaliyete sev- medikleri haberi çok mera e • Mari Vetseranın güzelliği ile bil· 
lced· d ,,,. kalpag-ını başına geçirdi, balıkçı-ıyor u. mişti. Onlar içeri girip de m ...... • tün nazarları üzerine çektiğini an-

Bir gün tuhaf bir hadise oldu: zirne kısaca işi anlatırken kula • lara: !attı. Baloda bulunanların Prensle Ö"l d b··ı··ğun" istır· a t' · - Haydi. Düşün önümüze .. He. P bil s e en sonra o u • ğını zeminliğin kapı hizme ını güzel kadın arasındaki sevgiyi · -

ğil ... DedL Az sonra intişar eden 
resmi bir tebliğde: 

• Veliahd Prens Rodolfun son 
zamanlarda sinir buhranları ge -
çirdiği herkesce malumdur. İşte 

böyle bir tuİıran içerisinde ilah .. • 
deniliyor. Ve vefat ettiği halka 
bildiriliyordu. 

Ayni gece, Mari Vetsera impa
ratorun emrile gizlice defnolundu. 

İki polis memuru, Sent Krua 
manastırı rahibine müracaatla gü
zel kadıru defnetmek istediklerini 
söylediler. Cesedi kiliseye getir
<iiler. Beyaz bir tabuta koydular. 
Manastırın bahçesine gömdüler. 

Prens RodoU annesine yazdığı 
bir mektubda, sevgilisinin yanına 
gömülmesini vasiyet etmişti. An
aneperest imparator, bu arzunun 
yerine getirilmesine mümaneat 
etti. 

hat sıralarında Şileli iki balıkçı gören salaş kanadına dayamış, beraber gideceğiz! Bize kılavuz - diklerini, Prenses İsteianiye acı
bölüğe geldiler, mülazim Sami e- söylenilenlere kulak kabartmıştı. luk edeceksiniz. dıklarını söy ledL Prensin dost-
fendi akşam talimi için kendi ze- ahtelbah Dedi, onları da önüne kattı, bölü- !arı, Mariyı· balodan uzakla•tırmak Gelenlerin bir düşman t • • llıinliğinde talimnameleri okuyor, . b unla gu"

00 n toplandığı yere, içtima ma - ıs' \emişler, fakat muvaffak. ola • 'l rinden, hem de kendı ur rı 

Prensin naşı Hofburg sarayına 
naklolundu. Ertesi gün de Habs
burg hanedanının medfun bulun
duğu Kapusen kili,esi mahzenine 
gömüldü. 

Bu kilisenin altında elli ayak 
merdiwnle inilen büyük bir mah
zen vardır. Burada yüzden fazla 
bronz lahid içerisinde Habsturg 
hanedanı mensubları yatar . 

İiıbaşısı Etem efendi de bölü - halline yürüdü. mamışlardı. 
,._, k t f · dı.bın' de duran, soluk alan bir tah· 
su:n arakol ve postalarını e tış Ömer çavuş bölüğün bulunduğu Prenses İsteiani, ertesi gunu io· bekli telbahirden bahsettiklerini du -
• ın atının hazırlanmasını • d im k ım· paratorun huzunına çıktı. Vazi-zeminliğe yaşın an umu ıyaca 

Yordu. Atın hazır olduğunu Etem yunca rengi kaçtı.. Sonra, ay. •. 
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~ ım· · "'etı' anlattı. Bu kadının Viyana -
f kled ~ bir koşuşla so u so u6 a ge ış, ı- , e end\ye haber verdiler. Mlfüızi- !ardır bütün bölüğün be ıı;ı dan başka bir yere gönderilrrK! -

ltıine veda etti, yola çıktı. Çok ge~ bir fırsatın gelip çattığına şim· çeriye girer girmez de haykırmış- sini rica etti. 

llıeden kapının önünde Sami e - eli yalnız resmini gördüğü ve an~a tı: Kont Hoyos: 
fendinin kulağına kadar gelen ba- kuşu gibi hayalinde canlandırdıgı - Haydi arkadaşlar .. Gürültü • _ Pazartesi gunu, diyordu. 
zı sesler duyuldu. Genç teğmen bu yeni tip silahla knrşılaşacağına süzce silah başına .. Çabuk içtima Prensle Mari Vetsera şehir hari
bıına kulak kabarttı. Kalın, pil • biraz da memnun oldu .. Sami E- yerinde toplanmağa., Kenarda bir cinde buluştular. Birlikte Me~r
tiiılü ve kart bir ses bağırıyordu: fendi balıkçıların verdiği maliı - {tahta bakır) varmış .. Onu zap • Jinge geldiler, pazarertesi günü 

- Beni doğru zabitin yanına matı kafi görmüş bölüğü silah ba- !edeceğiz! ve gecesini orada geçirdiler. Salı 
göttirün_. Kendisine söyilyecek - şına toplamak üzere dışarı fırla - Bu sözler zeminlikte bir bomba günü Prens çok neş'eli görünü 
lerirn var. kmı ğ 

mıştı. Tahtelbahir tahayyülatına tesiri meydana gettrmişti. Bir yordu. Fakat ava çı yaca ını 
b Daha ince ve pesten konuşan dalan Ömer çavu~ kapıdan içeri· kısım neferler çavuşu,1 lıu tuho.f söyledL Beraber yel!H)k yedik. Ye-

irisi cevab veriyordu: sı"nı· dın· !erken dışd· rı çıkan teg- -
1 

mekte biraz düşünceli idi. Saray 
ve münasebet almaz !hl-arına ,;ii -- Olmaz .. Askerlikte bir usul menle lı'arşılaştı. Mahcub oldu. mensublarının dedikodularından 17ardı B b b"'l"ğ" müşler, k~ndi kendHerine: 

r. en u 
0 

u un çavuşu • Teğmen Sami haykırdı: şikayet etti ve erkenden yatak o-,,,,_ M·· ı• i · b a hatsız - Tahta bakır denilen mel'un su-" ""'"· u .,z mm oşun ra Ö dasına ,.,.kildL ol -Ne yapıyorsun orada mer d' ka •• ınasını istemem .. Ne söyliyecek- yun altında gezer. Ne ıye raya Sabahleyin saat altıda oda hiz.. 
sen bana söyle. Eğer haber veril- çavuş! çıkacak.. Mutlak Ömer çavuş zih- çisi Lokeş yanıma geldi. Prensin 
n;ıeğe değer bir iş ise zabite gide- - Hiç beyim ... Şey .. çok me - nine fenalık getirdi. oda kapısını vurduğunu, cevab a-

Mari Terezin lahidi orta yer -
dedir. Onun yanında, Napolyonun 
karısı Mari Lüizin, oğlu Roma 
kralının lahidleri görülür. Mek -
sikada kurşuna dizilen bahtsız im
parator Maksiınliycnle Saray Bos
nada katlolunan Arşidük Ferdi -
nand yanyana yatmaktadırlar. 

Fransova jozefle serseri impa
ratoriçe Elizabet de yanyanadır. 

Prens Rodolfle Marinin vefa • 
tından birkaç hafta sonra Fran
sova jozef, Meyerling köşkünün 
yıkılıp yakılmasını, ve arsasının 

üzerine kadınlara mahsus bir ma
nastır yapılmasını emretti. 

Şimdi, iki sevgilinin hayatlan
na nihayet verdikleri bu yerde 
her gün, her saat rahibeler dua 
ediyorlar. 

rıın. rak ettim de.. 1 
- Olmaz .. Mutlaka kendisini gö- - Haydi, koş, boru çalmadan ef- (Dennu vu) lamadığını söyledi. Hemen kalk-

receğimı /-~====~~======--=====-===== tım- Birlikte gittik. Kapıyı şid - ı--------------1 
İ detle vurdum. Cevab yok. Niha- 1 HALKEVLERINDE 1 

de; !!::~i:fazla dinlemedi. :er- Kahvede Tavla Oynamak :ıı~i;~~~~d~::ı:ı:ı:m.~~ 
- Ne var? Ne oluyor orada. gara dumanı ve lavanta koku -

- İki kişi gelmiş efendim. Za - B s· M k lk" yordu. Perdeleri açınca Prens Ro-tını görmek istiyorlar ... söy~iye : i r 1 n em a er a i ı.. dolfun yüzü kanlar içinde yata-
CekJeri varmış. Bana soyleyın dı- I ğın üzerinde yattığını gördük. E-
Ye okadar zorladım inad ediyor • ed d J Ve İstanbulun Fatihden, Aksa- linde bı"r rovelver vardı. Güzel ı (:S inci sahif en eıı~m 

ar. raydan ötedeki semtlerinde gittik- Baron da yanında cansız yatıyor, 1'eğmen gülümsedi, çavuşa emir dağılırlar. Ben iki yıla yakındır o- çe çoğalmıya başlıyan bu sinema- elinde kırmızı blr gül tutuyordu. 

Verdi: raya kurulmakta olan bu sergi • !ar yüzünden o semtlerin, o pek Uzun, sırma renkli saçları çözül-
- Bırak Ömre çavuş gelsinler.. den bir gencin bir defacık olsun, meşhur kış geceleri misafirlikleri müş, yastığın üzerine yayılınıştL 

Eminönü Halkevinden: 

3/Maart/939 Cum:ı ve 4/Mart/939 
Cumartesi günleri saat (20,30) da 
Evimizin Cağaloğlu merkez salo -
nunda temsil şubemiz amatörleri 
tarafından (İnfiali ~k) adlı kome
di temsil edilecektir. 

- Başüstüne efendim! bir tek ciddi mecmua veya bir tek nerede ise artık tarihe karışacak. Uyuyor zannolunuyordu. Şakağın-
- Sami efendinin zeminliğine yevm'ı gazete aldı"-~ı kat'iyen gör· d f b" daki ufak bir yaradan ince bir kan ~ ll'f Tepeb~•ında b 6~ Bana kalırsa bu, pek e ena ır "" Ölüğe gelen iki Şileli balıkçı gir- medını.' s1ZJyordu. Faciayı anlayınca hiç- ·~ Ş hı" T' t 
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dil şey olmıyacak! Yıllardanberi si- ,. ·mıı e r l ya r S er, teg-meni selamladılar. Hangı· ku"'\u"'phaneleri açmak is- "h 1 bir şeye dokunulmaması emrini ı, DRAM KISMI 
" nema yüzünden ı ya o an yer - _ 
''alinde fazla telaş beliren daha tiyorsunuz gece yarılarına kadar? verdim.• ıJllılilı Ruakş m 2(1.JQ Ja 

YaşJı ınukaddeıneye lüzum görme- ler şehrin karşı tarafı ve bazı ög-leden sonra çıkan paytah t ga- Nİ 
d Maksad oralarda sinek avlamak- k • ı · · d · ş· diden son (ANNA KARE N) 7 tablo en iki kelime ile hadiseyi anlattı: il, b" mer ezı yer erı ı ı. ım • zeteleri: ~Veliahd Prens Rodolfun 

Sa henu .. z mevsimi değ ıraz sa- b · b ·· d b" z da kenar 
- İrva adasının öte yüzünde, ra arı u yuz en ıra bir kalb sektesinden vefat ettiğL• İSTİKLAL CADDESİNDE it t h hırlı olun, yaz gelsin, şehirde sinek semtler kazansın! Üstelik şehrin ayalığa yaslanmış bir Rus a • ni yazıyorlardı. KOl\IEDİ KISMI 

\elbahr mevsimi başlasın, O zaman, onu uzak yerlerinden kalkıp bir sürü ı· k"' k" ·· t af 
i duruyor. ı Meyer ıng oş unun e r ı as- Bu akşam saat 20,30 da 1'eğmen kulaklarına inanamı - her yerde ve he!? birlıkte bol bo masraf ve zahmetlerle 0 sinema • ker tarafından çevrilmişti. Kim - (BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. 

Yordu, tekrarladı: avlarız! lara gidenler şimdi, böylelikle bu senin taklaşmasına müsaade o- * 
- İr17a kayalıklarında bir düş- * masraf ve zahmetlerden kurtul • Junmuyordu. 

'"' '"""''""' m• -" a.•Um '""'' """" _.,.,.._ m"' °'""' ''""' '"w v;""' hoTh• b6- fi:' Halk epe.eti .., ki sinemaların çoğalmasına: · h · · d "d" ~ ''ij - ... vet.. Lakin, yukarıda da dediğim gı- yük bir eyeean ıçın e ı ı. (il!~ ~ Bu akşam saat (9) da 
- Kazaya filan uğramasın? Bu semtlerde de artık sinemalar bi, sinemalann kenar semtlerde Yaşlı İmparator, ölüm döşeğin- ~ -' P İ P İ Ç A 

k ·· o kadar aldı yürüdü kl, bu gidiş· ı · d · So 
- Bilmem .. Biz uza tan gor • bile mahşere döndüğü bu zaman- de yatan oğ unu gcir ıi nra ağ- Operet 3 perde d;;ı_ " k ık H ge- le, sanırsam bir iki yıl sonra Be- M t ı ş t MACAR BALETİ .""'- <>alığa çıkaca t . emen da kitabı kim okur, deftere kim lıvarak a maze ar a: 

(( Oncll sahlfe<len duam\ 
nuşmayı İngiltere hükı1meti daha 
muvafık buldu. Şimdi de bir kaç 
haftadır bu müzakerelerin cere -
yan ettiğine dair haberler geliyor. 

Londra konferansına yalnız Fi
listin mümessilleri değil, Fılistine 
komşu olan diğer Arab memle -
ketleri namına da murahhaslar ça
ğırılmış oldu. Bunun gibi Filistin 
Yahudileri de syonist teşkilatı ta· 
rafından da oraya mümesslller iş
tirak ediyor. Arablar esasen kendi 
memleketleri olan Filistinin mu
kadderatı mevzuu bahsolurken 
Yahudilerle konuşmağa lüzum gör
mediklerini bildirmişlerdJ. Onun 
için Londra müzakerelerinde Ya-

HİKAYE : 

KI SKANÇLIK 
( 4 üncıl ıahifedea ılevam) 

sesini tanmuştı. Bu, masaj daire
sinde çalışan masajcı kızlardan 

Rebaka idi. Oda kapısının birden 
açılmasile gürültü olmuştu .. Bir 
dakika sonra, Ali Tekin gerilerek 
başını masadan kaldırmış, gözle
rini uğuşturuyor, uyanmağa çalı· 
şıyordu. Karşısında, karısını gö -
rünce, kendisini rüyada zanncttL 
Birden silkindi: Evet bu Handan, 
ta kendist idi. Ali Tekin korka 
korka, karısının yanına sokuldu, 
titrek bir sesle: 

- Sorma karıcığım başıma ge
lenleri, dedi.. 

Handan, sert blr lisanla cevab 
verdi: 

- Bütün hakikatleri, her şeyi 
olduğu gibi öğrenmek istiyorum .. 1 
Evvela şunları izah et: İçerdeki 
kadın kim?. Hala bu saatlere ka
dar, tek başına masaj dairesinde 
kalan bu müşterinizi merak edi
yorum .. 

Ali Tekin, bitkin bir halde idL 
Şimdi sana. hepsini anlatacağım. 
Otur evvela şu iskemleye .. 

Handan, kocasının gösterdiği 

iskemleye ilişmişti. Ali Tekin de 
oturdu. Ağır ağır anlatmağa baş
ladı: 

- İçeride, hala masaj dairesin
de olan müşterilerimizden Bayan 

hucli mümessillerile karşılaşma • 
dılar. Yukarıda kaydedildiği gibi 
Müzakereler tir taraftan Arablar

la İngiltere hükfuneti, diğer ta -
raftan da Yahudilerle İngiltere 
hükiımeti arasında cereyan etmek

tedir. Fakat çok zor olarak devam 
ediyor. Yahudiler milli yurdda 

yerleşmek, her türlü hukuka ma
lik olmuş, Filistinde bir ekalliyet 

halinde kalmıyarak kendilerine 
gösterilen yerin sahibi olmak is
tiyorlar. Arablar da buna karşı ar

tık Filistine haricden Yahudi ge
tirilmemesini, Filistinin kendi mu

kadderatına hakim olmasını taleb 
ediyorlar. 

Kıskançlık 
Yüzünden 
Cinayet 
(5 inM sahifeden det>am) 

yaralandı? Zabıta bunu henüz 
tesbit edemeın!ştır. 

Katil metresını bırakıyor, dı a
rı çıkıyor, sokak! n geçen bir tak
siyi durduruyor Lamark stıka -
ğındaki evine gidiyor. Kap:cı. has
taneye gitmes.ni tawiye edi~·or ve 
karısına habu veriyor. 

Parmantiye, hastaneye gidiyor. 
Başında bir değil, dört yara gö
rülüyor. Sorguya çekmek imkanı 
yok. Çünkü kendıni kaybedıyor. 
Hala da baygın yatıyor. 

Taksinin içinde bir rovelver bu
lunuyor. Yarayı muayene eden 
doktor, bir adamın kendi kafası

na dört kurşun sıka bilmesi ih ti
mali olmadığını kat'iyetle söylü
yor. 

Az sonra hastahaneye gelen r ~ 
dam Parmantiye: 

- Hiıdiseyi haber alınca şaşır
dım. Kocamın bir metresi bulun

duğunu bilmiyordum. Çok ciddi, 
çok dürüst bir adam.(lı. 

Bu sabah, her zam•n.lr.i gil:.i neş'e 
ile ayrıldı. Üzerinde silfilı bulun-
durmazd.ı. · 

Demiştir. Zabıta bu meraklı ha
disenin tahkikile meşgul Yaralı 
kadın ölmüştür. 

cF ..• dir. Bu meşhur Bay cN ...• in============·= 
karısıdır. Fakat, kadıncağız bi - herkesi iğfal ediyorsunu, diye po-

lise müracaat ederim ..• dedi. D•·rraz kaçık .. Biraz değil adamakıllı .. 
45 yaşına girmiş, kendisini hala dimizi anlatamadık. Evde yapı 

lacak beden hareketlerini tam -çocuk, genç kız sanıyor. Zengin -
lik bu .. İnsanı şımartır.. Kadına mile ihmal etmiş .. Yemek husu • 
söz anlatmak mümkün değil .. De!L sunda söylediğimiz rejimi hiç tu'
Üç ay evvel müessesemize kay _ mamış .. Burada, gösterilen lıaft a 
doldu. o zaman 93 kilo idL. Dü _ iki saat dersle bir insan 25 kilo 

kaytcder mi?. İşte hadise bu kasün, gözünün önüne getir, kancı-
ğırn .. Muazzam bir şey .. Program- rıcığım .. Delinin şerrine Iiinrt.. 
larımıza göre, bu kadının müesse- Müesseseyi bırakıp gidemedını. R. 
semizde üç ay sonunda, hiç ol • karsın, kadın bU: hadise çıkarır .. 
mazsa 67 kiloya inmesı lilzım .. Bu- Sonra, burada uyuyakalmışım .. 
nu da kendisine kaydolurken söy- Handan kocasını dikkatle d'ıı • 
ledik. Aradan üç ay geçti.. Kadın !emişti. Asabiyeti biraz geçer gibi 
67 kiloya inmek şöyle dursun, ki- oluyordu. Ali Tekin mendilile al
losundan h.r gram bile kaybet • nının terlerini silerkrl içeriden, 
medi. Bu akşam, saat 17 de geldi.. kadının halil sesi geliyordu . 
Bir kavga bir gürültü etti: cBugün - Neyse bugünlük on kilo ol
üçüncü ayın son günüdür. İşte gel- sun mutlaka zavı!lamalıyım .. Yok 
dlın. 67 kiloya inmeyince, şuradaı. sa masaj yapmaktan sabaha kadar 
şuraya adımımı atmam .. aksi hal- kurtulmazsın .. 
de, dolandırıcılık yapıyorsunuz, 

rı döndük. Size haber vermeğe yoğlu sinemalarının bir kısmında -_Hakikati saklamak doğru de- Yakında: AŞK BORSASI. M. Yesarl 
k bakar? 

~~· :,,,,,.,,"""""""""""""""""""""l!!!!"!.;,,,şe~~yt~a:n:la:r,..;;to~p~oynı;!'!!!~ya~ca,,,,..~."""""""""~'""."~~-~~~:·~:--::~::~:::::-i""":-:-:.--~::~=--:::::-::::~;:"~~~::::::~~~:::-~~-::~~~:::::::~~::~~::-:.-:--~~--:~~~~::::-:::::~~~~~ 
"" bakıcıların en metini bana tered- dım. Teşekkür edere~ hasta ba - ta tiksinerek bakıyorlardı. Onlar Bu vaziyette çıkmak istemem. 1 na medyunu şükranım.. H rgiin 

düdle bir ayna uzattı. Diğerlerile kıcıya uzattım. Onlar bu meta - baksınlar umurumda değil.. Aca - Kendimi alıştırmalıyım. Görenle- yoklattı. Kendimi bilmh·erck vat-

REŞAD FEYZi 

No. 75 

Belına battaniyelerini dizlerine 
biraz daha çekerek otomobilin kö
~ine büzüldti. Başka hiçbir şey 
8'.'rınadı. Her suali kendı kafası i
Çtrıqe cevablandırabiliyor, kazanın 
~:ticesini bütün fecaati ve aydın· 
gı ıle görüyordu. 

lt Serıned, kendisini kurtarmağa 
0§ınuştu alevler arasından ala

~alt son c~nkurtarana bindirmişti. 
lldaıı sonra .. 

cı· beınek oluyor ki, Sermed ken
~ hayatı pahasına hayatını kur
~rııııştL Bu yüzden karısını da 
Ybetmiş bulunuyordu. 
- Sermed ağır yaralı yatıyor· 

h.~ğabeyislnin vereceği bu müt
'"§ haber, genç kadını fazla sars-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

mış gözüküyordu. 
Üçü de düşünceli, konuşmuyor-

lar, otomobil son sür'atle ( ......... ) 
yolunda ilerliyordu. 

- D-
Defterdeki Son Notlar 

Çilemi lclalle yüzümü 

kaybettikten sonra dol-----:----
muş sanıyordum .. 

Yüzümd;;ki sargılar çözülür çö
zülmez, bana merhametle bak.an 
hasta bakıcılardan bir ayna rıca 
ettim. Bir insan suratına benzer 
pek az yeri kalmış olan yüzüme 
dolu dolu gözlerini çeviren hasta (Devamı ••I 

uzun müddet bakamıyor, başla - netime müteessir bir hayranlık- ba karım İclal ne yapacaktı. Ben- rin yüzlerinde hasıl olacak, türİü tığım ilk günlerde Meralle bi, zat 
nnı çeviriyorlardı. İçlerinde ağ- la bakıyorlardı. Ar.tık ben için • den nefret edecek miydi?.. üadeli mimikleri görmek belki ziyaretime gelmiş. Meral hun -
lıyanlar vardı. Kimbili.r meslek den ölmüş bir adamdım, harici Sanmıyorum. Beni ayakta metin Mukadderat.. Fakat yavaş yavaş dan sonra birkaç defa beni yokla-
hayatında kaç hastanın kolunu, bir teessür tezahürü gösterme - durduran bu teselli idi. sordum: mağa geldi, fakat Fakat onu da 
bacağını kesmiş, sayısız ameH • me ne lüzum vardı?.. Izlırablar içinde kıvranırken ne karımı da ve Belmayı da isteme-

. .. - Ricamı yaptınız, çıkacağım yaC!ar yapmış olan operatcirun Go"'zlerim yamalı bir surat or- kadar onun başucumda bulunma - dim. Yatakda pek perişandım. Ba-
. k il · değil mi? .. 

bile sargılarunı çozer en e erı tasında iki damla mürekkebi an- sını istemiştim. Fakat doktor onu r.a acımalarına tahammülüm yok-
! - - Hayır, vermedim .. Hatta si-titriyor, teselli kelime eri agzın- dırıyordu. Nasılsa bu faciadan kapıdan çevirdiğini, hiç kimsenin tu. 

k k sonra si { ...... ) dan ziyarete gelenleri . dan kırık kırı çı ıyor, onlar ucuz kurtulmuşlardı. Bur- yanuna girmesine müsaade teme- Icliılle Belmanın kurtulmaları, 1 ğ haki arzunuz veçhile yanınıza soktur-bakmadan karşı aşaca ım · n~m, elmacık kemiklerimle bir diğini söylemişti. Zavallı İcldl, benim yarı kayıbımı unutturuyor. 
kati biliyordum: Yüzümü kay - hizada, ağzım yapıştırma gibi du- kimbilir bu yasağa ne üzülmüştür. madım. Ziyanı yok .. Onl:ır kurtulsunlar, 
bettim. Ayna çoktan farkına var- ran dudaklarımla birbiri üzerine Hakları yok değil! Beni bu va- - Teşekkür ederim doktor!. hayatta olsunlar da, böyle surat -
dıg-ım bu mütbi• akıbeti en ince Çıktım .. Tam bir buçuk ay has- sız bir insan olarak ya•amag-a ra-• k 'kı· et part·ası h ıı· d ziyette karıma nasıl gösterecek - , 

.. te onmuş ı . a n ey- tanedeyim.. İlk defa ciğerlerim noktalarına kadar bana gos re- di. Sol kasımın yarısı yoktu. O - !erdi? .. Şimdi içı.mde acı bir te - 1 zıyım. 
b · nlığıının • temiz hava teneffüs ediyor .. Diz-. y .. "d"' H k cek.. Biliyorum en ınsa 1 rayı kalın bir yara iz[ ağzımın selli var: İcla!i görmek, onu ku- uru um.. er ese ayrı ayrı ba-

madde tarafından yarıdan fa 1 a- ı kenarına kadar katediyordu. caklamak .. Acaba benden korkar !erimde bir titreme ve halsizlik 1 k:ıyorum. İnsanların hepsi güzel, 
sını kaybetmiş bulunkuyodrum. g~~- Kendi kendimin korkacağı müt- mı?.. var. Ayak~arunkı alışhtırmak, bkıirazı hepsi mes'ud. Böyle olmaalrı ıa -na rağmen bir kere en ımı - etrafunı gcirme , ru umun sı n- ın' Çu" nku" - ı · B · his bir mahluk olmuştum. Acı - Doktor, dedim .. Sargıların yü- zı · yuz erı var enım 
mek istedim. Küçük ayna, bu bil- ac; gülümseyerek gözlerimi 0 • zümde kalmasında bir mahzur tısını dağıtmak için yürümek isti- gibi bütün ömürlerince yüzlerini 
Yu .. k hakikati kutru üç santi·ın· i ? yorum. Ellerimi arkama bağladım. b" gı •- d klamıya d dadakilerin üzerinde dolaştırdım. vaı n:ı ·· ır sar ar. asın a sa -
geçmiyen cüssesine hlç e hmkuş· Hepsı· bana acıyarak belki ele E- _ Hayır!.. 1 ( ...... ) den bir kat elbise ve par- caklar .. 
külatla sıg-dırmadı Bakar a · · ·· 

vet belki de korkarak, hatta .. Hat- - LO.tfen tekrar bağlasınlar.. c.ı.esümü ge~işler .. Şekib Sina-maz aynayı elimden bırakma • 
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Dünya Beynelmilel Endüstri alemi) Başı ağrıdan 
Çahyacak gibi Tabii Ozülüyorsunuz Değil mi ? Herkesin Üzerinde İttifak 

Ettiği Bir Hakikat : 

Erişilmez bir kuvvet olduğunu ( HORS CON
COURS) mükafatı vermek sure tile tasdjk ve 

kabul etmiştir. 
Çapa marka hububat unları ı 

Sıhhatimizin yardımcı kollan 

Nefis baharafı: 
Yemeklerimizin lezzet ve iştiha kaynağıdır ... 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktaş 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Motör 

Mık darı 

l! adet 

Muhammen B. 
Kira Kuru~ 
10.650 -

Muvakkat T. 
Lira Kuruş 

798 75 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Ka. zarf 15 

I - İdaremi7.in c2 ve 8• numaralı tekneleri için şartnamesi muci
bince 2 adet motör kapalı zarfM satın alınacaktır. 

il - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

ill-- Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen 
bedeli ve muvakkat teminatı yuka'"Jda yazılıruştır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Şartnamenin 7 inci maddesi mucabince talihlerin tanzim ede
cekleri plan ve fotoğrafileri mijnakasa gününden 3 gün evveline kadar 
Cibali nakliyat gubemize vermeleri Iazım~ır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu havi mühürlü teklif mektublarım iha
le saatinden bir saat evveline kadar •saat 14 de• mezkfu- komisyon baş-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. •965• ... 

1 - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası şişe yıkama atölye 
ve üzüm ambarı daireleri çatılarının tamiri işi şartnamesi mucıbince 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradır. 
m - Eksiltme 17 mart 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

15,30 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Keşi1 ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi i§ler 
yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 8 gün evveline 
kadar umum müdürlük inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehli
yet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühür! teklif mektubunu kanuni cesail ile 5 ci maddede 
yazılı fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç 
saat 14,30 a kadar mezkfı.r komisyon ba~ı.anlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. ·1278• 

ürk ava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide 11 - Mart -

939 dadır. 
BOyO~ İkramiye 50.000 Lira1ır. 

En şiddetli baş ve diş 
ağrılarını dindirir. 

vr 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları Keser. 

... 

:-.Jezle, grip ve romatiz
maya karşı çok 

müessirdir. 
..................... 

Çocuklarınızda gördüğünüz oburluk, halsizlik, kansızlık, hazım
sızlık, karın şişmeleri, arasıra ishaller, baş dönmeleri, burun ve 
makat kaşınmaları, uyurken salya akması gibi gayritabii haller 

zavalıı yavrucukların barsakilarında yaşıyan ve kanlarını emen so
lucanların tesiridir. 

İsmet Solucan Bisküviti 
Kullanmakla bu hallerin hepsi ortadan kalkar. Çocuklar ve b ·· 

yükler sıhhatlerine, neş'elerine kavuşurlar. 

Kullamş tarzı kutuların içinde izahlı olarak yazılıdır. Okuyunuz 
ve çocuklarınıza senede birkaç bisküvit ihtiyaten veriniz. 
<İSMET) İsmine dikkat edilm esi rica olunur, her eczanede 

kutusu 20 Kr. -

Emlak Bankasından: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

KULLANMAK~~~ 
Şartile 

li 

Hesap 
No. su 

Gayrim~nkulun mahalli. Nev'i L·ra doaya 

Dişlerinizi tertemi.z, 
bembeyaz ve sapsağ
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 
harikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, ' No. 

1316 Boğaziçi Yeniköy Ayanikola mahallesi dükkanlı 937/3956 
Köy paşa caddesi eski 133, 133 mükerrer sahilhane. 

yeni 155, 157 numaralı 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul üçüncü icra memurluğunca yu
karıda numarası yazılı dosya ile 9/3/939 perşembe günü açık arttınna 
ile satılacak olan gayri menkulü alnlar arzu ederlerse banka bu gayri 
menkule mevzuatı dahilinde kendilerine para ikraz edebilir . 

mikroplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullananlar dişlerini en ucuz1 

şeraitle sigorta ettirmiş sayıhrlar. 
. 

rr------------__,,,.,.Aı 
İstanbul Belediyesi İlanları ı 

Ada Bir 11 etre- Sa .ıası ıı~ 

No. sinin mu .. M. S. temin•1 

bam men Murab-
bedeli baı 

Lir0 Li. K. 

Aksaray yangın yerinde 955/3 ha-
rita numaralı arsanın arkasında 
yüzsüz arsa 24 8 00 216,00 129 60 

Cihangir yangın yerinde Firuz-
a.ğa mahallesinde Terlikçi soka-
ğında 533 ve 426/1 harita numa-
ralı arsalar arasında 15 santim 
yüzlü arsa 10 1,50 1 13 

,.ı 

Yukarıda semti, mahalle ve sokağı, numarası, sahası ve mıJıaınJ!' 
kıymetleri yazılı bulunan yerler satılmak üzere, ayrı ayrı açık arttır' 
maya konulmuştur. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir· 

İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mel<1~: 
bile beraber 14/3/939 Salı günü saat 14,30 da Daimi Encümende buJl)Jl 
malıdırlar. (B) (1276) 

.... . 
Beyoğlu; Zühreviye, Haseki, Cerrahpaşa bastanelerile Zeyııel" 

kamil doğum evine lüzumu olan ve hepsine 8879 lira 92 kuruş b.,.ıe: 
tahmin olunan Amerikan ve kefenlik bez, şilte yüzü, yüz havlusu \' 

saire kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 13/3/939 pazartııl' 
günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Listesile şartnaııı~ 
levazım müdürlüğünde görülebilir İstekliler 2490 sayılı kanunda >'' 
zılı vesika ve 665 lira 99 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektub«' 

·'11' 
beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı gıı 

rı 
de saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu satten so~ 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (İ) (1275) 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkin-ı 
ci Ticaret Dairesinden: 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. tara

fından İstanbul' da Kurukahveci ha- · ı 
randa 12-13 numarada Serdar zade 

--- Hacı Salih Mahdumları ve İstan -

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

İstanl:>uı Asliye 4 iiııcii Hukuk bulda Tahtakalede Boton (La Pre-

Mahkemesinden : voayans) hanında 13 numarada 

İstanbul Belediyesi vekili tara - mukim Hacı Ali Hafız Zade Mah-1 
Devlet De;;:;i'ryolları ve Limanları ı 

işletm9 u. idaresi ilanları ............ ~:... ........................... -.... ~--------------
Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı fından Feriköy Tepeüstü Türkbe- dumları aleyhlerine iki kıt'a emre 

muhtelif cins vagon yedekleri ayrı ayrı ihale edilmek suretile 7 Nisan yi sokağı 41 numarada Margarit a- r uharrer senet bedelinden bakiye 

1939 Cuma günü saat 15 de sıra ile Ankarada İdare binasında kapalı partımanı 5 inci kat 10 numarada bin Türk lirasının faiz, mahkeme 
zarfla satın alınacaktır. Margarit ailesi yanında oturan A - ve icra ve protesto masrafları ve 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile leko aleyhine 938/961 numara ile avukatlık ücretilebirlikte tahsiline 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerim ayni gün saat 14 e kadar açılan farkı bedel davasının yapı - mütedair açılan davanın cereyan 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. lan muhakemesinde: İlanen yapı - eden muhaekmesi arasında: 

Şartnameler parasız olarak AJı kara Malzeme Dairesnden ve lan tebligat üzerine mahkemeye Müddeia leyhlerin ikametgahla-
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 1103 gelmiyen Aleko hakkında gıyaben 

Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

rının meçhuliyetine binaen ilanen 
Eksiltme ~yanın cınsi K dem n Mulıammen MuvaK- muhakeme icrasına ve kendisine bli •·- i1 . 

N M'k B d ı · k n'i' te ga........ asına ve muhakemenm o. sı ı darı e e ı at le ınal yirmi gün müddetle gıyap kararı _ 28 M . . - . 

adet Mükafat vardı.r •. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyang0-
nun mes'ud ve bahtiyarları ar~sına gir· 

elursunuz ... 

l 

2 

3 

Lira Lira . , . . art 1939 tarıhıne musadi1 Salı 
22000 1650 nın ılanen teblığıne ve muhakeme- günü saat 14 e bırakılmasına karar Tekerlekli dingil, dingil ve komple 

bojiler. 
Buvatagresler ve tampon 
gressörler 
Kapı makarası, Menot, ta mpon 
tası, tampon, cer kancaları, koşum 
takımları ve teferrüatL 

6 

19 15600 

59 82400 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BasıldıtJ yer: SON TELGRAF Matbaası 

nin 7 /4/939 gün ve saat 14 e taliki- verilmiş olmakla keyfiyet tebliğ i-

1170 ne karar verildiğinden yukarıda ad- fasına kaim olmak üzere ilan olu _ 

resi yazılı müddeialeyh Aleko mah- nur. 1938/10 

5370 kemeye gelmediği veya vekil gön - .................................... ... 

dermediği ve müddetinde gıyap ka- GÖZ HEKİMİ 

rarına itiraz etmediğiniz takdir - Dr. Murad Rami Aydın 
de gıyabınızda hüküm verileceği ve Taksim _ Talimhane, Tarlabaşı 
bu baptaki gıyap kararının mahke- caddesi No. 10 Urfa aprt. 
me duvarına asıldığı ilim olunur. 1'el: 41553 

(15476) 

İNGİLİZ KANZUK ECZ~· 
Sİ BEYOOLU . İSTANBlJV ,-


