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En son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Milletimizin birlik kudreti, 
çok kuvvetli ve çok ümitlidir. 
Vatandaş meh'us seçiminde 
vereceğin reyle bu hakikati 
bir kere daha isbat edecek.si n ı 

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

İDARE • İLAN: Tel: 20327 
Telıraf : İst. Son Tel.ırat . 

Alrİlanya, Harb Vukuunda Alman As erlerinin 
Macar Topraklarından Geçiş Ha kını istedi 
Macarlar, Romanya Hududunda Askeri Tedbirler Alıyor 
Bodapeşte, 21 (Hususi) - Almanya hükümeti harb vukuu halinde, Peşte hükümetinden Alman ordusu'nun Macar toprakları arasından geçiş hakkını istemiştir. 
Bodapeşte, 21 - Romanyanın Macar - Karpat hududunda askeri tahşidat yapmakta bulunması sebebile Macar askeri makamatı Rumen hududunda 
icabeden mühim tedbirlere tevessül eylemiştir 

. 

Türk.iye İngiltere, Balkanlılar Ve 
Bulgarıstan Sovyetlerle istişare Ediyor 
Balkanlar 

~ 

Dünyanın bu endişeli gün· 
lerinde Ankara yalnız in· 
sanlığın sinir ve vicdanına 
huzur veren bir kalbgiihı 
vazifesini görüyor. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

A 
lmanya'nm son emrivaki ile 
ihdas eıt!ği vaziyet ve ya
rattığı buhran henüz de· 

vam ediyor. Dün de, işaret ettiği· 
ıniz gibi belki Almanya Çekoslo-
vakya'nın ilhakını takiben yeni 
bir hamleye kadar intizarı ve il

hak ettiği yerlerdeki yerleşmeyi 
tercih edecektir. 

Bununla beraber ajan !ar dü.n· 
yanın her tarafından Almanya -
nın cenub ve cenubu şarki istika
metindeki tabşidatını ve buna 
mukabil Macar ve Rumen hudud
larındaki kuvvetlerin de üçer yüz 
bin kişiye iblfığ edildiğini haber 
veriyorlar. 

• 
1 Çember/ayn' in lstifa_sile Yerine ı 
Halifaks'ın Gecmesi ihtimali Var 

' • • 
Almanya'yı 
·Çember 

1 ç ine 
Alacaklar mı 

-- • 
Son vaziyet Hakkında Nazik b'ir vaziyette bulunan Macar hükfunetinin 

Roma Ne Düşünüyor ? bir görünüş 
merkezi Peşteden 

mesile başlıyan buhranlı vaziyet heııiiz zail !undaki teklifi İngiliz hariciyesince tetkik olun • 

Köseivanof şehirde gezerken 

Misafirimiz 
Bu Gece Sofya'ya 
Hareket Ediyor 
Bugün Müzeleri ve 

Çarşıyı Gezdi 

A n k ara Mü nte hibi 
Sanileri Reisicumhura 

Takdim Edildiler 
Müntehibi Saniler Bu Sabah 

• 
Ankar' da Bir içtima Yaptılar 

İstanbul Müntehibi Sanileri de Yarın Burada 
Bir Toplantı Yapacaklar 

Meclis Binasında ihtiyaca Göre Tadilat Yapıldı 

Ç 
ekya ve Slovakya'nın Almanyaya ilhak edil- istikbal için de İcab eden kararlar alınması hak -

Londra, Paris, l\foskova da bfila maktadır. 
b 1 ıı · · · d olmamıştır. Hadise, Avrupa ve hatta cihan 

u i bakın akriilame erı ıçın e - ı Esasen devletler Çekya ve Slovakya'nın ilha- A ziz misafirimiz, bugu .. n saat İk" hibl 
dirler ve mukabil tedbirler dil • efkarı umumiyesini henüz esaşlı surette işga et • ınci münte erle görüşen Re isi Cumhurumuzla refikaları sesim 

mekten halı. kalmamaktadır. kını refettirmekle değil, fakat totaliter devletlerin ondan itibaren Ayasofya ve 1 . 1 . . kull la 
filnmekle meşguldürler. Dünya- rın rey erını anıyor r 

Bu arada bilhassa İngiltere diplomasi sahada münferiden veya müştereken yeni hamlelerde bu· diğer müzeleri gezmeğe baş-
nın bütün bu karma karışık ve 1 ı d · k · ti ihda lamış, Fenerdekı· Bulgar kı' Jı"se • A büyük gayretler sarfederken Fransa ve Romanya- uruna arına mey an vermıyece vazıye er • 
endişeli anlarında ancak Ankara sile meşgul bulunmaktadırlar. sini ziyaret eylemiş ve saat 12,15 n.kara 21 (Hususi muhabirimizden, telefonla)- Yurdun her ta-

da milli müdafaa bakımlarından fevkalade tedbir· ··• 
insanlığın sinir ve vicdanına hu- B d M . 1 Ro · t den 13,15 e kadar Perapalasta Tur·· k rafında bugün saat 16 da müntehibi sani seçimi ıona erecektir. Iere tevessül eylemekte devam etmektedirler. u ara a acarıs an ve manyanın vazıye • 
ZUr veren bir kalbgih vazifesini Ierı" başda gelmektedı'r, Çu'"nkü, Almanvanın !\laca- ve ecnebi gazete mümessillerini Bazı gazetelerin aksini yazmasına rağmen meb'us seçimi önümüz-Sovyet Rusyanın, büyük demokrat devletlerle , 
cörüyor. Yunanistan, Romanya ve Türkiye ilç kendisinden ristanla' birleşeceği ve Alman askerlerinin !\laca • kabul etmiştir. deki pazar günü yapılacaktır. Seçim memleketin her tarafında ayni 

Dost ve komşu Bulgar hükil • rnürekkeb bir konferanıı toplanması ve bugünkü 1 ristanın sevkulceyş bakımından ehemmiyetli yer- Misafir Başvekil, öğle yemeğini günde ve saatte başlıyacak, ve bir günde ikmal edilecektir. 
!!'etinin sayım AnkBaşvek:dli Ekseliııs nazik vaziyetin bu konfewansda tetkik olnnarak J (Hrvamı 6 ıorı •alıiferlel (De»amı G ıncı sahifede) Balk Partisine müracaat eden 4,500 küsur kimre arasından 600 
n.öseivanof' a ara a certyan ·I-====~;...===-====-==-=====================""""================== kişilik bir liste ayrılmşıtır. Bu liste bugünlerde Parti Umumi Divanı · 

eden mülakatlar neticesinde neş· Para ı-ıe Yabancılara tarafından tetkik edilerek kat'i namzed listesi tesbit olunacaktır. 
redilen resmi tebliğ bu bakımdan (Uevamı 8 ıncı sahifede) 
çok dikkate ıayandır. 

Bu tebliğ aynen şöyle IÖylü • N f c d v 
Yo:~ Türk ve Bulgar devlet a • Ü us Üz anı eren 
amları, doğrudan doğruya kendi B ş b 
emleketlerini al<ikadar eden me- ı· r e e k e 

elelerle Balkan i§le->'ine. dünya 
aziyetine taalluk eyleyen mesele-

eri müştereken tetkik etmişlerdir. Du"n yakalanan vunanlı Du"lger
1 vıııpada teakub eden hô.dseler 1. İ 

arşınnda gerek Balkan millet • AT"k , D "kk D ~ ; . rz 1 

eri arasındaki tesanüdün, gerek J'fl 0 nun l ate eger 1.tıraTı arı 
unların ayrı ayrı keııdi siyaset
~ri ile mii§terek siyasetlerinin 
at 'i istiklali yalnız bu milletlerin 
u'unduklan coğrafi mıntaka için 
eğiil bütün Avrupa için de bir 
llı garantisi t~kil ettiğini bir ke· 

e claha müşahede eylemi§lerdir. 
(Devaını 6 ıncı sahifede) 

Bir Adam 
ik i Otobüs 
Arasında Kaldı 
Receb Ağır Surette 

Yaralandı 
(Yazısı 6 ıncı ıahifede) 

Bugün Londraya varan Frans1>< Cumhur Reisi 

Fransız Cumhurreisi 
Muhteşem Merasimle 

Karşıland ı 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

E cnebi tebaasını haiz bazı 

b~zı kimselere para muka
bilinde Türk nüfus cüzdanı 

temin eden bir şebekenin mevcud 
olduğu dün yakalanan bir dülge· 
rin itirafile meydana çıkmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Beyoğlunda oturan Niko adında 

yabancı tebaasından bir dülgerin 
Türk nüfus cüzdanı kullandığı 

hakkında zabıtaya bir ihbar vaki 
olmuştur. Bu ihbar üzerine yaka
lanan Niko polise de bir müddet
den beri kullanmakta olduğu üs • 
tünde kendi fotografı bulunan nü
fus cüzdanını göster~ ek: <Beni 
ne diye karakola gö!ürüyorsunuz 
ben Türk tebaasındanım işte nü· 
fufus cüzdanun.. demiştir. Ka • 
rakolda da bir müddet Türk teba
asından olduğunu iddia eden Ni· 
ko nihayet suçunu itiraf etmiş ve 

cecnebiteb.ı.asından olduğum için 
hiçbir yerde çalışamıyordıım. Ko
ço ismin.de bir arkadaıım, 100 lira 
para temin edebilirsem bir Türk 
nüfus kağıdı tedarik edeblleceğinl 
söyledi Öte berimi satarak 100 li· 
ra para temin ettikten sonra Ko
çoya gittim. Koço ben: ikiadam
la tanıştırdı ve bu adaml~ peşin 

IDevunı 6 mcı. sahifPdo) 

Uyku İlacından 
Zehirlendi 

Beşiktaşta Hasfırın caddesinde 
25 numaralı evde oturan gümrük 
memur !arından Rauf adında biri 
dün akşam fazla miktarda aldığı 

uyku ilacından zehirlenmiş Be • 
yoğlu Belediye hastanesine kal • 
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Bu sabah cezaya çarptmlanlard an: Kapalı f.ruı seddedilirken _ 

Temizlik Mücadelesi 
Devam Ediyor 

Bu Sabah Şehrimizde Muhtelif 
Yerlerde On Müessese Cezaya 

Çarptırıldı 
(YllZUı 1 ıncı tahife4e) 
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rHADiSELER KARŞISINDA~ 
·--------Son Telgraf-.__,,,_ 
ECZANELER VE BERBERLERİN 

HAFTA TATİLİ 

mezse, Va-Nu'nun fikirlerini ter
cih edersiniz, dedik ... 

Üniversite 
Rektöfü 
eğ işiyor 

B 
u haftadan itibaren eczane
ler de pazar tatili yapmağa 
başladılar. Artık, pazar 

günleri de, tıpkı geceleri olduğu 
gibi nôbetci cezan<? arayıp dura
cağız. Eczaneler için, pazar nö -
beti usulü belki iyi birşeydir. Fa
kat, halk için iyi midir, fena mı
dır, orasını bilmiyorum. Yalnız, 

şunu merak ediyorum; mesela 
Pariste, acaba, pazar günleri ec
zaneler kapalı mıdır?. 
Tıpkı İstanbul gibi, nöbetçi ec

zane bulmak için hayli yol mu 
katetmek lazım?. Yahud l;ir oto
mobile binip bir lira da para nu 
vermek gerek?. 

Sonra, bir de şunu merak edi
yorum: Yine Faris denen şehir
de, pazar günü, saçınızı, sakalınızı 
tıraş ettirecek olsanız, bir berber 
dükkanı bulamaz mısınız?. Bütün 
berberler kapalı mıdır?. 

VELİLERE NASİHAT VEREN 

İKİ BÜYÜK l\IUIIARRİR 

Muharrir arkadaşlardan Va-Nıl 
bir yazısında, annelere, babalara 
nasihat ediyor: Sakın çocukları

nızı şairliğe teşvik etmeyin, di -
yor. Sonra aç, sefil, serseri olur. 
Nurullah Atac da Va-Nu 'nun bu 
yazısıru ele alınış, tamamen ak -
sini söylüyor: Anneler, tabalar 
şiir yazmağa istidadli çocukları
nızı şairliğe teşvik edin, diyor. 
Şimdi, anneler, babalar, bu iki 
büyük muharrirden hangisinin 
tavsiyelerini tutacaklar .. Bazı ve
liler, bize müracaat ettiler: 

- Acaba hangisi doğrudur, de-
diler: 

Biz şu cevabı verdik: 

- Zar atarsınız. Düşeş gelirse 
furullah Atac'ın fikirlerini, gel-

Başkaca, elimizden ne gelir?. 

BALATTAKİ KALAFAT 

YERLERİNE ISMARLAl\IALI 

Denizbank'ın ısmarladığı yeni 
vapurlar tekrar mevzuu bahsol -
mağa başladı. Almanyada, vapur
ların ısmarlandığı bir tezgah var
mış ki, biz islediğimiz büyüklük
te, vapur yapabilecek kabiliyette 
değilıniş ... Fakat, bu hakikat son· 
radan anlaşılmış.. Şimdi, aradan 
bir seneden fazla bir vakit geç -
tikten sonra, inşaat durdurulmuş. 
Biz, merak ettik: Acaba, ısmarla
nan vapurlar transatlantik miy • 

di? Öyle t.ir tezgah ki, yapamı
yormuş, elinden gelmiyormuş ... 
Sonra, anladık ki, ısmarlanan ge
miler transatlantik değil, bildi -
ğimiz, orta boyda vapurlar?. Bu 
tezgfıh ne biçim tezgah imiş?. An
lıyamadık ... Balattaki kalafat yer
leri bile, biraz himmetle ne tek
neler meydana getiriyorlar. 

FRANSIZCAYI BİLMİYEN 

BİR FRANSIZ YILDIZI 

Gazetelerin sinema haberleri ~
rasında şöyle bir havadis gci1.üme 
ilişti: Fransız sinema yıldllların -
dan Neg Lemonier salın~ hayatı· 
na henüz yeni başlarken, h.ç fran
sızca bilmiyormuş. Şinıuı dohi 
fransızcayı o kadar 1.ıı;mczmiş. 

Çünkü Londrada doğmu:; .. 17 ya
şına kadar Londrada kalmış .. Bu 
yaşdan sonra Parise gelip fran -
sızcayı öğrenmeğe çalışmış ... 

Bu vaziyete hayret etmek biraz 
fazlaca mübalıiğa olmaz mı?. Biz
de, senelerce İstanl;ulda oturduğu, 
burada doğup büyüdüğü halde, ha
ıa türkçeyi bilmiyen, konuşainıyan 
ne insanlar var!. Yalan mı?. 

AHMED RAUF 

(KüçüK HABERLE~' 
* Lehistan Reisicumhuru Mos-· 

cicki, dün söylediği bir nutukta 

Polonya'nın hiçbir ecnebi nüfu -

zuna boyun eğmiyeceğinl beyan 

etmiştir. * Bir Çfn hava filosu, Yinçeng 

Japon karargahını bombardıman 

etm~tir. On iki Japon tayyaresi 

tahrib edilmi§tir. Japonlar 1400 

ölü vermişlerdir * Dün, Reisicumhur Löbrün'ün 
başkanlığında toplanan Fransız 

kabinesi birçok kararlar alınıştır. 

Alinan kararlar arasında Havr'e 
Bordaux muhtar idar~lerinin !ağ· 
vı da vardır. * Sovyetler birlığ~ komünist 
partisinin 18 ine ikongresi müza
kereleri sona ermiştir. 

* Beyoğlu kadastro müdürü 
Rifat, İstanbul tapu sicil müdür
lüğü kontrol memurluğuna, kon· 
trol memuru Nevzad da Beyoğlu 
kadastro müdürlüğüne tayin edil
mi§lerdir. * Sat!e şirketinin s~nelik içti
maı dün şirketin yeni merkezinde 
vapılinıştır. -

* Maarif Vekaletinde bir csıh
hat umum müdürlüğü, teşkil olu

nacak, maarif heyeti sıhhiyelerile 

maarife aid bütün sıhhat mües • 

seseleri bu umum müdiirlüğe bağ
lanacaktır. 

* İstanbul ilk tedrisat müfet -
tişliği şefliğine müfettiş Mehrned 

Ali Aksoy tayin olunmuştur. * Ankara isimli bir motör, dün, 
Haydarpaşa ile Sirkeci arasında 

kaçak olarak yolcu taşırken ya

kalanmıştır. 

* İmrozda karaya oturan Yu -
vanis isimli Yunan şi!Pbi. dün li

manımıza gelmiştir. 

* Sirkeci demiryolu garı karşı· 
sında Nafıa Vekaletince yaptırıl

makta olan mağaza ve antrepo 

binalarının inşaatı bitmek üzere

dir. 

* Belediye istişare heyeti, yağ 
talimatnamesinin tadilini mağşuş 

yağ satışına tamamen mani olun

masını belediye reisliğinden iste

miştir. 

Ha lif enin Sarayında 1 
ı_e_ir_i_s~,_n_y_o_ı _G_ü_z_e_ıi ... 

Tarihi Roman: No. 28 Yazan: CELAL CENGİZ 

Acaba, Arablar, Bizanslıları ka-1 ğüş Bızanslıların lehinde olarak 
çırtmak için böyle bir tuzak mı uzun müddet devam edemezdi. 
kurmuşlardı? Bizans korsanları burada ancak 

Bu ihtimal üzerinde uzun boy- altmış kişi idiler. Haccac'ın asker
lu zih.n yormağa vakit kalınadı. !eri ise karabulut gibi, dağın sırt
Haccacın atlıları Nehrülkelbin alt !arından nehir kenarına doğru 1-
kıyısına yayılmışlardı. 

- Haccac geliyor! .. 
Sesi şim'di bir hakikat olınuştu. 
Bizanslılar dar bir geçid başın> 

da - bu geçıdi tutarak - döğüş -
meğe başladılar. 

Bizans d~nizcilerl döğüşmesini 

bilen korsanlardı. Şamdan gelen 
Arab atlıların: birer birer kı • 
lıç!on geçiriyorlardı. ~'akat, bu dö· 

niyorlardı. 

Nihayet, geçid başındaki Bizans 
korsanları - beş kişi kalıncıya ka
dar - Arablarla döğüştükten sonra 
geçidi açtılar. 

Arkadan gür bir ses yükseldi: 
- Sahile doğru yürüyünüz .. 
Bu, Haccac'ın sesiydi. 
Bizanslı general vurulmuş muy

du? Yoksa, döğüşe ba~larken, ge-

Cemil Bilsel'in 
Meb'usluğu Söyleniyor 

Üniversite rektörü Cemil Bilse

l'in bir meb'usluğa tayini hakkın
daki şayialar kuvvetlenmı~ti:". 

Kai'iyetle bunda ısrar edenler; 
Üniversite rektörlüğan~ yüksek 
muallim mektcb: nıü.:lıiriı Ha -
midin getirilecc~ini do aynı k«t
iyetle beyan etmektd;ri~r. 
Diğer taraftan prc:·esorlükten 

veya meb'usluktan birini tercih 
etmeleri hakkında Parti tarafın -
dan saplav profesörlere yapılan 

tebligat üzerine bu kabil profo • 
sörler cevablarını bildirmeğe Laş
lamışlardır. 

Kuvvetle söylendiğine göre bun
lardan Neşet Ömer profesörlüğü 
meb'usluğa tercih etmiştir. 

Türk edebiyat tarihi profesörü 
Köprülü zade Fuad, Osmanlı ta
rihi orta zaman profesörü İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, şark tarihi 
profesörü Şemseddin Günaltay gi 
bi bazı saylav profesörler de pro
fesörlüğü l;ırakabileceklerini bil
direrek yeniden meb'us namzedi 
gösterilınelerini istemişlerdir. 

Genç Kız Öldü 
Şişlide oturan Türkan adında 

genç bir kız kardeşinin kullandı

ğı motosikletin arkasına !;inerek 

Maslaktan geçerken müvazene -

sini kaybederek düşmüş ve muh

telif yerlerinden ağır surette ya
ralanmıştır. 

Genç kız tedavi için kaldırıldı

ğı Şişli çocuk hastanesinde öl -
müştür. 

Zehirlenerek Ôldü 
Langada oturan Münevver adın

da bir kadının zehirlenerek öldü
ğü ibhar ediJı;,iş, adliye doktoru 
Salih Haşim cesedi muayene ede
rek morga kaldırtmıştır. 

Münevverin neden zehirlendiği 
morgun vereceği rapordan sonra 
anlaşılacaktır. 

* Üsküdar meydanının tanzi
mi için hazırlanan planın Nafıa 

vekaletince tasdiki halinde Uskü

darın araba vapuru iskelesindeki 

ahşab barakalar yıkılacak, Şirketi

ha~riye iskelesi bw·aya nakledile
cektir, 

* Belediyenin Taksimde Çeşme 
sokağında yaptırtmakta oldu ha

la inşaatı tamamlanmak üzeredir. 

İnşaat ikmal edildikten sonra şim
diki halalar yıktırılacak, halfılara 

bitişik su hazinesinin üstü bir 

kadar yükseltilecektir. 

* Belediye daimi encümeni, Be
şiktaşta 52 inci okul bahçesinin 

genişletilmesi için bu binaya bi

tişik iki evin satın alıııması ve Si

pahi ocağına üç yüz lira yardımda 
bulunulmasını karar altına almış
tır. 

çid önünden kaçıp gitmi§ miydi? 
Belli değildi. 

Haccac: 
- Korsanların reis'r.i yakalı -

yalım .. 
Diye bağırıyordu: 

Geçidi atlıyan ve yolu açan A
rab muharibleri yıldırım sür'atile 
şehre aktılar. 

Bu arada Arablarla birlikte şeh
re inenler arasında ince fakat yük· 
sek bir kadın sesi işitıldi: 

•- Yuvama el uzatan bu hay -
dudları denize dökmeden döner
seniz AUahın gazabın~ uğrayınız!• 

Habibe, bir atın üstüne binmiş 
mücahidler arasında bağırarak 

koşuyordu. 

Rahibenin bir tecav<ize uğradı
ğını anlıyan Haccac fena halde 
!ıjddetlenmişti .. 

- Beyrutta, Habibe gibi. Ha -
lifeye bile boyun eğmiyen namus
lu bir kızı koruyacak bir tek na· 
muslu adam yok muydu? 

P O L • 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 

Domates 
140Kuruşa 
Satılıyor 

''Ayda Yılda 
Bir Defa 
• 

içiyorum,, 
Onları Mahbuslara 
Götürmedim, Beni 
Sevmiyenler İftira 

Ediyorlar 
Birinci sulh ceza reisi gardiyan 

Ali Çelik'e soruyor: 
- Mahpuslara bıçak ve rakı gö

türdüğün iddia ediliyor, buna ne 
diyeceksin? 

Ali Çelik hakimin yüzüne hay
retle bakıyor: 

- Ben mi?!. Ben mi, mahpuslara 
bıçak ve rakı götürmüşüm•!. 

Kur'ana el basarım ki, yalandır 

beyim! Birkaç yıldanberi hap~ -
hanede gardiyanlık yapıyorum. 

Daima namusumla vazife gördt:.m. 

Bu sebeble, bugüne kadar amır
lerimden kat'iyyen kötü bir laf ;. 
şitmedim. Daima onların tevec

cühünü kazandım. Hepsi de ben
den memnun ... 

Suçlu susuyor, birkaç saniye 

!;aşını önüne eğerek düşünüyor, 

sonra tekrar hakime bakarak, sö

züne devam ediyor: 

- Ben nadiren, ayda yılda bir 
rakı içerim. Hadise günü bayram 

idi. Hapishaneden izinli çıktım. 

Biraz eğlenmek, hoş vakit ııe~ir

mek mahsadilc rasgcle meyhane
lerden birine daldım. Mcyhaneılen 

çıktığım zaman vakit dokuzu gtç· 
mişti .Hapishaneye, vazifeme git
me saatim yakınlaşıyordu. Halbu

ki o gece ben daha eğlenmek is
tiyordum. Gerçi sarhoş olmuştum 
amma rakıya henüz doymamış
tım. Cebimde bir 49 luk olduğu 

halde gece için izin almak mak -

sadile hapishaneye gittim. Hapis
hanenin kapısı yanında İzzeti gör
düm, ona: 

Bir Cinayet 
Davası 

Neticelendi 
Katil İbrahim, Dün 
Beraet Kararı Aldı 
Bundan iki sene evvel, Zincirli 

Kuyuda Levend çiftliği civarında, 
eski tuğla harmanlarında işlenen 
cinayetin muhakemesine dün de 
Ağırcezada devam edildi. 

Hadise şöyle olmuştur: 

- Bir akşam, Çoban İbrahim, 
koyunlarını mezkur mahalde ot -
!atmakta iken, yanına tanınmış 

hayvan hırsızlarından İbrahim oğ· 

lu Hasan gelir ve çoban İbrahimi 
ölümle tehdid etmek suretile bir 

kaç koyunu önüne katıp götür • 

mek ister. Fakat İbrahim, onun 

bu arzusuna engel olmak isteyin

ce, Hasan birdenbire çobanın üze
rine hücum eder, onu altına alır 
ve boğazını sıkmağa başlar. 

Çobanla İbrahim arasındaki bo· 
ğuşma yarım saatten fazla devam 

eder. Nihayet mütecavizin elin • 

den sağ kurtulamıyacağını anli
yan çoban, kendisini müdafaa et
mek maksadile bıçağını çekerek 
Hasanı karnından bıçaklamak su
retile öldürür. 

Katil İbrahimin muhakemesi -
ne Ağırcezada bakılmış ve niha -

yet suçlu 6 yıl hapse mahkCım e
dilmişti. 

İbrahimin bu kararı temyiz et

mesi ve temyizin da kararı nak • 
zetmesi üzerine bu cinayet dava

sı.nın muhakemesine tekrar Ağır 
cezada başlanmıştı. 

Dünkü duruşmada maznunun, 
nefsini müdafaa ve malını koru-

mak maksadi!e bu cinayeti işledi
ği kanaati hasıl olduğundan, ceza 
kanununun 461 inci maddesinin 

birinci bendine tevfikan beraati
ne karar verildi. 

- Ben biraz keyifliyim, bu va
ziyetle müdüre çıkmak istemiyo
rum, git, bana bu gece için izin 
al, dedim. 

İzzet dileğimı yerine getirmedi 
ve o sırada yanımıza gelen kont
rola: 

Çatalca Cinayeti 
Muhakemesi 

- Şunun üstünü ara! dedi. 
Kontrol önce cebimdeki rakı şi

şesini çıkardı, sonra da sustali ça
kımı aldı. 

Maznun kendisini müdafaa edi
yor: 

- Ben çoluk çocuk sahihiyim 
beyim! Otuz beş yaşına geldim, 
şimdiye kadar hiçbir suç işleme
dim, mahkum olmadım. 

Bıçakla rakıyı ;çeriye verecek 
değildim; beni sevmiyenler, ba • 
na iftira ediyorlar. 

Sustalı çakının tetkik ve mua

yenesi için emanetten getirtilme
sine ve bu sebebden duruşmanın 

ayın yirmi yedisine bırakılmasına 
karar verildi. 

M. HİCRET 

Diye haykırıyor ve önüne ge
len yerliyi kamçıdan geçiriyordu. 
Haccacın hakkı vardı .. Beyrut

ta bır işaret üzerıne, hır anda be~ 
on bin silahlı toplanabilirdi. Oy • 
sa ki, şehre çıkan altmış kur>an, 
bütün yerlileri sindi: mişti. 

Haccac: 

- Bune korkaklık! diye IJağı

rıyordu - bütün erkekkrin ve elı 
silah tutanların kanları ve c~.;a

retleri söndü mü? 

Haccac sahile inince, şehir mu
hafızını arattı. O da kimbi!ir hangi 
kö§C:•e sinip saklanmı;tı. Saatler
ce aradılar .. İzini bulamadılar. 

Bu arada ne yazık Kİ, Bizanslı 

general gemisine binerek yelken· 
!erini çekmeğe başlam:ştı. 

Bunu gören bütün gemiler der
hal demirlerini alarak kaçmağa 

koyuldular. 

Bir müddet evvel Çatalcada 
Lutfi adında birini tabanca ile öl

dürmekten suçlu Muradın muha

kemesine dün Ağırceza mahkeme
sinds başlanmıştır. 

Murad, 8 sene evvel amcası Feh
miyi öldürmüş olan Lıitfiyi, tar

laya giderken yolunu beklemiş, 

iki kurşunla yere serdikten sonra 
bıçakla da birkaç yerinden vur -

muştur. Dünkü celsede müddeiu
mumi taammüden işlediği bu cü
ı·ümden dolayı 450 inci maddesi

ne göre cezalandırılmasını, ancak 
maktul tarafından katilin amce -

sını öldürmüş olmasının da göz
önüne konulmasını istemiştir. 

Muhakeme müdafaa ve karar 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

lileri tehdid etmiş oluyordu. 
Sahilden başlıyan ok yağ-r.uru 

Bizanslıları çarçabuk uzakhştır
dı. 

Bu döğüşte Bizans koısanları 

altmış beş ölü ve kırk dört esir bı
rakarak Beyruttan ayrıldılar. 

* BİZANSLILAR, BEYRU'ITAN 
KÇTIKT AN SONRA .. 

Haccac şehirde asayişi düzen
ledikten sonra, Habibeyi buldur
du: 

- Bizanslı general 5eni kaçır -
mağa mı gelmişti? 

- Benim bir şeyden haberim 
yok. O ~damın yüzünü bile görme· 
dim. Şimdi öğreniyorum ki, evimi 
saranların maksadı beni Bizansa 
kaçırmakmış. 

- Talihin varmış, Habibe! Seni 
Şizansa kaçırsalardı ~cırdım. 

Yaş Sebzeler Gelmiye 
başladı 

Son hafta içinde piyasada iyi 
satışlar cereyan etmıştir. 

Ezcümle buğday, arpa ve fa -
sulye üzerine hararetli muame -
leler olınuştur. 

Fiatlarda esaslı bir değişiklik 
yoktur. 

Piyasada aratılan nev-lerden 
fasulye az bulunduğundan büyük 
cins fasulyelerin fiatları artmış

tır. 

Ayrıca bu hafta kilosu 11-12 
kuruştan 4 parti börülce de satıl
mıştır. 

Patates fiatlarında geçen haf -
taya nazaran 10 para bir yüksel
me kaydolunmuştur. 

Mevsim münasebetile fazla pa
tates satıldığından Anadoludan 
buraya gönderilen patatesler he
men müşteri bulmaktadırlar. 

Piyasada kuru sebzelere karşı 

olan alaka geçen haftalara naza
ran azalmaktadır. Buna mukl;il 
turfanda sebze sevkiyatı da bol
laşmıştır. 

Ezcümle Adana ve civarı bak
laları, daha 15-20 gün evvel ,45. 
kuruş iken şimcii 20 kuruşa düş
müştür. 

Domates de 120-140 kuruşa sa
tılmaktadır. 

Patlıcan ve salatalık gibi tur -
fanda mahsuller ise küçüklüğüne 
nazaran 25-35 kuruş arasındadır. 

--0--

Münakasa 
İstanbul ve Türkiye piyasaların

daki sınai ve ticari taahhüdlerin 
ifasına karşı pek faydalı hizmet
ler ifa eden cMünakasa. adlı re
fikimiz 1000 inci nüshasını neşret
miştir. Zengin münderecatla inti
şar eden refikimizi tebrik eder, 
daha uzun müddet muammer ol
masını dileriz. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

:. Şamandırada bağlı bulunan 
İ~alyan bandıralı İspatimento va
puruna kömür vermekte r.Jan kö
mür amelesinden Ömer oğlu Öme
rin başına büyük bir kömür par
çası düşerek yaralanmıştır. Ömer 
Beyoğlu hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

:. Kadıköyünde Bah.riye cad
desinde oturan İ>tanbul pul va
ridat memuru Bekirin evinden 
yangın çıkmış ise de sirayetine 
meydan v~rilmeden söndürül -
müştür. 

:. Beşiktaşda Şekerci sokağın
da Masof adında birinin evinden 
yangın çıkmış ise de sirayetine 
meydan verilmeden söndürül -
müştür. 

:. İsmail, Arif ve Harun adın
da üç kumarbaz Arabcamiinde ku
mar oynarlarken suç üstünde ya
kalanarak mahkemeye verilmiş
lerdir. 

:. İbrahim ve İsmail adlarında 
iki şoför iş yüzünden çıkan kav
ga neticesinde birbirini yarala • 
mışlardır. 

Dedi. 
Habibe şüphelendi: 
- Şamda ne yapacağım ben? 
- Benim sarayımda oturacak-

sın! 

- Ben sarayda oturmağa alış -
madım. Lübnan yamacındaki ku
lübemde ben çok mes'udum. 

- Knlübede yaşıyan bir kadın 
nasıl mes'ud olabilir? Bak şu sır
tındaki yamali entariye .. Pabuç· 
ların da delik deşik. Benimle Şa
ma gelirsen, her şeyin değişecek .. 
Boynuna altın dizileri. kollarına 
zümrüd taşlı bilezikler, ayağına 

sedef işlemeli halhallar takacak
sın! 

Habibe ayağa kalktı· 
- Ben, yuvamdan bir yere gi

demem. Hepsi sizin ol~un seyid! 

* - Benimle beraber Şama gel-
mek istemiyorsun demek? .. 

«Kahramanların 

Anıldığı Gün» 
Yuan: Ahuıed Şükrü .ES:\-1E1' 

Birkaç gün evvel; Alınanya'da 
cordu günü• kutlulanmıştır. Al· 
man'lar ordu gününe Heldcnge • 
dentag derler ki, ckahramanlartn 
hatırlandığı günü• diye tercüme e· 
dilmek lazım gelir. Bu vesile ile 
bütün Alman şehirleri donatılnıll 
ve Berlin operasında d~ Hitler'in 
huzurile parlak merasim yapılnıır 
tır. Bu merasimde Alır.an ordusu 
namına Amiral von Raeder tara· 

• fından söylenen nutuk. Almanya· 
nın gittikçe hızlanmakta olan 

,silah yarışı karşısınd3ki vaziye • 
tini izah etmesi bakımından dik· 
kate layıktır. Fakat bu noktanın 
izahından evvel, amir~lin Türki• 
ye hakkında dostluk ıfade eden 
sözleri üzerinde durll";.k istedik. 
Amiral Raeder, Alma·. ordusu na· 
mına söylediği nutııkta büyük 
harbin tanınmış Alınan general • 
!erini yadettikten son•a Alman • 
ya'nın müttefiki olara'< harb yap
mış olan milletlerin bliyük asker· 
!erini de hürmetle anmış ve bil • 
hassa Ebedi Şefimiz Atatürk'te 
tevakkuf ederek şu sözleri söyle· 
miştir: 

- Atatürk, mümtaz şahsiyetiıv 
de, büyük bir sevk;ilceyşiliğİ 
parlak bir sildh arkadaşlığını, kah• 

raman bir milli şefliği ve devlet 
koruyuculuğunu toplamış olan bir 
dahi idi. Onun adı ebedi olarak 
tarihe geçmiştir. 

Ebedi Şefimiz hakkındaki bU 
sözler, Türk milletinin kalbinde 
samimi bir akis uyandırmaktan 

geri kalamaz. Almany•. kurtarı • 
cımız hakkındaki deriı• saygısını, 
cenaze merasimine bk askeri kıt'ı 
ve mümtaz şahsiyetlerden te:el<· 
küp eden bir heyet göndermek su· 
retile de göstermişti. Türk istik" 
lalinin sembolü olan Ebedi Şefi -
miz Atatürk'ün şahsında Türk 
milleti için gösterilen bu dostluk 
tezahürü bizi o zamarı ne derece 
mütehassis etmişse, şimdi de o
nun adıru anmak yüreklerimizo 
şükran hissi uyandırmıştır. At. 
türk'ün manevi huzuı u önünd~ 
eğilmek, Türkiye ve Türklük içill 
mukaddes olan her şeyi tebcıl et· 
mek demektir. 

Amiral tarafından sil'y !enen nut· 
kun diğer kısmı silah yarışı kar· 

. ı 

şısında Almanya'nın vaziyetın 
izahtan ibarettir. Von Raeder bU' 

günkü silah yarışına Almanya'nln 
başlamadığını ve Mü..-ıih anlaŞın3• 
sının akibinde devamlı bir sulh tc' 
min edecek anlaşma mümkün i • 
ken demokrat devletlerin siıahlan· 
ma temposunu hızlaştırdıklııtın'. .,,e 
ve Alınanya'nın da kendi emn' 
ti için silahlanmakta olduğU~11 

söylemiştir. Bu iddianın birine~ 
kısmı münakaşa kaldırmıvac~· • ·ı 

derecede aşikardır. Silah yarıı • 
şüphesiz, Almanya tarafından bM. 
!anmamıştır. Büyük harbden :;an 
ra <Umumi siliihsızlanmıya baŞ • 
!angıç olmak üzere Almanya si ;9 
lıihsızlandırılınıştı. Almanlar. l~n· 
senesinden sonra Fransa'nın ,.e ·n 
giltere'nin silfilısızlanmaları i\'

1 
e· 

on dört sene beklediler. 1926 sen n• 
sinden sonra altı sene siliıhsııl91• 
ma konferansı için hazırlık yaP; . 
dı. Sonra da silahsızlanma kon~ 
ransı toplandı. Alman) a, Fra11'~ 
ve İngiltere'nin siHhsızlaııın8 

bahsinde ciddi olmadıklarını 8ıı 06 
ladıktan sonradır ki 933 senesın ıl· 
silahsızlanma konferansını ,.e ın 
!etler Cemiyetini tP.!ketnııŞ 

- d • (Devamı 8 ıncı sahif~ 

Hakkı Var Ys ,.,. 
Köylünün birine bir köpek sat4~-· 

Köylü baltayı kapınca k_Opeilll Jc bıttl 
sına indirip öldürür. KOoeiiD ~ı.1"' 
hemen dava açar. Mahkt'med~ taıı 
sorar: il' 

- Köpeğe neden baltaınn -~, .. 
vurmadın? Bak ıimdi seni da.,·• 
yorlar. Ne dlytceksln'! 1,,,ıı 

Çok kurnaz 'Ve hanr cevab t>lt '\ııJ 
olan köylü hJ9 düşünme.Jeıı &ı.ıar': 
verir: •"' 

Andronik kaçarken şehre birkaç 
mıncınıkla taş gülle savurmayı da 
ihmal etmemişti. Bu suretle ~er • 

Haccac o gün Habibeyi yanın -
dan bırakmak istemedi. 

- Seni Şama götüreceğim, 
- Hayır. Ben yU\•amdan bir ye

re ayrılamam - De1:amı t•«r - / 

- Köpek beni ku:rruıil~ •"1,...
11
' 

ben de baltanın sa pil~ vururdu~-st' 
İslanbul Kwnkapı ort.A o"-8 

!i'.tt\ kt-l 
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Mezbahalarda 
............................................. __ 

Kan ar Boş 
Akıp Gid 

oşu 

iyor 
Bir Amerikalı Sermayedar Grub 

Kanları Almak istiyor 

8 
üyük bir Amerikan firması 
alakadarlar müracaat ede -
rek memleketimizdeki bütün 

tehir, kasaba, nahiye ve köy mez
bahalarında kesilen kanlara ta -
lib olmuştur. 
İstanbul ve Ankaradan maada 

hemen bütün mezbahalarda şim
diye kadar, kanlardan istifade o
lunmadığı için her s 'ne büyük bir 
paranın ziyan edilmiş olduğunu. 

müracaat sahibleri beyan etmek
te kandaki besleyici maddeler nis
beti gayet yüksek olduğundan Av
rupave Amuikada bur.lardan güb
re yapıldığını söylemektedir. Bun
ların planlarına göre, kanlar, fı -
çılar içinde mezbahal~· dan topla -
nı..rak, merkezi bir yerde tesis e -
dilecek büyük bir inıalathaneye 

sevkolunacaktır. Orada kanlar, 
lhrakiyelik ismi verilen tütünlerin 
küllerile karıştınlıp kurutulduk
tan sonra toz haline getirilmek 
suretile gübre yapılacaktır. 

Çekirğelerle 
Mücadele 
Genişliyor 

Önümüzdeki aydan itibaren 

muhtelli yerlerde esaslı bir Çf' -

kirge mücadelesine başlanılacak-

tır. 

Ziraat Vekaleti bu sene müca-

Tütün külünün terkibinde % 20 
nisbetinde potas ve % 32 nisbe -
tinde fosfor mevcud olduğundan 

kanla birleşince hasıl olan gübre, 
pek makbul ve kıymetli bir gübre 
olmaktadır. 

Bu gübre bilhassa fidancılık A
leminde çok aranmaktadır. Diğer 
taraftan 5 yıllık iktısad planımız- . 

da ckimyevi gübre fabrikası. te
sisi esasen mevcud olduğundan bu 
teklifin reddile kanlardan kendi -
mizin istifade etmemiz muhtemel 

görülmektedir. Birçok yerlerde 
gübre ihtiyacı gittikç' arttığından 
bu fabrikanın biran evvel tesisine 
uğraşılmaktadır. Ziraat Vekaleti 

teşkilatına bir tamim göndererek 
çiftçil.,rin gübre ihtiyocını temin 

için mahalli bütün imkinlardan is
tifade olunmasın1 mesela deniz ke
narı yerlerde deniz otlarının ku -
rutulmasile emsalsiz bir gübre ya
pılabileceğini bildirmiştir. 

Muaşeret 
Usulleri için 

Toplantı 
Dün İstanbul maarif miidiirlü

ğürıde bir toplantı yapılmıştır. 

toplantının mevzuu, Maarif Ve

kaletinin mekteblerde okutmağı 

tasavvur ettiği adabı muaşeret 

dersleri idi. Şehrimizdeki bütün 
delenin esaslı bir şekilde tanzimi- • 

orta mekteb, lise, mua1lim ve sa-
ni kararlaştırmıştır. Bunun için 

derhal hazırlıklara geçilmesi vi

layetlere tebliğ olunmuş müca -

dele için muhtelif postalar hazır -

laruruştır. 

Köy mekteblerinde de muallim

ler; bu aylarda, ziradt dersinde .di

ğer mevzulara tercihan cçekirge 

zuhuru• ve müc~delesi hakkında 

talebe:k!re ders ve:·pcekler ve tat

bikat yaptıracaklardır. 

Bir Profesör 
Dün Öldü 

Bir buçuk haftadar.beri Sar -
kom'dan muztarıb .:ılarak hasta 
yatan beynelmilel şöhretli pro -
fcsör Lipman ölmüştür. Profcsö
tlün cenazesi bugün szat 13 de a
partımanından kaldırılacak Üni -
versiteye getirilecektir. Üniversite
de müteveffanın hatıraları anıla
cak ve ilmi kıymeti hakkıııda fi
kirler veren nutuklar bittikten 
sonra tabut, talebenin elleri üs -
tünde dış kapıya getirilecek, ora
da cenaze otomobiline konulacak
tır. Cenaze, Sultanahmede kadar 
takib edilecektir. 

Bando mızıka cenaze marşları 

çalacatır. Oradan otomobillerle 
Ferlköy mezarlığına gidilecektir. 

nayi mektebleri miidiirleri top -
lantıya iştirak etmışlerdir. Toplan

tı maarif müdürü Tedık Kut'un 

başkanlığında yaplmıştır. 

Önümüzdeki salı günü tekrar 
adabı muaşeret meselesini görüş-

mek üzere Beyoğlu Akşam kız 

san'at mektebinde bir toplantı 

yapılacaktır. mukarrerat bir ra -

porla Maarif Vekaletine arzedile 
cektir. 

Milletler Cemiye!i Afyon 
Bürosu Müdürü Se~rimiz~e 

Milletler Cemiyeti afyon ve iç

timai yardım bürosu şdi Eric Ei

nar Ekstrana ile muavıni Bertil 

A. Remberg dün sabat Yugoslav

yadan şehr:mize gelmişlerdir. 

Kendilerini Sirkeci istasyonunda 

toprak mahsulleri ofisi erkanı kar

şılamıştır. Misafirler, Perapalas o

teline inmişler, tetkiklere başla -

mışlardır. Ekslrand ile Remberg 

yarın akşama kadar şehrimizde 

kalacaklar, yarın akşnm Ankara

ya hareket edeceklerdir. Heyet 
Ankarada birkaç gür. kaldıktan 

sonra şehrimize dönecek, buradan 
avrupaya gidecektir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 106 

- Evet paşam, bizi"!"• nemize ge
rek dünyevi eğlenceler .. 

- Doğru buyuruyorsunuz ... Za
mane ricali aldı yürüdü. Ne gece
leri gece ne de gündüzleri gün -
düze benzer ... Allah encamımızı 
hayreyleye .. 

Kaclı Paşa ortalığa taş atıyordu. 
Bu taş biraz da Alemdar Pa~a ile 
Ramiz Paşaya idi. • 

Kurnaz Hafid l!:fendı paşanın 
ıafiyetinden bilistifade derhal to-

parlandı. Usturuplu bir cevab 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

canımızı feda etmiş insanlarız. 

gayrın şerri ile alakadar değiliz .. 
Ahiretimiz için çalışır dururuz ..• 
Bize dünyalık gerekmez paşam ... 

Hafid Efendi, adeta evliya kesil

mıştı. Kadı Paşa, Hafid Efendinin 
açık ve dindarane bir eda ile de
rununu iaş eylemesine çok mem

nun olmuştu. Tesbihini çekerek 
ve lahavle okuyarak mukabele 
etti: 

- Nuru aynim efendim hau"etıe-
Bu mülkü devlete Allah zeval 

~erdi: 

- Bizler din dev Jet 
vermesin ... Din elden gitti. Fıskı 

uğrunda fücur ortalığı kapladı. Hiç biri -

Yeni Terimler 

D 
uyuyoruz ki, Maarif Vekaleti 
mekteb kitablarını baştan 

başa dolduran yeni terimleri 
ıslah etmcğe başlamış, bunlardan 

1 YENi BiR MÜNAKAŞA 1 

Aka emi Sinan için 
ihtifal Yapılmasına 

Neden itiraz Ediyor? birçoğunu kaldırarak eski ıstılah
ları kabul etmiştir. Bu, tedrisatın 
seliimeti bakımından çok mühim 
bir harekettir. Maarif Vekaletini 
takdir ederiz. 

Çünkü, hiçbir esasa dayamnı -
yan bu modem terimler, çocuğun, 
muallimin ve çocuk velisinin ka
fasını boş yere yormaktan başka 
bir işe yaramıyordu. Mekteb ki
tablannda çocuğa bu terimleri 
öjtretmcğe çalışıyorduk. Fakat, 
çocuk, ne hayat, ne cemiyet, ne 
aile içinde bu terimlere tesadüf 
etmiyordu. Öyle bir gün gelecek
ti ki, çocuk, kendi ders kitabın -
dan başka bir kitabı, bir gazeteyi 
okuyup anlıyanııyacak vaziyete 
düşecekti, 

Fakat, Bu Fikir Dinlenmedi, 
İhtifal İçin Hazırlık Yapılıyor 

Sonra da, bu yeni terimlerin he
nüz ilmi etüdleri tamamlanmış, 
taazzuv etmiş kelimeler olmadığı 
da aşikar iken ... 

BURHAN CEVAD 

Zehirlenme 
Vak'aları 
Çoğaldı 

Kalaycılar Kapıları 
Kalaylamıyorlar 

iyi 

•• 
O nümüzdeki 9 isan pazar 

günü, büyük Türk mimarı 
Sinanın ölümünün 351 inci yıldö
nümüdür. Bu münasebetle, her 
sene olduğu gibi, o gün de koca 
mimarın mezarı başında muh
teşem fakat hazin bir ihti -
!al yapılacaktır. M:ı~mafih Gü
zel San'atlar Akademisi bu se
ne ihtifale itiraz etmiş ve badema 
mimar Sinana aid ihtifallerin on 
senede bir yapılmasın1 ileri sür -
müştür. Akademinin itirazı na -
zarı dikkate alınmışs1 da ihtifal
den zarfınazar edilmPmiştir. Dün, 
bu maksadla, Eminönü Halkevi 
salonlarında ihtifal komisyonu bir 
toplantı yaparak programı tesbit 
etmiştir. Buna göre 9 nisan ihti
fali şöyle yapılacaktır. O gün bü
yük Sinı:mın Süleymaniyedeki 
kabri başında saat 16 da toplanı
lacaktır. 

Bahçe~apı 
Faciası 

Müddeiumumi muavinlerinden 

Son zamanlarda zehirlenme Rüat, Milli Reassürans sigorta şir-
vnk'alarımn çoğaldığı görülmüş- keti mümessili, bir elektrik mü -

tür. Yapılan araştımıada bu te- hendisi, Sultanahmed sulh birine. 
semmüm vak'alarının kömür çarp- ceza hiıkirnİ R~id ~.e depo sanibi 
masından ve kalaysız kablardan Hasanın ıştırakile dun Bahçekapı· 
ıleri geldiği teshil edilmiştir. Maa- daki Hasan ecza deposu yangın ma
mafih, söylendiğine göre, bu gibi h_allinde .bir keşif yaP.ılm~ştır. Ke
zehirlenme vak'aları daha ziyade şif heyetının en çok uzerınd~ dur

kalaysız kablardan değil, fena ka- duğu mesele enkaz altındl kalan 
Jaylanmış kaplardan il<ri gelmek kasalar harab olmamışsa kundak
tedir. Mesele şudur. Büyük bir çı Ali tarafından kmlıp kırılma

kısmı seyyar olan k'laycıların işi ı dığı ve Içlerinden para alınıp alın
ihtikara döktükleri, kapları par- madığı keyfiyetidir. Enkaz henüz 

]atmak için kalaydan başka bir tamamen kaldırılmadığı için ka -
madde kullandıkları, belki de ka- salar meydana çıkmış dcğı!dir. 
!ayın terkibini bozdukları aile Tahkikata devam edilmektedır. 

muhitlerinde söylenmektedir. Be

lediyenin, seyyar kalaycılar hak
kında icabeden tedbirleri almakta 
gecikmiyeceği ümid edilmektedir. 

Osman Gazi'ye 
Aid Heykel 

Me-asime İstiklal marşJe baş
lanacak, ondan sonra yüksek mü
hendis mektebinden. Üniversite -
den birer taleb, mimarlar, mü -
hendisler birlikler', nafıa J.en 
mektebi mezunları cemiyeti namı
na bir kişi nutuklar söyliyecek!el'
dir. Bundan sonra m .. rasime yine 
İstiklal marşile son verilecektir. 

Diğer taraftan o gün saat 15 de 
Silleyma1'iye camiinde mimarlar, 

halita ve talebeye koca Sinanın 

eserleri ve hayatı hakkında iza -

hat vereceklerdir. Prcgramda, o 
gün pazar tatili yapıldığı ıçın 

ya bir gün evvel yahud bir gün 
sonra, bütün ilk mekteblerde mu

allimler tarafından b.iyük Sinan 

hı.kkında talebeye malumat ver
mek de vardır. İhtifal günü, Si
nanın kabrine çelenkler konacak
tır. 

Erazi 
Tahrir 

Faaliyeti 
Kat'i Netice Mayıs 

Sonunda İlan Edilecek 
1 

Maliye Vekaleti birkaç seneden-' 
beri yapılmakta olan arazi tahriri 
neticeleri hakkmda yeni kararlar 
lamıştır. Vekaletin b11 kararına 
göre arazi tahriri neticeleri mayıs 
1939 sonuna kadar kat'ilcştirilip 

ilan edilecek ve 1939 mali yılından 
itibaren bütün arazi parçaları ü
zerinde yeni tahrir neticeleri tat

bik ve ona göre vergi tarholuna -
caktır. Tahrire aid ihbarname tan
zim ve tebliğ işleri 15 nisan 939 
tarihine kadar bitirilmış bduna
caktır. Tahrir itirazlarının mayıs 

sonundan evvel tetkik ve karara 
bağlanmasında hiç bir gecikmeye 
meydan verilmiyecek, vilayetlerde 
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A:aç 
Bayra ı 
Hazırlığı 

Al!aç bayramı bu se:ıe memleke
timizin her tarafında geçen yıl -
lara nazaran d'lha büvük mera
sim ve geniş bir programla kut
lulanacaktır. ZirMt Vekaleti, ağaç 
bayramı münasebetile dün vila -
vete bir tamim göndermiştir. 

Bunda ezcümle şöyle denilmek
tedir: 

•Ağaç bayramının; büyük Milli 
Şefimiz İsmet İnönünün, ağaç ve 

orman mefhumuna vermiş olduk
lan kıymet ile mütenasib bir şe

kilde daha şümullü ve asaslı ya
pılması arzu edilmektedir. O gün; 
fidanların, kanunun gösterdiği 

şekildeki rıerasimlP dikilmeleri 
ve ağaç sevgisini genç dimağlara 
kuvvetle aşılamak için vilayet, 

kaza ve nahiye merkezlerile mek
teblerin ve askeri klt'alann bu 
törene iştirak ettirilmeleri tebliğ 
olunur.> 

Talebe İçin 
Kamplar 

Hazırlanıyor 

Bizdeki Laübalilik 

M 
ekteplerdc adabı muaşeret 
kaidelerinin talebeye öğre
tilmesi, ne kadar büyük bir 

noksaoımızı karşılıyacaktır. 

Eski senelerin kökleşmiş bir i
tiyadı ile, bizde halk ekseriyetle 
laubalidir. Basit adabı muascret 
kaidelerini bırakınız, lr.üçük ter
biye prensiplerini dahi ihmal ede-
riz. Bu, bizim nezaketsiz, 
ıuioi;ıiet sahibi oluşumuz -
dan değil, bir alışkaıılı -

ğın verdiği halden ileri gelir. Ge
çen gün, vapurda, tam lr.ar~ımda 
oturan yaşlı başlı ilr.I vatandaş o 
kadar çirkin ve müstehcen keli
melerle konuşuyorlardı iri, etraf

ta bulunan diğer yolcular, onlarm 
namühesabma hicab duydular. 
Çok acıdır ki, bu yüksek sesle ko
nuşmalan, sabahleyin mektebe gi
den lnz, erkek bir çok talebe de 
duyuyordu. 

Talebe, mektebin tesirlerinden 
çok, haricin göreneğine uyuyor. 
Böyle sözleri duyan çocuklar, a~ 
oi şekilde koouşmağı bir hüner 
sayıyorlar. Talebenin dışarda da 
hal ve hareketinin kontrol cdil
m.esi, icabında zabıta ve ;mnal

limler tarafından müdahale olun
ması çok yerinde bir hareket sa
yılacaktır, kanaatindeyiı·ı. l''t·n:ı 

hareket ve kelimelere tiiğer va

tanda~lar arasmda tesadılf ettiği
miz vakit, hicab duyarız. sinirle
niriz, fa\ı:at, ayni hareketlerin ta

lebe arasında görülme·•i lıi~• a~ rı
ca müteessir eder. 

Umumun nazarında, dı~arda, 
talebemizi daha çok ciddi ve agır tir. Kamplar paralıclırlar. Ve ta-
başlı olmağa mecbur etmeliyiz. 

mamen terbiyevi mahiyettedir. Bu 

Tatil mevsimi yaklo.ştığı cihetle 
maarif müdürlüğü, l:arnp hazırlık

larına başlamıştır. Bu sene, birkaç 
senedcnberi yapılmıyan orta mek
teb ve lise kampları da ihya edıle

cektir. Kamplar, şimdiye kadar 

ilk mekteb talebeleri için takib e

dilen esas üzerine tcrt'b edilecek-

R1'.ŞAU t 1'lı'ZI 
açık.hava kamplarının resmen ya- l-------------
pılması mulad olan askerlik kamp-
ları ile hiçbir alaka ve münasebeti:·••••••••••••••• 
yoktur. Bu gibi kamplara kızlar 

da iştirak edebilecekt:r. Klz ve 
erkek talebeler ayrı ayrı yerlerde 

kamp yapacaklarclır. 

-*-
Dokumalarımız 

Beğeniliyor 
Memleketimizde gittikçe inki -

şaf eden basma ve dokuma sana
yiine karşı haric meır.Jeketlerde 

gösterilen alaka çol: artmıştır. 

Ezcümle bez ve emprime kalitele
lerimiz Suriye, Filistin, İran ve 
Yunanistanda pek beyenilmiştir. 

Buralardan yeniden mühim sipa
rişler verilmiştir. 

Kanunlar önünde mutlak mii
ıavat kabul eden ve hiçbir fer· 

de, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, 
hiçbir cemaate imtiyaz tanıını

yan ferdleri halktan ve halkçı 
olarak kabul eden Cumhuriyet 
Halk Partisidir. 

• 
Milletimizin büyük fedakar

lıklarla elde ettiği inkılôb esas
larını muhafaza eden, ve inkı
lab prensiplerinin hiç birinden 
fedakarlık kabul ctmiyen te -
§Ckkül Cunıhuriyel Hallı Parti
sidir. 

• 
Etrüsk 

Mes'elesi 
1323 de Yapılan ve 

Sivas - Erzurum Yolu 
Üzerinde Duran 1-'eykel 

Kırılmıştır 

valiler ve hususi muhasebe mü - --0-- Devlet idaresinde bütün ka
nunların, nizamların ve usul
lerin, ilim ve fenlerin mua:·ar 
medeniyete temin ettiği esas 
ve şekillere ve dünya ibti)·aç
larına göre yapılmasını ve tat
bilr. edilme>inj prensip olarak 
kabul eden Cumhuriyet Halk 
Partisidir. 

Denizbankın Etrüsk vapuru üze
rinde Alman teknik heyetinin iki 

haftadanberi yaptığı tetkikler bit- Orta Anadoluda Hafik kasaba -
miş, vapuru seyir hahnde de göz- sında 1323 de, birinci Osmanlı Pa

den geçirmek lüzumu görümüş - 1 dişahı Osman Gaziyi temsil"n bir 

tür. Dün, bu maksadla. Salıpazarı heykel yapılmıştı. Heykeli o tarih
önünde demirli dura>ı vapur, tec- te kimin yaptığı henüz anlaşılama
rübe seferine çıkarılır~ştır. Bu se- lmıştır. Sivas - Erzurum_ yolu üze
ferde Alman mütehassısları ile rine konulmuş olan bu abıde, ora

birlikte Türk teknisyenleri de ha- dan geçenlerin mutlaka nazarı dik
zır bulunmuştur. Etrükte yapılan katini celbederdi. Şimdi ise söy -

tetkikler, bu tecrübe seferinden 
sonra tamamlanacak, Almanlarla 
müzakerelere başlanacaktır. 

mizde hamiyet kalmadı. Her bire
rimiz çengi çeganeye daldık... De
dim ya, Allah encamımızı bay -
reyleye ... 

- Hep duamız bu paşam .. 
Kadı paşa; sözlerini bitirir bi

tirmez olduğu yerden doğruldu ve 
son söz olarak şunları söyledi: 

- Korkarım bu devlet inkıraz 
bulmasın ... Çünkü işlcıimize akıl 
ve hikmet müdahale edeceği yerde 
desise ve hile müdahale etmiş bu
lunuyor ... 

Hafid Efendi; konıı~!Tlayı tadın
da bı~akmak ve bir pili kırmamak 
için cevab vermedi. Kadı Paşayı 
yalak odasına teşyi etti Ve ayrı
lırken de paşaya şunları söyledi: 

- Paşa hazretleri... Gece bir 
emriniz olursa çocuklar nöbet tu
tacaklardır ... Rica ve niyaz eyle
rim eviniz gibi hareket buyuru -
nuz ... 

- Teşekkür ederim... Çocuklar 
zahmet etmesinler .. 

Jendiğine göre bu heykelin yerin-

de yller esmektedir. Küçük heykel 
hem kırılmış, hem de başı koparıl-

- Emredersiniz Paşam ... Gece 
halidir bu ... 

- Evet; ben her gece bir iki 
defa kalkarım ... Dışa> ı çıkarım ... 
Malümu aliniz ne de olsa ihtiyar
lık ... 

- ...... 
- Allah rahatlık versin hoşça 

kalınız .. 

* Kadı Paşa; yatak odası daire -
sine geçtiği zaman kerşısında iki 
nevcivanın buyur ettiğini gör -
müştü. 

Fakat; bu iki genç nekadar da 
terbiyeli ve nazik idi. Kız cariye
nin başı tamamile örtiilü idi. Genç 
çocuk da hicabından kızarıyordu. 

İki genç Kad1 Paşanın soyun -
masına yardım etti. Dinç ihtiyarı 
baştan çıkarmak için fırsat kaçır

mıyorlardı. 

Fakat; her hareketlerini çalımlı 
yapıyorlardı. Paşayı ~oydular. gi
yindirdiler, havlusunn tuttular ve 

dürleri kazalarda kaymakamlar bu Ücretli İskan Memurları 
işleri yakından takib ederek vak-

tinde binmesini temin edecekler
dir Bu işlerin vaktinde yapılma-
ması arazi tahrir neticelerinin 939 
mali yılına tatbik edilmemesine 
sebeb olacağından sebeb olan me
murlarla amirleri hakkında hiç bir 

sebeb ve mazeret nazarı dikkate 
alınmadan kanuni takibat yapıla
cakve tahririn geç tatbin edilme

sinden dolayı bir zarar vukua gel
miş ise, bu zarar da memur ve a-

Bazı sebebler dolayısile ücretli 
iskan memurlan kadrosunda ta -

sarruf yapılması Sıhhat ve İçti -
mai Muavenet Vekaleti tarafından 
muvafık görülmüştür. 

Binaenaleyh ücretli iskan me

murları kadrolarında vuku bula- ,••••••••••••ı:ı 
cak münhallere yeni memur tayin -
olunmaması dün Sıhhat ve İçti - •-------------, 
mai Muavenet Vekaletinden teb-
liğ olunmuştur. 

mirlere ödettirilecektir. I• ___ .,_, ___ _, ___ _ 
Birim izin Derdi 

Hepimizin Derdi 
mıştır. 

Müzefer idıaresinin 
katini celbederiz. 

nazarı 

yatağına yatırarak YQrganı ört -
tüler .. 

Yatmadan evvel, genç gul3m 
sordu: 

- Paşa hazretleri, şerbet emir 
buyurursanız getireyim .. 
Kadı Paşa; şöyle ır.ukabelede 

bulunmuştu: • 
- Gece kalktığım znman almak 

mutaclımdır. Hazır edersen;; iyi 
olur oğlum .. 

- Başüstüne paşam ... 
Paşa yatmıştı. Yalnız; }{asan 

Canın güzelliğine da~ anamamış 
ne de olsa biraz sendelemiş ola -
cak ki çocuğun yanağını okşa -
mıştı. 

Hasan Can evliyayı bile çileden 
çıkaracak derece güzeldi. 

Hele Mihriban kıza diyecek 
yoktu. Kurnaz Hafid Efendi; Ka
dı Faşayı her iki taraftan birden 
avlamak arzularına açık kapı b1-
rakmak için iki gence de serbesi
yet vermişti. 

Türk kadınına da hürriyeti
ni ve rey hakkını ilk veren 
Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Kadı Paşanın biraz acayib meş
rebde olduğunu Hasan Can der
hal sezmişti. 

Demek, Paşanın kadınlarla işi 
yoktu. Meşrebi başka idi. Tevek
keli değil, Paşanın evinde ikbal -
ler ve gözdeler yoktu. Yine te -
vekkeli değil, paşanın evinde çenki 
çegane yoktu. Evliya gibi gözüken 
Kadı Paşanın meğer çok mekruh 
bir huyu varclı. 

Kaclı Paşa yattı. Fakat; birden
bire gözlerine uyku girmedi. Gö
zü ve kalbi Hasan Canda kalmıştı. 

Lakin elinden bir' şey gelmezdi. 
Nasıl olur da foyasın: meydana 
çıkarabilirdi. 

Paşa yatağında bir iki döndü. 
Düşündü. Neden sonra, hulya -
!ara dalarak uyudu. 

Hasan Can; işi çakmıştı. Kaclı 

Paşa yatar yatmaz kahyasına koş
tu. Gülerek: 

- Efendim; Kaclı Paşa yaka -
landl.. (Devamı varı 

Sokaklarda Kavga 
Eden Mekteb 
Çocukları 

Bu&'ün N1$anıat,ında «111. C.• 
bnsalı okQut'umuz eok mıihim 

bl.r meseleyt> temas f'derek diyor 
ili; 

•- Ni$antaşında J'&nJana iki 
tane ilk mekteb var. Bu mekkb .. 1 
terin öfle ve akşam tatillerinde 
blnler<>e ı;ocull blnlen 8ollaP <•
kıyor. Utmen her .-un, bu bUyUk 
caddeJl dolduran ÇCH'Okların bir
blrlle caddede kavp ettı.klerlnl, 

Ust başlarının çamur içinde hl -
dıfım 1"Örü7orum. Bo çocuklara 
:mekteb hocaları biru 110kü. tt>r
biye.si verseltr, ve çoeokla.r mt>k
tebden çıkarken bu noktayı b:?. -
tırlatarak bazı terbfyevl tehdid -

)erle ı-öz:lerlnl korkutmak aibi <'&• 

relere ba~ar fena olmaz . 
mrım. Bu, benim aklıma Ct"len 
bir terbiye ,.e korunma ı:aresJ • 
dlr. Bu iı;•• külhır dlrelı:Wrlüğu <i 
koyarsa:, elbt!tte ve şüphW:ı ki, 
çok dalıa ilaMlll ve miİ<mlr l<'d
birler alabUlr. Herhalde bu, so • 
kaklardaki tocuk kavıalarmın Ö• 

nüne ce('UmeJldir.• 

M-l•yl İstanbül Küllür Dl -
rekWrlütfuıün dikkatine aıuderts. 
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( Meraklı Şeyler i 1 

BİR KATOLİK MİSYONERiNtN HÔK 
• 

BAŞINA GELENLEa on a Daha Fazla 
Kuvvetlenecek 

l'D) lr katollk mls}'onerl Sudan ha· 

~ vallsi.nde vahşilerin içinde pro

paranda 7apmala memur olmuştu. 
l\llsyoner, cesur ve vazUesinl bl • 

hakkın ldrik etmiş bir uı oldufundan 
korkmadan Yamyamların içine kadar 
l'irlyor ve onlara b&.ollklik dersi ve .. 
rlyordu. 

Bir Çorap Davası 
Japon Donanması Diğer Devletlere 

Faik Bir Hale Getirilecek 

Mıyaına kabilesi reblnl IJlden IJIJe 
,-ola l'ctlrmlştL Ona şu J'Olda bir den 
de vermişti: 

- İki ü9 kadm almak haramdır-, 
in.san dalma tek bir kadınla evlenip 
7aşar. 

B ir kaç sene 
evvel.. 
Çok eski bir 

macera değil 
Talimhane mey

danındaki apar -
tımanıar y11ni yük· 
seliyordu. 

Japonya - Çin Sulhü Kabil mi?. 
Mirama kabilesi reisi rahibin llk

rinl kabul etmittl. 
Bir cün, iki kar1S1ndan birini orta

dan yok ederek tek bir kadml ile kal· 
mak istedi. 

Eski adliye bi • 
nası henüz yan -
mamıştı. 

Bir gün, bilmem 
kaçıncı h li k u k - ..... ------ Kadını pişirdi. Elinden ırüzel ye • 

mekler yaph. l\tlsyonerl de ziyarete 
çağırdı. 

l:'edUer, içtiler ... Ziyarette Mlyama. 
kabilesi rclslnln ya.nmda çift kadın 
7crine tek bir kadın olduluau göre 
ınisronrr sevindi. Ve şunları söyledi; 

- Nihayet; dtdlğ'iml k:ıbul etttnlz.. 
Tf"k kadınl:ı. yaşamağa karar verdiniz. 
llazretl İsa da bOyle emir ediyor. 

1'Jiyam:ı kabilesi reisi ıülerek ce
va.b verdi: 

- Evrt: dcdlflnl< clbl nauetl fsa· 
nın emlrlrrlnl yerine cetlrdim .•• Gen4;1 
karımla yalnı:ı kaldım. Öteki karımı 
da plşlrdlm. İşte; iflyeUe yediğimiz o 

idi. 

1 mahkemesinde ve· 
kilimi bekliyor • 
dum. Mübaşirin: 

- Nevzad Be • 
eeeey... Medıha 

Hanıııım .. 
Diye bağırma • 

sile, d•nleyiciler a· 
rasındı; büyük bir 
ha. ekct gördüm. 

1 Bızim davanın sı

rası gelmemişti. 

Japon donanmasından bir filo Hairıan adasını i§gal ederken Deyince: misyonerin aklı başından 

ırıttL 

Temiz giyinmiş birçok. kadın
ların, bu davayı takib etmek üze
re salona girdiklerini gorunce, 
ben de kalabalığa karıştım .. Din· 
leyiciler arasında oturdum. 

dum. Yatak odamıza girdim .. Pi· / 
;amalarımı karıştırırken, odanın 

balkonunda bir ipekli çorabın sal· 
!andığını gördüm. 

U 
zak Şarkta Çinlilerle Ja" 
ponlar arasındaki harbin ne 
vakit biteceği kestirilemi • 

yor. Dünyanın iki senedenberi 
sürüklenip gelen büyük mesele
lerınden biri de budur. Fakat Av· 
rupa matbuatının, t.ilhassa İngi· 
!iz gazetelerinin yeniden Uzak 
Şark işleri!e bugünlerde meşgul 
olmağa başlamasındaki sebeb har
bin uzayıp uzamaması değildir. 

Şimdi asıl nazarı dikkati celbe • 
den cihet Japonların 6 senelik i 

yepyen bir deniz programı ile 
meydana at.Imalarıdır. Buna da· 
ir Taymıs gazetesınin Japon pay-

tahtındaki muhabiri tarafından 

verilen etraflı malumat vardır. 

Bu altı senelik deniz programını 
başarmak için tuzum görülen 
masraf 1,205,000,000 pendlr. 

Bunu İngiliz lirasına çevirince 
aşağı yukarı şunu tutuyor: 

.120,500,000 İngıliz lirası. 
Japon kabinesi geçen günkü 

toplantısında bunu tasvib etmiş· 
tir. 

Yine programa göre deniz tay
yareleri yapmak üzere 300,000,000 
pen sarfedilecektir. Bundan baş· 

ka karada ve denizde yapılması 
lazım gelen tesiSat ve inşaat için 

CİPLOtv ATLP.R ARASl~DA: -
Yabancı Dil Bilmrmek 
Muvaffakıyete 

Mani Değilmiş / 

Hiç lisan bilmiycn, fakat lngilte
renin en muktedir Hariciye 

Nazırlarından Halifaks 

V 
akit vakit dil !;ilmek, bil • 
memek bahsi tazelenir. Bir 
İngiliz gazetesinin yazdığı 

bir yazı bu hususla şayanı dik -
kattir. İngiliz devlet adamları -
nın ileri gelenlerinden hangileri 

J"tbancı dilleri bilir, yahud bil • 
mez bahsi en ziyade hatıra gelen 
şu olsa gerektir: 

Elbette Hariciye Nazın yabancı 
bir dil bilir denecek. Halbuki İn
giliz Hariciye Nazırı Lord Hali • 
faks kendi ana dilinden başka -
sını bilmezmeş. 

Başvekil Çemberlayn Fransız· 

ca bilir. Fakat bundan iki sene ev· 
ve! ölmüş olan büyük kardeşi Sir 
üsten Çembnlayn ya·t.ancı dil 
bılmek bahsinde çok üstün olan bir 
diplomattı. Çünkü vaktile Fran
ada çok bulunmuş ve fransızcayı 
yerinde öğrenmiştı. Ondan son· 
ra Almanyaya gitmiş, Almanya
da da kalmış, almancayı da çok 
iyi öğrenmişti. Üslen Çemberlayn 
gençliğinde Alma:ıyada iken Bis· 
mark'ı da görmüş, Almanyanın 

bu meşhur adamı ile görüşmek 

fırsatlarını elde etmişti. 
(Devamı 1 inci sayfada) 

. 

de 5 sene zarfında sarfedilmek Ü• 

zere 180,000,000 pen liızım gel • 
mektedtr. Japon bahriyesi için 
sarfedilecek paraların mecmuu 
1,693,000,000 pen, yanı şöyle böy· 
le 169,300,000 İngiliz lirası olarak 
gösterilmektedir. Japonyanın de
niz programı millet meclisi büt· 
çe encümeninde müdafaa eden A· 
m.ral Yonay esasları şöyle anlat
mıştır: 

- Japon donanması dünyadaki 
en kuvvetli deniz devletinin ma· 
lik olduğu donanmaya müsavi ol· 
malıdır. Bu birinci noktadır. Bun· 
dan sonra ikinci olarak şu gel
mektedir: Amerikalıların yeni bir 
programı vardır. İngilizlerin de 
dört senelik yeni tir programı 
bulunmaktadır. Bunlar nazarı dik· 
kate al narak Japonya yeni bir 
progra'JI hazırlamıştır. Bundan 
sonra Uzak Şarkın vaziyeti gel • 
mektedir: 

Am ralin dediğine gör~ Uzak 
Şarka yeniden nizam vermek ı· 

için devletler arasında bır ih ılaf 
çıkacak olursa Japon donanması 

(Devamı 7 inci sayfada) 

İKİ VlLDlZ KARŞILAŞIYOR 

lleyetşlnaslar: cİki yıldız blrıbtr11e 
kaf1ıla.şır, çarpl,fırsa. di.i.nya lçln alt· 
üst olur.• derler. Dotru ... Fakat, blıtm 
karşılaşmalanndan babsedeceflmb 
7ıldııılar bÖylesl detll ... 

Fransızların (Tiyatro kralı) Sap 
GUrlntn sayesinde (Parls kratiçele • 
ri) nden biri olan Jaklln Delübak ko
casından, yani Saşadan boıandL Ktt 

sporlıırlle m~gul olmak, kendini o
yalamak tçin İsvlçreye, (Vilar) a ıuu. 

(VIJar) a blrkac rün evvel Prırns 

Sahibzade Azam da celmlştl. 

Haydaribad Ntzamıntn oğlu olan 
Prens. Ilindlstanın en zenC"lnlerınden

dlr ve .sakıt halife Abdülmecidin kızı 

Dürrüşeh\.·ar ile evlidir. l\taiyetlnde, 
'!\J:ıbeyincl. teşrifatçı, hademe olmak 

üzere 38 kl'il vardır. 

Prens da~ meraklısıdır. 1\-latmazel 
Delübak da ... 

Yalnız inıııız kızlarlle dan>rdcn 
Prtns Fransız yıldızını da bir laaıoy,\ 
davf"t ediyor. Bir tango, bir vaıs der
ken ,C"Önli.i.nil de kaptarıyor. ile:- ı:cee 

şuh Fra.n-.;ıı: kadınlle oynuyor, ı,&l4 .. 

panya itiyor. 
ı ·ihayet bir ,(Ün, tıpkı peri m~•Oll· 

larında. olduğ'u gibi. PreM memlck~ -
tine dönüyor, Fransız yıldı:ı.ı da ea
rl..,c ..• 

Mahkemenin bu davaya yeni 
başladığı anlaşılıyordu 

Bir kıskançlik ve ayrılık da • 
vasıydı bu. 
Davacı otuz beş yaşlarında si

nirli bir erkek. Mazmın sandalya
sında oturan da rir~: beş yaşla
rında sarı saçlı, hırçın bakışlı bir 
kadındı. 

Her iki tarafın da vekili vardı. 
Hiıkim, davacıya: 

- Anlatınız .. 
Dedi. 
Davacı anlatmağa başfadı: 

- Bendeniz çok kıskanç bir er
keğim. Kanma her zanıan ufak 
bir hadise bızi birbırimizdcn ayı· 

rabilir derdim. llcnüz ikı senelik 
evliyiz. Karım bazan annesine gi· 
der ve geç vakit dönerdi. Bu yuz· 
den sık sık münakaşalar yapar -
dık. Bir akşam apart;mana gel • 
dığim zaman karımın yine anne· 
sıne gittiğini hızmctç;den öğren· 

dim. kayınvaldemle aram açık 

olduğu için, onun sık sık annesine 
gitmesine tahammül edemiyor -

1 

•En Nefis Şark Musikisi ile - En Wükemmel 
,, 

Türkçe Sözlerile ... Kendi Dilirr:izde Konuşan 
ve esrarlı Hindistanı en cana yakın lıir BŞk mevzuu içinde canlandıran Racaların muhteşem sarayların· 

da Filime alınmış - Muazzam Mizansenli 
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• 
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Baş rollerde: Unutulmaz ŞEYH ~MED filimterini RAMON NQ VARRQ 

ve Şeyhın Aşkı yaratan 

fv':usiki kısımlarını tertib eden: M. C. ve üstad CEVDET KOZAN 
Eaşlıca şerkı ve gazeller HAMiD DİKSES ve K. SAFiYE 

Perşembe a'.tşa:nı i P E K ve S A AY sinema~arın1a Bir~en 
........ ımıııı .................. 1. 

1 

' 1 

Avukat çant.Sından çorabı çı-
kardı: 

- Buyurunuz ... 
Nevzad Bey sözüne devam etti: 
- <;:orabı balkondan aldım .. Fa· 

kat. içinde bir küçük kağıd par -
çası vardı.. Heyecanla kağıdı çe • 
kip çıkardım. 

Avukat bu kiığıd parçasını ha
kime uzattı. Hakim tetkik ettik • 1 

ten sonra, z•bıt katibine verdi: 
- Oku bakalım .. 
:~bıt katibi okumağa başladı: 
cŞekeriml 

cDiin gece bekledim, gelmedin .. 
Galiba sizin moruk yine eve er -
ken dönmüştü .. Bu yüzden çıka
madığını anladım. Yarın akşam 

Aıla1ı aşk1na erken<'e gelrnege 
gayret et. Üç giindür seni kolla
rımın amsında sıkıp öpemediğim· 

den o kadar mu:taribi>n ki.... 
Davacının gözlerind~ şimşek -

!er çakıyor, suçlu sandalyasında 

oturan genç kadın da için için gü· 
lüyordu. 

Hakim suçluya döndü: 
- Siz ne diyorsunuz, Mediha 

Hanım? 

Nevzad Beyin karısı souğkkan
!ılığını muhafaza ediycrdu. Aya· 
ğa kalktı: 

- Bu vesikalar karşısında söy· 
liyecek söz bulamıyorum. Fakat, 
sizi şerefimle temin ederim ki, ben 
kocama ihanet etmedım ve etmi· 
yorum .. Akşamları gc; kaldığım 
zamanlar annemde oldugumu her 
zaman isbat edebilirım 

Nevzad bağırmak <Jtcdi: 
- Bund&n daha büvuk. daha e-

1 
saslı · •·ika olabılır mi• dos· , 
tuna bP· .• ocr moruk dive tanıtmış .. J 

Artık !:ıöyle bir kadtn!~ nasıl ya- 1 
şanabilir? Heyetı hak:meden der·/ 
hal ayrılık karan talel:; edıyorum.ı 
Hiyanetin bundan başka türlüsü 
olur mu? 
Nevzadın avukatı da ayni de • 

lail üzerind~ durarak mahkeme
den ayrılık kararı istiyordu. 

- Ne vo.r Fazıl?. 
Fazıl sadece inliyor, doktor ark,daş .arını ken· 

di yanında gôrnıekten duyduğu teselliyı dılinden 
çok bakışlarında bellı ediyordu. 

Güney kendi kendine düşünüyordu. 

Yazan: 
İSKENDER F. SERTELLİ 

Mediha Hanım ve vekili ha.la 
suçlu olmadıklarını ve Nevzad 
Beyin bu hususta şahid göster • 
mesi talebinde ısrar ediyorlardı. 

O güne kadar hukuk mahkeme· 
!erine buna benzer bir dava düş· 
nıemişti. Mahkeme hı>yeti hayret· 
ler içinde, her iki taraf! da dinle· 
dikten sonra. müzakereye çekil • 
mek üzere celseyi beş dakika ta· 
tile karar vermişlerdi. 

Bu sırada dınleyicilcr arasındaO 
yirmi yaşlarında güzel bir kadın 
ayağa kalkarak,yüksek sesle ba· 
ğırdı: 

- Bu davanın esrar perdesini 
şimdi yırtacağım. hakim Bey .. Bil 

dakika bana söz söylemek hakkı· 
nı verir misiniz? 
Hakım ayağa kalkmıştı: 

- Ne istiyors~n? diye sordu: 

Genç kadın dinleyidler sıra • 
snıdan ortaya atlıyarak: 

- Benim bir tek çorabımın yap· 
tığı muziblik. bu mes'ud aile yu· 
vasını az kaldı yıkacaktı. 

Dedi.. Herkes hayretle genç ka· 
dına bakıştılar. 

Hakim, genç kadına söz verdL. 
- Anlat bakalım .. 
Genç kadın gülmemek için ken· 

dini zor tutuyordu. Anlatmağa 

başladı: 

- Bizim apartımanın arka o • 
daları, Nevzad Beylerin yatak o· 

(Devamı 7 inci sayfada) 

1 
Radyo 

Porarnmı 

Ankara Radyosu 
BUOtlN 

18.35 lltüzlk (Dans pl.iklan). 
19 Konuşma (Türkiye postası) 

19,15 Türk müzikl (Fasıl h<"ye 
Sariye Tukay ve Tahsın Kara ... 11 
20 Ajans, meteoroloji habe..lcrJ 

raa t borsası ( fia t). 

20.15 Türk mtiziil: 
Çalanlar: \'ccihe, Refik Fert:ın, RU• 

ten Kam, Cevdet Ko:ıan, Rc$tl ı:rcr. 
Okuyanlar: Nt'Cllll Ri.7.a Abıskan, l\fC

Jek Tokı-öz. 

1- Osman Beyln - Segah pf!1rcvt. 
2- Tanburi All Erendl - Ser:i.b ,ar· 

1u - Dllharabı aşkınım. 

3- Hacı Arlf Bey - Seı-ilı prkı • 
Olmaz 11aç slnel satpareme. 

4- Ruşen Kam - Kl'mcoçe taksimi. 
5- Suphl Ziya!"!.. l\ti.i.stcar şarkı "" 

Don~ck mi bu a•!:ın pfaiından. 

6- llalk turlcl· .... Bi.ılbt.il ta.şda o• 
rezer, 

1'- Halk tilrk&1.lo1 .. Esmer buıilJI 
ağlamış . 

8- Ahmed Raslmin .. Hlcaa tarkLSI" 
Can hastasıyım. 

9- l\oluslafa Naflzlu • lllcaı: p.rkl!S'" 
GötsUnde açllmıt. 

lO- lllcaz ..::arkı .. it.urda mecUt 
işıkan. 

2 l l\otemleket saat ayarL 
21 Konuşma (Hukuk Uınl 7a1fl1S 

kurumu). 

21.15 E•ham, tahvltil, ka.mblyo • 
nukut borsası (fıat) 

21.25 Ne!i!'ell pl.iklar - R.. 
21,30 l\tüıik (Radyo orkestrası • ŞtfJ 

nasan Ferit Alnar). 
22,30 ~Illzlk <Etlenedl plaklar). 
23 Müzik <C•~band • Pi). 
%3,45 • 24 ô\on aJ:ı.ruı haberleri ve 

1arınkJ ır.,,••am . 

lARIN 

IZ.35 Türk müziği - PL 
l3 llemleket u.al ayarı, ajans. me~ 

teoroloJI lıaberlerl. 

Teknik, stil, bakım, bütün berşey değişmiş olmak· 
la beraber eskıden•alınacak ve yeni batı buluşla· 
rına karşı en çok iliıç bakımından:Bu bizde vardı, 
ve eskı hekımıerimiz şöyle kullanırlardı ... denecek 

çok şeylernniz vardır. Bugüne hiçetkisi olmasa bilt> 
eskinin büyük varlığını çıkarıp ortaya koymak, 
onu muzeleştirmek, anıtlaştırmak bile kötü şey mi? 

YOS 
No.106 -----Yazan: ETEl\l İZZET BENİCE ___ .. __ mı 

- Bunların üçü de çok tanınmış, bilgilerine 
güvenltri olan hekimler. Bir araya gel;nce bakalım 
bıribırlerine karşı durumları ne olacal: ve bir nok
tada berleşecekler mi?. Merak edilecek şey! 

13,15 • H l\olllılk (Riyaseti Cumlıııt 
Bondosu - Şef: hısan Künçer). 

Uüney hiç ses çıkarmadan dinliyor, Rüştü Çap· 
çı da söylüyordu: 

- Gerçekten ben sizin bu tarafınıza bayıli • 
rım. En yeninin içinde en eskiyi de eleyen, yabud 
en yeniyi de hamur eden bir kafanız var. 

Ve bırden Güneye döndü: 

- Siz üstad, tanımıyorsunuz. 
Dedi ve: 
- lloş beni de tanımıyordunuz ya?!. 
Diyerek ilave etti: 

- Doktor Rusçuklu Hakkı. Hepimizin scvgl .v• 
saygısını dcrliyen hekimimiz. 

Rüştü Çapçı şendi. Güler yüzile: 

- Biz lakırdıya daldık, hastayı unuttuk. 
Dedf, yine sanki kendi konuşkanlı~nı bağış • 

!atmak ıstıyormuş gıbi: 

• E çok da vakit kaybetmedık. Kahvelerimizı 
içlik 

Dedi. 
Rusçuklu Hakkı: 
- Fazılı görsek artık.. 
Diye kalktı ve Rüştüden sordu: 
- Nesi varmış?. 
Rüştu: 

- Bilmem göreceğiz. 

Dedi, hep beraber hastanın yattığı odaya yü· 
rüdüler. 

Fazıl iniltiler içindeydi. Çok kuvvetli bir nöbet 
geçiriyordu. 

Rüştü Çapçıyı, Rusçuklu Hakkıyı görür gör • 
mez, hemen ateşli ellerini uzattı: 

- Ölüyorum galiba.. 
Rusçuklu: 
- Bırşeyin yok .. Dur baplım ..• TelA.ş ediyor· 

sun .. 
Derken sokak kapısının zili yine çalındı, Gil • 

ney hemen dışarıya çıktı. 
Tekrar odadan içeriye gelırken Akil Muhtarla 

beraberdi. 

O ötekilerini, ötekiler onu ~örünce hepsinin 
birden ağzından bir ses çıktı: 

-A ... A ... A ... 
Rüştü Çapçı: 

- Galiba hastane açıyoruz ... Neredeyse bütün 
hekimler Fazılın başında toplanacaklar ... 

Dedi: 
- Buyurun profesörüm .. 

Diye Akil Muhtarın elini sıktı. Rusçuklu ile de 
aralarında saygılı bir esenleşme oldu. Akil Muhtaı 
sarıdan aklanan kırpık bıyıklarını sıvaya sıvayr 
sordu: 

- Ne var, ne olmuş Fazıla?. 
bitirir bitirmez hemen geldim. 

Ve hastanın yanına ilerledi: 

Fakültede dersı 

Akil Muh,ar alçak gônü.lü!üğıin içıne sığdırdığı 
bir bılginlik otoritesi ile hekim arkadaşlarına dön· 
dü: 

- 3iz baktınız mı?. 
Diye sordu. Rüştü Çapçı: 
- Biz de şimdi geldik profesörüm. Siz bir bak

sanız ... 
Dedi. Bu arada bir seremoni taşladı. 

- İlkönce siz baksanız ... 
- Yo, siz varken bize düşmez-
- Niçin böyle?. 
- Yo ... 
- Siz profesör .. : 
- Siz hepimizın büyüğü ... 
- Siz en bilgin hekimimiz .. 
- '>iz .• 

(Devama var) 1 

1357 Hicri I 1355 Rumi 
]Çfuharr~m Mart 

~9 • K 

fı'39, AYa. Gün 80, KasTnil:i4 

21 Mart SALI -- 1 
Vakitler VaıJti Ezaoi 

41:a. rla. --- •• rl • 

Gilnq 6 01 il 40 

Ö~le 12 21 6 00 

fıctndl ıs 47 9 26 

Aqam 18 22 12 Ol) 

Yabı •9 S3 ı 32 1 
İmaak 4 24 10 01 



1 GENÇLİK MESELELERİ.. 1 

Toplultiğun ve Top lu 
Çalışmanin Faydaları 

Gençliğ i Kahve Köşelerinden Çekmek 
İçin Ne Gibi Tedbirler Almalıyız? 

, - Yazan: Recai Sana7 1 

c;ılııluğun ve toplu o!arak 
cdışmanın fav.::~larını he
pimiz bilir ve takdo• ede -

riz. Bu itibarla gençlerimizin top
lu bir halde çalışmalarını, birtir
lerue elele vererek terakki ve in
k'1,!af hamleler. yaprr11larını te
rr n eden, muvaffakiyetlerim ko· 
laylii;jtıran cHalkevlerı• nin mev
C'- .ıyetı ve g. tgıde çoğalması gö
nu.Je.e sevınç ve'kıvanç vermek
' ,d;r, 

Gençler Halkevlerinde, kendi • 
ler•nı yetiştirmek ve olgunlaş'.ır
mak için her istedıklerinL her ilı

tiyaçlarını buUıbiliyorlar: s,,or, 
okuma, lısan, musiki, tenısiJ. ve 
saıre ... 

Ancak, ben, Halkevlcrimizin 
bu faydalı faaliyetlerini lakd,rle 
yadederken, bu meyanda, yur • 
dumuzun her tarafında ve şehri
mızın muhtelif semtlerinde, bil • 
yük küçük bir takım gençlik ve 
spor kulüblerini de hatırladım. 

Evet. mesela şahrimızin bırçok 
kıyı köşesinde, böyle birç'>k spor 
ve gençıık teşekküıleri vardır. Bu 
teşekküller daima C. H. Partisinın 
himaye ve mürakabesinde ola • 
rak faaliyette bulunurlar. Muhı
tine göre ve kulütün azaları iti
bar'le bi.ıtçesinın darlığ•na veya 
genişi ğıne göre bu gıbi kulüble
rın faaliyet er., çok veya az branş
lara ayrılır Bunların ıçinde, he- ı 
IN'n hemen bir Halkevi kadar muh 
teli br·nşlarda 1aaliyete geçen-

leri, yahud geçmek istiyenleri 
vardır. Mesela bu cümleden ol • 
mak üzere bazılarının •musiki 
kolu., •tiyatro kolu• ve gençler
den müteşekkil birer temsil he
yetleri bulunur. Kendi kulüb bi
nalarında veya yakın bir mahal
de tedarik ettikleri derme çatma 
bir sahnede, böyle amatör temsil 
heyetleri müsamereler verir. 

Ben bunların birkaçile yakın • 
dan temas ettiğım için nasıl ve 
ne şartlar dahilinde çalıştıklarını, 
!;öyle ufak tefek kulüblere men
sub gençlerin, bir varlık göstere
bilmek için, nasıl büyük bir fera
gatinefsle didinip ç>rpındıklarını 

yakından, çok yakından bilirim, 

•Didinip çırpındıklarını• diyo
rum. Evet, küçük kulüblere men
sub gençler, her teşebbüslerinde 
birçok yokluklar, yoksulluklar ve 
çetin bir çehre ile karşılarına di
kilen bır takım ihtiyaçlarla çar
pışmak, mücadele etmek zorun -

• 

da kalırlar. Bırçok şeyler yapmak 
isterler: Esaslı bir musiki kolu 
tesis etmek... Kulüblerinin bir 
köş~sinde muattal bır halde du
ran sahnelerini canlandırarak, 

dekoru, kostümü, aksesüarı tam, 
şöyle dörtbaşı mamur bir temsil 
heyeti vücude getirmek ve tem
sile katiliyeti olan gençleri, ye -
tiştirmek, olgunlaştırmak, bu ve
sile ile ayni zamanda muhitin ti
yatro ihtiyacını, bir nebze olsun, 
temin edebilmek ... Bunlar, bu ku· 
lüblerden çoklarının yapmak, tat
bik sahasına koymak istedikleri, 
fakat yapamadıkları, bir kısmı • 
nın da yapmak teşebbüsünde bu
lundukları halde yarıda bırakma
ğa mecbur kaldıkları tasavvur • 
!ar, arzular, emeller ve gayeler -
dir. Ve bu güzel, faydalı niyet
lerin, isteklocin neticesiz kalma -
sinın tek sebeb ve amili, azalardan 
aidat suretile temin edilen varida-

( Devamı 7 inci sayfada) 

Anahtarı Bulmak İcin Sadece 
' 

Müşterisine Yardım Edı"yormuş ! 
Ş 

üphesız, taksi şoförlerini, 

otomobıllcrine binen genç 
ve güzel kadınlarla konuş· 

maktan, derdleşmeklen meneden 
bir kanun yok. Fakat terbiye ha· 
ricine çıkmamak, adaba ve ah • 
laka aykırı harekette bulunma • 
mak şartile ... 

Geçenlerde, Paris'de sal;ahın 

dördüne doğru şoför Tirlo ile müş
terisi Antoniati arasındaki mu • 
havere bu hududu aşmış .. Zabıtai 
alılakiye müfettişi raporundı 

böyle söylüyor ve şoförü de, müş
terısı madamı da mahkemeye ve
riyor 

Mahkeme soruyor: •Vaziyetleri 
nrud idi?.• Şoför. iri yarı, güçlü 
ve kuvvetli, kırk beşlik bir adam. 
Fakat yaşına nisbetle çok genç 
görünüyor 

Kad·ıı, yirmi beşinde ya var, ya 
yok .;jık, yllzü makyajlı ... Maz • 
nun sandalyasında bile ikide bir 
aynas•nı, pudra kutusunu, dudak 
b"yasını çıkarıyor, yanaklarını 
pudralıyor, dudaklarını boyuyor. 

Müba ·ir, zabıtai ahliıkiye mü • 
fett .şinı çağırıyor. Müfettiş; elin! 
kaldırıyor, doğru söyliyeceğine 
Yemın ediyor, ve: 

- Hakıkati söyliyeceğim, dl • 
yor. Taksinin tenha ve karanlık 
bir yerde duruşu dikkat nazarı • 
mı çekti. Şoför, yerinde değildi. 
Yavaşça y&klaştım. Otomobilin i• 
çcrısınde ve madamın yanında ol 
duğunu gördüm. Biribirlerine 
kadar sokulmuşlardı ki ... 

Reis- Yanı sarılmışlardı değil 

m '· (Şoföre) ne diyeceksiniz? 
Dogru mu bu? • 
Şoför- Şey ... Bay reis ... Va • 

kıa otomobilin içerisinde ve ma
damın yanıııda oturuyordum ... 

( 

Fakat ... Yalnız bay müfettiş, yan

lış görmüşler. Biribirirnize sarıl • 
mamıştık. 

Reis- Otomobilin içeirsinde i· 
şiniz neydi?. 

bay reis ... Madam çan tasını açtı
ğı zaman küçük bir anahtarı dü
şürdüğünü söyledi. Bunu bulmak 
için otomobili durdurdum. Ken -
disine yardım etmek istedim. 

Reis- Fakat: zabıtai ahlakiye 
müfettişinin raporunda madamın 
fazla dekolte bir halde bulunduğu 
yazılı. Henüz yaz gelmedi. .. 

Şoför- Evet amma o gece çok 
sıcak vardı. 

Reis- Peki ... Oturunuz ... (Ma
dama) Siz de mi bu iddiadasınız?. 

Madam- Evet, bütün söyledik
leri doğru... Anahtarı bulmak i
çin yanıma geldi. .. 

Reis- Hava sıcak olduğu için 
eteklikleri _çıkardınız, bülozunu • 

z:.ın düğmelerini çözdünüz öyle 
•• mı.. 

Madam- Evet, bay reis ... Cid
den sıcak idi ... 

Reis- Peki, bunu kabul edelim. 
Fakat zabıta yaptığı tahkikatta, 
sizin bu suretle şofötlerin cüz • 

danlarını aşırdığınızı, iki defa da 
mahküm olduğunuzu söylüyor. 
Doğru mu?. 

Şoför- (Kendisini zaptedeml • 
yerek) Nasıl?. Tevekkelı o kadar 
iltifat göstermiyordu. 

Reis- Bu sözünüz bir itiraf de
mektir. 

Jüri heyeti, kısa bir müzake -
reden s~nra kadını iki ay hapse, 
şoförü de 200 frank para cezasına 
mahkum ediyor. Gece tarifesine 
göre paha!t bir kurs! ... 

Bir milletin siyasi erginlik 
imtihan zamanları intihab 
giinleridir. 

Şoför- Doğruyu ı;Öyliyeyim, ., ___________ _._ 

KADINLA ARASINDA: 

- Hayat o kadar pahalılaştı ki. 
Kocam ayda yüz elli kağıd alı • 

yor. Bir türlü rahat geçinemiyo
ruz. İstediğimizi alıp yiyerniyo • 
ruz. 

- Doğru hemşire... Yüz elli 
kağıdla tir ay geçinmek güç. Bi
zimki bir makine aldı, kömürlüğe 
yerleştirdL Günde yüz elli ka • 

ğıd imal ediyor. Öyle iken yine 
ipin iki ucunu bir araya getire
miyoruz. 

GAİB PANTALON: 

Adamın biri hamama gider. So
yunur, yıkanır, çıkar. Az sonra 

giy!nmek ister. Pantolonunu a
rar, bulamaz. Hamamcıya sesle -
nir: 

Pantalonumıı bulamıyorum. 

Nereye koydunuz ise veriniz. 

Hamamcı, tabii bir tavırla so
rar: 

- Geldiğinız zaman ayağınızda 
pantalon var mıydı? ... 

PAHALI DE(;İL! 

Ferdi, tramvay kondoktörlerin· 
den !;irini (Kaz!) diye tahkır e

der, cürmümeşhud mahkemesine 

verilir. Bir lira para cezasına 

mahkum olur. 

Mahkemeden çıktıktan sonra 

yanında arkadaşına: 

- Birşey değil, der. Her harfi 
33 kuruş 13 para!. 

Vagram'da kayıb bacak iade oıun
madıkça bu kaleden bir yere çık
mam! • diyen Genernl Dümeni! 

5- SON . TEL G 1l AP'- 21 M A il T lt3t 

Herkes Sabırsızlıkla 
Net iceyi Bekliyor! 

Yı~d 1zlar Yıld ızı Esrarengiz Güzel 
Artistin Macerası 

General 
Dümenil 

N apolyon devrinin en meş
hur ve en cesur kuman -
danlarından birisı olan Ge

neral Dümenil'den Paris'te bir 
heykel, Periguö'de bir levha ve 
Venson'da sade bir mezardan baş
ka bit hatıra ka;mamıştır. 

Dümeni!, on sekiz yaşında i - 1 
ken gör.üllü asker yazılmış, ve 
Mısır seferine, Osterl.ç, Yena, Ey
lo ve Lpanya muharebclerıne ış
tirak etmişt .. Yir'l1i defa yara -
lanmıştı. Vagram harb meyda • 
nında bir ayağını kayl;etti. 

Meşhur cerrah Laray, sol aya
ğını dizkapağının üzerinden ke • 
serken ıztırab çekip çekmediğini 

sormuştu. Ameliyat yapılırken 

piposunu çeke!' ve dumanlarını 
ü!liyen General cevab verdi: 

- İşinıze bakınız ... Zaten bu a
yak çoktan sızlıyordu. Bu suretle 
kurtulmuş oluyorum!. 

Napolyon kendisini ziyarete 
geldi. Orduda hizmet edemiyece
ğine teessüf ettiğlni söyledL 

General: 

- Affedersiniz, Haşmetmeab!. 
dedi. Vakıa ayağımın bır tahta • 
dan, fakat demır gibı iki kolum 
var. Merak elmeyıniz ... 

General Dümeni!, Akada, Ya
fada ve Arkoıda üç defa Napol • 

yon'un hayatını kurtarmıştı. 
1814 Rus seferinde, Venson ka

lesini müdafaa ettiği zaman şu 
tarihi sözü sôyledı, •Ruslar ba -

cağımın birıni aldılar. Ya bunu 
getirsinler, ya gelıp ötekini de al
sınlar! .• 

Ve Rusya Prusya murahhas • 
!arını koğdu. 

• 

• t 

Yıldızlar yıldm, Sfenks gibi esrarengiz güzel Karo! Lombar, Kfarl 
Gabcl ile evlenecek mi?. 

1815 de, üçüncü defa Venson'a 
geldiği zaman halk: •Yaşasın Dü
men il!. Tahta bacak!.. diye ba
ğırarak alkışladı. 

General Dümeni! 1832 de öldü. 

İşte Ameriknyı merak içinde bırakan bu.~ Holivudun tın giizel 
en sevimli ve en orijinal iki yıldızının maceralarının neticeı>i hüyül 

ı bir sabırsızlıkla bekleniyor. 

Yersiz, Yurdsuz, Vatansız 
ve Aşksız Bi r Kad ın 

Otelden Otele Gezen, Bir Yerde Ofuramıyan 
Dikiş Tutamıyan Garib Bir Mah lukf .. 

Bardaki Bir Muhavere. - Acaba Prenses mi 
,... 
; 
• 

S on gelen Fransız gazetele • 
rindcn birinde enteresan 

bir röportaj gördük. Bu yazıyı 

karilerimiz için meraklı buldu
ğumuzdan tanınmış bir Fransız 
muharririnin bu yazısını olduğu 

gibi naklediyoruz: 

Şanzelize'nın büyük otellerin • 
den birinde çay içiyor, seyahat 

maksadile Parise gele-, ve petrol 
ile alakadar olan zeng'n bir Ame

rikalıyı bekliyordum. Beş dakika 
sonra inecegını söyitdıği halde 
henüz gelmemişti. 

Bu sırada salona geldi. Çehresi 
pek bozuktu. Sanki bir hayalete 
tesadüf etmiş gibi. .. 

Elimi sıktı. Etrafın'l bakınıyor· 
du. Endişesinin bir kadından ileri
geldiğine hükmettim. Paris sosy· 

tesinde kendisine (Yeni jersey 
çapkını) Unvanını vermişlerdi. 

Şen, hovarda bir adamdı. 

- Rica ederim, dedi. Çayınızı 

bitiriniz ve benimle beraber ge • 

Ortada sabık Alm.ln lmparatoru Kiytınm'ı.n hemşireri 

Parisde dö Upıı sokağında 

!iniz. Yolda 
mı? ..• 

konuı;uruz. Olmaz 1 Otelin kapısından çıl:tığımzı sı
rada bir kadınla kaışılaştık. Ya-

nımızdan geçtikten sonra döndü. 
kayıdsız nazarlarla aı·kadaşıma 
baktı. 

Pek genç değildi. Yorgun fakat 
çok sevimli bır siması vardı. 
Arkadaşım, kapıcıyı çağırdı, ya 

vaşça: 

-Bu kadının kim olduğunu söy 
liyebilir misini~? .. Krndisini e' 
velce bir yerde gördCm sanıyo 
rum. Fakat hatırlıyan:ıyorum. 

Dedi. Kapıcı şu cevabı verdi· 
- İsmı Madam Sim<•n'dur, Ote

lin eski müşterilerindendir, 
Amerikalı dostum teşekkür et

ti, koluma girdi: 
- Çıkalım, dedi. Ke:ıdisini !akil 

edelim. Sonra anlatırım ... 

Madam Simon'un 
Peşinde 

Madam Simor, önümüzde, hafı 

ve muntazam adımlarla yürüyor
du. Acele bir işi olmadığı belli id 
Amerikalı dostum: 

(Devamı 7 inci sayfada) 



• -•o• l'SLG•••- 21 MA•T un 
İngiltere, Balkanlılar ve 
Sovyetlerle istişare Ediyor 

cı lnd ıalllfeden devımJ 
)erini lşpl edeceği, müteakiben Romanyaya karp 
ileri sürdüğü teklilleri tekrarlıyacağı ve bunların 
Bükrq tarafından kabul edilmesi için Romanyayı 
sorlıyacağı pyiaları devam edip gitmektedir. Maa· 
mafih Romanya hiikUmeti bilyfilı: devletlere de gü

venerek Alman tekllflerini aonuna kadar reddet • 
mek ve icab ederae ııilihla mukavemet qlemek 
lbere aür'atle bllyilk hnırlıkhır cönnelı.tedir. 

mek üzere bugünlerde Berline gidttektir. 
Diğer taraftan İtalyanın Almanyanın askeri 

vaziyetini takviye eyledikten sonra Akden;7c aid 
metalibatını kat'i olarak ortaya atacağını düşünen 
Fransa hilldimeti, meb'nsan ve ayan meclislerin • 
den aldığı fevkalide salabiyetlere istinaden büyfilı: 
hazırhklar cörmeie başlamııtır. 

Macar .Bqvekili ele vaziyet ... kında cörüt -

Büttln bu vaziyetlere d;ıir 10n dakikada aldı· 
tımıs mühim ajans haberlerini apiıya ıırasile ya
ıuyoraz: 

Son Dakikada Aldığımız Telğraflar 
ÇEMBERLAYN ÇEKİLECEK l BİR TEKZİB ROMADA NE DÜŞÜNÜLtlYOR? 

Mİ? Pariıı 21- Buradaki Macar se- Paris 21 (A.A.) - Çekoslovak· 
Londra 21 (Huawd). - Siyasi farethanesi, Macaristanın cenub ya emrivakiinden sonra Londra 

nıahfellerde B-.vetil .Çemberlay- ve cenubu prki hududlarında tab- ve Parisin müşterek hareketlerile 
Bin istifası ihtimalleri kuvvetle şidat yaptığı, mevzi! se1erberlik 

1 
dünya efkan umumiyesinde hasıl 

mevzuu bahaolmaktadır. Başve - t "'~• t '--'b kt al olan akisler Romada heyecan u -
kil istifa edene, yerine Hariciye yap ı....., e...... etme e ve Y : yandırmıştır. 
Nazırı Lord Halifakıı geçecektir. ruz Karpat Ukraynasına asken Yann resmt mülessirler Alman-
Lord Halikaa son günlerde Kral harekit için aevkedilen alayların 
Jorj ile birkaç defa mülikat et- kadrolarını tamamlamak için ba-
miftir. zı şahsi davetler yapbğını bildir-
ALMANYA 'YI ÇEMBER İÇİNE mektedir. 

ALMAK SİYASETİ 
Londra 21~ Daily Mail gazetesi 

Almanyayı, çember içine almak 
siyasetine Lord Halihksın ön a
yak olduğunu yazmaktadır. 

Dily Telgraf İngiliz ordusunun 
teslihatında mevcud nolısanlann 
bi ran evwl tamamlanmasını ta
lep ediyor. 

1NG1LTERENİN ~Sİ 

Londra 21- Royter ajansının 
istihbara tına göre İngiltere orta 

Avrupadaki siyasi vaziyetin tet· 

kiki için Sovyet Rusya, Romanya, 
Yugoslavya, TürkiY..e ve Bulga -
ristan hük<ıınetleri ile temaslara 
girmiştir. 

ya'nın orta Avrupa'daki hareke· 
tini muhik göstermeğe gayret et· 
mekte iseler de bunların ileri sür· 
dükleri iddialara bizzat kani bu· 
!unmadıkları görülmektedir. Bu· 
nunla beraber Romanın ecnebi 
diplomatik mahfillerinde, mihver 
münasebetlerinin bu hadiselerden 
müteessir olmıyacağı çünkü İtal
yanın Almanyaya dayanarak Ak
deniz ve Afrikadaki menfaatlerini 
daha müsaid bir şekilde ileri sü
rebileceği söylenmekt~dir. 

Ankara Müntehibi Bir Adam iki 
Sahileri ReisicumhuraıOtobüs Arasında 

Takdim Edildiler K a 1 d ı 
Ankara ikinci Müntehibleri 
Ankara viliyetl ikinci milntebibleri dün Reislcumharla refikala

nıuı takdim edilmitJerdir. İkinci mllntehibler bu aabah Halk.evinde 
toplanmJflar, bıtihab itleri etrafında cörütnıütlerdir. 

lstanbul ikinci Müntehıbleri 
htanbal vlliyetl ikinci milntehı1tlerl de 7arm latanbulda ayni 

m•k .. .Ua bir toplanb yapacaklardır. 

Meclis Binasında .Tadilat 
• ıncı Bllyilk Millet Meclisi, evvelce de ynıldıjl veçblle llç ni • 

lllllcle topl•nııHk, temmuz bire kadar fevkalide toplantuına devam 
edecek, bir temmuzda yu tatili yapck, celeeek ikinci tqriııin ilk günii 
mutad yıllık toplantısına batlıyacaktır. • 

Meclisin fevkalade içtima günllnlln yaklapan hasebile Meclis 
binaauıda icab eden tadilat yapılnıı~ır. 

Yeni Meb'us Namzedleri 
Yeni umsed liateainde fUDun veya bunun meb'as olacağı hak• 

kınd••i haberlerin hepai t•hminden ibarettir. Henlb verilmiş kat'i bir 
karar yolı.tur. 

Aneak yeni Meclise 150 kadar 7enl meb'as ııir~ii anlaştlmaktadır. 
1 

f ıansız Cumhunaisi MuhteŞllll\ Misaf iıimiz B ı Gece 
T azahüıatla Karşılandı Sofya' ya Hareket Ediyor 

Bu sabah saat on raddelerinde 
Galatada Bankalar ca:ldesinde bir 
kaza olmuş iki otobüs arasında 

kalan bir adamın bir bacağı kırıl
mışve muhtelif yerlerinden teh
likeli surette yaralanmıştır. 

Receb adında biri snbah işine 

gitmek üzere bank ;~r caddesinden 
geçmekte iken şofor Hayrinin ida
resindeki 3ll0 numaralı otobüsle 
karşılaşmış ve otobüsün önünden 
geçmek isterken mukabil istika
metten sür'atle gelmekte olan şo
för İhsanın idaresindeki 3060 nu
maralı diğer bir otobüsle karşılaş· 
mıştır. Receb bu defa kaçamamış 
ve iki otobüs arasında kalarak bir' 
bacağı kırılmış ve vücudünün 
muhtelif yerlerinden yaralanmış
tır. Receb can kurtarar. otomobili 
ile Beyoğlu hastanesıne kaldırıla

rak tedavi altına alınmış her iki 
şoför de yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. ·-·-Temizlik 

Mücadelesi 

Türkiye 
Bulgaristan 
Balkanlar 

( 1 lnd ıahit!'den devam) 
Sulhun idamesi kaygısının esas· 

lı biramil bulunduğu müşt.,,.ek 

menfaat meselesinde eskiden ol
duğu gibi Utifare karannda olan 
Köseioonof: Saydam ve Sanu:oğ
lu, Bulga,. BCJfVekili ve Hariciye 
Nazınnın Ankara zit1aTeti ile te
melleri aıığlaml0§1r'lf olan Türk -
Bulgar münasebetlerinm bariz 
dostlı.ık mahiyetinden dolayı ae· 
vinç duymUflardır.• 

Tebliğdeki ba cllmleler, bey • 
nelmilel mllnaaebetlerde daima 
qidlerine raslanan resmi teblii· 
)erin formüllerinden "" basma 
kalıp görünüşlerinden uzak; çok 
yakınhk, samimiyet ve müteka -
bil sevgi taşıran cümlelerdir. 

Tebliğ, ayni zamanda bize ve 
bütün dünya efkin umumiye•ine 
şu hakikati de bir kere daha an • 
)atmaktadır ki, Balkan milletleri 
arasındaki tesanüd yalnız kendi 
coğrafi mıntakalarındaki sulhu 
değil, bütün Avrupa sulhunu da 
garanti eden imillerden biri bu
lunuyor. 

Filhakika Ankara mülikatı ile 
Bulgaristan fiilen Balkan birliği
ne dahil olmamıştır. Fakat, do•· 
tumıız ve konışumıız Bulgaristan 
bu birlik içindeymiş gibi sulhun 
idamesi kaygısında ve müşterek 
menfaatlerde daimi isitşareyi es
kiden olduğu gibi peşinen müte • 
ahhid \'aziyetıedir. Birliğe dahil 
olınak keyfiyeti ise zamanın ve 
istikbalin halledeceği bir mevzu 
olarak kalıyor ki, ht!rhalde onun 
da mukadder sırası gelecektir. 
B~n için muhakkak olan bir
şey varsa Türk • Bulgar dostlu • 
ğunun köklii ve sarsılmaz bir hal
de bir kere daha tebarilz ve inkl
taf etmen ve ayni zamanda bu 
dostluk münasebatırun bütün Bal
kanlara ve dünya sulhuna pmil 
bir cloatlak tezahllrtl mahiyetini 
al"1dır. ETEM İZZET BENİCE 

Para İle Yabancılara Nuf us 
Cüzdanı YeraJ Biı Şebeke 

(1 inci ıalllfeden d<.nm) 
25 lira verdim birkaç gün sonra 
bana bu nufus cüzdanını getirdi
ler. Geri kalan 75 lirayı alıp gitti· 
ler.• 

. Zabıta Koço ile diğPr iki arka
daşını yakalıyarak tahkikata baş
lamıştır. Bu adamların nüfus cüz
danını nereden ve ne suretle te
min ettikleri ehemmiyetle araştı· 
rılmaktadı.r 

Bu adamların Nikodan başka 
kimselere de sahte nüfus cüzdan-
]arı temin ettikleri sanılmakta • 

(1 inci aahlftıden devam) P aris 21 (Hususi) - Cum -
hurreisi Löbrun ile refika
ları refakatlerinde Hariciye Pork otelde hususi surette yemiş- Z 

abıtai belediye, şehirdeki dır. 
temizlik mücadtle~ine de - I,· ---0-r.-H-0- 8- 11-0- 8-0-N-1---1 
vam etmekte ve bılhassa gı- • -ı 

da maddeleri satan esr.afı sıkı bir ~astalarını akşama kadar Su-Nazın Bone ile Riyaseticumhur tir. Köseivanof öğleder. sonra çar
şı ve diğer müzeleri gezecektir. ve hariciye erklnındar· bazıiarı 

olduğu halde bu sabah 8,5 da bu
radan hareket ettiler ve merasim
le uğurlandılar. 

KALE LİMANINDA 

Paris 21 (Hususi) - Reisicuın

hurla refakatindeki zevat bugiin 
11,25 de buraya geldiler. Mera -
simle karşılandılar. Buradan Fot
dazor vapuruna bindiler. Vapur 
ıaat 11,35 de Duvres limanına mü
teveccihen Kale'den hareket etti. 

Vapura altı Fransız torbidosu ile 
onbeş askeri tayyare refakat et
mektedir. 

KOLONİYİ KABUL 

Bulgar BB§Vekili, saa• 20 de Bul
gar konsolosu tarafmdtn şerefine 
verilen ziyafette hazır bulunacak 
ve Bulgar kolonisinin kabul ede
cektir. 

MEMLEKETİMİZDEN AYRILIŞ 

Muhterem misafirlerimiz, ziya -
fetten sonra saat 23 de, Sirkeciden 

tahrik edilecek olan hususi trenle 
şehrimizden ayrılacaklardır. İs -

tasyonda ukerl ı .erasim yapıla
caktır. 

DÜNKÜ ZİYARETLER 

ı 

kontrol altında tutmaktadır. Bu keci Viyana Oteli yanındaki 
cümleden olarak yeniden on mü- muayenehanesinde tedavi eder. 

essese, en aşağı üç. en fazla on giin Telefon: 24131 -
olmak üzere kapatılır.ak cezasına 
çarptırılmıştır. Bunlara tebligat Sultanahmed üçüncü sulh hu -
yapılarak hükmün infazı cihetine kuk hakimliğinden: 
gidilmiş. Dün sabah kapatılması Hazinei maliye nan.ına İstan -
mukarrer fırınlardan Cağaloğlun- bul maliye muhakerı:at müdürlü· 
da (Kapalı fırın) namile maruf 
ekmek imallthanesi aeddedilmiş
tir. Kapablınasına aebeb, .,ınamu
!Atında ölmü§ böcek çıkmasıdır. 

Diğer kapatıian müesseseler şun
lardır.: 

kil tarafından Fatihde Esir paza -

nnda Manisalı Mehmetpıışa ma -
hallesinde Kü!Ahçılar sokağırıda 

15 sayılı hanede H.ıcı Veli bin 
Abdülmennan aleyhin" açılan 3800 

kunış alacak davasının müddeia· 
leyhe ilanen yapılan tl'bligat üze-

«Kahramanların 
Anıldığı Gün ıı 

<2 inci •a11Jo.dan devam> IJaş,Diş,Nezle,Grip,Romatızrna 
Beynelmilel münasebetleri bugün- J •• k ki k b- - · v 
kü anarşi içine atan siyasi rekabe- nevra Jl, ırı 1 ve utun agnlarınızı derhal kns"f 
tin başlangıcı da budur. Fakat bir •• lcabınd• gUnde Uç k••e alrnahlllr. 
defa silahlandıktan sonra Alınan· 
ya'nın herhıpıgi bir taarruz tehli· lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
kesi karşısında bulunduğu hakkın- Ek "it K • 
da iddia pek mukni değildir. E. Si me Omısyonundan: 
ğer Almanya hakkında herhangi Şifli çocuk hastanesine 1ıizıın olan Çam&§ır yıkama ve sıkma nır 
bir devlet taarruz maksadi bes - kinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
diyorsa, bunu, Almanya'nın silih- Eksiltme 5/4/939 Çar§8111ba günü saat 16 da Cağaloğlunda s~ 
!anmasından evvel yapardı. Ha _ ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisv11nda yapl"' 

kikat şudur ki Almanya silihlan- lacaktır. 
dıktan sonra yaltın .uzak birçok Muhammen fiat: 4150 liradır. 
devletler kendilerini tehlikede Muvakftt garanti: 3ll lira 25 kuruştur. 
görmeğe başlamışlardı. Alman - İstekliler prtnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
ya'nın Avusturye'yı ilh<lkı ve Sü· İstekliler cart seneye aid Ticaret Odası vesikaaile 2490 sayıl! Jıa• 
det Alman'larını mi!U hududları nunda yazılı belgeler ve bu i§e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
içine alması milliyet prensibinin banka mektubu ile birlilrte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
muzafferiyeti olarak karşılanmış
b. 

·1886· 

Fakat ~ek'ler hakkmdaki mu. lstanbul Sıhhi Pl.Uesseseler Arttırma v• 
amele, dunya efkıirındr. büyük ga- • • 
leyan uyandırmıştır. Münib aki • Eksiltme Komısyonu • da : 
bindeki siliıh yarışı da bu endişe- Şişli çocuk ha~tanesine lazım olan 1 adet yüksek tazyiklı buh'1 
den doğan bir neticed;r. Anlaşılı- kazanı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5/4/939 Çarşamba günil 
yor ki Almanya karşı tarafın bu saat 16 da Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müılüriüğii bin•" 
silahlanmasından endişe ederek, sında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
silahlarını arttırmakta ve f\vru - Muhammen fiat: 1850 liradır. 
pa'daki istratejik vaziyetini tak- M kk uva at garanti: 138 lira 75 kuruştur. 
viye etmektedir. Almsn'lar Çekos- İ 
lo\'akya'nın ilhakını da bu endi- _stekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
şeye atfediyorlar. Karşı taraf da Istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı .ı...ııUll'" 
bundan endişe ederek silahlan _ da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya bati" 
maktadır. Eğer vaziye! bu ise, bu ka mektubu ile ile birlikte belli giin ve saatte komisyona gelmeleri. 

silah yarışı bahsinde devletler, (1885) 
harpten evvelki çıkmaz içine gir-
miş bulur.!.lyor demektir. Devlet- stanbul Sıhhi "ür- 55r seler Art ırma v• 
!er emniyetlerini artt;rmak için Ek ••t K • 
silahlarını arttırırlar. Halbuki bir Si me omısyonuncian: 
tarafın silahı artınca kı:.rşı tarafın Heybeliada Verem sanatoryomu için 1800 yüz havlusu ile 160 ha" 
emniyeti azalır. O da emnieytini marn havlusu açık eksiltmeye konulmuştur. 
arttırmak için silahlarını arttırır. Eks~tn_ıe 5!4/939 Çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıb
Bu da karşı tarafta ayni akisleri hat ve Içtımaı Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komIByonda 
uyandırır. Ve yarış bu şekilde yapılacaktır. 
malum olan feci akıbete doğru yü- Muhammen fiat: Yüz havlusu için 65 
rür. Hamam havlusu için 275 kuruştur. 

Büyük harbden· e' ve iki yarış, İstekliler şartname ve nümuneleri her gün komisyonda görebilir-
bunun çok tehlikeli bir çıkmaz ol- ler. İstekliler cari seneye aid Ticaret Odaaı v...U.asile 24llO ayılı ka• 
duğunu göstermiştir. nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veyi 

banka mektubu ile birlikte belli ııün ve saatte komisyona gelmeleri. 
İstanbul 4 üncü icra memurlu (1881) 

i;'Undan: 

Evvelce Şişlide Kodaman cad - Beyoğlu Tahsı"la._t M""d"" ı·· "·· d 
d 

· d B u ur ugu .. en: 
esın e ereket aparhmanında 2 

numa ad k
. .k h 

1 
d Beyoğlunda Tomtom mahallesinin Bostanbaşı sokağında s, 8 10 '11 

r a mu ım ı eıı a en a - .. ,.. ' 
resi meçhul bulunan Hüsnü paşa 12 sayılı maadukkan apartımanın üçte iki hissesi vergi borcundan do-
oğlu Mehmed Ali varisi karısı Me- layı satılacaktır. Taliplerin son ihale giinü olan 27/3/939 Pazartesi günİI 
!ek ile yine evvelce Kınalıadada saat 14 den sonra ?f 7,5 pey akçelerile birlikte Beyoğlu kaymamaklı• 
Hüseyin Hüsnü paşa ~ahilhane • ğında müteşekkil idare heyetine müracaatları ilan olunur. (1(;64)1 

sinde mukim iken halen adresi 1--------------------------"" 
meçhul bulunan Hüsnü paşa oğlu lnhİS&rlt r ·sfanbUI 8&fmÜdÜrlü.1CıündeJI 
Hakkı varisi karısı Nerimeve 1/ · . . · af .. . . .. Nısan/939 tarihınden itibaren boş rakı şişeleri satın alınınıY'' 

Mulga yetimler malları odunç k El · · 
d 

• . af ti I. t b 
1 

al" ı ca tır. lerınde ıdare monogramını havi boş rakı şişesi bulunup ci' 
san ıgına ız e e s ı.n u m ıye . . 

uhak t 
.. d .. 

1 
.. ,.,.. k"l i satmak ıstıyenler mevcutiannı 31/Mart/939 akşamına kadar İdareııll' 

m ema mu ur UsU ve ı i a~ , 
Kasımpaşada kain tuz ambanna getirmeleri ilan olunur. l""a• 

vukat Enver Aylav dairemize mü- • .,.,., / 
racaatle 4 mayıs 1338 tarihli ve D ) H y 11 U 
1313921 sayılı müdayene senedi ev et ava 0 arı mum Müdürlüğündeıı: 
mucibince 2368 lira 12 kuruşun 1- İdaremiz için açık eksiltme ile 10,000 kilo motör yağı ııe :ıoo kilo 

1/ 3/ 931 ta 
.h. d . . kres yağı alınacaktır. 

rı ın en ıt•haren faız, 2- A ık , __ . · .. .. ·ıı ·· t" k.l t . . ç e...,iltme 4 nısan 939 salı gunu saat ıı de umum müJürlı.I 
u~r~ ı ve a e .. ve ırra masraflarıle binasında toplanan komisyonda icra edilecektir. 
bırlıkte tahsıli zıınnır.da daire - 3- Muvakkat teminat 330 lir 1 b · -" . . a o up u parayı nakıd olarak verınP 
m.ızın 938(3883 sayılı dosyasile ta- 1 ~tiyeı:ılerin Zirat Bankasındaki 35667 sayılı hesabı carimize yatırmalııtl 
kib talebınde bulunmuş daire • 1 lazımdır. 
mizce namlarınıza relınin paraya . 4- Talihler idari ve fennt şartnamelerle mukavele suretlerini idr 
çevrilmesi volile tanzim edilip !- remizden ücretsiz alabilirler. (996) 

kametgiıhlarınıza ıönderilen öde
me emirleri arkasına mübaşiri ve 

mahalli polis tarafından verilen 
meşrubatta lkametcihlarınızın 

meçhul bulunduğu anlaşılmış ol
duğundan ödeme emır !erinin bir 

ay müddetle ilanen tebligat icra -
sına karar verilmlftir· 

Tarihi ilandan itibaren nihayet 
işbu bir ay içinde 938/3883 dosya 

numarasile deireınize müracaatla 

1 
borC!UDuzu ödemeniz veyahud ald 

olduku mahkemeden icranın geri 
bırakılmasına dair biı karar getir-

İstanbul kadastro hakimliğin -
den: 

Bakırköyünde Kartaltepe Millet 
bahçesi sokağında 8 N o. lu hanede 
doktor Bafralı Yanko kansı Terp
sitea'ya: 

Bqiktaş birinci sulh bulnık ııi' 
kimliğinden: 

Tevfik Ôğütçen'e: Beşiktaf art' 
bahçe Dizi sokak 6 numarada ,,. 

kin iken halen ikametglhı meÇlıııl-

Boğazın ortasında Fransız ge
m ilerile tayyareleri yerine ayni 
mlkdarda İngiliz muhrib ve tay
yareleri kaim olacak ve bunlar 
Dovres limanına kadar Fotdavzor 
vapuruna refakat edeceklerdir. 

İNGİLTEREDE HAZIRLIK 

Londra 21 (Hususi) - Fransız 

Cumhurreisini hamil olan vapur 
12.55 de Davures limanına vbl. 

Misafir Başvekil dün aqam sa
at 18 de meraaimle Taksim abi

desine çelenk koymuştur. Misa -
fir Başvekil dün Bulgar hastane

sini ziyaret etmif, Maı:.kadaki kon
soloshanede Bulgar kolonisini ka
b~I etmiş, akşam yemeğini Pera
palasta yemiştir. 

Tavukpazaruıda Kürkçü soka
ğında 14 numaralı fırın (hamur
lukta çalıpn ifçilerin iş esnasında 
1§ elbisesi giymemelerinden); Ba
lıkpazarında Peynirci 10kağında 
22 - 24 numaralı balıkçı dükkanı 
(pişirilenbalıkların kokusu halkı 
rahatsız ettiğinden ve bulqık ma
halli bulunmamasından), Tahta • mış olduğundan tarihi !!Andan iti- meniz lazımdır. Aksi takdirde ic· 
kalede Kızıl handa 16 - 18 numa- haren beş gün zarfında itiraz e _ rava devam edileceği ve ipotekli 

rine cari duruşmasında: Müddei 
wkili tarafından vesa:k ibraz o -
lunduğundan bahisle gıyab ka -
rarının 20 gün müddetle !IAnen 
teblij!ine karar verilerek muha -
keme 14/4/939 aaat 10 a bırakıl -

Mahkememizde kocanız Bafralı 

Yankonun veraaeti tesbit olun -

maktadır. Kansı olmanız müna -
sebetile iliz de mirasçı bulıındu -
ğunuzdan ve vefat tarihine göre 

kanunu medeninin 444 üncü mad
desi mucibince Kocanız Bafralı 

Yankonun mirasında mülkiyet ve
ya intifaı ihtiyar eylemek kanuı:ıl 

bir hakkınız bulunduğundan bu 
işe dair muhakemenin muallAk bu
lunduğu 15/3/1139 çarşamba giinü 
saat onda kadastro mahkemesine 
gelerek bu hakkınızı istimal ey· 
lemeniz aksi takdirde yani mah • 
kemeye gelmediğiniz ve bir cevab 
vermediğiniz takdird• kocanızın 

verasetinde mülkiyeti tercih ey -
!emiş ad olunacağının dair olan 
ihbarname lkametglhınızı değiş -
tirmiş ve son ikametglhınız tesbit 
edilemeınİf buluııdujundaı:ı keyfi-

Tarafınıza ilinen tebliğ oııınall 
davetiyeye rağmen mahkeıne>" 
gelmediğinizden gıyabımzd• ıııı.ı· 

hakenıeye devam olunda. ~ 
vekili; 26/11/1137 tarihJi ve iJPI'' 
nızı muhtevi zabıt varakası ibl"aS 
etti. Celsei atıyede bilcümle eıı • 
babı müdafaanızla birlikte malı • 
kemeye gelmediğini:& takdifd' 

müddeinin iddiasını ve v~ 
iokrar ve kabul etmiş sayılacalııııl 
ve duruşmanın 12/4/939 saat JO rı# 
talik kılındığı tebliğ makeıııııı' 
kalın olmak üzere yirmi giln ~ 
detle nan olunur. 938/575 """""" 

olacaktır. Vapur liman llÇlkla - 1---------===-•I 
Bugiin mutad ve mütekabil reıı

ml ziyaretler yapılacaktır. 17,55 

de Fransız enstitüsüne giderek ye

ni binaların açılma re•mini bizzat 

mösyö ve madam Löbron yapacak· 

laidır. Bu gece Kral tarafından 

misafirler teref!ne Bukingam sa-

rında ve yeni bir İng!liz filosu ta
rafından karş:lanacaktır. Karada 
da Kral namına Dük Doğlocster 

ile diğer yüksek rütbe!! zevat kar
< 'ıyacaklardır. 

Misafir Cumhurreisi saat 13,20 
de hususi trenle Dovurden Lon -
draya hareket edecek ve saat 15 de 
Viktorya iatuyoıııuıa varacaktır. Mll bir ziyafet verileeektlr. 

rada şeker ve şekerleme dükkanı 
(hususi ıtallmıtnamesine aykırı 

hareket etmesinden);" Balıkpaza
nnda Helvacı aokağında ll numa
rada ahçı ve l§kembec' dükkaru 
(akar su tertlbab bulunmamasın
dan); Sirkecide Orhaniye cadde
sinde istasyon oteli (perdelerle 
yatak, yorgan yastık çarşaflarının 
pis olmasından, duvarlarda haşa
rat lekeleri görülmea;ııden); Pa
aartesl pazarında 6 ve 18 numaralı 

dilmediği takdirde muhakemeye 
kabul edilmlyerek gıya hında karar 

verilece.iti tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilAn olunur. 939/449 

dükkanlar (muayenesiz çalıştık

larından); Köprünün Kadıköy is
kelesinde Mahmuda aid içkili lo
kanta (müşterilerden tarife harici 
para aldığından) Belediyenin bu 
tem!zllk mücadelesinde devamını 
temenni ederiz. 

gayri menkulün paraya çevrileceği 
maltimunuz olmak üzere bu bab

daki ödeme emirleri tebli!! maka· 
mına kaim olmak üzere tarafınıza 

bir ay müddetle na.nen keyfiyet 
tebliğ olunur. 1138/3883 

dastro mahkemesine gellllenlz ve 
aksi takdirde kocanızır, verasetin
de mülkiyeti tercih eylemiş ad o
lunacaiı illnen tebUI olunur. 

1112 

yetin i!Anen tebliğine karar ~ 
miş olmakla muhakemenin kal#: 
7/4/939 cuma günü saat onü 
tanahıMdcle tap11 ~ ,,,_ 



ı Yersiz, Yurdsuz, Vatansiz Ve 
Aşksız Bir Kadın 

Topluluğun Ve ı· Kulağınıza küpe olsun 
Dalına RADYOLİN; çünkü: • 

(5 inci sayfadan devam) Dedi. Bu amirane tavır, bu çe
lik bakış .. . Bunu pek yakında bir 
fotograf üzerinde, bir erkek por
tresinde görmüştüm. Şimdi yavaş 
yavaş zihnimde canlanıyordu: Bir 
erkek; parkda, Noel ağacı yap
mak için çam dalları kesiyor ... 

Toplu Çalışmanını RADYOLİN 
Fayda la r ı · ~ 

1efrika Numarası : 62 Yozon: Rahmi YACIZ 

Kadın, Teşekkür Ederek Pijamayı 
Aldı, Delikanlı Soyundu 

Karşı Karşıya 
Buyurun, 

- Sormayın .. Hikayem uzun! 
- Yaralı mısınız? 

- Hayır yorgun ve halsizim! 
- Burada ne arıyordunuz? 
Genç kadın bir inilti çıkar8l"llk 

yerinde doğrulmak ist~di.. Dirse
ğini duvara dayadı, del;kanlı öteki 
kolundan tuttu, kaldırdı. Davust 
tekrarladı: · 

- Burada ne arıyordunuz? 
- Müsaade edin.. Biraz kendi-

me geleyim .. Açım, 
halsizim! 

yorgunum, 

- Nereye gideceksiniz? 
Genç kadın bu suale karşı göz

lerini baygın ve çapkın bir mana 
ile ıztırab ve üzüntünün müşterek 
ihtisasını ifadeleyen bir bakışla 
Davustun gözlerinde gezdirdi, ce
vab verdi: 

- Evim çok uzak .. Aksarayda.. 
- Bu saatte oraya gidemezsiniz! 
- Gidemem! 
- İsterseniz sizi evime götü • 

!'eyinı 

Genç kadın başını yere eğdi.. 

Hakim Bir Sesle : Oturmuşlardı 
Dedi. Yemeğe 

senelerce hariciye nezaretinde va-1 
zife gördükten sonra Balkan har-1 

bi sıralarında vefat P.tti. Sefaret 
katibi idi. Annemi hiç tanımam. 
Ben dünyaya geline<:' o, hayata 
gözlerini yummuş.. Babam ölme
den bir yıl evvel beni Şükrü Bey 
isminde bir yüzbaşı ile evlendirdL 
Kocam geçen sene Çanakkalede 
şehid düştü. Hayatta yapyalnız 

kaldım. Düşünün bir kere bu koca 
şehirde genç bir dulur. muhat ol
duğu tehlikeleri .. 

- Çocuğunuz yok mu? 
- Yalnız kaldım diyorum size. 
- Pardon unutmuştum .. 
- Ne ise devam edelim ... Ne 

diyordum.. Evet.. genç bir kadı

nın bu şehirde muhat olduğu bin
lerce tehlikenin arasında yapa -

Başladılar 
yalnız kalmanın felaketini düşün
dükçe çıldırıyordum. Kocamdan 
800 kuruş maaş bağh•dılar. Bu -
nunla başımı sokacak bir ev kira
sını zor ödeyebiliyordum. Bir dok
torun yanında çalışn:ak mecbu
riyetinde kaldım. Hizmetimin ü
çüncü günü bu doktor da iç yü -
zünü meydana vurdu. 

- Nasıl iç yüzünü? 
Delikanlı bu sorgusile g-ızune 

kestirdiği genç kadını açık açık 

söyletmek yolunu tutmuştu. Onun 
için bu noktada sualini birleştirdi, 
Melek devam etti: 

Nasıl iç yüzünü olacak .. Genç 
himayesiz bir kadına karşı vic -
dansız pir erkeğin göstereceği iç 
yüzünü .. 

(De\'amı var) 

Japonya Daha Fazla 
Kuvvetlenecek 

- Kendisini İngilterede, Vight 
adasında bir otelde gördüm. Son
ra Amerikada, Miyaıni'nin müte
vazı bir pansiyonund.ı .. Pansi -
yonda bulunanlar kendisine (ser
seri kadın) ismini vermişlerdi. 
Bir yerde iki, nihayet üç aydan 
fazla oturmuyor, otel müstahde -
mininden b14ka bir kimse ile ko
nuşmuyordu. Daima yalnız dola
şıyordu. Mektub yazdığını hiç 
görmedim. Yalnız bir defa, Bring
ton'da bir kartpostal üzerine bir 
şeyler yazdı. kapıcım"! bürosunun 
üzerine koydu. O sırada anahtarı
mı alıyordum. Göz ucile adresi 
okudum: cKarlton oteli müdürü. 
B:;ı·ariç. yazılı idi. BJ merakımı 
mucib oldu. Bu kadınm kim ol -
duğunu öğrenmiye k:mır verdim. 
Fransada, tanımadığı bir kadına 

sokakta kendini prezante etmenin 
ayıb olmadığını söylerl ' ler, doğru 
mu? ... 

- Fakat pek de m:.ıvafık de -
ğil... 

Madam Simon, Rivnli sokağına 
saptı. Sonra Lape sobğına geçti. 
Arabalara, gelip geçeulere bak -
mıyordu. Yavaş yavaş yürüyor
du. Dükkanların camekanları ö
nünde de durmuyordu 
Arkadaşım, fazla sabredemedi. 

Şapkasını kaldırdı, ve: 
- Affedersiniz, madam, yanıl

mıyorsam birçok yerlerde karşı
laştık. 

Dedi. Ve bu yerlerin isimlerini 
saydı. Ben hafifçe gülümsüyor -
dum. Kadın: 

- Evet, dedi. Çehreniz yaban
cı değil... 

Bu sabık Alman tmparatoru 
Kiyyom idi. Doorn şatosunda mün
zevi bir hayat yaşıyan hüküm -
dar ... 
Şu halde bu kadın? ... Evet, bu 

kadınla onun arasındaki müna -
sebet, rabıta ne? ... 

- Madam, dedim. Fransızlar. 

yirmi beş sene evvel, hiç ümid et
medikleri bir zamand:ı hücuma 
maruz kaldılar. Artık herşeyden 

çekiniyorlar, her şeyden korku -
yorlar. 
Kadın, altmışında vardı. Birçok

larının unıfttukları bir aile hika-
yesini hatırladım. 
İmparatorun hem~fresi, genç 

bir Rus dansözü ile evlenmek için 
kaçın amış mıydı? ... 

Bu vak'a olalı on sene var. Aca
ba, şimdi karşımızda oturan ka
dın o muydu? ... 

Bunu nasıl öğrenebilecektim. 

Artık konuşmuyor, arkada~ımın 

Nil nehri üzerindeki seyahatine 
aid hatıralarını dinliyordu. 

Bir gün evvelki gibi gitmeğe ha
zırlandım. Ve kendLini selam -
!arken yavaşça: 

- Prenses, dedim. Şerefyab ol
duğum için çok memnunum ... 

Elinin hafifçe titrerl;ğini his -
settim. Kaşlarını çattı, bir an dik
katle yüzüme baktı. Sunra hafifçe 
gülümsedi, ve: 

- Akrabamdan bir;~ine tesadüf 

(5 inci sayfadan devam) 
tın icab eden masrafları karşılı

yamamasıd!l'. 

Halbuki Hani: •Bakılırsa bağ 

olur, bakılmazsa dağ olur .• diye bir 
darbımesel vardır; işte birçok 
semtlere serpilmiş bu küçük ku
lüblerin vaziyetleri de aşağı yu
karı böyledir. 

Bu biçimde gençlik teşekkülle
ri, küçük bir yardım ve alaka ile, 
ufak çapda bir Halkevi haline ge
lebilirler ve aşağı yukarı o derece 
faydalı olurlar, sanırım. 

Evet, küçük bir yardım; çünkü 
bunlar, her biri kurulmuş, sine -
sine muhitinin birçok gençlerini 
çekerek faaliyete geçmiş, sahnesi
ni de, •musiki kolunu. da vücude 
getirmiş, fakat, varidat nakıslı -
ğından mesaisine ayni genişlikte 
devama kudret bulamamış, branş
ları içinde yalnız •spor kolunu. i
yi kötü idame ettirerek varlığını 
muhaf~za etmiş ve etmekte olan 
gençlik teşekkülleridir ki küçük 
bir alıl.ka ve yardım ile büyük iş
ler görmeleri tabii bir neticedir. 

O kadar ki, bu semt gençlik ve 
spor teşekkülleri, bu takdirde 
Halkevlerimizin birer •küçüğü• 

birer •şubesi> mevkiini alabilir -
ler. 

Gençleri, kahvelerdeki sigara 
dumanları arasından ve •vakl~ lll
dürücü• oyun!r,rdan çekip kur
tarmak için de bu küçük teşek 
külleri canlandırmak, çok fay - · 
dalı olacaktır kanaatindeyim. Çün
kü, semtlerine uzak V!' aykırı yerKarşılık vermedi, Davust koluna 

geçirdiği bitab kadını az ilerde, 
mezarlığın ucundaki kendi evine 

( 4 ii.ncii. sayfadan devam) 

bunu karşılıyacak kadar kuvvet
li olmalıdır. Bununla berabeı il.-

\ bir vak'a olmuştur. Şu itibarladır 
[ ki o zamandanberi iki taraf ara

sında . bir sulha varmak istiyen -
ler yalnız Çinlilerde değil, Japon
larda da çoğalmıştır. Japonyada 
da efkarı umumiyede artık sulh 

lehine kuvvetli bir cereyan baş
lamıştır. O zamandanberi de sul
hun artık yaklaştığını zanneden -
ler vardı. Fakat bu böyle zanne -
dilmekle beraber sulh yolunda 
müsbet bir neticeye varıldığı işi
tilmedi. 

Artık muhavere başlamıştı. On
ları bırakıp çekilmek !azım ge
liyordu. Amerikalı dostum: 

ederseniz beni gördüğünüzden !erdeki Helkevlerine gitmek iste
kat'iyyen bahsetmeyiniz.. ğini kendilerinde duynııyan birçok 

Dedi. Üç gün sonra Amerikalı geneler. kendi yakınl•rında semt-~ötürdü. 

Kapıyı Hıristo açmıştı.. Efen • 
mira! Yunay diplomatla rın mesa

disinin kolunda temiz kıyafetli gü-
zel bir kadın görünce gözlerini isi ile bu gibi ihtilafların önüne 
kırptı. Delikanlı antre.ve girince geçileceğini ümid etmektedir. Ya
uşağına emretti: ni Çin işlerinden dolayı Amerika, 

- Sen git yat Hıristo! Bana ye- İngiltere ve Fransa Uzak Şarkda 
mek hazırlamadın mı? harekete geçecek olurlarsa J a -

- Evet kapiten! ponya hazır bulunmalı demek is-

- Haydi git! tenmektedir. Fakat devletlerin a-
Hıristo taşlıktan çekildi, Davust rasındaki müzakerelerin bir neti

genç kadını merdivene doğru yü- ceye vararak işin diğer devlet -
l'Üttü, kolundan yedeyerek teker lerle Japonya arasında bir harbe 

teker basamakları çıkarttı, birinci kadar vardırılmıyacağı ümidi bes
kattaki kendi yatak odasına getir- !eniyor demektir. Amiral beyana
di.. Oradaki mükellef divana o - tında dördüncü bir nokta olarak: 
turttu: 

- Burada istirahat edebilirsi-
1iz! 

- Teşekkür ederim. 
Delikanlı ceketini, gemici fani

liisını çıkardı, içeriki odaya geçti, 
pijamalarını giydi. Yeni pijama -
larından bir takımını da beraber 
getirerek divanın üzerinde yorgun 
bir tavırla soluklanan genç kadına 
uzattı: 

- Soyunun bunları giyin., 
Kadın lekrar teşekkürle pijama

ları aldı, delikanlı o soyunup çar
şafını pijama ıle değiştirirken içe
riki odada b ir tepsi içerisinde ha
zırlanan yemeğini yanına taşıdı. 

Divanın önünde kadının yanıba
şında bir sigara iskemlesinin üze
rine koydu. Emreder gibi hakim 
birsesle kadına söylendi: 

- Haydi, buyurun .. 
Ve .. Karşı karşıya oturdular, 

büyük bir iştiha ile yemeğe baş
ladılar. 

Yemek hiç konu~maJan bitirildi. 
Genç kadın aç insanlara mahsus 
bir saldırışla tabaklan boşaltıyor,I 
delikanlı güzel yüzünde hafif, ı

şıklı bir tebessümle onun yemek 
yiyişni seyrediyordu. 

Beyaz çizgilerle süslü yeşil ipek 
pijamaların içinde kadının büsbü
tün güzelleşen yüzü, müşekkil en
damı göze çarpıyordu. Yemek bi
tince Davust sükutu bozdu: 

- Şimdi nasılsınız? 

Eğer Japonya ile mühim surette 
münasebette bulunan diğer dev -
!etlerin deniz programlarında 

bundan sonra yeniden inşaata gi
dilirse Japonyanın da kendi prog

ranunı tekrar gözden geçireceği
ni söylemektedir. 

Fakat ayrıca Japon ordusu için 
de bir program vardır. Harbiye 
Nezaretinin programı beş sene -

liktir. Bunun için 194,000,000 pen 
sarfedilecektir. Yenidrm silılhlar, 

harb vasıtaları daha mükemmel 

bir hale getirilecektir. Ordu için 
lazım olan tayyareler yapılacak
tır. 

Harbiye Nazırı General İta -
gaki beyanatında şunları da söy
lemiştir: 

- Harbiye Nezareti birinci ve 
ikinci sınıf ihtiyat~arı Japonya

da tutmayı muvafık görmüştür. 

Çine taze kuvvetler gönderilerek 
oradaki Japon ordusuna yardım 
edilmektedir. 

Buraya kadar yazılan şu hula
sadan çıkan netice Japonyanın bir 
taraftan ne yapıp yaparak bir kat 
daha hazırlanmakta olmasıdır. Bu 

takdirde Çin . Japon harbinin ya
kında biteceğine dair ortay'a tah
minler koymak imkansızdır. Fa -
kat buna rağmen yine bir takım 
tahminleri ileri sürenler az değil

dir. Askeri vaziyetin bugün nasıl 
olduğunu anlatarak Uzak Şark 

Yalnız şayanı dikkat olan bir 
cihet daha var. Uzak Şarktaki 
vaziyeti bilen, orada uzun za -
manlar kalarak tetkikatını geniş

letmiş, noktai nazarını aydınlat
mış olan Avrupalı bazı siyasi mu
harrirlerin de şöyle bir mülaha
zaları vardır: Çin - Japon harbi 
bir emrivaki olmuştu. Öyle oldu ki 
harb filan ilan edilmfdi. Bir gün 
öğrendi ki Japonlar Cinlilere ta
arruz etmişler, harbe tutuşmuş -
!ar diye. Uzak Şarkla yaşıyanla -
rın bir takım hususiyetleri vardır 
ki yabancılar, hele Avrupalılar 
bunları kolay anlıyamazlar. Onun 
için nasıl ilan edilmeksizin harb 
başlamış ve devam etmişse bir 
gün de mesela Çinlilerle Japonlar 
arasında barışıklık olduğu duyu
labilir!. Buna da hiç şaşmamalıy
mış. Ne öyle büyük devletlerden 
bir veya birkaçının tavassutuna 

ne de parlak sözlerle yazılmış sulh 
muahedelerine lüzum kalmaksızın 
bir gün kendiliğinden belki de 
sulh oluverecektir!. 

Geçenlerde İngiliz Hariciye Ne
zareti müsteş'arı Lord Plimut 
Lordlar kamarasında sorulan bir 
suale cevaben: 

- Eğer tavassut için bir fırsat 
çıkarsa İngilterenin hemen araya 

girerek sulh.,için çalışmağa hazır 
olduğunu gerek Japonyaya, ge _ 
rek Çine bildirdik demişti. 

Fakat gözden kaçacak gibi ol
mıyan başka bir nokta daha var

dır ki o da Uzak Şark işlerinin 
Avrupanın umumi vaziyeti ile a

lakadar olmasıdtr. 
- Çok teşekkür ederim. İyiyim. 
- Artık kon uşabili •.·iz değil mi? harbini şu veya bu şekilde bir ne-1-------------

- Evet! 
- Evvela isminizdeıı başlıya • 

lım. Adtnız nedir? 
Genç kadın şulıluğunu iktisab 

etmiş, çapkın bir tavırla hikaye
<. nı an ıa t"1dğa koyulmuştu: 

- İsmim Melek, asıl adım Me
lahat amma beni çocukluktanberi 
böyle adlandırırlar. Aksarayda o
turuyorum. Kimsem yok .. Babam 

tice tahmin eden Avrupalı mu -

harrirler vardır. Fakat askeri nok
tadan yürütülen tahminlerin ve -
kayi ile ne dereceye kadar uya
cağını zamana bırakarak Çin -
J apon meselesinin diğer cephesi
ne geçmek iktiza etmektedir. 

Bundan aylarca evvel Hankeo 
Japonların eline düşmüş, Çin -
Japon harbinde bu ebemmıyetil 

Mutlak Okuyunuz 
Dairelerde, ticaretlıanelerde ve 

konaklarda mübayaacılık, vekil -

harçlık, kapıcılık ve sair işler için 
namuslu, muktedir, okur yazar 

kefaleti kemale gelmiş bir efen
diye ihtiyacı olanlar Sirkeci Os

maniye otel katibinden sual. 
H. K. 

- Pdrol işinden bslısedeme -
dik. Yarın saat beşte otele geli -
niz. Barda sizi beklerim. 

' . ' dostumu gördüm: lerınde bulunan gençlik teşekkül-

Dedi. 

Serseri Kadın 

- Bilmem. dedi. Modam Simo- !erinde. spor, musiki, edebiyat, li
ne ne oldu? Adresini bırakmadan, san, tiyatro ve saire gibi branş _ 
Allaha ısmarladık demeden oteli !arı tam faaliyette olarak görür
terketti, gitti. !erse, onlar da kendilerinde, bu -

Ertesi günü otele gittim. barda Yabancı Dil 
oturuyor, fak.:ıt içmiyordu. Dün-

künden daha düşünceli görünü - Bı"lmemek 
yordu' Yanına oturdum. Ondan 

bahsetmeğe başladı: M f f k 
- Biliyor musunuz, bu kadın, UVa a ıyete 

yaşının hilafına çok sınirli bir şey Manı· Degv ı"lmı·ş 
insanın aklını başından alan, çıl-

dırtan bir mahlilk. Fakat kimdir? (4 ii.ncii. sayfadan devam) 
Kimin nesidir? ... Bun er bilmiyo - İngiliz devlet adamları ıçinde 
rum. Bir türlü öğrenmiye muvaf- dil bilmek itibarile sabık harici -
fak olamadım. Burada bir çeyrek ye nazırı Eden şayanı dikkattır. 
saat kadar konuştuk. O; benım kim Çünkü fransızcayı gayet iyi bil
olduğumu mu, hayatımı mı tama- diği gibi konuşurken de tatlı söy-
mile biliyor. Fakat bepim, ismin-· liyebilirmiş. Bundan başka Ede
den başka birşey bild tğim yok. n'in 'hususiyeti kendisinin bir 
Belki bu da dog-ru deg·ı·ı ... 

müsteşrik olmasıdır. Arabcayı ve 
Ben de merak etmeğe başla - İran dilini de bilir. Umumi Harb 

mıştım. Bazı şeyler sordum Dos- senelerinde hep şarkta dolaşmış
tum: 

tır. 

- Yabancı mı?... Şüphesiz... Maliye Nazırı Con Simon fran-
Anglo·Sakson mu? ... Zannetmem.. sızcayı bilir. Fakat konuşurken 
J ermen'e daha ziyade benziyor... .tngiliz olduğu derhal anlaşılır -
Kimbilir, belki de İslav'dır. He- mış. Bugünkü İngiliz kabinesin
men hemen bütün lisanları konu- deki nazırlardan bir kısmı da hiç 
şuyor... yabancı dil bilmiyorlarm ış. Fran-

Hulasa dalıa fazla bir şey bil - sızcayı, yahud başka bir dili bil
miyordu. Birdenbire yerinden fır- memek o nazırın mevkiin i mu • 
!adı. Kapıya doğru yürüdü. Te- hafaza etmesine, iş görüp çalış -
!aşından iskemlelerdeı. birini de- masına mani sayılamıyor. 
virdi. Arkam kapıya dönüktü Fa-ı---------------1 
kat, karşıdaki aynada kadının 
geldiğini gördüm. 

Elini öptü. geldiler, masaya o-
turdular. Garib bir m uhavere 
başladı. 

Kadın; seyyahlardan bahsedi
yordu. Dikkatle diyordum. Gez -
diği .memleketleri, oturduğu otel
""' sayıyordu .. Bunların salon , 
!arını, hollerini tasvir ediyordu. 
Zihnen bir milyoner hayatı geçir
diğini düşünüy_ordum. 

Bir Benzeyiş 
Çehresini tetkik ediyordum. Bu 

sima pek yabancı gelmiyordu. 
Bu burun, bu donuk bakış, biraz 
kalınca dudakları he~ halde bir 
yerde görmüştüm. F akat ne va
kit? nerede? ... İşte bu~u hatırla
yamıyorum. Zihnen on beş, yirmi 
sene evvel gördüğüm çehreleri 
düşünüyordum. Birdenbire bana 
döndü: 

- Siz Fransızsınız değil mi? .. . 
Bütün P aris gazeteler inin harbden 
bahsetmelerinin sebebini söyl.er 
misiniz? .. . 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 
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TiYATROLAR 

/llll; Tepebaşında 
Şehir Tiyatrosu 

DRAM KISMI 
Buakş~m 20.~0 da 

KORKUNÇ GECE 3 perde 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam 20,30 da 

. YÜZ KARASI 3 perde 

• • 
Halk epereti 

Bu akşam 9 da 
(Halime) 

Zozo Dalmasla Macar balesi 
Çarşamba M. Yesarinin 
(Aşk borsası) yeni operet 

ralara devam etmek istek ve hat
ta ihtiyacını duyacak.ardır. 

Mademki gençliği kı.hve köşe -
!erinden yüzde yüz çekmek az -
mindeyiz, ufak büyük, bütün genç
lik teşekküllerine azami ehemmi
yet vererek, gereken alakayı gös
termeliyiz. 

HiKAYE: - - -.. 

Bir Çor ap 
Da vası 

(4 ii.ncii. sayfadan devam) 
daları ile karşı karşıyadır, Beye
fendi! Ben o akşam çorablarımı 

balkona asmıştım. Bu pusulayı da 
o gün bana nişanlım göndermişti, 
Evde büyük babam görmesin di
ye acele ile pusulayı çorabımın i
çine sokup unutmuşum. Rüzgar 
çorabımı karşı balkonr uçurmuş. 
O giindenberi çorabırnn bir teki 
kaybolmuştu. (Koynundan bir tek 
çorab çıkararak) bugün gazete -
!erde, böyle garib bir çorab da -
vası görüleceğini okuyunca mah
kemeye koştum. Bu işte ne dava
cının, ne suçlu sandalyasında otu
ran Mediha Hanımın hiçbir güna
hı yoktur. K abahat benimdir .. U -
fak bir dikkatsizliğim ve ihmalim, 
az daha bir yuvanın sönmesine 
sebeb olacaktı. 

* Nevzadla Mediha, birbirlerine 
bakışarak gülüştüler .. Ve barışa
rak mahkemeden çıktılar. 

Sultanahıned üçüncü sulh hu -
kuk hakimliğinden: 

Hazinei maliye namına İstanbul 
maliye muhakemat mıiqürlüğü ta
rafından Divanyolunda Alemdar 
caddesi 152 numarada Mehmed oğ

lu Raşid aleyhine açılan 90 lira 
68 kuruşun 146 kuruş icra mas -
rafile birlikte tahsili t1.avasının illi.

nen yapılan tebligat üzerine cari 
duruşmasında: Müddeialeyhe gı

yab kararının ilanen tebliğine ve 
tebligatın da 20 gün müddetle ic
rasına karar verilerek muhakeme 
14/4/939 saat 10 a talik edilmiş 

olduğundan tarihi ilandan ıtibaren 
beş giin zarfında itirs?. edilmediği 
takdirde muhakemeye kabul edil-

Diş doktorunun bütün hastalarııu 
söylediği gibi dişleri sadece parlat
makla kalmıyarak onları mikroblar
dan, muzır salyalardan ve hamızlar
dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegane iksirdir. 

Her sabah, öğle ve 
akşam her yemekten 

sonra dişlerinizi 

Diş macunile muntazaman 
fırçalayınız. 

Sultanahmed 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesindPn: 
Ayşe ve Samiye ve Fatma Mü

kerrtm ve Katina ve Konstantin 
ve Nlkola ve PandeE ve Yuvan ve 
Mihal ve Tanaş ve Marya ve A
postol ve Konstantin ve Nikodos 
ve Apostol ve Kozmanın şayıan 

ve müştereken mutasarrıf olduk
ları Galatada Bereketzade mahal
lesinde Yüksekkaldırım sokağın

da eski 31, 33, 35, 37, 37 mükerrer 
ve yeni 31, 33, 35, 37, 1/37 No. lı 

hudud ve evsafı dosyasında mev
cud tapu kayıd ve keşif raporu ve 
vaziyed zaptında yazılı altında 

dükkanları müştemiJ beş kattan 
ibaret kagir apartımanın izalei 
şuyu zımnında fiıruhtu tekarrür 
ederek müzayedeye v.ızolunmuş
tur. 

Heyeti umumiyesinirı kıymeti 

muhammenesi (25000) yirmi beş 

bin liradır. 

Birinci açık arttırması 3 mayıs 
939 tarihine müsadii çarşamba gü
nü saat 14 den 16 ya kadar icra 
olunacaktır. Kıymetı muhamme
nesinin % 75 ni bulduğu takdirde 
o gün ihalei kat'iye&i yapılacaktır. 
B.ılınadığı takdirde en son arttı

ranın taahhüdü baki kalmak ü -
zere on beş gün müddetle temdid 
edilerek ikinci açık arttırması 18 
mayıs 939 tarıhine müsadif per -
şembe günü saat 14 deı 16 ya ka
dar icra kılınacak ve c gün en çok 
arttırana ihale edilecektir. İpotek 
sahibi alacaklılarla diğ'er alfıka -
aarların işbu gayrimer:kul üzerin
deki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan idcıialannı e\'-
J akı müsbitelerile 20 gün içinde 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
liakları tapu sicillerile sabit ol -
madıkça satış bedelin;n paylaşma
sından hariç kalacakleı·dır. 
Müterakiıp bilı'.ımur.ı vergiler 

borçları nisbetinde hissedarlara 
"e tellaliye müşteriye aittir. Bu 
gayri menkul sırf mülk olduğun
dan vakıf taviz bedeli yoktur. 
Arttırma şartnamesi: İşbu ilan 

tarihinden itibaren m;·hkeme di -
vanhanesine talik kılınmıştır. Ta
lip olanların kıymeti muhamme
nenin % yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçesini hamilen o gün ve 
saatte İstanbulda Divanyolunda 
dairei mahsusasında Sultanahmed 
3 üncü sulh mahkemesi •aşkita -
betine 939/6 numara ile müracaat
ları ve hissedarlard•n ikametgah 
meçhul Mihal v~ Tanaş ve Marya 
Nik\ıdos ve Apostol ve Kozmanın 
o gün ve saatte gelmedikleri ve 
ya taraflarından musaddak bir ve
kil göndermedikleri takdirde gı

yablarında muamele ifa kılına -
cağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 939/6 

miyerek gıyabında karar ver ile
ceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 939/447 
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Hasan Deposu Karaköy Şubesi Açıldı 
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GRIPsiz, NEZLEsiz, ÖKSÜRÜKsüz =:;YALDA ~:~~i!l~!r~ Nezle ve baş ağrısı 
Hakiki VA L D A ismi üzerinde ısrar ediniz. Her Mühim Eczanede Bulunur. 

HAMD A M AN PASTİL KATRAN HAKKI 
TERZi 

Berlin Enternasyonal Terzi Akademisinden 
Diplomalı 

N 

Ôlcsürükleri kökünde, 
keser· tecrübelidir. 

-

Soğuk algınlığının 

Bu ilk alametlerin~ 

GRiPiN 
ile bertaraf ediniz. 

1 İstanbul, Bahçekapı. Yerli mallar pazarı karşısı Sadı -

• .............. Elll .. llkı•·y•e•h•an .... k.at .. 3 .• N .. o.•2•6 ............... ,. 

N 
Pembe gül mü yanağın 

GR.iPiN 

• 

100,000 lerce 
Kadının 

Nazarı dikkatini 
celbeden 

İnce bir zevk.in, titiz bir itinanın 
derin bir tecrübenin mahsulüdür. 

w 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Mehmet Huliisinin 13587 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı 
(4000) lliaya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden dolayı hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanu.ıun 
46 cı maddesinin matuiu 40 cı maddesine göre satılması icab eden 
Mahrnutpaşada, Mahmutpaşa mahallesinde eski Kemerli yeni Kömür· 
cü sokağında 292 ada 9 parsel ve eski 3 yeni 16. 18 kapı numaralı (Dü
yunu umumiye civarında) apartıman halinde istimal olunan kargir 
hanenin (tapu kaydında han) tamamı bir buçuk ay müddetle açık art
tırmaya konmuştur. Satış tapu cisil kaydına göre yapılmaktadır. Art
tırmaya girmek istiyen 600 lıra pey akçesi verecektir. Milli bankaları· 
mızdan birınin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün ver
gilerle belediye resımleri, telliiliye rüsumu taviz bedeli, vakıf karesi 
borçluya aittfr. Arttırma şartnamesi 15/3/939 tarihinden itibaren tetkık 
etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurula
caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takıb 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş nd ve itıbar 
olunur. Birinci arttırma 3/5/939 Çarşamba günü Cağaloğlunda kain 
Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden 
gayrimenkul mükellefiyeti lle Sandık alacağını tamamen geçmı~ olması 
şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 22/ 
5/939 tarihine müsadü Pazartesi g:Anü ayni mahalde ve a~ nı saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar
lar ve irtüak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve htisusile faiz ve masari
,fe dair idrualarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hakları 
ııı bildirmemiş olarılarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla maliımat almak 
istiyenlerin 938/959 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri servi
<ine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

...... 
DİKKAT 

Eınnıyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek 
ıstiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfırıı teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sure-
tile kolaylık göstermektedir. (863) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları 

ır-~~~~--~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 

Muhammen bedell.erile miktar ve vasıfları aşağıda yazıh 2 grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 5/4/1939 Çar
ıamba günü saat (10,30) on buçukta H. Paşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından çık eksiltme usuıile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları liizımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak -
tadır. 

1- 2770 metre muhtelif eb'atta Transmisyon kayışı muhammen 
bedeli 4743 lfra 50 kuruş ve muvakkat teminatı 355 lira 77 kuruştur. 1 

2- 7250 adet muhtelif kuvvette ampul Edison Normal ve ampul 
Bayonet muhammen bedeli 3525 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 
264 lira 43 kuruştur. (1769) 

* * Muhammen bedeli 5212 füa olan muhtelif lastik kablolarla yeraltı 

kablosu 13/4/939 Perşembe günü saat ı 15) on beşte Haydarpaşada gar 

oinasındaki satınalma komisyonu ·~·~tından kapalı zarf usulü ile satın 
>lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaikle 390 lira 90 

kuruşluk muvakkat t~minat ve teklillerini muhtevi zarflarını eksiltme 
~ünü saat (14) on dörde kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bfaasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1878) 

• 
Ü•Güzeldir yürük kızı 

SITKI BABA 

270278 N Sıtkı Baba evleniyor • Birind kısım 
O. Sıtkı Baba evlendi - İkinci knım 

MALATYALI FAHRİ KAYHAN 

270276 No.~1:~oş endamı güzel 

Bu plakları her gramofon mağazasından ısrarla isteyiniz. 
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ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollarile geçen hastalıklardan korur, 
gı-ip ve boğaz rahatsızlıklarında, ses 
kısıklığında pek faydalıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZA 

.. 
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Sıhhatinizi Severseniz ? 

İZM1R1N 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNAlARI 1 

Bütün ağrı, 8lZl ve sancıları 
dindirir, grip, romatizma, 

diş, sinir, adale ve bel 
ağrılarına müessirdir. 

1 ecrübe Ediniz. 
j[eryerden israrla isteyiniz il 1 Ald.ınmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve 
· Selfuıik Sergisinde Büyük ı' benzeri vardır. GRİPİN yeı-ine başka bir marka 

Mükafat . verirlerse şiddetle reddediniz. 
1.-~~-~~~~~--~~~~~~~~~~~~-

ZAYİ - İstanbul Zevtinburnu 
Gedikli ihzari Erbas okulundan 
aldığım 14/11/931 gün ve 390 No. 
lu şehadetnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

11 Kor Başveterinerliğinde 

gedikli Başçavuş Cemil Uslu 

, •. Karaköy-Kemeraltı •il\ 

~~~'.~~~:z:~I 
parçaları gelmiştir. 

Kaynakçımız Amerikan sis 
temi garantili Ja,tik tamirleri-

~hisarlar U. Müd~rlüğünderı: 
1 - 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapılacağı ilan e

dilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzum üzerine 
temdit edilmiştir. 

II- Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4/4/939 tarihine rastlıyan 

salı günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdiri

yeti Alım komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar •saat 14 de• kadar komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek istiyenlerin fiat· 
sız teklif mektublarını ihale tarihinden bir halta evveline kadar müs
kirat fal=.rikalar şubesine vererek münakasaya iştirak vesikası alma~ 

]arı lazımdır . cl714· 

! ne başladı. 

...... ıs:ıı ............ ı 

lstanbul Sıhhi Müesszseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Verem sanatoryomu için lazım olan 6000 metre Ame· 
rikan bezi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5/4/939 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhbat 
ve İçtimai Muavenet Müdiirlüğü binasında kurulu komisyonda y ıpı
lacaktır. 

Muhammen fiat: Beher metre Amerikan için 65 kuruştur. 
Muvakkat garanti: 292 lira 50 kuruştur. 
İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebiFrier. 
İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanun• 

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban· 
ita mektubu ile ile birlikte belli gün V!?' saatte komisyona gelmeleri 

(1882) 

lstanbul Sıhhi Müess~se!er Arttırma ve 
Eksiltme komisyo...,undan: 

Eksiltmeye konulan ~: Heybcliada Verem sdnatoryomu asansör 
inşaatı işi. 

Keşif bedeli : 6000 llia. 
Muvakkat garanti : 450 lira. 
Heybeliada verem sanatoryomu asansör inşaatı ~ine istekli çıkma· 

dığından eksiltmesi 29/3/939 Çarşamba günü saat 15,30 a bırakılmıştır. 
Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğil 

binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. İstekliler şartname, keşif 
ve buna bağlı diğer evrakı 30 kuruş mukabilinde her gün komisyondan 
alabilirler. 

İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban· 
ka teminat mektubu ile birlikte bu işe benzer en az 5000 liralık iş yap
tığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul vilayetinden al
mış oldukları ehliyet vesikalarile birlikte belli gim ve saatte komis· 
yona gelmeleri. (1883) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Verem sanatoryomuna lazım olan 14,000 metre patiska 
kapalı zarfla <0ksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 5/4/939 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda S.'.ı· 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2- Muhammen ~at - Beher metre patiska için 70 kuruştur. 
~ Muvakkat garanti - 735 liradır. 
4- İsetkliler §artnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
5- İsteklier cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat gare'lti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir 
saat evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrirl 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldıiı yer: SON TELGRAF Matbaası 
f 
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