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Türk milleti her türlü nifak tesirle

rinden uzak ve salim bir birlik ve be

raberlik havası içinde kendini göster

mektedir. 
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Telpaf ı lat. Son TeJırat 

'Umumi Harbin Patlamak~ Macar Tayyareleri Romanya 
Üzere Olduğu Anlaşılıyor Uzer in de Uçmıya Başladı 

Rumen Ordusu Hazırlıklarını Bitirdi, Demokrat 
Devletler Romanya'ya Y aı:dım Edecek 

C ükreş, 20 (Hususi) - Rumen 
[" ordus harb için hazırlıklarını 
ikmal etmek üzeredir. Alman kıt'
alarının herhangi bir hudud tecavü
zı) hareketi karşısında, Rumen 
ordusu derhal ve şiddetle muka
vemet edecektir. Bu taktirde, ln
giltere, Fransa, Amerika, Lehistan, 
Sovyet Rusya' da Romanya'ya var
dım edecektir. Romanya Balkan 
Müttefiklerine de müracaat ederek, 
kendisine ne şekilde yardım edile
ceğini sormuştur. 

Rumen topraklarına bir Alman 
taarruzu karşısında Avrupa'da 
umumi harb patlamış olacaktır. 
Demokrat devletleri müşkül vazi
yette bırakmak için, bir yeni Al
man taarruzu anında, ltalya'nın da 
Cenubi Akdenizde Afrika sahilleri
ne bir taarruz yapacağı tahmin edil
mektedir. 

:Avrupa'nın YeniBir Felakete Sürüklenmek 

1Uzere Bulunduğu Endişe ile Haber Veriliyor 
Bütün Devletlerin Kabineleri ~ .. ~~-""'--~ · """" ... --~ · 
Uzun ictimalar Halindedirler 

. . 

Avrupa, bugünkü kadar, 1914 
denberi, ilk defa en nazik günlerini 
yaşa maktadır. 

Tehlike Çanları Me b'us İntiha hının 
Çalmıya Tesri Edileceği 
Baş 1 adı! Şayiası Dolaşıyor 
Avrupa nihayet tehlike ile 
karşı karşıya ve boğaz bo· 
ğaza gelıniştiı. 

-
Yazan: Etem İzıet BENİCE 

A 
iman ordularının Romanya 
hududuna dayanması ile 
Avrupada hadis olan son 

siyasi vaziyet büyük bir ciddiyet 
ve buhran ifadesi almışt•r, 

On iki saat içinde Çekoslovak 
devletini ortadan kaldıran ve ken· l 
disine maleden Almanya karşı - \ 
swda bu baraloetin ne gibi bir 
devam arzedeceği başda Londra, 
Paris, Moskova olmak üzere bü
tün Avrupa devletlerini en had 
ve ciddi şekli ile alakalandırıyor. 

- Almanya ne yapacak?. 
Dava budur. Çekoslovakya'yı 

ortadan kaldırmakla Bitler Al • 
manya'sının kendisini şimdilik 

tatmin etmiş bulunduğuna delil· 
let edecek ortada hiçbir emare ol
madığı gibi, mutlaka bunun ak • 
sini i•bat edecek bir vesikaya da 
salıib değiliz. Yalnız, Alman or • 
dulannın şark ve cenub istika
metiode mütemadiyen tahaşşüd 

etmesi, İtalyanın büyük hır harb 
hazırlığı içinde bulunması ve bu· 
&fuıe kadar cereyan eden kayıdsız 
ve şartsız emrivakiler Avrup:ı'nın 
her merkezinde zanıri olarak teh
like işareti vermekte ve millet
lerin bu tehlike ile boğaz boğua 

' geldiklerini ıözönüne koymak • 
tadır. 

Vaziyetin bupn için ifade n 
tebariiz ettirdiği safha fUdur ki, 
Çek-Elovakya, ilhakı büyük de· 
ınokrasiler tarafından tanınma • 
nuş olmasına rağınen ortadan 
kalkmıştır. Ancak bunu şiddetli 

lıir nefret aksülameli ile karşılı
yan devletlerin Romanya budu • 
duoda ileriye adını atacak tek 
Alman neferine karşı yalnız nef· 
ret ve aksülamel ile iktifa etmi • 
yecekleri de bütün vüzuhile an
laşılmaktadır. Bunun daha açık 
izahı Romen hududunda patlıya
eak tek tüfeğin bütün dünyaya 
§amil bir barut fıçısına sokulan 
kundaklık hizmetini göreceğidir. 
Bu takdirde Almanya'nın bir an 
önce kendi ekmek, petrol, benzin 
ve yiyecek ihtiyacını temin eçin 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Müntehibisani seçum dün 

saat 16 da bitmiştir. Saat 16 da in- Meb'nsan ve ayan meclisinden fev- , 
tihabın bittiği ilan edilmiş, teftiş ı kalade salıüıiyellP.r alan Fransız 
heyetleri tarabndan sandıklar miı - Başvekili Daladye 
hürlenmiştir. Bundan sonra, rey 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

sandıkları intibah yerlerinden 
merasim ve tezahüratla kaldın· 

larak Belediye dairelerine geti • 
rilmiştir. 

İntihab teftiş heyetleri, sandık
ları muayeneden sonra reyleri tas
nif etmişlerdir. Tasnif gece saat 
yirmiye kadar devam etmiştir. Va-
tandaşların reylerini ittifakla 
Cumhuriyet Halk Partisi· namzed -
!erine verdikleri anlaşılmıştır. 

(Devamı 6 IDCI sahifPdO) 

Bulgar Başvekili 
Ankara' dan Geldi 

Türk - Bulgar Dostluğunun Çok 
Kuvvetlendiği Müşahede Edildi 

Milli Şef İsmet İnönü Ankarada Bulgar Başvekili ile samimi bir 
hasbihal esnasında 

D 
ört gündenberi memleke • 
timizde bulunan dost Bul • 
garistanın muhterem Baş· 

vekili ekselans Kösei vanof, dün ge
ce 20,10 da, hususi trenle Anka -
radan şehrimize hareket etmişler
dir. Kendilerini garda Başvekili -
miz doktor Refik Saydam, Hari -
ciye Vekili Faik Öztl'ak, Gümrük 

ve İnhisarlar Vekili AH Rana, ha
riciye umumi katiM Rifat Mene
mencioğlu, Balkan devletleri se -
firler ve sefaretleri er kAnı, An -
kara valisi, kumandanlar, polis 
müdürü ile kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından ,teşyi etmişler
dir. Rei.sicumhurumuz namına 

(Uevamı 6 ıncı sahifede) 

Ôlüyü 
Denize 
Atmışlar 

Esrarengiz Bir Ölüm 
Hadisesi 

İstanbul zabıta ve adliyesi bir 
İngiliz vapurunda vukubulan §Üp
heli bir ölüm hadisesinin tanki • 
katına başlamıştır. 

İngiliz bandralı Alresford va
puru Yunanistanda Matabanbur
nu açıklarından geçerken, karaya 
4 mil mesafede vapurun birinci 
kaptanı Prais kaptan köprüsün -
den düşerek ölmüştür. Vapur, bu 
hadiseyi müteakib ikinci kapta -
nw idaresinde yoluna devam ede
rek Çanakkaleye gelmiş, orada 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

KISACA 

İki Hikmet.. 
Ben: 
_ ui.kniet .. 
Deyince, cümlemi 

beklemeden: 
- Ne var?. 
Diye sordu. 

bitirmemi 

- Senden bahsetmiyorum .. 
Diyerek devam ettim: 
- Alınan neticeden bahsede· 

ccktim. Kırk vilayette ikinci miin· 
tehib seçimi bitti. Halkın hemen 
yüzde doksan beşi seçime iştirak 
etmiş bulunuyor. Reyler, karni • 
len Cumhuriyet Halk Partisi nam• 
zcdlerine verilmiştir. 

_ Ha.. Şimdi anladım, bunun 
hikmetini söyliyecektin.. dedi. 

- Evet ... 
Cevabını verdim ve .. sözlerin1e 

ekledim: 
- Bunun hikmetini Partinin 

halkı, halkın Partiyi kendi malı 
ve hiiviyeti bilmesindedir. Siyasi 
rüşd, ve milli yekparelik işte bu
na derler. * • 

lL 
ondra 20 (Hususi)- A1 • 
manya Romanya ve 
Karpatla!'altı Ru•yası isti-

kametlerinde mühim bir miktar· 
da askeri kuvvetler sevketmekte
d1r. Siyasi müşabidlcr, bu kıt'a· 
ların nerede yığınak yapacağını 
kat'i olarak kestirememekle bera
btır, vaziyeti çok nazik ve endi· 
şeli görüyorlar. Almanyanın ni
san on beşine kadar yeniden ha • 
rekete geçeceği zannedilmektedir. 
Çekoslovakya'nın i§gal ve ilha

kından sonra •büyük Almanya• 
tasavvurunun tahakkuk sahasına 
çıkarılması için ilk planda işgal 
edilecek uazinin nereleri olduğu 
Üzerinde görüşülmektedir. Al • 
manya bugün Romanya ile hem
hudud olmuştur. 
Romanyanın buğday ve petrol 

membalarını ele geçirmek için, 
Alman klt'alannın Romanya'ya 
ani bir taarruz yapaeajp akla gel
mektedir. Fakat, bu vaziyette, Ro
manya'nın Çekoslovakya gibi, mn-

(Devamı 8' IDt"J sahıfede) 

Amerika 
Galeyan 
içinde 

Almanların Hareketi 
Zalimane Addediliyor 
Vaşington 20 (A.A.)- Radyoda 

bir nutuk söyliyen ayandan King 

bitaraflık kanununun ilgası hak
kında kongreye tevdi ettiği proje 

hakkında izahat vermiştir. Hatib, 
komintern aleyhtarı paktı imza 

eden devletlerin genişlemesine 

mani olacak bir siyaset takib ede

bilmesi lazım geldiğini, çünkü 
parçalanma usullerinin ne zaman 
ortadan kalkacağı malı1m olma -

Harbe hazırlanan Romen ardusund an bir cüzütam: Hassa alayı sanu~ 

Müşkülat Kaldırılıyor 
1

Maarif Vekaleti Yeni 
Terimleri Değiştirdi 
Eski Istılahlardan Bir Çoğu 

Edilmektedir Tekrar Kabul 

M ekteblerde okutulan riya • 
ziye, tabliye ve daha bazı 
fen derslerinin kitabları ev· 

velce yeni terimler le dal durulmuş
tu. B uterimlerin ekserısinin me· 

nus olmadığı görülmü;;. Bu hu -
susta muallimlerin fikir !eri so • 
rulmuştur. 

Vekalet terim mevrnlarını e • 
saslı şekilde tetkik etmiş ve ev· 
velce kabul edilen b.irkaç yıldır 

mekteblerde okutulan bu terim
lerin mühim bir kısmının değiş
tirilmesine karar vermiştir. Ve

kalet değiştirdiği terimleri sür'at
le bastırmış ve mekteblere yol -
lamıştır. Birçok terimlerin tesbit 

edilmesi işinde eski şekilleri tercih 
edilmiştir. Gayri menus olan te

Vek~let bu son ıstılahlar hak
kında da alakadar muallimlerin 
fikirlerini sormaktadır. Muallim
ler bu ay nihayetine göre müta • 

Jealarını Vekalete göndejecekler, 
icabederse, daha mühim bir kı 
sını terimler değiştirilecektir. 

Mekteblerde okutulan den ki· 
tablan ısWahları hu suretle kat'f 
şeklini alacak ve yeni kitablar bu 
yeni karar !aşan ıstılahlara göre 
hazırlanacaktır. 

Önümüzdeki ders senesi başın· 
dan itibaren mekteblerde arlık 

bugünkü ga~-ri menu~ kelimeleriı: 

okutulmıyacağ:ı anla~ılr.ıaktadır. 

dığını söy !emiş ve Roma - Berlin- ı 
rimlerin hemen hepsi kaldırılllll!l

Tokyo mihverlııin birçok hükfı • 1 
tır. 

Maarif Vekaletinin bu yerinde 
ve makul hareketi takbeyi, veli
leri, ve muallimleri, dol&yısile 

memleket münevverlerini çok 
memnun edecektir. 

metlerin tahribini ve milyonlaı·ca 
insanın zalimane hır kontrol al-

tına alınmasını derpiş ettiğini i
lave etlemiştir. 

SOVYETLERLE TEŞRİKİ 
MESAİ 

Londra 20 (A.A.)- Havas: Sa- 1 

Iahiyettar bir membadan öğre • 
nildiğine göre Lord Halifak.s dün , 

Sovyetler Birliğinin Londra sefa

rethanesinde İngfüz • Sovyet iş

bırliği için yeni bir formül teklif 
etmiştir. 

Sefir Maiski, hü.kfı.metinin de- I 
mokrasiter tarafından teklif edi - 1 

lecek her türlü müşterek emniyet \ 

sistemine müzaheret etmeğe ha- ı 

zır bulunduğuna şahsan kani bu
lunduğunu söylemiştir. 

Sovyet hükumetinin pek yakın· 

1 da bu hususta kat'i bir cevab ver-
mesi beklenmektedir. 

200 ÖLÜ VAR 

Cumhurreisi Yarın 
Hareket Ediyor 

Fransız 
Londraya 

Paris 20 (A.A.)- Lebrun ile refikası, 21 martta saat 8,05 te Paris· 
ten hareket edecekler ve saat 11,25 de Calais'ye vasıl olarak orada Cote 
d'Azure vapuruna bineceklerdir. Vapur, saat 11,35 de Douvres'a mii· 
teveccihen hareket edecek ve kendisine Kontramiral Laeroix'nın kn· 
mandasındaki altı Fransız torpitosu ile on beş askeri tayyare refakat 
eyliyecektir. Boğazın ortasında Fransız geınilerile tayyareleri yerine 
ayni miktarda İngiliz muhrib ve tayyareleri kaim olacak ve bunlar 
Cote d'Azure'e Douvres'a kadar refakat edtteklerdir. 

Küme Mac/arının 
' 

Acıklı Manzarası 
Tafsilatını Altıncı Sayfamızda Okuyunuz 

Budapeşte 20 (A.A.)- Karpat
laraltı Ukranyasının işgali Macar 

ordusuna 200 maktule malolmuş
tur. 

Dlin milli küme maçları oynandı. Faknt, Beden Terbiyesi Ummni 
Miidürlüğünün son bazı kararlarına itiraz eden kulübler c.ynam3mak 
kararını vermişlerdi. Bu yüzden kıılüblC"rle oyuncular arasında ihti
af çıktı. Bir kısım ma~lar yapılamadı. Taf,iJatını spor .iitunlaruııızda 

,loku;ı unuz. 1 
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[HADiSELER KARŞISINDA~ 
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ôıüsünü r p o L i s 
Kıyma Gibi Ve .. Mahkemeler lttlİSAFİR KABUL 

ETMEK KOLAY MI! 

le bir ilini kendisine meşgale yap
mış kim vardı?. Doğramış 

G 
eçen gün, Tıb Fakültesinin 
kuruluş yıldönümü kutlan
dı.. Bu münasebetle bir ga

zete, fakültenin tarihine aid bau 
hatıraları toplan14, neşredıyor. 

Bu hatıraların bir 7erinde deni
yor ki; 
•Yarım asır evvel, tıb talebesi, 

odalarına gece yatısı misafir ka
bul eder !erdi.• Ş.mdi, tabu böy
le birşey yok! Fakat, şimdi de ge
ce yatısı misafiri ancak doktorlar 
kabul edebiliyor! Başka kimin 
haddıne d~müş, gece yatısı mi
safir kabul etsin, yedirsin, içir -
sin ... 

EDEBİYAT VE ŞAİR 

TELAKKiLERİ DE(iİŞTl 

M. Turhan Tan eski tarih de -
virlecinden ve hatıralarından bah
sederken: •Çünkü şairlik çok bü
yük bic kıymet olduğundan bi -
rinci sınıf ş;ıirler dahi, o kıymeti 
beniınsemektea teeddüb ederler
di .• diyor. 

O halde, bu satırlara nazaran, 
bugün şairlik büyük bir kıymet 
değil. m!?. 

Şaka filan derken, hakikaten, 
edel;iyat ve şiir, bir nevi mizah 
ve alay mevzuu oldu.. Bu iyi mi, 
fena mı?. Orasını keatireınem?. 

İSTİŞARE HEYETİ 

LAGVEDİLİYOR 

Şehrin iktısadl meselelerinı tet
kik etmek ve bir karar vermek 
üzere, üç ay kadar evvel beledi
yede kurulan istişare heyetinin 
lüzumsuzluğuna ıttıla hasıl olmuş. 
Llğvedilecekıniş. Bu heyetin bir 
iş göremiyeceği, daha kurulduğu 
zaman malum idi! Hec weye itiraz 
ediyorlar, denmesin, diye o za
maa söyelmemiştik. Şehir iktısa
diyatt bugün bir ilim olmuştur. 
Halbuki, o istişare heyetinde, böy-

19 KİLO PARASI 

ÇIKAN BİR DİLENCİ 

Ortaköyde 65 yaşında bir dilen
ci vefat etmış ... Allah rahmet ey
liye ... Kımsesı olmadığı ıçın, evi
ni aramışlar, bir de ne çıksa be
ğenirsiniz?. 19 kilo para ... Para
nın kilo ile tartıldığıııı nasıl bu
luyorsunuz?. Yani, zavallı dilen
ci, bütün hayatında bu 19 kilo pa
rayı kazanmış... Hepsi ufaklık 
imiş... .:>abahları t~ amwy !arda 
kondoktörler, ufak para sıkıntısı 
çekiyor. Bu yüzden bazan yolcu
yu dahi indiriyorlar. Bu parayı 
kondoktörlere dağıtmalı ... 

KUZU BU KADAR ÇOK 

İSE BURAYA GELSİN 

Gazeteler haber veriyor: İzmir
den Yunanistana l;inlerce kuzu 
ihrac edilmiş ... Bu kadar çok ku
zumuz var da, biz, neden İstan
bulda eti pahalıya yiyoruz, anla
şılmıyor. Madem İzmirde o kadar 
çok kuzu varmış, göndersinler de 
bız y \·elim ... Yunanlıların İzmır
den aııp götürdükleri kuzular, 
muhakkak ki, Atinada, İstanbul
dan daha çok ucuza satılacaktır. 

Bu ne iştir, akıl fikir ermez: 
vesselim!. 

PARASI KALMAYINCA 

KARISINI BOŞAMIŞ 

Mahkeme havadisleri arasında 
bir g;ı.zete sütunu haber verıyor: 
Arlık parası kalmadığı için ka -
rısını boşıyan adam!. 

Bu işde bir yanlışlık var. Hal -
buki, şimdi, zengin olan, sonradan 
kibarlaşanlar karısını beğennı: -
yor ve boşuyor. Başka kadın blı
yor veya metres tutuyor. Parası 
kalmayınca kadın bo:jlyan adaır.a 
ilk defa rasgeliyoruz. 

AHMED RAUF 

IK'üçüK HAHERLEI{ f 
* Bartın boğu ve deresile A

masra limanının taranıp temiz -
lenmes! için deniz ticaret müdür

lüğü tarafından bir tıırak vapuru 
ısmarlanmıştır. 

* Fırtına ve sis sebebile Boz -• • caada cıvarında karaya oturan 

Yunan bandıralı Yuvanls vapuru 
gemi kurtarma idaresinin Hora 

vapuru tarafından yüzdürülmüş.

tür. 

* Bugünden itibaren şehrimiz

deki bütün orta mekteb ve lıse -
]erde senenin ikinci imtihanlarına 
başlanmıştır. 

* Maarif VekAletl, mekteblerde 

Bundan sonra Trak da tamire tabi 
tutulacaktır. 

* Eski Denizyolları tarafından 
Almanyanın Krupp fabrikalarına 

ısmarlanan 5300 tonluk üç büyük 
vapurun mukaveleleri iki tarafın 
rızasi!e iptal edilmişt!r. 

* Mesleki tetkikler için Avru

paya gitmiş olan Erzu~um valisi 
Haşim, Ankaraya dönmüştür. Ha

şim. tetkiklerinin neticesini Da
hiliye Vekiline bildirecektir. 

* Dahi:iye Vekaleti Belediye 
memurlarına tekaüdiye vermek 

üzere yeni bir kanun layihası ha

zırlamaktadır. Bu layih~ya göre 
çıkarılan mecmualara. tehzil ve muvazenei hususiyeden maaş alan 

Bir deli Bir Adamı 
Öldürmekle Hırsını 

Yenememiş 
Geçen gün Tarsusdl müthiş bir 

cinayet olmuş. senelerdir mefluç 
olduğu zannl!dilen bir deli, öldür
düğü bir adamı kıyma bıçağile 
öldürüp kıyma gibi doğrarken ya
kalanmıştır. Tarsusun pek meşhur 
bir siması olan ve Zekeriya ismin
de bulunan mefluç b!r deliyi ço
cuklar kızdırmışlardır. Ayni su -
retle bazı büyük muzibler ve bun-ı 
!arın arasında Muhiddin isminde 
bir adam da; çocuklara iltihak et
miştir. 

Aradan birkaç gün geçtikten 
sonra; bunlardan Muhlddin ismin
de bir işçi; çalışmakta olduğu Ra
sim Beyin fabrikası!ldan çıkmış 

ve neş'e ile evine giderken Zeke
riyan'!l bir bıçakçı dükkanında 

oturmakta olduğunu görmüştür. 

Muhiddin; Zekeriya ile hemen 
alaya başlamıştır. 

Zekeriya Muhiddine hiddet \'e 
kin dolu nazarlarla bakmış ve 
Muhiddin de arkadaşlarının ısrarı! 
üzerine fazla şakada devam etmi
yerek oradan ayrılmıştır, 1 

Kendisi birkaç sokak ötedeki 
evine yaklaştığı vakit arkadaşla
rından ayrılmış ve tam köşeyi dö
neceği sırada da; arkasından biri- 1 

nin yaklaştığını görmüştür. Bu a
dam var kuvvetile elindeki bir 
bıçağı Mubiddine saplamış ve o
nu derhal öl.dürüp yere yıkmış -
tır!.. 

Zekeriyadan başka birisi olmı

yan katil; sonra yere çömelmiş ve 
elindeki büyük bıçakla Muhiddi- J 

nin ölüsün il kıyma gibi doğramak . 

istemiştir .. Etraftan koşuşanlar de- 1 

liyi zorla bağlamışlar ve müddei
umumiliğe teslim etmişlerdir. 

Mefluç olan ve çok yavaş yü -
rüyebilen bu adamın; nasıl Mu
hiddini takib ettiği hayret olun
maktadır. Kendisinin elindeki bı

çağı oturmakta olduğu bıçakçı 

dükkanından gizlice aldığı anla
şılmıştır. ----
Çocuğun Başı 
Ezilerek Öldü 
Dün Beylerbeyinde on beş ya

şında bir çocuk direkle başı ezil
mek suretile ölmüştür. Gürgen 
sokağında oturan ve Tahir ismini 
taşıyan bu çocuk ayni sokakta 1 
Numan isminde bir yıkıcı tarafın

dan yıktırılan evdeki çalışmayı 

seyrederken, yıkılan bir direk 
bi:'denbire çocuğun bu~ına düş -
müştür. Tahirin ba~ı evin bölme 
duvarı ile direk arasında sıkışmış 
ezilmiş ve derhal ölmüştilr. 

Onlar Bizi 
Atlattılar., 

"Belki On Defa, On Be~ 
Defa Geldik, Gittik Her 

Seferinde Bfrer Bahane ile 
Bizi Ila~larındıın Savdılar,, 

F adile, asliye. ikinci ceza mah
kemesı sa!onun:ı girdL Za
bıt katibinın masası yanı-

na gelince durdu. Bir elinı ma -
saya dayadı, diğerini de cebine 
soktu, sonra bakımın hadise hak
kında sorduğu suale şu cevabı 

verdi: 
•- Macide makineyi ona verir

ken görmedim. Yalnız, Macide 
bir gün bıze gelmişti. Bir ara !;a

na: 

- Kendim artık çalışaınıyo -
rwn, iş göremiyorum. Bu sfıbcble 
fanıle makinemi Muzaffere vfır

dim. O işletecek, kiırı müştere ' 
ken taksim edeceğiz, dedi. 

Aradan çok zaman geçmeden. 
bir gün Macide ile birlikte Mu -
zaUerin Mahmudpaşadaki dük -
dıinına gittik. Dığer suçlu Hayrı 
de Muzafferin dükkanında çalışı
yordu. 

Muzaffer, Macideye; tnakineye 
bir müşteri çıktığını, fakat sat -
madığını söyledL Hayri de: - Ben 
senin yerinde olsaydım, derhal 1 

satardım, dedi 1 

Macide Hayriye kızmıştı. Kaş
larını çattı: 

- Benım malımı size satın! di
ye kim söyledi. Onu buraya işlet
meniz için getirı:Um, satmanız i
çın değil ... 

Ve sözlerine ekledi: 
- Benim malımı iade edin, ben 

adam bulur, çalıştırırım. 
Muzaffer kadının teklifini ka

bul ettL 
Bir iki gün sonra, Macide bize 

geldi ve ağlıyarak, şöyle derd 
yandı: 

- Ah kardeş, bilmezsin başıma 
neler geldi?. Muzaffer benim ma
kinemi satmış, parasını da iade et
nuyor. Şımdi ben ne yapayım?. 
Kalktım, giyındtm. Macide 

ile birlikte Muzafferin dükkanına 
gittim. Muzaffer; makineyi Trab
zonlu bir adama sattığını söyledi. 
.Macide, hiddetle: 

- Ben sana onu satma deme
dim mi? diye !;ağırdı. Söze Hayri 
karıştı, Maddeyi teselli etmeğe 
çalı§tı: 

- Üzülme hemşıre hanım, ben 
senin makineni geri alacağım, söz 
veriyoruın, bir iki gün sonra gel, 
dedL 

tez7if mahiyetinde olmamak şar- İstanbul ve Ankara belediyeleri ------------

İki gün sonra gittik: - Henüz 
Trabzonluyu bulamadtk, daha bir 
kaç giln sabredin, dedL 

tile her nevi karikatürün dere e- varidatı hususiye meınurları, di
dilebllecef!ni biltiln orta tedrisat ğer devlet memurları gibi tekaüd 
milesseselerine bildlrml§tir. maaşı alabileceklerdır. 

* Bir müddettenb.,ri İstinye * Şirketihayriyenin ilkbahar 
havuzlarında tamirde bulunan tarifeleri, önümüzdeki ayın bi -

Deniz Bankın Marakaz vapurunun rinden itibaren tatbik edilecek -
tamirine devam edilmektedir. tir. 

0

Halif enin Sarayında 1 
1 Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 27 
- Haydi bakalım, giıneş doğ -

madan şu Arab dilberini yakala
yıp getiriniz benim yanıma! 

Diye emir veriyor, ve nehir ke
narında şarab içiyordu. 

Andronik şarab ve kadın d(4-
künüydü. Bizansta onu tanımıyan 
kadın ve meyhaneci yoktu. 

Korsanlar Habibenin evini sar
dıkları zaman, Andro'lik nehir ke
narında yerlilerden yaşlı bir A -
rabla konuşuyordu: 

- Habibe, söylendiği kadar gü-
zel midir? 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Sen tanır mısın onu? 
- Tanımaz mıyım? Hergün onu 

uzaktan görmek için bahçeye çı

kar, saatlerce beklerim. 
- Sen de vurgunlarından mı -

sın onun? 
- Suriyede ona vurgun olmıyan 

kim var ki?! .. Onu herkes sever .. 
Habibe sokağa çıktığı zaman bü
tün yolcular yollarını şaşırır, bü
tün geçenler sar'aya tutulmuş gi-
bi titrerler .. 

- Neden evlenmiyor bu kadı 0 

- Onun Arabistanda eşi yokt 
Meleltler kadar güzeldir. 

- Bilmem ... Bir sevdiği olsa ge-

·I rek. 
- Böyle güzel ve zeki bir l. 

Cumhuriyet Halk Partisi her 
zaman halkın hükümet işleri

ni mürakabe etmesine ve dl· 
leklerile düşüncelerini arasa 
bildinnesine imkiin vereıı ·en 
demokrat bir rejimin ifadesi -
dir. 

dının kalbi, su küpü gibi. boş de
ğildir ya .. 

- Şüphesiz.. 

- Sen bilirsin elb<tte. Söyle 
bakalım. 

- Haccacın yeğenini seviyor 
diyorlar amma. İnanmıyorum .. 

- Haccacın yeğeni mi dedin? 
- Evet. Suriyenin en yakışıklı, 

en güzel, en cesur erlteği.. 
- Haccac dedin de aklıma geld.i 

Bu serseri adam hala Halifenin 
veziri mi? 

Arab hayretle Bizanslının yil -
züne baktı: 

- Siz Haccacı tanır mısınız? 
- Hayır .. Adını duydum. 
- Halife onu yanından ayırır 

mı hiç?! O, Abdillınelikin sağ ko
ludur. Haccac, yalnız vezir değil, 

ayni zamanda da ordunun başku
mandanıdır. 

- Ben Halifenin biyle bir ada
ma bel bağlayışına şaşıyorum doğ
rusu. Haccac, kim ne derse desin, 

Belki on defa, on beş defa git
tik, geldik. Her seferinde birer 
bahane ile bizi başlarından sav
dılar. 

Nihayet son gidişimizde de Mu
zaffer: - Trabzonlu memleketi
ne gitmiş, artık makineden ümidi 

serseri bjr deveciden başka bir 
şey değildir. Ben onu yanımda u
yuz bir eşeğe seyis bile yapmaz
dım. 

- O da size küçük bir karpuz 
kayığını emniyet edemez. Çünkü, 
Haccac, Bizanslıların - herşey o
labileceğine - fakat denizci ola
mıyacağına kanidir. 

Andronik bu söze fena halde 
hiddetlenmişti. Elindekı tel kam
çısını sallıyarak yerlinin sırtına 

indirdi. 
- Ensen kaşınıyor galiba?! .. 
Arab kayıkçı yere devrildi.. 
- Allahım.. Ölüyorum.. Sen 

beni kurtar 
Andronik bir kamcı daha sal

ladı ... 
- Allah bııradan çok uzaklar

dadır. Geber •. Mel'un. Sen benim 
kim olduğumu hala anlıyama -
mışsın! 

Bu sırada Bizans askerleri Ha
bibenln kapısını kırmağa çalışı -
yorlardı 

Baban Yerinde 
Adamım! 

"Sen Hiç Utanmaz mısın, 
Kooturatı Kendin İmzaladığın 

Halde Bu İmza Sahtedir, 
Dedin,, 

Bundan iki buçuk ay evvel, bir 
konturat meselesinden dolayı, Be
yoğlu hukuk mahkemesinde mu
hakeme olunduktan sonra, kori
dora çıktıkları 7.aman bırbirini 

ağır küfürlerle tahkir eden Joze
fin ile Buny'-min'in muhakeme -
sine dün asliye ikınci cezada de
vam edildi. 

Dünkü duruşmada dinlenen şa
hidlerden Karabet hadiseyi şöyle 
anlattı: 

•- O gün mahkemeye şahidlik 
için gitmiştim. Jozefin mahkeme 
saıonundan çıktıktan sonra, Bün
yamini yakasından tuttu ve: 

- Sen hiç utanmaz mısın? dedl 
Kontuıata, kendin imza attığın 

halde, mahkemede yalan söyle -
din! •Bu imza sahtedir, benim 
değildir· dedin. 

Bünyamin de ona şu mukal;elı>
de bulundu: 

- O imza benim değildir, çün
kü ben daima mühür kullanırım, 
kat'iyyen imza atmam, dedL 

Jozefin çok öfkeli idi. Ona söy
lemedik lfıkırdt bırakmadı. Ta 
mahkeme koridorundan, merdi -
venJere, oradan sokak kapısına 
kadar hep sövdü, saydı. Buna rağ
men Bünyamin, Jozefine kat'iy -
yen fena bir söz söylemedi. 3ade
ce: - Ayıb sana, baban yerinde 
bir adama küfür ediyorsun!• 

Karabetden sonra dinlenen Ce
lfil de Bünyamin lehinde söz söy
ledi 

.Mahkemeye gelmiyen şahidle

rin de sorguya çekilmeleri için 
duruşma başka güne bırakıldı. 

- ---·---
KISA POLiS 
HABERLERİ 1 

* Eşref kaptan adıııda birinin 
idaresindeki motosiklet Llngada 
İn,kilab sokağında oturan İizzetin 
10 yaşındaki kızı Zerime çarparak 
yaralamıştır. * Galatada Lülecihe.,dek cad
desinde Nesim adında birinin evin
den yangın çıkmış ise de siraye
tine maydan verilmeden söndü -
rülıuüştür. * Eyübde bir cı\·atı. fabrika -
sında çalışan Kerim oğlu Ramiz 
adında bir amele fabrikada ça
lışırken sağ elinin J parmağını 
makineye kaptırmıştır Ayni za
manda yüzünden de yaralanan 
Ramiz hastaneye kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

kesin, dedi.. 
Duruşma 

rakıldı. 
haziranın ikisine bı-

J.\L HİCRET 

Andronik elini ağzına götürerek, 
gür b ir sesle haykırdı: 

- llilla o kahbeyl yakalıyama
dınız mı! Sabah oluyor.. ÇaJ>ulı: 
olunuz tenbel her ifle:! 

Güneş Lübnan dağlarının sır -
tından kızıl çehresini gösterıniştL 

Birdenbire ne oldu? .. Gök mil 
gürledi? .. Lübnan dağları üstün. 
dan bir volkan mı fışkırdı? 

Ne olduğunu kimse anlıyamadı.. 
Nehrülkelb yatağının ilst sırt -

!arından müthiş bir akıncı alayı
nın at sesleri işitiliyordu. 

Dağların sırtından (Cin ordusu) 
mu geliyordu? Yoksa ... 

Andronik birdenbire şaşırmıştı. 
Yanındaki muhafızlara: 

- Bu gürültü nedir? 
Diye sorarken, generalin kuh· 

ğına şu sesler irişti: 
- Yaşasın Haccac .. Yaşasın Ha

lüenin kahraman muharibleri.. 
Andronik, kendi dilınden anlı

yan kayıkçıya sordu: 

Türkkuşu 
Ve Yeni 
Kamplar 

Liselerden Talebe 
Alınabilecek 

Türk Hava kurumunun Türk -
kuşu şubeleri mevcud olan Anka
ra, Adana, Balıkesir, Bursa, De -
nizli, Edirne. Gaziantep. Konya, 
İstanbul ve İzmir şehirlerinde İ
nönü havacılık kampı gibi hava 
kampları açılacaktır. 

Türk gençliğinde havacılığa kar
şı gittikçe artan sevgi ve alakadan 
yurd müdafaası bakımndan da is
tifade etmenin önemini göz önün
de alan Maarif Vekaleti liselerin 
ikinci devrelerinden ve gençlerde 
havacılık sevgisinin uyandırılması 
için lüzumlu işlerin yap..Jır.ası teş
kiltına bildirilmiştir. 

-----<>--

Fırtına Yüzünden 
Karadenizde Bir 

Motör Battı 
İnebolu limanına buğlı Hızır, 

isimli motör, elma yi1kile !ima -
nımıza gelirken fırtınaya tutul
muştur. Hızır, dört kışiden ibaret 
mürettebatile 24 saat süren bir 
hayat ve memat mücadelesinden 
sonra batmıştır. Denize dökülen 
kaptan ve mürettebat canlarını 

kurtarmak ve ölümün pençesin
den kurtulmak için bütün güç -
!erile kayalata tırmanmağa çalış
mışlar muvailak da olmuşlardır. 
Aradan geçen çok uzun bir zamna 

sonra, kazazedeler, fıl'tınanın nis
beten sakinleştiiğ esnada kayalık
ların önünden geçen (Necat) ve bi
raz sonra gelen (Yardım) motörleri 
mürettebatı tarafından kurtarıl

mışlardır. Bunlar, Hııırın kapta
nile tayfasıdır. Sarıyere getiril -
mişlerdir. 

Beş Yolcu 
Donarak 

Ö ldü 
Anadolunun birçok mıntaka

larında şiddetli soğuklar ve kar 
devam etmektedir. 
Uşaktan bildirildiğine göre yol

lan kar kapamış, ilç otomobil ka
ra saplanmıştır. Bu otomobilleri 
kurtarmak için yola çıkarılan 
yardım vasıtaları şiddetli kar yü
zünden geri dönmeğe mecbur kal
mışlardır. 

Gediz yolunda Çallı yolculardan 
iki kişi, donarak ölmüşlerdir. Ke
za, Gediz yolunda, Uşak'a odun ge
tiren arabacılardan da ikisi dona
rak ölmüştür. Yolda kalan diğer 
yolcuların ve otomob!llerin im -
dadına Kızılay tarafından yiyecek 
ve saire gönderilmiştir 

* Vsküdarda Toptaşında Yıl
dız otelinde oturan ve Paşa lima
nında tütün deposunda çalışan 
Mehmed oğlu Mustafa mavnadan 
tütün balyeleri çıkarmakta iken 
düşerek muthelif yerlerinden ya
ralanmıştır. 

- Ne diyor bu bağıran adam -
!ar? 
Kayıkçı gülümsedi: 

Beynelmilel Anarşi 
Yuan: Ahmed Şükrü .li:S:\IEB 

Yakın zamanlar tarihi, beynel
milel münasebetlerin bu derece 
anarşi içine atıldığını kaydetmiş 
değildir. Kollektif barış sistemi 
yıkılmıştır. Devletler hukuki ka· 
idelerine riayet eden yok. Mürek· 
kebi kurumadan muahedeler yır
tılmakta. Devlet adamlarının söz· 
!erine itimad edilmiyor. Herkes 
herkesin kötü niyetlerinden emin. 
İşte mihver devletleri tarafından 
girişilen politika taa ~ruzunun 
dünyayı içine attığı karışıklık! .. 

Büyük hnrbden evvel de kol -
lektif barış sistemi diye bir şey 
yoktu. Fakat bir Avrupa konser! 
vardı. Devletler hukuku ve en -
ternasyonal moralite vardı. Mil
letlerin hukuku diye bir şey ta· 
rumyordu. Bugün herşey yıkıl • 
mıştır. Bu anarşi dPvı inin başlan· 
gıcı Japonya'nın Çin'e karşı giriş· 
tiği tecavüzdür. Arkasından !tal· 
ya'nın Habeşistan'a taarruzu gel
di. İspanya taarruzu, Avusturya 
tecavüzü, derken, beyn~lmilel mil· 
nasebetler bugünkü tereddiye 
doğru sür'atle yürüme~e başladı. 
Çek - Slovakya'nın akıbetinde bU 
anarşik vaziyet yeni bir safhaya 
daha girmiş bulunuyo:. Fakat bu, 
anarşinin sonu değildir. 

Gerçi Çek-Slovak darbesi, hec 
tarafta derin akisler uyandırmış
tır. İngiltere, •izahat almak. ba
hanesile elçisini Berlin'den geri 
çağırdı. Çemberlayn hükılmetini.ıl 

vaziyeti büsbütün sarsılmıştır. 

Fransa'da Daladiye hükumet~ 
parlamentodan yeni salfilıiyetıer 
istiyor. Arnerika'da Cumhurreisl 
Roosevelt, bitaraflık kanunlarını 

değiştirmek için teşebbüse giriş • 
mek üzeredir. Darbenin küçük 
devletler üzerindeki tesiri daha 
derindir. 
Almanya'nın bugüne kadar Av· 

rupa'daki geni~emesi milli birlik 
ve milli kurtuluş harekelleri ma
hiyetinde telakki edillyordu. Milli 
istiklal davası, son bir asır içinde 
mukaddes bir umde olmuştur. 

Geçen sene Avusturya Almanya 'ya 
iltihak ettiği zaman, hunun bir 
milli birlik hareketi olduğu söy
lendi. Südet Almanlarının Al -
manya'ya iltihakı da milli kurtu· 
luştur denildi. Fakat Almanya şirıt 
di ırk bakımından Almanlık ile 
hiç bir münasebeti olmıyan Çek
leri ilhak etmektedir. İlhak ettiği 
bu memleketler halkına vatandaş· 
!ık hakkını da vermiyerek, himaye 
altına alınmış bir nevi tebaa mu· 
amelesine tabi tutuyor Yani Al· 
manya Avrupa'nın· ortasında bir 
nevi müstemleke idaresi kurmak· 
tadır. Bu, Avrupa'nın küçük dev· 
Jetlerini korkutmuştur. 

Fakat bütün bu al<isler müıı· 

ferit hadiseler mahiyetınde ka • 
lıyor. Müşterek bir luırekete in • 
kılab etmedikçe müessir olamııZ· 
4merika, nihayet bir deklarasiyoıı 
yapıyor. Halbuki bugünkü vazi • 
yetten bin deklarasyon bir aktirı 
yerini tutmaz. Sovyet Rusya'nııt 

son darbe karşısmdaki tavrında 
kollektif barış sistemim yıkan tıı· 
glltere ve Fransa'daJ> ;ntikarr • .ıl· 
mak istiyen bir ooa vardır. 

Bu vaziyet ne kadar devam e • 
decek; ve dünya nereye doğru sil• 
r!lkleniyor! Bu, kolay kolay ce· 
vah verilecek bir sual değildir. (tç 
mihver devletinin mukavemeti el' 

(Dev.,nı 1 ıncı sahifede) 

- Haccac ordusile Bizanslılan ı-------------
karşılamağa geliyor ... 

* LÜBNAN YAMAÇLARINDA 
BİZANSLILARLA KARşI 

KARşIYA.. 
Güneş iyice yükselmiştL 
Artık, Arahlar ve Bizanslılar 

birbirlerini iyiee gcrebiliyorlardı. 
Haccac ordusile Beyruta inmi§t.i 
Artık Andronik, biraz önce a

lay ettiği Haccacın yetiştiğini gö. 
rilnee: 

- Kaçalım .. 
Dzyerek muhafızlarını topladı. 
Ve bağırdı: 
- Habibeyi sonra götürürüz. 

Hemen gemilerimize gidelim şim
di. 

Bizanslı gel' r•1 kaçmağa haş
lanuştı. Fakat, Haccacın geldiğine 
bir türlü inanamıyordu. 1 

·- ••l 

Hakkı Yok mu ya? 
l\lısır nU.I meşhur ltarakwı bir ıill' 

ka.rlSID&: 
- Şu bh• a7alı:kabı ıllken Abdul' 

!ahın adı ııe idi? der. 
Kadm: 
- işte adallllD adı!tm Abdullah ol• 

41lfwnı biliyorsun 7al Ne sorarsın! 
- San'abrun ne otdnjunu sonca~:"' 

hm. Yanlışlıkla adını 11<>rdum: d•'"" 
•• kaduı: 

_ Van.un sao'atuıın da a7aJtkabtel 

olduJwıu 807iüyonrun yal de7tnce: JI.Y 
rakıq hlddellenerd<: 

- Seninle lr.onıqolmaz lr.I, Jıer sb<" 
bir cevab boluorsun. deml.ftir. 

1 İstanbul Sullanhamam Z ın• 
Vakıf han ı;ıılıa mapzasınd• 

No. 6, "t Salamon Ancel 



P. T. T. işlerimiz 
16907 Km. Telgraf ve 

9000 Km. Telefon 

lçAYZIRAATll iade 

Umumi Menfaat 
Çay Bahçesi Sahibleri p O 1 aknl 

P -k Ed·ı k amu ar ne ara l raz ı ece Alakadar Tacirlerin 
Hattı var W 

eni meb'us namzedleri tes
bit edilirken, gayet ınühim 
bir prensib gözönünde tu· 

Şehirler Arası Tef efon 
Devrelerinin Tulü 8890 

Kilometreyi Buldu 

, tuluyor. Bir meb'us, yalnız meb· 
us olacak! Yani vazifesi milleti 
temsil etmek, memleketin menfa· 
ati, hayri için ·çalışmak. 

Bunun için de ,bu mühim va
zifeleri yapmağa engel olabilecek 
diğer vazifeler üzerinde bul un -
durulmuyor. Yani hem meb'us, 
hem profesör, hem meclisi idare 
azası olınıyacak. .. 

Bu yeni karar, demokrasinin 
istediği bir prensibdir. 

Çay Ziraatine Elverişli Yerler 
Halka Parasız Temlik Edilecek 

M 
emleketimizin ihtiyacı olan 
ç~yın . yetiştirilmesi maksa
dile bır kanun projesi ha

zırlandığını yazmıştık. Bu proje
nin ihtiva ettiği esaslara göre Ka
radeniz nııntakalannda kurula -
cak çay bahçelerinin Ziraat Ve
kaletinin talimatı dairesinde ku
rulması ve bakılması mecburi o -

tanzimi masrafları iç'n 811 bin lira 
tahsis edilecektir. 

Çay yaprağı satın almak, çay 
kurutma fabrikalan kurmak, çay 
yaprağını işletmek ve harman ya
pıp paketlemek ve satmak mali· 
yet fiatile halka yeşil ve kimyevi 
gübre vermel;< işleri d~vlet ziraat 
işletmeleri kurumu tarafından P 

osta, Telgraf ve Telefon ser
vislerimiz üzerinde tam bir 
intizam ve sür'at temin e -

dilmiştir. 

MUKAYESELl RAKAMLAR 
Türkiye ölçüsünde olan şu ra· 

lı:amlara bakınız: 

Saltanat devrinde bütün Tür -
lı:iye dahilindeki posta ve telgraf 
merkez ve şubeleri 688 adetten 
ibaret iken bugürl\ 1329 adede ba
liğ olmuştur ve Cumhuriyetten 
evvel yalnız 15 hatta postalar o
tomolıille nakledilirken bugün 167 
posta hattında nakliyat otomobil
lerle yapılmakta bu!unmuştur. 

Saltanat devri köylünün postadan 
!Stifadesini hiç nazarı dikkate al
mamış olduğu halde Cumhuriyet 
postactlığı bu nokta üzerinde de 
ehemmiyetle durarak köylüler na
mına gelen mektubların sahible
rıne muntazaman ulaştırılması -
nı teminen posta merkezlerinde 
mecmuu 28871 adede çıkan köy 
kutulan vücude getirmiş ve posta 
güzergahında bulunan köylere aid 
müraselat da doğrudan doğruya 
posta sürücüleri vasıtasile köyle
re gönderilmekte bulunmuştur. 

TELGRAF İŞLERİ 

sünden sonra telgraf işlermizin 

ıslahına da emiyyetle alaka gös
terilerek şebeke yeni makinele -
rin istimaline salih bir vaziyete 
sokulmuştur. 

Cumhuriyet devrinde mevcud 
telgraf hatlarına ilave edilen tel
lerle yeniden yapılan hatların 

mecmuu 16907 kilometre tulünde 
bulunmaktadır. 

Cumhuriyet idaresi telli telgraf 
kısmında bu ıslahatı • yapmakla 
beraber memleketin telsizden de 
istifadesini düşünerek İstanbul -
da ve Ankarada alıcı ve verici tel

Meb'usluk birkaç vazifeyi el-
de tutnıağa yarıyan bir basamak 
olmamalıdır. 

Umumi menfaat namına yapı • 
lan işler, hareketler ekseriya, ba
zı şahsi menfaatlere dokunur. Fa· 
kat, ne yapalım ki, demokraside 
esas, umumi menfaattir. 

Hepimiz birimiz, birimiz hepi· 
miz için diye afişler asmıyor mu· 
yuz?. 

Katlanmak lazım! 

BURHAN CEVAD 

lacaktır. Çay bahçeleri ziraat me- yapılacaktır. Ziraat işletmeleri 

murlarının çay ziraatine elverişli kurumu halktan sam:. alınacak 
görecekleri yerler için verecekleri yaş yaprak ile kuru çayın ve kim
ruhsatnameler üe kurulabilecek- yevi gübre ve mualecc ile yeşil 
tir. gübre tohumunun fiatlan Ziraat 

Ziraat Vekil..leti çııy bahçeleri ku- Vekaletince tesbit olunacaktır. 
racak olanlara çay tohumu veya BAZI MUAFİYETLER 
fidanı, kimyevi gübre ve muale· Haricden getirilecek çay tohu -
ceyi ve yeşil gübre tohumunu pa· mu çay kurutma fabrikalarına 

rasız verebilecektir. muktazi her türlü makine, alat ve 

siz istasyonları vücude getirmiş iı· -------------
ve bu sayede memleketimizlı:ı muh_ı 
telif memleketlerde doğruca tel
sizle muhabere edebilmesini te -

Çay bahçelerinin beher dekarı edevat yedekleri güm~ük resmin· 
ıçin 35 liraya kadar bahçe sahib- den, çay bahçeleri kuruluşundan 
!erine faizsiz para ikraz edilecek- itibaren on sene müddetle her tür
tır. Ziraat Bankası 20 bin dekar lü vergiden\ ruhsatnamelerle tem
çay bahçesi kuruluncıya kadar lik edilecek çay bahçelerinin tem
bahçe kuracakllıra bi: milyon li- lik muameleleri ve tescil ışleri 

ra ikraz edecektir. Bu para her harç, resun ve damga pulupdan 
finans yılı içinde Ziraat Vekaleti muaf olacaktır. min etmiştir. 

TELEFON SERVİSLERİ 
Cumhuriyet aevrir.de ecnebi 

şirketler elinde bulunan diğer iş
ler meyanında İstanbul telefon 
tesisatı da satın alınmış ve vila
yetlerin şebekeleri tesis edilmiş 
olmakla beraber birçok şehirler de 
telefon hatlarile yekdiğerine bağ
lanarak halkın telefon ihtiyacı da 
karşılanmış ve yapılan telefon 
tesisatı uzaklık mefhumunu orta
dan kaldırdığı için memleket iktı
sadiyatında da mühim bir tesir 
vücude getirmiştir. 
Şimdiye kadar çekilen şehirler 

arası telefon devrelerınin tulü 
8890 kilometreye. ve telefon gö -

adedi 

Yabancı Dil 
Öğretmenleri 
Nazari Derslerden 
Başka Tatbikat da 

Yapıyorlar 
Edebiyat fakültesinde açılan or

ta tedrisat yabancı dil öğretmen-

bütçesine konulacak tahsisattan Çay ziraati için elverişli olan 
faizile birlikte ödenecektir. yerler için ruhsatname almadan 

Bahçe sahiblerine i?uaz edile - iş yapanlardan beher dekar için 
cek para devlet ziraat işletme - 5 - 10 lira hafif para cezası alına
leri kurumuna satacakları yaprak caktır. İstikraz borçlannı zama -
bedelinden kesilmek suretile ö - nında ödemiyenlerin borçlannın 
dettirilecektir. Ödeme, bahçeye tahsili, tahsili emvali kanununa 
tohum ekildiği veya fidan dikildi- göre yapılacaktır. 
ğinin altıncı senesi iptidasından Müsaadesiz olarak çay bahçele-
başlıyarak beş sene sonuna kadar rini kimse sökemiyecek, sökenler 

!eri enstitüsüne müdavim talebe, sürecektir. üç aya kadar hapis edilecektir. 
nazari derslerden başka tatbikat Çay ziraatine elver;şli yerler Ziraat Vekaleti bu kanunun 
da yapmağa mecburdurlar. Tale- halka parasız t~mlik edilebile - tatbik şekli hakkında bir tali -
beler, peyderpey, tatbikat görmek cektir. Çay ziraatinin tamim ve matname yapacaktır. 

üzere ,bazı liselerdeki yabancı dil E L E K T R i K ç A R p M A L A R 1 
derslerini yakından takibe. başla-
mışlardır. 

Yaptığı Toplantı 
Son günlerde memleketimizden 

Almanyaya gönderilen bir parti 
pamuk içinde taşlar çıktığı bu se
beble mevzuubahs pamukların ka
bul edilmiyerek iade olunduğu 

öğrenilmiştir. 

Yapılan tetkikatta bu pamukla
rın İzmirli bir tüccar tarafından 
gönderildiği anlaşılarak tüccar -
!arın nazan dikkati celbolunmuş
tur. 

Bunun üzerine İzmir pamuk ta
cirleri evvelki gün Türkofis mü
dürlüğünde bir toplantı yaparak 
bu meseleyi görüşmüşlerdir. 

Toplantıda; bu hareketin mah • 
sullerimiz için bir suikasdden baş
ka bir şey olmadığı izab olunmuş
tur. 

Badehu ihraç edilecek pamuk
larımız hakkında daha ciddi hare
ket olunması ve bozuk, kanaviçesi 
eskipamuk balyeleri üzerinde sa
tış muamelesi yapılmaması karar
laştırılınıştır. 

Bu karar şehrimizdeki pamuk
çulara vediğer yerlerdeki tüccar
lara da bildirilerek ayni suretle 
hareket etmeleri istenecektir. 
Diğer taraftan taşlı pamuklar 

meselesi üzerinde de ehemmiyetle 
tahkikat yapılmaktadır 

Mes'uller, şiddetle cezalandın

lacaklardır. 

Harita 
ve Su 

Projeleri 
Dahiliye Vekaleti Bünyan, Es- ı 

klşelıir, ve Biga kasabalarının ha
ritalarını yaptırmıya karar ver -
miş ve bunun için de ayn ayn 
münakasa açmıştır. 

Vekalet bundan ba~ka Niğde, 

İskilip, KırşeÇ.ir, Bayburt, Zile, 
Adıyaman, Mardin, Tosya, Develi ı _ 

Tam Adam 
Yetiştirmek Lazım 

S 
ayın :Maarif Vekili Hasan 
ali Yücel mesleğin içinden 
yetişmiş olduğunu, son ver-

diği kararlarla gösteriyoT. Genç 
ve kıymetli Vekil~ mektcblcrinıi

zin noksanlarına, yanlışlarına bi
rer birer parmak koyuyor. Mn -
hakkak ki, maarif hayatımızda 

keyfiyete doğru giden büyük bir 
hız var. 

Bütün inkılab memleketleri gi· 
bi, biz de, ilkönce istatistiğe, ra· 

lı:aına ehemmiyet verdik. Şu ka 
dar :urekteb açtık, bu kadar taklıe 
okutuyoruı. v~ saire ... Biitün Jmn· 

Iar güzeldL Fakat bu kesafet, iti
raf etmeli ki, kaliteden kaybet • 

tiriyordu. Çünkü, maarif tcşki · 

litımız ve elemanlarl11lll, bu J..o
dar fazla kesafette talebeyi iyi 

kalitede yetiştirecek mahiyette 
değildi 

Artık, keyfiyete de ehemmiyet 
vereceğiz. İyi ve ideal talebe ye

tişmesine gayret edece!,>iz. Bu ga

ye için alınacak tedbirler iki tür

lüdür: Manevi ve maddi." Manevi 

tedbirleri sayın Vekil, yeni yeni 

kararları ile tamamlıyor. Maddi 

imk3nları da, şüphe yok ki, önü· 

müzdeki bütçe yılı içinde hazır
lıyacaktır. 

Bugünkü rasyonel çalşımalann 

müsbet ve verimli neticelerini çok 

yakın bir zamanda alabileceğimi· 
ze asla şüphe etmemek Jaumdır. 

Milli Şef İ;met İnönü, seneler· 

ce evvel söyledikleri bir nutukta, 

bir tam adamın bin yanın adama 

tercih edileceğine işaret buyur • 
muşlardı. 

Yanın adam değil, tam adam 

yetiştirmek yoluna girmiş bulun· 

mamız, memleket hesabına en bü

yük kazanç telakki edilmelidir. 

REŞAD FEYZi 

Komşu P. T. T. idarelerinde bi
le telgratlar seri makınelerle alı
nıp verilirken memleketimizde en 
iptidai telgraf makines; kullanıl· ! 
makta ve telgraf şebekesi ise kırık\ 
dbkük ve gayri mütecanis malze
melerden terekküb . ct~iş bul~ - \ 
makta idi· Cumhunyetın teessu -

rüşınesine açık merkezler 
de 200 e baliğ olmuştur. Kazaların ve siird kasabalarının da su pro· 

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

S 1 HHl MESELELER 

Halk Tenvir Edilecek, 
Sari Hastalıklarla 
Mücadele Olacak 

U 
mumi hıfzıssıhha meclisleri 
hakkında Sıhhiye Vekaleti 
tarafından alakadarlara sı

_!t.ı bir emir verildiğini yazmıştık. 

Vilayet ve kazalardaki umumi 
hıfzıssıhha meclisleri bu emir ü

zerine derhal içtirnalanna başla
mışlardır. 

konferanslar verdirilrr.esi karar • 
laştırılmıştır. 

Hıfzıssıhha meclislerinin tensib 

edeceği mütehassıs doktorlar; ken

di pranşlanna aid olmak üzere 
halkın toplu bulunacağı müna -

sib yerlerde müteaddid konie -

ranslar vereceklerdir. 

Diğer taraftan salgın hastalık· 
ların bazan mahalli hükumet ta 

Ankara - İzmir 
Telef onu Açıldı 
Şimdiye kadar İzrrıir - Ankara 

arasında yapılmakta olan telefon 

muhaberatı şehrimi<ı: üzerinden 
icra olunmakta idi. Bundan başka 
bu muhabereler, teknik zaruret -

ler yüzünden, ancak her çüt saa
tin ilk yarım saatinde yapılmakta 

1 idi. 

Öğrendiğiimze göre. bu zaru -1 
retler bertaraf edilmiş ve dünden 

itibaren, Ankara - İzmir telefon 
muhabereleri, İstanbulun tavas
sutuna lüzum kalmadan icraya 

başlanmıştır. Bundan böyle, İz -
mir - Ankara telefon muhaberatı 

tavassut merkezlerine baş vurul
madan her saat yapılabilecektir. 

Bu suretle şehir, kasaba ve köy
lerin sıhhi vaziyetlerı sür'atle ıs
lah olunacak ve mahalli mahzur
ların izalesine yarayan tedbirler 
peyderpey alınacaktır. 

babetlerine haber verilmedikleri l•-------------•I 
Meclisler; sıhhi hayatın fayda

ları hakkında halkı tenvir etmek· 

le de mükellef tutulduklarından 

şPhrinıizde ve bütün şehirlerde 

mütehassıs doktorlara istifadeli 

de görüldüğünden sari hastalıklar 

hakkında istihbarat d·; tanzim e

dilecektir. Bu meclisler halkın gı
dalarının temizliği ve içtima! has

talıklar la da ehemmiyetle meşgul 

olacaklardır. 

Cumhuriyet Halk Partisiııin 
esas düşünce ve dileği vatan -
daşları her türlü ayrılıktan 

korumak, onları, kendileri ve 
Lüyük Tıirk ulusu için faydalı 
kılmaktır. 

•• 

M enıle~etim'.zde eletrik cere
yanından ıstıfade edenlerin 

adedi; seneden seney~ artmakta
dır. Ayni surette bu enerjinin herj 
hususta kullanılması taammüm 
ettiğinden elektrik çarpmaları, 

yakmaları ve yangırJarla ölüm 
hadiselerinin çoğaldığı Nafıa Ve
kfiletinin · nazan dikkatini ce lbet
miştir. 

Vekalet; birçok halkın bu ka -
zalarrn ne suretle vuku bulduğu
nu bilmedikleri için tehlikeye düş
tüklerini gördüğünden villıyete 

bir tanılın göndermiştir. 

Bu tamimde ezcümle: 
cHalkı tehlikenin mevcudiye -

tinden nurlu bir şekilde ikaz et
mek ve kazaya sebebiyet veren bir 
takım tedbirsizliklerin canlı !ev· 
balar halinde tebarüz ettirilmesi 
lazımdır. 

Bu suretle mümkün mertebe ka
zaların önüne geçmek ve kaza vu-

Bereket versin, Hasa11 Can ken
dini toparlamıştı. Rüya gördüğü
nü anladı ve sessizce tekrar efen-ZORBALAR 

SALTANATI 

] ıarından uyandığı vakit yatağının 
içinde oturuyor... Ko!kusundan 
ağlıyordu. Bu halini kimseciklere 
söylemezdi. 1 

disinin yanına uzandı. 
Bu işdc; yalnız Hasarı Can ıztı

rab çekmiyordu. Gene dilberde de 
ayni hal vaki idi. Her gece, kara 
kaşlı, ela gözlü genç delikanlı rü
yasına giriyordu. Oda; hazan kor
ku içinde uyanarak efendisi Ha
fid Efendiyi rahatsız ediyordu. 
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Yalnız; Mihribana kem gözle ba- t 
kayım deme ha?. Ve yanaşayım 
deme sakın!. Heliik oldugıın gün· 
dür sonra ... Bu kız efendimizin 
~özdesi ve ikbalidir ... Çıplak so
{Unup sarmaşıp uyun•uş gibi o
İacaksınız ... İşte bu kadar ... Tek
rar ediyorum Nefsine hakim ol... 
Kadı Paşa; hanginizi yanına çağı
rırsa, derhal emir !erine inkıyad 

ediniz ... Ve o tarihden itibaren de 
Jaşayı elde etmek içiı: verdiğim 

rol dairesinde hareke! edeceksi • 
niz ... 

Dedi. Kadı Paşa, gulamdan ve 
yahud kadından herhangi birisi· 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

nin iğfaline düşerse, Kamertab 

ile Cananın hareketleri nıisillu 

fiile geçeceklerdi. 
Yalnız, Hasan Can, ömründe hiç 

bir kadınla karşılaşmadığı için 

Mihribanı görmeden evvel asabı 
bozulmağa başlamıştı. 

Genç çocuk; kahyasının verdiği 
kat'i ve ölüm emirlerine rağmen 

muhayyilesinde büyüttüğü Mih -
ribanı her gece rüyasında görü -
yordu. Bu öyle bir iş ve fiil idi ki 

insan iradesi buna hakim ola -
mazdı. 

Zavallı çocuk; tatlı ve acı rüya-

Hatta; bir gece efendisi kah • 
yanın yanında yatarken Mihriba
nı uykusunda görmüştü. Onunla 
visal hasıl olduğu için kahyası ta· 
rafından boynu vuruluyordu. 

Genç çocuk korkusundan çır • 
pmarak uyandı. Dalgın ve yor -
gun uyuyan kahyayı da uyandır
mıştı. 

Çocuk, uyandığı halde kendi -
sinde değildi. Ağlıyor, titriyor, şu 
suretle söyleniyordu: 

- Ben, yapmadım kahyam!. Be
ni affet!.. 

Kahya gencin bu haline hayret 
etmişti. Fakat, aklına birşey gel
memişti. Belki korkulu bir rüya 
görmüştü... Teskin için: 

- Ne oldu? Hasan Can kork -
tun mu? .. Korkma, ben buradayım 
işte .. 

Doğrusu bu iki nevcivanın hali 
harabdı. Ne yapacaklannı şaşır -
mışlardı. Ölüm başla1·ının ucunda 
dolaşıyordu. 

Fakat; her iki genç de halleri 
böyle olmakla beraber hiçbir va
kit efendilerinin verdiği emirler 
den dışarı çıkmak için kafalarını 
yormamışlardı. Ve yine hiçbir va
kitefendilerinin verdiği emirler 
haricine çıkacaklannı biran için 
olsun düşünmemişlerdi. 
Yalnız hakimi olmadıkları i.çin 

lıirbirlerinin rüyalarına giriyor -

kuunda alınması lazım gelen aril 
tedbirleri ve müracaat olunacak 
tedavi usullerini halk., bildirmek 
icab ettiğinden Vekfilclimizce bir 
tablo ile buna aid planlar tabo • 
lunmuştur .• 

Denilmektedir. 
Vekalet bu tablo ve planlar -

dan müteaddid miktarda şehri -
mize göndermiştir. 

Bu tablolar ve renkli broşürler 
dün vilfıyet tarafından bilumum 
mekteblere, Halkevlerine, polis ve 
jandarma karakollarına, elektrik 
santrallarına, fabrikalara, köy oda
larına ve halkın toplu bı..;abile

jeleri tanzimi işlerini münakasa
ya koymuştur. 

----0-

Süvari )erimiz 
25Martta 

Gidiyorlar 
Sipahi Ocağı sahasında tertib 

edilen atlı mani müsabakaları dijn 
çok güzel oldu. Muhtelif müsa -
bakalar vardı. Merhum Gülsüm 
mükil..fatı çok heyecanlı oldu. Bo
ğaziçi ınkafa~, Sipahi Ocağı mü· 
kfıfatı, yüzbaşı Avni mükafatı, 

Ayazağa mükafatı çok güzel geçti. 
Muhtelif atlar ve bin;ci!er, muh
telif derece ve mükafatlar aldılar. 

Bu sene de Avrupadaki müsa • 
bakalara iştirak etmek üzere, sü
vari ekipirniz 25 martta Nis'e ha
reket edeceklerdir. 

ceği yerlere yani sinema ve tiyat- ============== 
rolara tevzi olunmuştur. 
Ayrıca Köprü üzeri.ne büyük ca

mekanlı levhalar halinde ve so -
kaklara da bu levhalardan asıl -
mıştır. 

Diğer taraftan bütün mektebler· 
de muallimler tarafından talebele-

re ve ve Halkevlerinae de halka 
celektrik tehlikeleri> hakkında 

izahat verilmesi de dün emrolun
muştur. 

Bu suretle her sene elektrik ka· 
zalarına kurban verdiğimiz va -
tandaşlann sayısı azalWacaktır. 

!ar türlü türlü hareketlerde bu • · ten sonrı> yatsı olmuştu. Hep be
lunuyorlardı. raber abdPstler tazelendi. Ve na

Tabii bu rüyalar, uyandıktan maz kılındı. 

sonra, muhavyilelerinde yaşıyor- Biraz daha hoş beş edildi. Sa-
du. bahleyin erken kalkıp ava çıkmak * için biran evvel yatılmak Lizımdı. 
Kadı Paşa gelmişti. Hafid E • Kadı Pdşa mutadı veçhile er -

fendi ve maiyeti erkanı paşayı _ ken yatmağa alışmış olduğundan 
debdebe ve haşmetle karşıladılar. gözleri kapanmağa başlamıştı. 

Hafid efendinin evi sanki bir Derhal, Hafid Efendi Paşaya hi-
camie tahavvül etmişti. Ortalıkta taben: 
ne güzel cariyeler ve ne de genç 
gulamlar vardı! Bütün hizmeti ya
panlar ihtiyar ve kartlaşmış ağa
lardı. 

Kadı Paşa; Hafid Efedinin ko
nağında av vesilesile birkaç gece 
kalacaktı. 

Kadı Paşayı mükellef bir sa
lona aldıhr. Bütün ağalar paşanın 
nabzına göre hareket ediyorlardı. 

Bilhassa Hafid Efendi müslü -
manlıktan, sofuluktan dem vuru
yordu. 

Yemekler yendi. Biraz hoş beş- 1 

- Paşa hazretleri yatmak arzu 
buyurulursa emredini'Z ... 

- Eh! Yatalım zaten, yann da 
erken çıkacağız değil mi? 

- Münasib olur paşam.. Zaten 
kulunuz, her akşam yatsı nama -
zından sonra yatarım.. Malı'.ımu 

devletleri sabah namazına kalk -
mak lazım. 

- Maşallah! Zatıalileri de be
nim gibi her türlü alayıştan uzak 
bulunuyorsunuz. 

• (Devamı var) 

Bugün Yeni 
Bir Keşif Daha 

Yapılacak 
Bahçekapı yangını ~katı, 

dün, pazar olduğu i~ın yenı bır 

safha arzetmemiştir. Bgün, adlı 

tahkikata devam edilecek, vl" kur.· 

dakçıların ifadelerini değiştirme

lerindeki saik tetkik edilecektir. 

Diğer taraftan, bazı taşra gaze

teleri Hasan Ecza deposu sahi -

bi Hasanın tevkif ed:ldiğini yaz· 

mışlarsa da bu doğru değildil'. 

Üç gündenberi için için yanan 

enkaz, dün, tamamen söndürül • 

müştür. İtfaiye dün, Taş han ve 

diğer hanların mahzenlerine hü • 

cum eden suları boşnltıruştır. Bu 
itibarla bugün, yangın sahasında 

bir keşif yapmak im kanı hasıl 

olmuştur. İlk keşiften sonra za

bıta nezareti altında enkazın a· 

çılmasına başlanacaktır. Enkazın 

açılması bir hafta sürecektir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kadırga'da Çöp 
Arabası Bile 

Girmeyen Bir Sokak 
Kadit;ada Şchsuv&rbe:ır eıll • 

mazında oturan bir ltarllmhden 
aidıjımız bir meldubda bu soka.
im kıtm bir batakhane, yazın da. 
t.oz deryası olduğunu, burada. o
turan halkın fevkalide sıkJnh oek
tiği yazılmaktadtr. Ayni .ıamaııda 
bu karümiz mektubunda bu M>
kaim başmda. bir evin bahçe dn .. 
va.nnm büyük bir çıkmu lcşkil 

etmesi hasebile sokaia. çöp- ar•ba .. 
sı bile giremediğini, bir )"'BJ1Jtm 
çıkarsa ancak bir itfaiye aefcri
nin sokağa rorla C"lrettftni uave 
etmektedir.» 

Karilmid.n bu hakh IJf)ti.yetini 

aJJk&darlarm nuarı dikkat.ine 
varediyoruz. 



4- s o" TR L G • A r - 20 il A • T ıtn 

1 İngiltere - ~)manya Arasında.. 1 1 Meraklı Şeyi eri \ H 
Bl.rbı·rıerıne Taarruz ~DOltTORUNllAPORU 

D oklor Jon Bürlon hentls ıeno 

oımasma rafmen lıb akademi • 

Niyetinde Değil! 
ılne verdltl rapor dlkkale deier mtl-
nak&ff.llll' U,J'andırmqılır,. 

Ba raporda, en son baddlne varm.q 
olan atkollmılıı ruhlJatını ıaavlr eı -
,,,~1<• .. , ... "'koliklerin he'leyan halinde 
ne 1'6rdliklerlnl lesbll elınekledlr. 

IIIÇKIRIK 
~falya rransa ihtilafı Karşısında: Almanya' nın 
Harbe Sürüklenmesinden Korkuluyor 

Almanya İşi Bu Kadar ileri 
Götüremiyeceğe Benziyor 

Dokıorwı m114&hedeleri çok ilmi bir 
hava içinde .rapllmq •e alkoliklerd en 
aldıtı cevablan birer blrer raporuna 
l'~lrmlşllr. 

Bu ceyablann basılan tunlardır: 
- Bizim &özlerlmlıln önünde en 

büyük flller canlanır. 
- Biz de, heze,.anlarım12ın en ha • 

raretll anında etrafımızda su a1gtr • 
lan S"ÖrUyoruz. 

Bunlardan maada, alkolJklerln bö ... 
ceklerl, köpekleri, kaplan, 1ılan ve 
köpek bahkları Ue uiraştı.klarını ta • 
bit etmiştir. 

Bazı sarhoşlar, doktor Jona ta. ce-. \ 
vahı vermişlerdir: 

- Buhran zatnınında C'Özlcrlmlzln 
öniine pollsden başka blf1ey celml ... 
7or. Polisin korkunc. ve kaplandan 
daha hcybelll hail ödümüıU koparıyor. 

HELSİNKİDE OLİMPİYAD KÖYit 

Şimdiye kadar o1dutu clbl 1940 o· 
tlmpiyadın.- iştirak edecek atleller de 
bunun J('ln sureti hususlyede h&zırt:ın
mıt olan Helslnkl köyiinde misafır e
dll..:eklerdlr. 

M ecdi Enver yazıhanesinin 

başında, adeta, başını ka -
şıyacak vakti y'>k bir hal

de. çalışıyordu. Sene ıonu !dl. 
Şirketin bilançoları çıkacaktı. Bir-
den telefon çaldı: 

- Alo?. 
- Buyurun efendim .. 
- Mecdi Enver siz misiniz. 
- Buyurun efendim benden! -

ziın.. 

- Ha .. Mecdi Enver Bey .• Af· 
!edersiniz sizi rahatsız ediyorum" 
Arkadaşlarınızdan Hakkı İsmail 
namına size telefon ediyorum. 
Kendisi biraz fazlaca meşguldür. 
Bugün saat 17 de cŞirin otel. de 
zatıalinizi bekliyor. ç,.k rica ede
rim .. Mutlaka geliniz .. 

Mecdi Enver, bu davetten sarih 
bir mana çıkaramamıştı. Sordu: 

- Bu davetin ne olduğunu an
lıyabilir miyim?. 

1 Yazan: REŞAD FEYZi \ 1 
!ar. salona girecekler, onu kolla
rına alacaklar, ağzına mendil tı.

kayacaklar ve kaçıracaklar .• 
Mecdi Enver, birden §aşkına 

radan bef dakika kadar geçmlş!L 
Kadın, omuzları sarsılıo sarsıla aıı· 
latmağa başladı: 

- Oğlum, bir sene evvel bir kıs 
sevmişti .. Evlenecekti .. Kısmet de
ğilmiş . Olmadı.. Kızı başkaları 

istediler. Onlar daha z~ngindi. Kı· 
zın babası onlara verdi, O günden 
sonra, Hakkıcığım akımı oynattı.. 

Evvela, yalnız ağladı.. Sonra, 
kız, evlendiği adamla Avrupa git
ti .. Hakkı: 

- Nerimanı kaçırdılar •. Hay • 
dudlar götürdü. 

Diye tutturdu .. 
Şimdi, zavallı yavrum kendisini 

bilmiyor .. Böyle aklına geldikçe: 
cNeromanla nişanlanıyorum, a • 
man yine kaçırmasınl&r• diye tut
turuyor.. Ailemiz bir felaket için· 
de, oğlum .. 
Kadın, tekrar hıçkıra hıçkıra 

ağlamağa başladı .. M~cdi Enverin 
gözleri yaşarmıştı .. Kadını teselli 
etmek için, kendisind~ en küçük 
bir kudret bulamıyordu .. Jlazırlanmakta oıan mınt.aka Kozla 

mahallesi civarında ve 4'1 hektar me· 
sahaya malik gü-ı:el bir yerdir. Buraya 
üçer kath olmak Uı.ere yirmi dokUli 
ev yapılmaktadır. Olimplyad oyun -
tarından sonra bu blnalarm bulun ... 
dutu yer ya Onlverslle mahallesi ya
pılacak. 7a da askeri kıt'alar& tahsis 
olunacaktır. 

- Çok mühim bir mesele efen
dim.. Hayati bir mevzıı .. Sizinle 
muhakkak görüşmek istiyor ve 
bekliyor .. Meselenin mahiyetini ge
lince öğrenirsiniz efendim .. 
Karşıdaki meçhul muhatab, faz

la konuşmadı: 

kadar çok seviyorum .. Haydud • \ ! 
dönmüştü. Hakkı !sma'1 neler söy- ı Radyo 
lüyordu?. Bir romandan mı bah- Poraramı 
sediyordu. Bir filmin mevzuunu 

- Oruvar, dedi .. Telefonu ka -
pattı. 

mu anlatıyordu?. Arkadaşına ür- Ank2ra Radyosu 
Mecdi Enver düşünüyordu. A

caba ne vardı?. Hakkı İsmail. es
ki bir mekleb arkada~ı idi. Çok • 
tanberi de görmüyordu .. 

kek ürkek bakh: a110 1lM 

Son sistem İngiliz tayyare defi toplan 

1 
ngilterenin alabilJığine si
lahlanması Alma•1 ve lıal· 
ya matbuatını b~şl!ca meş· 

g 1 eden keyfiyetlerde~dk Ge -
ÇE 1 elin yine avam ka~:arasında 

Harbiye Nazırı İngilter~ı..n si -
lahlanması, kuvvetini ;::-ttırması 

etrafında uzun izahat verdi ve 
tekrar anlaşıldı ki eğer ;.vrupa
da bir harh daha olursa !li~ de ol· 
duğu gibi İngiltere bütün kuv • 
vetile Fransanın yanınd• mevki 
alacaktır. Fakat bundan evvel ln
gilterenin daha kuvvetil ol.""!l•.ı;: 

her ihtimale karşı hazır bu.un • 
ması lazım gelmektedir. İşte İn
gilterede ileri sürülen nokta : na
zar budur. Harbiye Nazırının be
yanatından anlaşıldığına göre İn
giltere imparatorluğunun sulh 
zamanındaki ordusu şu mikt.:ra 
varacaktır: Yalnız İngilterede 
600,000, Hindistanda 200,000, d•J -
minyonlarda 200,000 kişL Eu in
gilterenin karadaki ordu.mnı. teş
!Jl etmektedir. Deniz, hava kuv
vetleri de başka. 

İngiiterenin bu suretle alabildi
ğine kuvvetlenmesi karşısında 

Almanlar ne düşünmekted'r? 

Bunu İngılizlerin ileri .,:den bir 
siyaset adamı olan 3ir Filip Gibs 
J'.lmanyada bıılunarak edinmiş ol
duğu intıbalarla anlatmaktadır . 

Taymis gazetesine yazci,ğı bir 
mektubda ~'U d~nmektedir: 

Muhtelif sınıfta birçok Alınan
larla görüştüm. Birçok m• vzula· 
ra dair konuştum. İngilterenin si
lahlanmak için çok paralar sarf~t
mesi, İngiliz halkının kendileruıi 

korumak üzere siperler kazması 
devam ederken her Alman da İn
giltere ile dost olmak ve harbin 
onunu almak düşüncesind~dir. 

Eylülde Çemt.erlayn'in sulhu ko
rumak yolundaki mesaisi şük -
ranla hatırlanmaktadır. Fakat Al
man efkarı umumiyesi yine bir 
harb çıkacağı ihtimalinden kork
makta ve İngiltere ile Almanya 
arasındaki gerginlikten endişe et
mektedir. Münihteki anlaşma -
dan sonra Almanlar artık silah
ların azaltılacagını ümid etmiştL 

Eğer İngiliz imparatorluğunun 
müdafaası meselesi mevzuu bah
solsaydı İngilterenin silahlanma
sı Almanları bu kadar rahatsız' 

etmiyecekti. Fakat böyle bir lü
zum olmadığı halde İngilterenin 
silahlanmakta devam etmesi ye
niden kuvvet politikasına gidi -
leceği ıendişesini uyandırmakta
dır İngiliz matbuatı da İngilte -
renin bu silahlanması kimlere 
karşı ise onlara karşı düşman ol
duğunu tekrar etmektedir ki bu 
da Almanları düşündürmektedir. 

• Bu silahlanma yarışı durmazs~ 
milletlerin tahammülü fevkinde 
bir yarış olacaktır. Almanyanın 

tahammül hududu o kadar uzak 
değildir. Çünkü ihracat azalmak
tadır. Dahilde her ne kadar buh
ranın alameti az görülüyorsa d.ı. 

Alman halkı iyi gıda almakta • 
dır. Hele Almanların bir kısnu 
lüzumundan fazla iyı yemekte -
dirler. 
Bazı maddelerin eksikliği olsa 

bile umumiyetle gıda eksiküğ; 

görülmemektedir. 
Zeki Almanlarla konuşarak al

dığım netice şudur ki bunlar Ai· 
manyanın doğrudan doğruya İn· 
giltereyebir hücumda bultınacaıjı· 
na ihtimal vermemekLedirlcr. 

Çünkü diyorlar, böyle bı•şpy hS
tün Almanların nefr~t·rt muril> 
olacaktır. Fakat İtalyanların Fr~n
sadan istedikleri şeyler bahsindP 
bir harbe sürüklenmekten ve Al
manyanın bu suretle İngiltere a
leyhine harekete geçmesinden 
korkmaktadırlar. Yalnız Hitlerin 
harbe varacak kadar ileri gitmekte 
İtalyaya müzahoret göst,.rmiye
ceğini ümid etmektedir.ler. 

Her sınıftaki Almanlar Yahu
dilere yap•lan şeylerle dünyanın 
infialini celbettiklerini anlamak
tadırlar . 
Avusturyanın, Südet Alman -

!arın birleşmesi Almanya için bi
rer yük olmuş, kar temin etme -
miştir. Onun için Almanlar daha 
uzun zaman sulhun devanıını is· 
temektedirler. 

Hitlerin de sulh ihtiyacını gö· 
rerek ona göre hareket edeceğini 
ve Almanyayı harab olmaktan ko
rumak için yegane yol olan sulh 
yolunda devam edeceğini ümid 
etmektedtrler. tline Almanların 
endişe ettikleri dığer bir nokta 
daha vardır: Alman ve İngiliz ga
zeteleri arasında her gün devam 
eden miicadeleyi sulh için tayya
reden ve toptan daha tehlikeli 
olacağını söylemektedirler. 

Frankfurter Zeitung cbizim 
maksadımız garbda her iki kom-

İki tarafı ıfıçlı tepelerle çenllmlş 
otan OJimplyad köyünde birçok ant
renman sahaları hazırlanmıştır. 

Bütün o muhit olimply::ıd oyunlan 
müddetince atletlerin isUrahatlne tah
sis elunacaktır. 

Atletlerin bir kısmı da Santahamlna 
adasında ln$a edllmlı olan askeri 
mektebde misafir cdilecekltr. Bu ada., 
ıehirdcn beş kJlometro maktadır. 

SAKRE KOLEJ 

Yeni blr Papa intihabı loln toplanftD 
meclise derler. Bu ruhani meclisin a 

·ulan 70 kard lnaldan milrekkelnllr. 
Fakat hallhaı:ırda 7ed l'il münhald ir". 

Sak.re KoleJdekl kardlna llann mil• 
U,.etlerlne röre listesi ,udur: 

İlal7an kardlnıl S6; Fran "' !; Bol· 
çikalı l; İncUI• l; İrlandalı l; İsp•n· 
701 ı: Porleklıll 3; Alman 4; Çeko!I· 
lovak t: l\tacar 1; Polonyalı 1; Suri • 
7ell l; Amerikalı 3; Kauadah 1; Ar • 
Janlinll l; Bredlyalı 1. 

şu ile sulh ve dostluk içinde ya
şamaktır. demektedir. 

Hamburger Fremdenblat gaze
tesi İngiliz Harbiye Nazırının i
cabında İngilterenin kayıdsız ve 
şartsız ola;.-ak Fransaya yardım 
edeceği tarzındaki kat'i t.eyana -
tını sinirli bir takım sözler olarak 
karşılamakta ve Almanyanın kim
seyi tehdid etmek niyetinde ol -
madığı için bu gibi endişelere za
ten mahal olmadığını yazmakta
dır. Bu gazete ·Almanya aleyhine 
propagandalar yapıldığını ileri 
sürerek bu propagandaların yal
nız Fransa ve İngilterede değil, 
füılandada ve İskandinavya meı:r;
leketlerinde de devam ettiğini yaz
maktadrr. Hatta geçenlerde Tay· 
mis gazetesinde çıkan şayanı dik
kat bir makalede İskandinavya 
devletlerinin Alman tehlikesine 
karşı korunması için İngilterenin 
onlara yardım etmesi nokta! na
zarı müdafaa edilmekte idi. 

Saatine baktı. 16 idl. Hakkı İs
maili seneler var ki ı;'irmüyordu .. 
Bu esrarengiz davetin mahiyetini 
gittikçe daha çok me~;ık ediyordu., 
Acaba, ne olabilirdi? Yoksa, bir 
sürpriz mi hazırlanmıştı? 

1 
Mecdi Enver, işlefrli daktiloya 

devretti. Düşüne düşüne yerinden 
kalktL Şapkasını giydL. Davet e
dilen otelin yolunu tuttu. 

* Şirin otelin bahçesme girdi.. Az 
ileride, çamların arasında Hakkı 
İsmail ayakda duruy-;rdu. Mecdi 
Enveri görünce, koşalroşa yanına 
geldi. Boynuna sarıldı. İki mekteb 
arkadaşı hararetle öpuştüler .. Mec
di Enver sordu: 

- Hayrola .. Ne var?. Beni ak
şam çayına nu davet ettin? .. Yahu 
nerelerdesin?. Belki iki sene var 
ki seni görmüyorum .. 
Hakkı İsmail çok heyecanlı idi: 
- Seni rahatsız eltim, karde

şim, dedi.. Kusura bakma .. 
Otelin holündeki karşılıklı iki 

koltuğa oturdular .. H~kkı İsmail, 
arkadaşının ağzına gi:·ccekmiş gi
bi, eğiliyordu. Çok asahi idi.. Mec· 
di Enverin gözlerinin içine tuhaf 
tuhaf bakıyordu. Ellerini tuttu: 

- Kardeşim Mecdi, diye söze 
başladı .. 

Ve soluk soluğa şöy!~ anlattı: 
- İki saat sonra, otelin iç sa

lonunda merasim yapılacak .. Sev
diğim kızla nişanlanıyorum .. Fa
kat, baştmın üstünde hır feliket 
dol8Şlyor. Nişanlımı, bugün, tam 
merasinı esnasında knçıracaklar .. 
Çünkü, benim birkaç düşmanım 
var.,. İyi biliyorum .. Nerimanı ka
çıracaklar ... Ah, halbuki, onu ne 

- Peki, ben ne yapayun?. Aen- 1 

den ne istiyorsun?. 
- Sen, bu haycİudların elinden 

Nerimanı kurtaracaksın .. Bana bu 
arkadaşlığı yap .. İcabcderse, her 
şeyi gözüne al.. 
Hakkı İsmailin sesi daha çok 

titriyordu. Gözleri yaşarmıştı. Ar
kadaşının ellerini sıkı sıkı tutu -
yordu ve yal varıyordu· 

- Kardeşim, Mecd!.. Senden 
bunu bekliyorum.. B~nı ve Ne -
rimanı kurtar .. Bu haydudlara 
meydan bırakma .. SPninle fazla 

konuşamıyacağım.. Başka arka • 
daşlarımı tedarik etmcğe gidiyo -

rum .. Sen burada bekle .. Bir saat 
sonra gelirim .. 

Mecdinin hayreti, merakı ve 
şaşkınlığı daha ziyade artıyordu. 

Hakkı İsmail, birdenbire yerinden 
fırladı. Ok gibi sıçradı. Otelin ho

lünden çıktı .. Bahçede. koşarak gi· 
diyordu .. 

* Mecdi Enver, belki, dakikalarca, 

eli şakağında arkadasının halini 

düşünüyordu. Kafa~ının içinde 
hala onun sözleri var"!ı.. Birden 
omuzuna bir el dokundu .. Başını 
kaldırdı, baktı .. Bu, yaşlıca bir ka

dındı. Elinde bir mendil, hüngür 
hüngür ağlıyordu. Mecdi Envere 
bir şeyler söylemek istiyordu. Fa-· 

' kat, hıçkırıkları ona mani oluyor· 
du. 

Mecdi Enver ayağa kalktı. Ka
dıncağızı oturttu. Kadın: 

- Ben Hakkının annesiyim, di
yebiliyor, başka bir şey söyliye -
miyordu .. 

Mecdi, yanındaki koltuğa ilişe

rek teselll etmeğe çalışıyordu. Bir 
felaket karşısında idi.. Fakat, ha· 

la mahiyetini anlıyamıyordu. A-

-;D:,~.y~e~il:r.:rl~ed:i,"b=u~ak~:sa=ç~lı~,~d=e:ğ:ir:mı~·~y:u~ .. z~l~ü~.~a~!~y~a=-~";:::;;=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~""~d~a::ze:n~g~i~n:d~ir;.~H=em en yeniyi ,hem en eskiyi okurum. 

ıklı. bodur Şi§man adanu karşıladı: y o s A Bende ikisinin de zevki ayrı ayrıdır. Sümerlerden 
- Burası, buyurun... başlıyarak t.ütün Türk doktorlarını elüd etmişim-
Güneye yabancı gelen, fakat içınden : dir. Hepsini ayrı ayrı bilirim. İçlerinde, bugünün 
- Herhal~e çağırd,ğımız doktorlardan birisi - hekimlerinden ilstün hekimler olduğunu da 

olacak... inananlardanım. Onların birçok ilaçlarını bugün 
Dedırten arlamcagız kapıdan içeriye girdL E- No. 105 ••••••Yazan: ETEM İZZET BENİCE ••••••• • teknik, liıboratuvar yeni buluşlar diye veriyor. 

!inde şemsiyesi, ayaklarında lastikleri vardı. Gri - Ne olmuş Fazıla böyle? - Gelırlerse?. Sonra, eski Türk şairlerine bayılırım. Sabahıeyin 
paltosunu çıkarınca altından cepleri şişkin bir ce- .. G ·· b' k saat beşde kalkar, evimin Marnıaraya babn pen-l · b' b Ve konuşmasını sürdürdu: - Kapıyı açmam... eçen gun ızim Kula çı 
ket, ötesi berisi ezilmiş, yampiri eşmış ır so a bo- · cer esi önünde oturur, Fuzuliyi, Sadiyi, Nedimi, Ba-

b. ·· · ·· ı··k ı diz er · b' - Sabahleyin evdeydim. Yemek yapıycrdum. Mazhar Şefık, Cildci Celal Rasım, Gözcü Neşet, 
rusu gi ı utüsuz u ten yuvar anınış, v mış rr ·· d h h k 1 kiyı içıme sindire sindire okurum. Büti:u bunlar 

1 d .... ·· kt Ahçıdan bıktığun vakıt yemekleri evde kendim ya· Nuri, Fehmi filan bütun eniz astanesi e im eri 
panta on a gozonune çı ı. k ı ı bana dinçlik, gençlik, iyilik veren şeylerdir. Bugü-p3rım ı toplanmışlar, gelmişler, apıyı ça mış ar çalmışlar, 

Güney dilinin altından: · l k · nün hekimlig" ine ait batı yayımını da geceleri oku-
B ~ k d ··k mmel Rüştü Çapçı birden: • dönmüşler. Eve kimseyi ama adetim değildir. 

- oyun .. an yu arısın a goı:unuş mu e l 1 1 rum. Okuyuşlarınu, zevklerinli hiç birıbırıne 
k k li hi b k k. - Üstadım cüm.l~ne bir nokta koy. - Bugün nasıl bulabi di er sizi?. amma. giyinişi ço ötü, ga 'ba ·ç a anı yo rıştırmam!. 

Diye diye: Dedi, sordu: - Penceredeydim, kapıyı çalan adam beni gör· 
- Evinde yalnız mısındır?. dü. Yine kapıyı açmadım. Pencereden konuştuk. Eski Türk hekimlerinin insan vUcudların: s•ğ--- Buyurun ... 

B d F 1 d t 1 f t · le d !ıyan nebati ilaçları arasında çok iyileri, çok d~•·er-Dedi, bu tammad:ğı konuğun önüne düştü, onu - Yapayalnızımdır. Kız kardeşimle beraber • ura an azı ın yur una e e on e mış ,-, ora an " 
salona a!d • .°Fakat, salona girerken Rüştü Çapçı bir· dim, o öldükten sonra yalnızlığa daha çok altştım. Ramiz arattı, buldurdu beni. lileri var. Ben bunlardan birçoğunu yıllardır, has. 

fil • • Güney bütün bu sözleri şaşkınlık içinde ,ı;nli· talarım üzerinde denedim. İyi sonuçlar aldım. Fa· den yerincieıı fırladı: - Hizmetçi an .. 
k Yordu. Rüştü Çapçı da sorularına devam ediyordu: kat, genç hekimlerimiz bunları bilmiyorlar. Uğraş-- O, siz misiniz :istad?. - Hiç, imse ..• 

E rs de' mak da istemiyorlar. Hem uğraşamazlar da. Bu a ..... De~irn-.i yüılü, al yannldı, ak saçlı, ak bıyıklı - Evın temizlenmesi için? - ne yapa ınız ev .. .-
ayrı bir iş. Bunu Fakültede kurulacak bir enstitii ad:ıır da yüzüne yayılan güliicüklerlc: - Her işimi kendim görürüm. Denız hastanesi - Okuyorum, yazıyorum. Klasik en giızel tab-
yapmalıdır. Böyle bir enstitü hem Türk kültür izer-Güney ~·abancı gelen ,fakat içinden: iç hastalıkları doktoru iken erken giderdinı. Ora- !olarla süslü, zengin bir salonum vardır. Orada otu· 

- O se!. misın Rilstü?. dan ~ekildikten ~onra sabahları evdeyim. Bir yere rur, büyük. arsıulusal artistlerin bu eserleune ba- leri, hem de medeniyeti yönünde.n çok faydalı olur, 
Dedi, ilıive etti: çıkmam. Eve de J<.4nseyi almam. kar bakar ruhmun dinçliğini tazelerim. Kitabıarım (Den.mı •ar) 

18,35 Müzik (Cuband • Pi). 

19 Konuşma (Doktorun saati). 

19.15 Turk müzlfl (Balk muslkull 
Cura ve sazla. Sadi Yaver Ataman. 

19,35 Türk müzlil (Karıştk pruı• 

ram). Calanlar: Hakkı Derman • .:. .. 
ref Kadri. Hasan Gür, Basri IJ(let ı 

Ham.dl Tokay. 

Okuyanlar: Tahsin Kar&kllf Ye Ce .. 
lil Tokses. 

20 A.Jans. meteoroloJI haberleri, ıl· 
raal blrsası (filli). 

20,15 Türk müzliL (ltlblk prol • 
ram). 

İdare eden: Mes'ud Cemil. 

Çılantor: Vecibe, Fahire Penan. 
Boşal Erer, &ıışea itam. K .. aı Si • 
7azl Serhun, Cndel Kozan. Cndı:t 
Çatla. Zllhlli Bardakoilu. Basri Urıer. 

OkUJ'anlar: Ankara rad.J'osa kİIDl• 

oku7uculan (Koro.) 

1- Taoburi Zeki Mehmet ala • 
Ferahfeza peşrevL 

:ı- Hamamı •ade İsmıU dede - F•· 
rahfeza blrlncl bes&e. 

3- Damaml zade ismaU dede - Ft• 
rahteza alır semaL 

4- Reşat Erer - Jı:eman lakslmL 

5- Hamaml zade imıall dede • 
Şehnaz tıUkı - Sa.na er canmwı caJtJ 
elendim. 

6- Kemani aı.. Efendi - Şehn .. 
prkı - llleramt andellbln vaslı l'Üld ııJ'• 

'1- Denaı zade ... Şehnaz ıprk.ı • Et" 
medin bir libu ih7a batuı vlranunı.. 

8- Dede Efendi - Şehnaı prkı • 
Göoill dunnu IU flbl oaııar. 

9- Tanburi Osman Beyin - FeraJa• 
feza saz semaisi. 

%1 Memleket saal aran. 
21 Koowıma. 

%1.15 Esham, lahvllil, lkalllbiJ'• 
nukut borsası (flal). 

%1,%5 Not'ell plildar • L 

%1,30 MUztk (Saksafon ııolo NI• 
lıal Esell&'ID). 

%1.50 Müzik (melodiler - Pi). 
22 Müzik (kliçlik ork .. ıra - Şelı 

Necip Aşkta ). 

U lll ilzlk (Cazband - Pi). 

!3,45 - H Son ajan. tıaberled ~• 
,.armkl proC'ram. 

YAlllN 

12.35 Türk müdfl • rı. 

13 Memlekel 9Ul a7an, ajans, aıe· 

leoroloJl haberleri. 

13,15 Müztk (Senfonik plaklar). 

13.45 - 14 ltoouşma (kadm saati 
Ev ha,.atma alt). 

1355 Rumi 
Mart 

7 

1357 Hicri 1 
Muharrl'm 
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tın.at 4 24 10 03 



K ahve Köşelerinde Siyasi ve. İlmi Münakaşalar 1 

Andre Gid'e Dair 
Profesör Hilmi Ziyanın Bir Yazısını 

Osman Cemal Şerh Ediyor 1 

1 
Yazan: 1 

Osman Cemal KAYGILI 

G 
eçen gün Son Telgraf'da, 
Profesör Hilmi Ziya'nın: 
cAndre Jid'e dair• ' başlıklı 

bir yazısı vardı. Akşam, geç va· 
kit, içinde bol bol tavla, iskambil 
oynanan ve harıl harıl harici si· 
yasetten bahsolunan bir kıraatha· 
nede ben, bu (Andre Jid) yazısı· 
nı okurken orta yaşlı, orta halli 
b ı r tanıdık, yanıma sokularak de
di ki : 

Ne okuyorsun bay muhar • 
rir? Mutlaka orta Avrupa mese
lelerine göz gezdiriyorsun! An· 
!at bakalım, bu işlerin sonu ne • 
reye varacak? 

Can•m sıkılarak: 
- Ben dedim, o işlerden pek 

anlamam. Zaten okuduğum şey de 
o işlere aid değil! 
Adamcağız, okumakta olduğum 

yazının başlığına göz gezdirerek 
heceledi: 

An .. dere .. Gide ... dair ... 
Ve sonra ilave etti: 

Günün bütün dedikodulanna sahne olan kahve köşelerinden biri 

- Dar kapı. senfoni pastoral, 
kalpazanlar, immoralist... 

- Cinai mi bunlar? 
- Hayır, kinai!! 
- Kinayi ne demek? 
- Yani kinayeli!! 
- Aşki mi yani\ 
- Hayır, meşki! 

- Alayı bırak yahu! 
- Ne alayı canım! Senin anlı· 

yacağın. Andrejidin romanları ol· 
sun, öteki eserleri olsun bir takım 
derin, karışık, ince felsefe ve tah· 
!illerle doludur. 

- Amma ne de olsa meşhur 

(Monte Kristo) ya, (Sezar Bor • 
jiya) ya çıkışamazlar değil mi? 

- Allah etmiye, kal-il mi, on· 
!ar nerede~ berikiler nerede?! 

- Demin, yazıyı okurken gör • 
düm. Bu adamın (dünya nimet • 
!eri) diye de bir kitabı varı:ruş ga· 
liba! 

- Var ya! 

- O neden bahsediyor? 
- Dünya nimetlerinden! 

(Devamı 7 inci sayfada) 

5- S O N T E L G J'l A F - 20 M A R T mt 

ŞAKA fZavallı Simone Simon'un 
·-------------------·· HB'.::::::-:::,ın,. .. , .. Altın Anahtar Hikciyesi 

:~;,.~~t:a:~~:~:~i;s::n~- Reis Müstehzi Bir Eda İle Sordu: Bu Serbesfı' 
!arı var. Bunu bırıne yamamak -

istiyorlar. Bir suvare tertib edi· 

1 
A h 

1 
K · · 

yo~~;~n. davetlilerin listesini tet- A tun n a t a r a a p ı y ı a ç ı p 
kik edince hayretle sc>ruyor: G · 1 ş • 1 • 7 

- Bu n~ deme? Ht•p erkekleri i r e n e r e a m 1 m 1 
davet etmışsın. Kızımızdan başka 

kadın yok. G } A C b V d• • 
Bay, gayet tabit bir tavırla ce· Üze rtist eVa er ) • Hatta Elmaslı Bir 

vab veriyor: 
- Suvareyi, başkabrının kız • 

!arına koca bulmak için mi veri -
yoruz? ... 

A nahtarla Girenlere 
Girenlere 

Bile .. Bunu Maymuncukla 
Tercih Ederim 

ALACAKLI VE BORCLU 
ARASINDA! 

Kadrinin Cenabcl.1n alacağı var. 
Faturayı ibraz ediyor, ve: 

- Hiç olmazsa, diyor Alelhe • 
sab bir şey verinız. z:ra bugün Ö· 

denecek bir bonom var. 
Cenab hiddetle bağıcıyor : 

- Olur şey değil! Il<>rcunu öde
mek için ben den m1 imdad bek· 
liyorsun? ... 

HAKİMİN NEZAKETİ: 

Bayan Sacide, yaşını soarn mah· 
keme reisine cevab veriyor: 

- On sekiz bahar gördüm. bay 
reis ... 

Reis gülerek: 
- Ala, diyor. Gözlerinizin ne 

zamandanberi görmemeye başla· 

dığını sormama müsaı.de eder mi· 
siniz? ... 

Z 
arafeti, çehresinin güzelliği 

ile bütün Amerikalıların 

yüreğini çeken Fransız yıl· 

dızı Simone Simon Heılivud'da fi· 
lim çeviriyordu. 

Tatil müddetini geçi~mek için 
Fransaya gelmek hatasında bu • 
tundu. Amerikaya döndüğü za • 
man, bankadaki mevcud parasının 
11,000 dolar eksild!ğ;ni gördü. 

Simone Siman, bilhassa kendisi 
için yapılan filimlerdeki rollerin· 
de havaidir. Hiç bir şeye ehemmi· 
yet vermez. 

- Haaa ... Onu demin; şurada 
l;iz de okuduk amma, ne demek 
isten ildiğinı pek anlıyamadık ... 
(Andere Git) denilen bu adam 
ne milletten? 

'=======================================-=' =-=========! 

Fakat, hakiki hayat!a hesabını, 
emri vermesini ve bir tahkikatı 

idare etmesini çok iyi bilir. AZ 
sonra, katibesi matmazel San -
dra Marten'in Avrupaya gider • 
ken bıraktığı veki'ı.letnameden is· 

tifade ettiğini ve kendisinden mü
saade almadan bankadan paraları• 
nı çektiğini anladL 

Adliyeye müracaatla şikayet 

İstemiyerek cevab verdim: 
- Fransız ... 
- .3efir mi bu? 
- Ne sefiri? 
- Ne bileyim ben! Acaba de • 

dim, Fransızların yabancı mem
leketleı·deki sefirlerinden biri ol· 
masın! 

- Değil!. 

- Yoksa meb'us mu? 
- Meb'us da değil! 
- Amma siyasi bir adama ben· 

ziyor! 
- Siyasetle hiç alakası yok gibi 

birşey ... 
- Peki amma, bu gazete, onun 

için bu koskoca yazıyı ne diye 
koymuş buraya?. 

- Çok meşhur adam da onun 
için ... 

- Ne gibi meşhur? Onu anlı· 
yalım! 

- Bu adam, günün en maruf 
bir edebiyatçısı! 

- Yani, Fransada beyit mi söy
lermiş bu adam? 

- Canım, ne münasebet? Bu 
adam, büyük l;ir romancı, ayni 
zamanda yaman bir filozof gibi 
birşey! ... Demin bu yazıyı okur • 
ken ondan hiçbir şey de mi an • 
lıyarnadın~z? 

- Biraz anlar gibi olduk am • 
ma!. 

- Biraz ne anlıyabildiniz ba • 

kayım?. 

Kendisi gayet usta bir şarab 
eksperi imiş! Amma zannetmem 
ki bizim Misket ve Tekirdağ ş~ • 
rabları ayarında şarab yapabil • 
sin! 

- Kim şarap eksperi imiş ya· 
hu?. 

- İşte o canım ... Anderya! 

- Saçmalıyorsun! 

- !\ ıye saçmalıyor muşum, ga· 
zate öyle yazıyor! (Gözlüğünü ta
kıp yazının içindeki şu cümleyi 
parmağile göstererek) işte: •Ar· 
dında binlerce şahidi olan her 
fikri bir defa tadıyor. Mahir bir 
şarab eksperi gil;i ... • 

Gülerek cevab veriyorum: 
- Yani, bu yazıyı yazan zat, o· 

nu usta bir şarab eksperine ben· 
zetiyor. 

-- İyi bayım amma, bu adamın 
asıl marifeti ne imiş ki gazeteye 
onun için bu kadar yazı yazmışlar? 

- Söyledik ya, büyük ve ya
man bir romancı! · 

- Haaa.. . Demek ki meşhur 

(Pardayyanlar) ı, (Güzel pren • 
. es) i filan yatan adam gibi! 

- Ne münasebet canım. o nere
de, bu nerı ;le'I 

- Feki bunu n1eshc;r roman -
!arı hangileri? 

Kanlı 
Dostlarından 

Haberi 
Biri Ona Meş'um 
Ye ti şt i rm i şti 

1 
ngilterede İvng şehrinde 
geceleri ve bilhassa gece 
yarısından iki saat sonra 

derin bir sükünet ve sükün için
de bulunur. Sokaklarda kimseler 

-··~·--...... -..~~-, • 

Yukarıdan aşağıya: Bsşta genç 
maktul Suç ölümünden evvel, or• 
tada Suç yere serildikten sonra. 

Aşağıda, halk ve zabıta bu esra
renı:-iz vak'a ile meşgul bul unuyor. 

gorunmez, bir ses ve bir seda İ• 

§itilmez. Herşey, insanlar ve hay· 
vanlar derin bir uykuya dalmış· 
!ardır. 

Fakat, o pazar gecesi sabaha kar· 
şı pathyan iki el silah, bunu ta· 
kib eden bir kadın feryadı, ço • 
cukların ağlamaları herkesi uy
kudan sokağa fırlattı. Bir otomo
bilin projektörlerinden çıkan par
lak ziyalar bu korkunç sahneyi 
aydınlatıyordu. 

Otomobil, köyün kenarında, 

altında bir kahve. bulunan evin 
önünde duruyordu. Ev; jerom 
Dökberk adlı bir bisiklet şampi· 
yonunun evi idL Kapının eşiğin· 
de kan lekeleri görülüyordu. 

Acık lı Bir Hikaye 
Yaşlı şampiyon, karısının aşı • 

kını öldürmüş! 

Dökberk; Paris • Kambre, Pa
ris • Lens müsabakalarını kazan· 
dıktan ve dünya bisiklet şampi • 
yonu olduktan sonra Eliz Lienard 
adlı çok genç bir kadınla evlenmiş 
İvügde yerleşmişti. Karı ve koca 
evlerinin altındaki lokanta • kah
veyi işletiyorlardı. 

Çok mes'ud bir hayat geçiriyor· 
!ardı. 

Fakat köy halkı, bu güzel ka • 
dının bir dostu olduğundan bah· 
sediyordu. Kulaktan kulağa fısıl
danan bu sözler nihayet yaşlı şam
piyonun kulağına aksetti. İlk ev
vel ehemmiyet vermedL Sonra 
şüphelenmiye başladı. Nihayet 
dostlarından biri şayiayı haber 
verdi. 

Bu kim?. malüm değil. Fakat 
hazan hüsnüniyet ve hazan da su
iniyetle bu gibi şeyleri haber ver
mekten zevk alan dostlar çoktur. 

Dökberkf tanıyanlar ve aşık· 
!arın münasebetlerini bilenler, 
yaşlı şampiyonun çalıştığı fabri
kadan vakit vakit gelivermesini 
tesadüfe hamletmiyorlar. Bakınu: 
Dökberk de ne diyor: 

- Başımı bir demire çanıtım. 
Büyük bir ağrı hissettim. Evime 

Kanun karısı Madam i ı Klcrt 

gitmek için müsaade istedim. Us· 
tabaşı: .Pekala, dedi. Git, biraz 
istirahat et, ağrın geçmezse ya • 
rın da gelme ... • 

Dökberk başını sarıyor, moto
sikletine biniyor, 1 vüga geliyor. 
Evin kapısı kapalı. Yavaşça çalı· 
yor. Zira kendinde anahtar yok. 
Cevab veren olmuyor. Evde her· 

kes yatmış, uyumuş. Bu sırada bir 
otomobil projektörleri ile etrafı 

aydınlatarak geliyor, kapının Ö· 

nünde duruyor, otomobilden bir 
kadın, sonra iki erkek iniyor. Kah· 
veye giriyorlar, kapıyı da aralık 
bırakıyorlar. 

F A CiA 
Bundan sonra geçen vakayi 

Dökberk için kabustan başka l;ir
şey değil ... 

Karısı tezgahın başına geçmiş, 
iki mösyö, karşısında ve ayakta 
duruyorlar. Kadının küçük ka • 
dehlere doldurduğu konyağı içi· 
yorlar, gülerek konuşuyorlar. Er· 
keklerin birısi 27 yaşlarında jon 
Suç adlı bir delikanlı, kadını terk 
edeceğinden bahsediyor. Genç ka
dın, tezgahın yanındaki odaya gi
diyor, ve elinde bir rovelverle dö
nüyor: 

- Eğer, diyor. Beni terkeder • 
sen bununla öldürürüm seni. •• 

Sonra ilave ediyor: 

(Devamı 7 inci ıa11fcıd4J. 

etti. Sorgu hakimi, katibeyi davet 
etti. Sandara: 

- Ben, dedi. Hırsız olsaydım, 

paraları aldıktan sonra durur 
muydum? Evet, bankadan 11,000 
dolar çektim. Fakat Simone Si • 
monuıı emrile ... 

Simone Simon, katibesinin bu 
garib müdafaasını, Hollvudda 
dostlarına bir ziyafet verdiği sıra· 
da öğrendi. 
Hazır bulunanlar hayrette kal· 

dılar. Simone Simon: 

Bir hırsızlık vak'uı brşısmcla uvallı mnkie clllfea cl1zd n "1b 
arıı.t Slmoae Si.men 

- İster misiniz, de1ı. ! alıp bana verdlğlnl söylesin. Ya 
Paraları da borçlarımı ödediğlni iddia et· 

Denizlerin. .. 
Esrarı! •• 

1870 den 
Edilmiyen 
P 

upeyelken sahil~ yaklaşan 

küçük balıkçı g~misinin gü· 
vertesindeki kocaman balığı 

görenler merakla bak•yorlar, biri· 
birine soruyorlardı: 

- Bu ne balığı?~ 
- Baline olsa gerek .•• 
- Hiç benzemiyor ... 
- O halde köpek balığı!-
- O da değil ... 
Az sonra gemi rıhtıma yanaştL 

Bu kocaman mahlük, bin müşkil· 
lAtla gemiden çıkarıldı. 

Hayfa balıkçıları, Akdenizde 
pek nadir olan bu (Güneş balığı) 
nı tutınıya muvaffak oldukları 

Beri Elde 
Bir Balık 

için büyük bir sevinç içinde idiler. 
Son (Güneş balığı) . 1870 tari· 

hinde tutulmuştu. Bu seferkinin 
ağırlığı 975 kilo; boyu, baştan kuy
ruğa kadar 2 metre 59 santim, yük
sekliği 1 metre 91 santim, ağzının 
genişliği de 25 santimdir. Bu dev 
cüsseli balık kül renklidir. Yan ta· 
raflarında koyu mor çizgileri var· 
dır. 

Bu balığın tutulduğunu haber 
alan Britiş Müzeum müdürü, Hay· 
fadaki mümessiline bir telgraf 
göndermiş, balığa otopsi yapılma· 
sını ve neticenin bir raporla bil· 
dirilmesini emretmiştir. 

sin ... Fakat lsbat etmesi lhım de 
ı mı .... ğ·ı ., 
Misafirler arasında bulunan blı 

avukat sordu: 
- Ahlaka mugayir blr hareket 

te bulunmadığınıza emin misiııiz' 
Sevimli yıldız hayrı:tle cevab 

verdi: 
- Ona ne şüphe! ... Beni bir ha 

yasız veya kaçakçı mı sanıyor • 
sunuz! ••• 

Dosttan bir avukata mürucat 
etmesi tavsiyesinde bulundular. 

Ertesi gün, en meşhur avukat
lardan birin! vekil taym etti. İld 
gün geçti. Vekilini, Sandaran'ın 

kendisile muvacehe eC:ilmek iste
diğini söyledi. 

- Çaldığı paralarımı iade ede
cek. Bu şartla kabul ederim... • 

- Bunun için değil .. Fakat he 
halde kabul etmenizi tavsiye ede 

rim. 
Simone Simon, birşey anlama

makla beraber eski katibesile kar 
şılaşınıya razı oldu. 

Sandra; eğer davadan vaz ge\ 
mezse kendisini müdafaa etmek 
mecburiyetinde kahcağız, ve bı 
suretle genç san'atkarm şeref ve 
şöhretinin haleldar olacağını söy· 
ledi. Simone, bu tehdide metelik 
vermedi, davasından da vaı geç • 
medi. 

İş mahkemeye düştJ.. Sinema 
ya. sinemacılara ve yıldızlara aiı 

şeyler halkı çok aliıkadar eder 
Mahkeme salonunda büyük bir ka 
!abalık, en maruf gaztle muhabir 
!eri, dişili erkekli yıldızlar, figü
ranlar- ili'ı.h. vardı. 

AL TIN ANAHTARLAR 
Maznun mevkiinde oturan San· 

dra pek sakin görünüyor, ara sıra 
sevimli yıldıza müstehzi nazar 
!arla bakıyordu. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

İnkılibcı, inkılab parti. inin 
kadro,unda yer alır. 

Cumhuriyet Balk Partisi 
halkın, halk için, ve halk ta, 
rafından idaresini şiar edin· 
mlştlr. 
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Mi l" üme Maçl rı 
İstanbulda Garib Bir . . 

Şeki de Başladı 
Futbol FederasyonW'Un hazır- I 

ladığı Milli küme talimatnamesi
ne tev!J<an yapılması kararlaşan 
Milli küme maçları garib bir tarz- ı 
daki dört t - ük kulüp Milli kü
me maçlarına iştirak etmemeğe 

karar vermişlerdi. Beden Terbi
yesi Umumi Müdürlüğünden bir ı 

cevap istiyorlardı. Fenerbahçe ku
lübü müessisler umumi heyeti de 
dün toplanmış, Milli küme maç
larına bu §erait altında giremiye
ceğini bildirmiştir. Dün, bir çok 
maçlar bu yüzden yapılamamış
tır. 

Dün Taksim stadyomunda Ga
latasaray - Beşiktaş maçı yapıl

mamış, sahaya çıkan Beşiktaşlı

lar serempni yapmışlardır. 
Fenerbahçe stadındaki Fener -

Vefa maçı yapılmış ve 1 - O Fe

:~ galibiyetile neticelenmiş- , 

Yukarıda anlattığımız şekilde 

itirazlar ve müzakerelerden son
ra Fenerbahçe - Vefa maçı dün, 
Fener stadında yapılmıştır . 

Fenerbahçe takımı: Hüsamed
din - Yaşar, Lebib - M. Reşad, An
gclidis, Ali Riza - Şaban, Esad, 
Yaşar, Basri, NacL 

Vefa takımı: Azad - V&hid, Ga
ro - Süleyman, Lütii, Safer - Kad- ı 

ri, Abd~, Sulhi, Şükrü, Mehmea.. ! 
Hakem: Ferıdun Kılıç. 

muhtelitler maçını Ahmed Adem 
idare etli. Bir gün evvel Taksim 
likı müsabakasında yorulmuş bu
lunan Peralılar Hilil - Eseyan ha
kimiyetine düşmüşlerdir. Ve Hak
kı, Hakkı, M. Salim tarafından ya
pılan üç golle devre 3 - O Pera • 
İ. Spor aleyhine neticelendi. İkin
ci devrede kendini toplıyan Pera-
lılar Meisnezi ve Colafi vasıtasile 
iki gol yapmışlarsa da oyun bitti
ği zaman 3 - 2 mağlüp olmaktan 
kurtulamamışlardır. 

Şişli, Süleymaniye muhteliti -
Topbpı, Arnavullr.öy muhteliti 
Bu maç dun Taksım stadında 

oynandL Bundan sonraki Galata- , 
saray - Beş-Jı:taş müsabakasının 

yapılmaması dolayısile stadda pek 
az seyirci vardı.. 

Oyun çok zevksiz oldu. Bilhas
sa Topkapı, Arnavutköy muhte
liti, bir türlü anlaşamadıkları için 
öteki muhtelitın hakimıyeti altı-1 
na_ düşt~ler. Şiş.li oyunc~larının 
çogu Süleymaruyede muteaddit 
defa oynadıkları için daha iyi an
laşıyorlardı. Nitekim 20 inci da
kikada Şavaş Süleymaniye - Şiş
linin ilk golünu attı. Beş dakika 
sonra İskenderden güzel bir pas 
alan Haraç ikinci golü de yaptı ve 
birinci devre 2 - O galibiyetlerile 
bittl 

İkinci devrede oyun <!aha hara
reti! oldu. Süleymaniye - Şişli 
muhteliti daha düzgün oynıya -
rak Danışin ve İskenderin yaptığı 

İlk devrede hemen hemen mü
savi bir oyun çıkaran !akımlar 

birbirlrlne gol atamamışlar ve bi
rinci devre O - O beraberl'kle ne
ticelenmiştir. 

İkinci devreye sıkı ba§lıyan Fe
nerbahçcliler 7 incı dakikada Ya
şarın kafaslle oyunun yegane sa· 
yısını yapmışlardır. Bundan son
ra mütevazin hır şekilde oynanan 
maç başka gol olmadan 1 - O Fe
nerbahçe lehine bitmiştir. 

· gollerle sayılarını arttırdılar. Ve 
maç da 4-0 Süleymaniye - Şişli le
hine neticelendi. 

Maçi pek az seyirci takip etmiş 
ve iki taraf da sönük bir oyun oy
namışlardır. 

Fenerbahçe - Vefa maçının ha· 
sılatı yalnız 64 buçuk liradan !ba
ret kalmıştır. Bu paranın 40 lira· 
sı stad hissesı olarak Fenerbahçe 
kulübü almış, 20 lirası da Milli 
küme maçlarına giren ve girmi
yen 22 kulüb arasında taksim e
dilmek üzere Umumi müdürlük 
emrine ayrılmıştır. 

Pera, İ. Spor muhteliti • 
Hilal, Escyan muhtcliti 

Fenerbahçe stadında Fener -
Vefa maçından evvel oynanan bu 

Taksim stadında yapılan bu ma
çın ilk devresi sıfır sıfıra bitmiş
tir. 

İkinci devrede Bozkurt birbiri 
üzerine iki sayı yaparak maçı 2-0 
kazanmıştır. • 
ANKARADAKi MİLLİ KÜME 

MAÇI 
Ankara 19 (Telefonla) - Her 

üç bölgede birden başlıyan milli 
küme maçları, şehrimizde, Demir
sporla Ankaragücünü karşılaştı

rıyordu. Bu münasabaka çok he
yecanlı oldu ve 2-2 beraberlikle 
bitti. 

iZi\IİROEKİ l\tiLLi KÜME 
MAÇI 

İzmir J<I (A.A.}- Bugün ;ııapı
lan milli kiline karşılaşmalarında 
heyecansız ve zevksiz bi! oyun -
dan sonra Ateşsporla Doğanspor 
ekipleri l • 1 berabere kaldılar. 

Bulgar Başvekili Geldi 
(1 inci sahifeden devam) 

garda umumi katibler: Kemal Ge
deleç ile başyaverleri Celal hazır 
bulunuyorlardı. Askeri bando ev
vela Bulgar, sonra İstiklal marşı

nı çalmış, doktor Köseivanof, ih -
tiram kıt'asını teftiş ı•tmiştir. Tef
tiş esnasında muhterem misafiri-
miz: 

- Merhaba asker!> 
Demişler, buna Mebmedcikler 

hep bir ağızdan gür sesle: 
•- Sağ ol. 

Nidasile mukabele etmiştir. 

Doktor Köseivanol, teşyie ge-
lenlerin ayrı ayrı ellerini sıkarak 
veda etmiş, saınimf tezahürlerle 
uğurlanmıştır. 

lonisinin ilerı gelenlerinin ayn 
ayn ellerini sıkmıştır. Garda, ma
dam hanof ile kerimderine mü
teaddid çelenkler veri1nıiştir. Muh
terem misafirlerimiz, Perapalas 
oteline geçmişlerdır. 

Muhterem mısafirimizin şehri

mizdeki ikametleri esnasında ta
kib edilecek program bugün değiş
tirilmiştir. Maamafilı, misafirle -
rimizin bugün şehir dlhilınde o
tomobillerle ve denizde Savarona 
yatile gezintiler yapması muhte
meldir. Bugün 17.45 de Taksim 
Cumhuriyet abidesine çelenk ko
nulacaktır Bulgar konsoloshane • 
sinde bir kabul resmi tertib edil
miştir. 

HAYDARPAŞADA 

Muhterem misafirirrJz Köseiva- Ölüyü Denize Atmışlar 
nof, kızı ve refikalarını h8.mil hu· (1 lnd sahifeden d<.nm) 
susi tren, bu sabah 10,40 da Bul- vak'a zabıtamıza ihbar edilmıştir. 
go.r ve Türk bayraklarile donan - Hadisenin ilk tahkikat safhası o
mış olan Haydarpaşa garına gir - rada ikmal edilerek, vapur cena· 
ıniştir. zeyi h8.mil olarak İstanbul istika· 

Garda, bir kıt'a askHi müfre - metinde yoluna devam etmiştir. 

zemiz selam resmini ifa ediyordu. Vaziyet, İstanbul polisine de bil· 
Ad·cri bando, evvela Bulgar son- dirilmiştir. 

ra da Türk milli marşlımnı çal - Alresford vapuru dün İstanbula 
mıştır. Ekselans, askere türkçe o- gelince, zabıta tarafından ölü va· 
!arak. purda aranılmış bulunamayınca 

..- Merhaba asker!• demiş, hep gemi erk8.ru şu cevabı vernıişler-
bir ağızdan c- Sağ ol!• nidasile dir: 
karşılanmıştır. - Cenaze yolda, etrafı rahatsız 

Doktor, Köseivanol, garda is - edecek derecede taaffün etti. Bu-
tikbale gelenlerden vilayet, ku - nun üzerine ·ıstanbula varmadan 
mandanlık erkanı ile Bulgar ko- ölüyü denize attık. 

Macar Tayyareleri 
Romanya Üzerinde 

50 Yaşında 
Olmama Rağmen 

SOLMUŞ 
BiR CiLTTEN (1 inci sahifeden devam' ı 

kavcınetsiz teslim olnııyacağı mu· 1 
hakkaktır. Esasen, Londra ve Pa· 
ris de Balkanların son kale>i olan 
Karadeniz, yakın şark ve Süveyş 
yolunun anahtarı mesabesinde 
bulunan Romanyanm almanya ta
rafından işgaline asla razı olmı
yacaklardır. Almanya va:r.iyeti 
müsaid telakki ederek böyle bir 
harekete kalkıştığı zaman, Av -
rupa umumi bir harbe girmiş o· 
lacaktır. 

Sigbet 20 (A.A.)- •Romanya• 
Havas ajansından: Bir Macar tay
yaresi, Macar - Romen hududu ü
zerinde kain Sighet şehri üzerin
de uçmuştur. 

Macar kumandanı tayyarenin 
yanlışlıkla Romen arazisi üzerin
de uçmuş olduğunu beyan ederek 
Romen budud karakoluna tarziye 
vermiştir. 

İTALYANIN HAZIRLIKLARI 
İtalya'nın da son haftalarda 

sessiz, sedasız hazırlıklar gördü

Bugünlerde, bütün Avrupa dev· 
!etleri kabineleri uzun içtimalar 
yaparak son va:r.iyetleri tetkik <'t

mektedirler. Romanya Rütenya 
ve Macaristan hududlarını müte
madiyen takviye etmektedir. 324 
ve 325 doı;'U.Dllu efrad silBlı altıııa 
çağınlmıştır. 

Hükumet bir taarruz vukuun
da, alacakları hattı hareketi öğ • 
renmek üzere müttcfiklCJ'ioe mü
racaat etmiştir. Varşova, Belgrad 
ve Atina kabineleri fevkalade iç
tima ederek vaziyeti müzakere 
etmişlerdir. • 

SOVYETLERİN GALEY A..~I 

Sovyet Rusya, diğer bütün Av· 
rupa devletleri gibi Çekoslovak· 
ya'nın ilhakını tanımadığını Ber
lin 'e bildirmiştir. İlk günler sesi

ni çıkarmıyan llfoskuva'da, şimdi 
derin bir asabiyet vardır. Alman 
hareketini barbarca telakki et -
mektedirler. 

Almanya, bir mukabele olmak 

Na~ıl 
Kurtuldum ? 

cBütün dostlarım, bu derece 
genç görünmek için neler yaptığı 
mı soruyorlar. Takriben üç ay ev
lvcl, 50 nci senei devriycmi tebrik i
çin misafirlerim gelmişti. Tenim es
mer ve sert idi.. Gelenlerden birçok 
kadınların, cildin unsuru olan To-

1kalon kremini istimalı ile mcmnu- ' 
niyetbahş semereler eldP ettıkleri-

,; öğrendim. Benim mıitereddid 
ğü ve mühim miktarda yeniden ·· Lo d p · ı il uzerc, n ra ve arıs • ç' erini olmama rağmen tecrübe etnıeiie 
birçok sınıfl .. rı silah altına ala • · v t Al ' g gerı çagırmı~ ır. mao gazeteleri Y..a.rar verd -n. Her akşam munta -
cağı haber verilmektedir. İtalya. 1 İ 

nın da, Almanya ile birlikte, ayni 
ngiltere aleyhine şiddetli neş • 

1
zaman yatm1dan evvel pembe renk

günlerde, büyük bir yeni hare· 
riya! yapmakta ve Çemberlayn'in teki Tikalon kremini ve sabahları 
son nutku dolayısik, •Almaııya- /da pudralanmadan evvel beyaz 

kete geçeceği endişesi uyanmak- ı 
tadır. nın da bundan böyle icab eden tcd- renkteki Tokalon kremini kullan-

! birleri alacağını• ilave etmekte - mağa başladım. Birkaç gün son -Evve cc Fransadan yapılan Tu-
nus, Cezair, Kursika taleblerinin dirler. Bu yeni tedbirler nelerdir? ra, cild.min yumuşayıp tazeleştiği-
. d' k 1 Ycnı· hareketler mı'dı·r•.. Bııra·. ı nı ve bir hafta nihayetinde daha 1 şun ı, uvvet e htihsal edilmcğe ' ' 

kalkışılacağı talıminleri ileri sü- merakla sorulmaktadır. jgenç göründüğümü hissettim. Bu-
rülmektedir. Macaristan da talışidatma de • lgün, llç ay oluyor, o derece cazip 

Alman ve İtalyan lot'alarının vam etmektedir. Macar kıt'alan ive şayanı hayret bir semere elde 
,ettim ki bütü.n dostlarımı ancak 38 

böyle yeni ve ani bir taarruzları Rüt~nyn ve Romanya hududuna ')aşında olduğumu söylıiyorlar.• 
karşısında, Avrupanın vaziyeti sevkedilmektedir. lllacar'lar, Rü- j Cild unsuru olan per.ıbe renkte-, 
çok şayanı dikkat bir veçhe ala· tenya'nm işgalini tamamlamışlar- ki Tokaton kreminde Viv_ ana Üni-
caktır. d.ı _________________ r_. ____________ versitesi profesörlerinden doktor' 

Stejskal idaresinde genr; hayvan_/ 
!arın cildlerinden istih~al ve cBi
cceı. tabir edilen ve tıpkı insan cil
dininkilerine müşabih j!enç ve sıh

hatli, zengin ve kıymetli cevherler 
hulasası vardır. Beya• renkteki/ 

Tehlike Çanları 
Çalmıya Başladı! 

Beynelmilel Anarşi (Yağsız) Tokalon kreminde ise ta-
(Z inci sayfadan devam) ze krema ve saf Zeytinyağı ve sair 

besleyici unsurlar vardır. l\iunta- 1 

az olan istikamete doğru yürümek zaman her iki kremi kullanınız.l 
istiyec~kleri.anfaşılıyor Fakat mn-1 Açık, yumuşak, düzgün bir cild te-
vaffakıyet ilıt 11 · .. · d 

Vapurların haftalık hareket tarifesi 
20 Marttan 27 Marta kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımları 
karad•nlz hattına 

e.rtı• hattına 

lzmlt hattın• 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

K•rablga hattına 

İmroz hattına 

İzmir Sürat hattına 

M•rsln hattına 

- Salı 12 de (Cümhuriyet), Perşembe 
12 de (Aksu), Pazar l.6 da (Güneysu). 
Galata rıhtımından. 

- Çarşamba 18 de (Ülgen), Cumartesi 
18 de (Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar saat 9.30 da 
(Uğur). Topane rıhtımından. 

- Her gün. "8at 9 da (Trak) sistemi va -
purlardan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 

da (Sus). Topane rıhtımından. 
- Pazartesi, Çarşanıba ve Cuma 8.15 de 

(Sus), ayrıca Çarşamba saat 20 de 
(Antalya) ve Cumartesi 20 de (Ül -
gen}. Topane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Top:ıııL 

rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Topane rıhtı -
nıınJan. 

- Çarşamba 15 de {Saadet), Cumartesi 
15 te (Bartın). Sirkeci rıh!ıınından. 

- Pazar 11 de (Ankara). Gnlah• nhtı -
mından. 

- Salı 10 da {Çanakkale), Cuma 
(Etrüsk). Sirkeci rıhtınuııd. ıı. 

10 da 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşai,rıda 

telefon numaraları yazdı acentelerden öğrenilir. 
Karaköy acenteliği - Galata, Köpriiba51 

Galata acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 
Müd. binası altında 

Sirkeci acenteliği - Sirkeci, Yol,cn Salonu 

Bilumum ithalat Tacirlerinin Nazarı 
Dikkatine 

40133 
22740 

İstanbul Limanında mevcut antrepolardan yalnız Halı Antre
posu ile Eminönü Antreposu, Antrepo namı altında muhafaza ve 
ipka Oüınarak bu iki m alden gayri Antrepoların kaffesi kısa 

bir zaman için J/4/939 tarihinden itibaren AMBAR'a kalb ve tah
vil edilmiştir. Bu itibarla: 

1- Şimdiye kadar Antrepo namile yaded.ilen mahallere 31/3/ 
939 sonuna kadar ithal edilmiş olan eşya, dört senelık antrepo 
müddetinden ıstifade edecek ise de, l/4/939 tarihınden itilıaren 

bu mahaJiere dahil olan eşya, ancak iki sene müddetle buralarda 
sahibi emrine mahfuz tutulacak ve badehu satılacaktır. 

(Birinci sahi{ed.-n devam) 

Romanyayı çiğne,·"p müttefiki İ
talya'nın imdadına koşmak için 

bir iki yoldan Akdcnize inmeyi 
istiyeceği ve harbe büyük mil< • 
yasda kolaylığı itibarile şimali 

Afrika'da yer verip kendi hu

dudları içinde müdafaada kalma
yı terchi edeceği tabiidir. Ancak, 
böyle bir vaziyet karşı.ındu kuv· 
vetli İngiliz, Fransız, Sovyet ve 

hatta Amerikan ve diğer mütte
fik veya yardımcı devlet hava, 

kara. deniz ordularının da elleri
ni kollarını sallıyaı:ak durıruya • 

eakları Almanya, İtalya ve müt
tefiklerinm saldırışlarını karşılı· 

yabilecekleri gibi yine müteanız 
kuvvetleri en :ı:ayı! yerlerinden 

vurmıya çalışacakları da muhak
kaktır. Bu kanlı, bütün düuya 

milletler! iç.in şimdiye kadar mis

li görülmemiş derecede vahşiyane 
bir tarzda cereyan edecek olan 

harb neticesinde hangi devletın 
galib veya mağlüb olacağı hak • 
kında şimdiden hüküm vermek 

yersiz olur. Fakat, fU hükmiı he
men vermek mümkündür ki, be
hemehal galibler de nı~lfıblar 

kadar böyle bir harbden bitik ve 
perişan çıkacaklardır. 

ıma erı musavı e- min etmiş olacaksınız. l''avdalı se-
2- Eminönü Antreposu ile Halı Antrepoı;una girecek eşya 

eskisi gibi Antrepo müddetine (yani dört senelik müddete) tiıbl 

tutulacaktır. ğildir. Japonya Çin'in derinlikle- rııeresi garantidir. Ak i h~lde iad:I 1 
rıne saplanmıştır. oradan kolay clunacaktır. l.m••••••••••••••••••••••••••-r'"' 

Bu leci ve ciddi ihtimaller ö

nünde Almanya'ııın harbi göze a· 
lıp Çekoslovakya'nın ilhakını ta

kiben yeni bir hareket safhasına 
geçip geçmiyeceğini tayin edebil

mek hu anda hakikaten müşkül
dür. Bu müşkül olduğu kadar, Al

manyaııın şimdilik bir intizar ha
reketini tercih etmemesi karşı
sında Romanya hudnıllarında bü
yük harbin başlaması da o nis • 

betde kat'i ve muhakkaktır. Her
halde, önümüzdeki yakın günler 

beşeriyetin talihindeki iyilik ve· 
ya musibetleri gözönüne koyacak 
ve g~irilen vahim tehlike saat • 
terini taV2.ih edecektir. 

Cumhuriyet Türkiyesl ve her 
Türk muhakkak ki, b~landığı: 

- Yurdda sulh, cihanda sulh •.• 
Ana preıı5ipi Ue bu vahim an· 

lamı tekrar ııulha ve insaniyete 
hizmet bağlannı desteklemekle 
savuşturnlması temeıınisindedir. 

ETEM İZZ1'..'T BENİCE 

kolay çıkacağa benzemıyor. İtalya, --------------
ilerlemesi daha zor bir cephe ile 
karşılaşmaktadır. Ve Çek - Slo -
vakya darbesinden sonra Tele -
grafo gazetesi de bunu itiraf e
diyor. Fırsat beklemektedir. İn - _ 
giltere ve Fransa da İtalya'ya bu 
brsatı vermemek içindir ki Al -
manya ile mücadeleye girişmek
ten çekinmektedirler. Demek ki 
cmihver şirketinin• en çok kar te
min eden ve bu anarşi içinde ya
rınki karından da ümitli görünen 
ortağı Almanya'dır. 

Mebus İntihabı 
Tesri edilecek 

Sıhhatinizi Severseniz ? 

İZMİRİN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

.. (1 inci sahifeden devanı~ M A K AR N A L AR 1 
Bugune kadar 40 vılayette ıkin

ci müntehib seçimi nıhayete er - re~y~en İ.8~~rla istet~iz 
miştir. İkinci müntehıb seçimi SeLinık Sergısınde Buyük 
memleketin her tarafında bu ak- .Mükafat 
şam nihayet bulacaktır. ' 

Meb'us intihabına da derhal ZA YI 
başlanması için hazırlıklar görül- 1820 numaralı yaylı arabamın 
mektedir. Meb'us namzed liste - plakasını zayi ettim. Yenisini a -
!erinin evvelce bildirilen tarih- lacağımdan eskisinin hiikmü yok· 

den daha önce ilanı muhtemel tur. ı 
görülmeketdir. Önümüzdeki pa • Aksaray Taşkasab ve Mollagü -

rani caddesi 62 numaralı hanede 
zardan önce, memleketin her ta- 1 
rafında yeni meb'uslnın intibah Sabri oğlu Subh; Kolonya 

edilmiş bulunacağı kuvvetle söy- Dr. lhs•n Sami 

lenmektedir. Öksürük Şurubu 
İkinci müntehib seçiminin İs-

tanbuldaki ti . .... al g" o~s:irük ve nefes darhQ'ı, boıt· ne cesı ve ABZ ara o
maca ve kııamık öksürükleri re rey miktarı şöyledir: 1 
içh pek tesirli illcdır. 

Adalar 
Bakırköy 

Beşiktaş 

Beykoz 
Beyoğlu 

Eminönll 
Eyüb 
Fatih 
Kadıköy 

Sarıyer 

Üsküdar 

Çatalca 

K,,ı,, Erkek Ye' ıh~~~~~~_!_~~~!!.!:~~~~~~ ~ ı-ı~rkes kullanabilir. 
2.012 1.807 3.819 Kartal 
5.299 5.523 10.822 

10.900 12.143 23.043 
Silivri 
Şile 

10.004 4.787 5.217 
41.349 53.098 
16.482 21875 

Yalova 
94.447 
38.357 

4-660 5.496 10.156 Hu!Asa: 
27.901 31.909 59.810 Şehir dahili 

3.536 
4.900 
3.654 
3.608 

4.077 

5.094 

3.353 
3.139 

24.469 25.042 49.511 

12.8i9 14.432 27.281 (II) kaza 143.995 169.826 313.821 
4.634 4.915 9.549 Mülhak (5) 

13.12!1 13.411 26.533 kaza 

143.995 169.826 313.821 Umumi 

8.771 9.379 18.150 yekfuı 

24.469 25.042 49.511 

168Ml4 194.868 363.332 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
sonra günde 3 defa 

fırçalaymız. 

muntazaman d.işleriniıi 

Neden 
'Aspirin ~ 

Çünkü ASPiRİN seneler•ı 
denberi her türlü soğuka 1 ' 

gınlıklarına ve ağrılara karŞ' 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunıJ 

lsbat etmiştir. 
A S p i A 1 N in tesirinderı 

emin olmak için 

5ına dikkat ediniz. 

lütfen 
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Oldürücü Aşk 
(S inci aayfadan devam) l 

- Askerde bulunduğun sıra -
!arda );'aptığım fedakarlıkları da 
mı unuttun!. 

Dökberk, rakibinin yalnız ka -
rısından değil, kasasından da isti
fade ettiğini öğreniyor. 

lıyor. Saçlarından yakalıyor, sü
rüklüyor, kafasını yerden yere 
çarpıyor. Çocukları uyanıyorlar, 

qabalarmrn üzerine atılıyorlar. 

Bu sayede kadın muhakkak bir ö
lümden kurtuluyor, feryad ede • 
rek sokağa fırlıyor. 

Davust Gecenin Geç Saatinde 
Boğazkesen Yokuşunu Tutlu 

3uc, tatlı sözlerle sevgilisini tes
kin ediyor ve arkadaşı Dösene o
tomobilde beklemesini rica edi -
yor. 

Dökberk, kahvenin kapısının 

üstünde bırakılan anahtarı alıyor, 
atelyesini açıyor. Duvarda asılı 

bulunan bir av tüfeğini alıyor, 

karısı ile sevgilisinin !:.ulunduğu 
odaya giriyor. Vefasız kadın, ke>
casını görünce, aşığının kollan a
rasından çekiliyor: 

Kıskançlıkla gözleri dönen, şu· 
urunu kaybeden koca peşinden 
koşuyor, tekme ile vuruyor, vu
ruyor. Nihayet kadının sesi çık -
madığını görünce öldüğüne ka -

naat getiriyor, karakola gidiyor. 
jandarma çavuşunu uyandırıyor: 

Duvarı Yanında Bu Sırada Mezarlığın 
Elbiseli Bir İnsan Yatıyordu 

Yırtık 

- Affet beni?. 

- Eve kadar gidiniz, bir kaza 
oldu ... 

Diyor. jandarmalar gidiyorlar, 
Suç'un ölüsünü buluyorlar. Genç 
kadın da yara bere içinde baygın 
bir halde yatıyor. Hemen has -

taneye kaldırıyorlar. Karakola 
geliyorlar. Döklerkin ifadesini al
mak istiyoı lar. Yaşlı şampiyon: 

Not; 
Mist0l' Palmere 4 ton benzin 

verdim. Salı günü temin edeceğim 
dört ton benzinden sonra idareli 
hareket ederek avdet:me kadar 
bununla iktüa etmen.izi ayrıca ri
ca ederim. 

Dostunuz 
Davust 

Davust yazdığı k~ğıdı zarfladı, 

Palmere uzattı: 
- Buyurun.. Cevabı bu.. Şimdi 

ıalı günü akşamı size bir benzin 
hamulesi daha vereceğim.. Sonra 
bu işin hallile meşgul olacağım! 

- Yine burada mı! 

- Evet burada belıJiyeceksiniz. 
Salı akşamı imkan bulursam biz· 
zat benzinleri getireceğim.. Ol • 
ınazsa adamlarımdan birlle gön
deririm. 

- Olur. 

- Gudbay Yakub reis: 
İkisi de gülüştüler •. Palmer mu

kabele etti: 
- Gudbar EnteUicerııı servis 

jefiınizl .. 

Davust Palmerden ayrıMı. <,.a
ııakkals istimbotuna atladı, İstim
bot Tophane rthtımına dönerken 
Hayırsız adpdan benzin yükile ha
reket eden konsolos Palmerin San
caktar yelkenlisi de Boğaz istika· 
ınetinde ilerliyordu.. 

* Delikanlı geceyansmdan çok 
sonra Çanakkale İstimbotunu Top
hane rıhtımına yanaştırdı. Kara
ya çıktığı zaman saat (3) 11 çalı
yordu. Delikanlı yelkenlideki sa
ate baktı, sö7lendi: 

- Ooo .. Sabaha bir şey kalına· 
mış .. Yarın da yapılacak bir sürü 
iş ...ar. 

SOA.ra lstiınbotuıı iskele bordo
swıda duran lostroınaya emir ver· 
di: 

- Ben yarııı gelmiyt:ceğim. Siz 
gemide kalırsrnız. Ras;,m Bey ha
reket için emir verir& bana haber 
göndenneden 7ola çıkmayın! 

- Sizi nerede aratayım kaptan• 
- Acenta kAtibi Vitaliye söy-

lersin.iz. O bana telefon eder. 
- Peki kaptan. 
- Allaha ısmarladık .• 
- Güle güle kaptan .. 
Davust gecenin bu saatinde ç~k 

tenha olan caddeyi geçti, Boğazke
sen yokuşunu tuttu, bir solukta 
tırmandı, Taksimi geçti. Ayaspl
~ya kıvrıldı, şimdiki aT)artıman

lan bulwıduğu eski ...aezarlığln 
duvarı kişesine geUnce delikanlı 

birdenbire turdu. Mezarlığın yı
kık duvarının dibinde siyah elbi
seli bir insan yallyor, cansız bir 

yığın halinde yolun lis:ünde uzd.ll 
mış duruyordu. 

Genç adam bu cisme baktı .. Yl'r
de yatanın bir kadın <>lduğunı; far· 
ketti. Gecenin bu zamanında, böy
le bir mezarlık duvarı aib•nde u
zanan bir kadının mutlak bir fa
ciaya kurban edilmiş, belki de 
cesed haline konulmu'j bir cisim 
olacağını düşündü. yaı.ına sckul
du. Ayağının ucile dokundu. 

Yerde ıızanan, siyah saten çar
§aflı kadın inildedi: 

- OooL Yanıyorum. 
Davust mırıldandı: 

- Yaşıyor .. Galiba y~ralı o!a • 
cak!. ' 

Ve .. yanına diz çöktü, kadını o
muzlarından tuttu, do~rult :u, ar
kasını duvara dayadı, sordu: 

- Neniz var? Size yardır.: ede
bilir miyim! 

Bu, siyah saten çarşafının için· 
de kafür teni parlıyan genç ve ~ii

Diye bağırıyor. Döklerk cevab 
vermeden tüfeği ateşliyor, çıkan 
saçmalar, bedbaht aşıkın suratını 
kalbura çeviriyor. Yere yuvarla· 
nıyor. B:ı defa tüfeği karısma çe
viriyor, fakat saçmalar boşa gi -
diyor. Bunun üzerine kadının üs
tüne atılıyor, tüfeğin dipçiği ile 
ve olanca kuvvetile vurmağa baş-

- Biraz rahat bırakınız, kendi 
ve çocuklarımın felaketine ağlı -
yayım. .. 

Diyor. Sonra vak'ayı bütün te
ferrüatilc anldıyor. 

zel bir kadındı. Davust'ı;ıı h'zmet1!• ==========-~================= 
teklifine gözlerini yarı aral•yarak 
karşılık verdi: 

- Çok teşekkür ederim .. İstanbul Belediyesi İlanları 
- Neniz var? 

(Devamı var) 

Zavallı Simone Simon'un 
Al t ı n An ahta rı Hikayesi 

Keşif bedeli 10250 lira 47 kuruş olan Harbiyede yeraltında yaptı· 
rılacak hela kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 31/3/939 

Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif evrak.ile 
şartnamesini istiyenler 51 kuruş mukabilinde Fen İşleri Müdürlüğün
den alabilirler. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan !;aşka 

bu iş için Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret 
Odası vesikalarile 768 lira 79 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarıda ya

zılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten 

(5 inci sayfadan detJam) 

- Evet, dedi. Simone Simo'nun 
bankada bulunan parasından 11 
bin doları aldım. Bundan kendisi
nin malıimatı vardı. Sarfedileceği 
yerleri de biliyordu. Bu paranın 
mühim bir kısmını, samimi dost
lapna verdiği hediyelere sarfet -
tim. Bir kısmını, husus! hizmetle
rime mukabil kendim aldım. 1500 
doları ile de iki altın anahtar yap
tırdım. 

Reis anlamamış gibi göründü: 
- İki altın anahtar mı? ... Ne 

için bunlar?... 
- Birisi madamın sevgilisine 

mahsus ... Bu zat giderken anah -
tarı bırakmadı. Bir yenisini yap
tırmak lazım geldi. 

Simone Simon hayretle dinli -
yordu. Altın bir anahtar yaptır
maktan, bunu istediğine vermek
ten ne çıkardı. Kendisi. hür, ser
best değil mi? Bundan kime za
rar vardı! ... 

Fakat, o zamana kadar kendisine 
nezaketle muamele eden reisin 
tavrı birdenbire değişti. 

Reis sorguya devam ediyordu: 
- Bu anahtarların kime veril

diğini söyler misiniz! İsimleri ne 
bunların? ... 
Sandra'nın avukatı ayağa kalk

tı : 

- Bu suali maznuna değiL da
vacıya sormanız lazım gelır, sa • 
nırım ... 

Dedi Reis, Simonc 
döndü: 

Simon'e 

- Bu iddia doğru mu! ... Anah
tarları kime verdiğinizi söyler mi-
.. ' sınız .... 
Bu sefer, Simone Siıno'un ve

kili müdahale etti: 
- Bu şahsi bir şeydir. Esas da

va ile alakası yoktur ... 
- Hayır! .. ." Mahkeme. tarafey-

nin ihtiW vaziyetlerıni öğrenmek 
mecburiyetindedir. Sualimi tek -
rar ediyorum. 

Simone Simon rüya görüyorum 
zannediyordu. Davanın kendi a -
leyhine dönmeğe başlndığını an
lıyordu. Jüri heyeti, dinleyiciler 
dik dik bakıyorlardı. Avukatı, ya
vaşça kulağına bir şey !er fısılda
dı. Sevimli n!dız ayağa kalktı: 

- Bu suale cevab vermiyece -
ğim. İstediğim zaman, istediğim 
adamı, istediğim kadar evime ka
bul etmekde serbest d~ğil miyim!. 

- Altın anahtarla kapıyı açıp 
girenleri de mi? .. 

- Hatta elınaslı bir anahtarla 
girenleri bile ... Bunu maymun
cukla girenlere tercih ederim .. 

- Bu anahtarların 1500 dolara 
yaptırıldığını biliyor musunuz? .. 

- Evet ... 
- Tabii başkalarına da altın a-

nahtar verdiniz. Bunların da isim
lerini söylemek istPmiyorsunuz 
değil mi? .. 

- Evet ... 

sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (1746) 
.... ,,,. 

Keşif bedeli 611 lira olan Burgazadasında kayık iskelesinde yapı
lacak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnaıresı 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikadan başka bu işin ehli olduklarına dair Fen İşleri Müdıirlü· 

ğünden alacakları ehliyet vesikasile 45 lira 83 kuruşluk iik teminat 
makbıız veya mektubile beraber 27 /3/939 Pazartesi günü saat 11 bu-
çukta Daiini Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1591) .... 

Keşif bedeli 598 lira olan Zat İşleri Müdürlüğü mahzenir.de yaptı
rılacak yerli rallar müteahhit nam ve hesal:.ına açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğür.de görülebilir. 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri müdür

lüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 44 lira 85 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 23/3/939 Perşembe günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1520) 

Jandarma Genel Komutanlı~ı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

1- Vasıflarına uygun ve tamamına sekiz bin dokuz yüz doksan 

altı lira yirmi altı kuruş kıymet takdir <>dilen üç milimetre kalınlığında 

Re. tmedl Ad 1 t . . altı yüz kilometre galvanizli telefon ve on dört kilometre galvanizli 
ıs ısrar e . a e yerını 

buldu. Sandra mahkunı oldu. Fa- bağ teli vasıfları dairesinde yekdiğerine bağlanmış deve boyunlu üç 
kat ertesi gün çıkan bütün gaze- numara porslen fincan kapalı zarf usulile 27 /3/939 pazartesi günü saat 
teler, bu altın anahtar hikayesini onda satın alınacaktır. 
uzun uzun yazdılar. 2- Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksilt-

. .<':ltm anahtaı:lar) .meselesi bü- meye girmek' istiytmlerin 675 liralık ilk teminat banka mektup veya 
yudu. Sı~one Sımon un aleyhinde vezne makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını belli gün ve saat do-
neştlrıyat .aşll~dL Birçok cenJi • kuza kadar komisyona vermiş olmaları. (802) (1540) 
ye er, sevım ı yıldıza karşı boy-

kot yapılmasına karar verdi. Si- ista nbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden& 
nemaların duvarlarına: (Simon'e 
boykot yapınız!) yazılı afişler ya 
pıştırıldı. Yüzlerce htkaret, teh
did mektubları gönderildi. Evinin 
önünde nümaylşler yapıldL Fran
saya avdeti tavsiye olundu. Fakat, 
Simone bunların hiç birine ehem
miyet vermedi. Az sonra hepsi u
nutuldu, yine alkışlanmıya b~ -
l~ndı. 

Müdiriyet ve mülhakat Liman memurları ile müstahdemini için 
62 takım elbise maakasket yaptırılması açık eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 998 lira 50 kuruş olup % 7,5 teminatı muvakkate 74 lira 
90 kuruştur. Talihlerin teminatı muvakkateyı İstanbul muhasebe mü
dürlüğüne yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektubları ile mü
nakasa günü olan 25 mart 939 Cumartesi saat 11 de Galatada De~ Ti· 
caret Müdürlüğü satıpalma komisyonuna şartnameyi ve nlimuneyi gör
mek istiyenlerin Müdiriyet İdare Şubesine müracaatları ilin olunur. 

(1531 ) 
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Andre Gid'e Dair 
( 5 inci sayfadan detJam) 

- Yaniya, nohud, fasulya, pi
rinç, şeker, elma, portakal filan 
gibi dünya nimetleı:inden mi? 

- Onun bahsettiği dünya ni • 
metleri tıpkı muz gibidir; ne ni
yete istersen al! 

- Hay Andirya efePdi hay! De
mek, bu ada11 bir romancı imiş 
ha! 

- Peki amma, a benim bayım. 
bu Anderya için bu knakoca ya • 
zıyı yazan zat ne demek istiyor, 
onu anlıyamadık; O, kah şöyle di
yor; kfıh sağa kaçar; kah sola gi
der; kah lodoslaşır, kih poyraz
laşır filan dedikten s0nra. işi bir 
neticeye, bir a,ltmış .1ltıya bağlı

yamıyor. 

- Tabii bağlıyamaz. Çünkü a
damcağız cıva gibi, bir çırpıda 

durmuyor ki ... 
- Desene ki (Anderya) demlen 

bu adam hercaimeşreb bir şey! 
- Hem de hercainin hercaisi! 
- Galiba, kendisine tutunub 

destek yapacak bir dal arıyor ve 
bulamayınca da tıpkı, engin de
nizlerde fırtınaya tutulmuş bir 
sandal gibi yalpalayıp duruyor! 

- Hani şunu bileydin babalık! 

* Gördünüz ya, sanki her işimiz 
bitmiş gibi, şimdi de gazetelere 
yazılan yüksekce ve derince mev• 
zuları, kahve ve kıraethanelerde 
halka şerh ve izah etr.-.emiz kaldL 
Bakalım, bundan sonra hangi ya· 
zıyı şerh edeceğiz? 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünderı: j 
Meteı 3 Cuı•ı h uhaıı.men 

Fıaıı bedeli 
K·. Lira 

Teının.ıt 

Lir• 

67 Gürgen 36 2412 180,90) 
3 lhlamur :i5 165 12,38) 
6 • kutuluk 80 480 36 ) 
4 Karaağaç (Dağ) 65 260 195 ) 

14,30 
15 

I- Şartname ve eb'at listeleri mucibince yukarıda yazılı kerest~· 
!erden gti.rgenler açık eksiltme ve diğerleri pazarlıkla 27/TfJ_/.:?!l ıarı

hindc alınacaktır. 
II- Eksiltme ve Pazarlık Kaba taşda Levazım Müdiriyeti binasın

da alım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedelleri, teminat ak· 
çeleri, ihale saatleri hizalarında yazılıdır. Şartname ve listeler her gün 
levazım şubesinden alınabilir. 

lII- İsteklilerin pey akçelerile belli gün ve saatlerde komisyona 
müracaat etmeleri. (1583) ...... 

I- Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya tütün fab
rikasında yaptırılacak tretuar, asansör tesisatı, bahçe toprak tesviyesi 
Drenaj bahçe dahili yolları ve ihata duvarları işleri ve bunlara ait ima
l&tı sınaiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II- Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi (2. 759) 
lira· 77 kuruştur. 

III - Eksiltme 27/3/939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşda Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname keşüname ve projeler (184) kuruş mukabilinde 
Levazım şubesinden ve Ankara, İzmir, Malataya Başmüdürlüklerin
den alınabilir. 

V- Bu işe girmek istiyenlerin Yüksek mimar veya yüksek mü 
bendis olmaları ve yahut mukaveleyi birlikte imzalamak üzere bu 
evsafta bir mühendis veya bir mimarla iştirak etmiş bulunmaları ve 
şimdiye kadar bu katil (50.000) liralık bir işi muvaffakiyetle yapmış 
ve bitirmiş olmaları şarttır. 

VI- Taliplerin eksiltme gününden sekiz gün evveline kadar biz
zat Umum Müdürlük inşaat şubesine müracaat ederek fenni ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

VII- İsteklilerin şartname ve projeler ve yukarıdaki maddede 
gösterilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika almaları teminat 
akçesi veya banka mektuplarını ve mühürlü fiat teklif mektuplarını 
ihtiva eden kapalı zarflarını eksiltme gününden nihayet sa-at 14 de 
kadar makbuz mukabilinde mezkur komisyon riyasetine vermeleri ıa
zımdır. Postada vaki olacak teahhurlar kabul edilmez. U4891 

.... * Cinsi Mikdarı Muhammen il. %-,5 eks itme 

Baskül 5000 kg. 1 adet Sif Hay
darpaşa 

• 
• 

2000 • 2 adet 
1000 • 1 adet Sıf 

İstanbul 

Ura K. 
750.-

terrl 'at 
Lira K 

56 25 
Şekli 

Pazarlık 

Sa1ti 
14 

5000.- 375 - açık ek - 14,30 
siltme 

I - Şartnameleri mucibince yukarda miktarları yazılı baskülle 
hizalarında gösterilen usullede satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saat
leri hizalarında gösterilmiştir. 

nı - Eksiltme 4/4/939 tarihine rast!ıyan salı günü Kabataşda le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - 5000 1<€. ilk baskülün münakasasına iştirak edecekler 7 gün 
evveline kadar fiatsız tekliflerini tuz fen şubesine ve 1000, 2000 kg. !ılı: 

baskül miinakasasına iştirak edecekler de flatsız tekliflerini bir haf:a 
evveline kadar müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutazammın vesika almaları !Azımdır. 

fetmeğe hazırsın. Bir hayat tek 
bir sevabla olmadığı gibi, bir gü
nah da bütün ömre kefaret tutu
lamaz.Bu düşünce ile ve onu al
dırmak maksadile seı.i İstanbula 
yolladım. Onunla anl~şacağını, hiç 

değilse burada tekra: birbirinize 
yaklaşacağınızı umu~ordum. Bu 
suretle birbirinizi madcli ve ma
nevi düşmekten kurt2racaktınız. 

Sen ona çok bağlı idir .. Bunu se
ni, köklerinin nereye kadar uzan
dığı tahmin edemediğ<.nı., halde 
uzun mazili bir a:ıkla seven karı
ma bile mukabele etmemenden an
lıyordum. 

yandı veya boğuldu. 
Bu ıztırabın seni Be!maya yak

laştıracağını zanned:vordum. Hal
buki, Belma mühendi.ı Kenana 
yaklaştı. Aralarında eski bir mü-

VI - Eksiltmeye lştlrak edecekler eksiltme günü kanuni vesaikle 
boşanmak ihtiyacını duydun. Ka- birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1704) 

No86 

Oğlum Sermed, ben seni deniz
den •yan ölü bir vaziyette çıkar -
dığun zaman, hüviyetını anlamak 
için ceblerinde mecburi bir ar~
tırma yaparken, Belmanın sana 

yazdığı mektubu buldum. Daha 
ilk bakışta o zaman r~ddetmiş bu
lunduğum kardeşimin yazısını ta
nıdım. Sen benim katdeşime aşık· 
dın ve mektubun mündereca -
tından hissettim ki, o sana ihanet 
etmişti. 

Bclma kocasından ayrılmıştı. 

Bu onun için mukadder bir akı • 
betti. Daha evlenmed-,!n evvel bu· 
nu tahmin etmiş bu izdivaca şid
detle muhalefette bulunmuştıım. 

Kocasından boşandıktan sonra 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

onun biraz serbest bi" hayat ya
şamağa başladığını, çalışına teşeb

büslerine giriştiğini haber aldım. 

Ne olsa kardeşimdi; cloğru yoldan 

ayrılması yalnız kendisini değil, 

ailemizi ve bilvesile bent de le
keleyecektİ. 

Sen onun için ölmek istemiştin. 
Bu demektir ki, onu hala seviyor
sun! Senin gibi temiz. dürst ve ya
kışıklı bir gence ihanet etmesini 
kafam bir türlü almıyordu. Belma 

daha ne istiyebilirdi. Seni yanıma 
aldım. Benimle çalışmak için kal
kıp ( ...... ) e kadar geldin. Seni 
tetkik ettim. Sen bell'.i bunların 

farkında değilsin. Aııfodım ki, ha
ıa Belmayı seviyorsur, onu af -

Bu balısın hikayesine biraz sonra 
temas edeceğiz. Tasavvurlarım 

umduğum şekilde netice vermedi. 
Sen İstanbulda başka bir genç 
kızla evlendin ve Belmayı kay -
betmek maksadile gözlerin kapalı 
atıldığın bu izdivacın daha hafta
sında, Belmayı kurtarmak için ka
mu kaybettin. Zavallı genç kadın 

bet olduğunu s?zmekte geç 
kalmadım. 

Bu münasebeti ve ilerletilmeğe 
1lışılan doatluğu gözden kaçır -

madan takib ediy rdum. Sen bü
tün alakasızlığına raA"nen Belma
yı kıskanıyor, o adamh konuşma· 
sını istemiyordun hakkın vardı; 

mühendis Kenan ahlaksız bir a· 
damdı. 

Meydanı, ahlakı.n, alılaksı.zlığın 
aşkın, şehvetin serbestçe çarpış

ması için boş bırakır gözüktüm. 
Halbuki en ufak hadiseleri bile 

gözden kaçırmıyordum. Meral 
muztaribdi, seni Beln;adan kıs -
kanıyordu. Belma mühendis Ke
nana karşı olan düşkünlüğüne 

rağmen sana lakayd değildi. Sen 
hepsinden üzüntülü idin. Nihayet 

rımın isim gecesinde mühendis 
Kenana hakaret ettin. Bunda çok 

haklı idin. O buna müstahak ol • 
muştu. Herkes dağıldıktan sonra 
Belmanın odasına çıktım. Bir a
ğebey sıfatile bütün endişelerimi 

anlattım. Kenanm ahlaksız bir a
dam olduğunu, asla temiz niyetle 
hareket etmediğini söy !edim. Seni 
kırmaması lazım geldiğini ilave 

ettim. Sana aid bildiğim, düşün
düğüm ne varsa, intihar hadisesi 
de dahil. hepsini saydım, döktüm. 
Beni dikkatle dinledikten sonra: 

- Ben de sermedi seviyorum 
Ağabey!. Fakat ne çare ki, onu 
ebediyyen kaybettim. Sermed bir 
daha bana dönmez. Bütün bunları 
da onu kıskandırmak, üzmek, hır
palamak için yapıyorum. Belki 
bana döner, diye .. Cevabını verdi. 

Mühendis Kenanla fllirt hu -
dudlarını aşan hiçbir mlinc•ebeti 
olmadığını temiıı etti. 

.(Jlovama vıııl 

T. c. 
Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik işleri 
Umum Müdürlüğünden : 

Siparişin Nev'i 

Memur elbisesi (Ceket, yelek, pantolon) kat 
• Paltosu (Tam astarlı) 

Müstahdem elbisesi (Ceket, pantolon) kat 
astarsız. 

Müstahdem paltosu (kaput bezinden) 
tam !astarlı. 

Mokdarı t .. lım·n 
edilen t•ed el 

80 960 
50 500 
30 150 

10 40 

1650 
1- Muhammen bedeli yukarıda gösterilen elbise ve paltoların ku

maşları idare tarafından verilmek diğer harçları mteahhide ait olmak 
üzere diktirilmesl açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 3/4/93Q pazartesi günü saat 15 de İdarenin Tünelba
şında Metro Han binasının 6 ıncı katında toplanacak arttırma eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye iştirak için isteklilerin 123,75 yüz yirmi üç lira yet. 
mi§ beş kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4- Bu işe ait şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünde pa-
ruız olarak dağıtılmaktadıT (1739) 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMATİZMA - NEVRALJi - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. isim ve markaya dikkat • N EVROZIN 

TERZi 
Berfin Enternasyonal Terzi Akademisinden 

Diplomalı 
ıtanbul, Bahçekapı. Yerli mallar pazarı karşısı Sadı -

kiye han, kat 3. No. 26 

Karaciğer, böbrek, ıaş v~ 

kUJTllarından mütevellid san
cılarınız, damar sertlikleri 

V.? şişmanlık şikayetlerini" 

URİNAL ile geçiriniz. 

UR iNAL 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye -

meklerden sonra yarım bar

dak su içerisınde alı1>ır. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

il eş bur 

Bisiklet ve 
motosikletlerinin 

1939 modelleri gelmiştir. 

Toptan ve perakende satış yeri: 
İst. Sultanhamam Hamidbey geçidi 

No. 46 - 56 

Taşrada aeentn aranılmaktadır. 
,1-.................................... _. 

J Nafıa Vekaletinden: 
5/5/939 Cuma günü saat 15 de An rada Nafıa Vekaleti binası için-. 

de Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis

yonunda 72000 lira muhammen bedelli 6 adet Traktör 6 kar küreme 
/ cihazı ile iki seyyar taş kıran cihazının kapalı zarf usulile eksiltmesi 

yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 360 kuruş bedelle Mal
zeme Müdürlüğünden alınabilir. 

1 
Muvakkat teminat 4850 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını, 

1 

muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile bırlikte ayni gün 

saat 14 e kadar mezkıir Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri 
ı lazımdır. (967) (1819) 

ıp;iiiii~-~~~~;;;;;;;;~ 
TÜR ANT c f ·r ı 

Her cins soba ve maltızlar için ideal bir kömürdür. 

Satış Merkezi : GİLKRiST VOKER ve Ksı. Ltd 

Galata Yolcu Salonu karşıslnda Tahir han 5 inci kat 

Telefon: 44915 

Devlet Demiryolları ve Limanları ----, 
işletme u. idaresi ilanları 

Muhammen bedellerıle mıktar ve evsafı aşağıda yazılı ıki grup 1 

r-------------~---------~•' malzeme her grup ayrı ayn ihale edilmek şart.ile 27/3/1939 pazartesi 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binasındaki satınalma 
komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

1 
Bu işe girmek istıyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 

Y 1 R l I H [ T S f [ R T l l I N [ J S gruba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

'Erkekler için) (Kadınlar için) 
Ademı. iktı"dar Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki satınalma 

Zaaf Hisleri 
B 1 itli

- · komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
e gevşe gı Aybaşı intizamsızlığı 

Umumi beden zafiyeti Umumi beden zafiyetleri 1- 5050 kutu (bir litrelik kutularda) haşerat öldürücli mayi mu-
Dımaği yorgunluğu Asabi buhranlar hammen bedeli 3282 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 246 lira 19 

kuruştur. 

VİRİLİNETS ve FERTİLİNETS 2- Boru anahtarı, muhtelif cins eğe, tesviyeci el mengenesi, zım-
Almanyanın Bıolojı iıstadlarındaıı Dr. Rıchard Weeıss'in muazzam 1 para taşı, muhtelıl cins pafta takımı, tesviye levhası ve saireden mü-

bır keşfidır. Eczanelerden arayınız. Doktorunuza sorunuz. rekkeb mufredatı şartnamesınde yazılı hırdevat m.alzemesı muham
men bedeli 1258 lira ve muvakkat temınatı 94 lira 35 kuruştur. (1558) 

r 

Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madeni tulu) 50 

Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,5 

yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

D ün ya hava d i s 1 e r i n i en ç a bu k ve 
doğru veren vasıta radyodur ••• 

, 
en 

,, ~ , 
-~ TERCiH EDiNiZ 

ıTürkiye Umu1m~81llh! depoom Snltanh•m•m H•mdib<y geç;di 46 - 56 No. Tel. 212951 
İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sabnalma 

Komisyonundan: 
Okulumuzun elbise dikişine aid ilan bugünkü Münakasa gazete-

sindedir. • 1565• 

• 

Tane 

Sahibi "e nqriyatı ıdare eden 
Baı muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Son Telgraf Matbaası 

1 

K~ 

Samsun 25 (Madeni ltutu) 45 

Samsun 20 30 
Salon 20 35 

Çeşit 100 145 

--=-------------·--' 


