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En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

r 
1 İstanbulun en çok satılan hakiki 

1 

akşam gazetesidir . 

BU GAZETE 

İlanlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok okunan bir vasıtadan hakkile 1 

istifade etmiş olurlar. .....__, __ 
İDARE - İLAN: Tel: 20827 

Telgraf: İst. Son Telgraf 

Yeni Meclis 3 Nisanda Toplanıyor Hitler, 20 Nisana 
M""""""'ı.ooue""""""" •• n~"""""""~.~~.~~~ ••• ı Meclis'in Toplandığı Gün Kabine K ad ar Be ki iyece k ! 
~~=1~;e:::~;~:t~ İstifa Edecek ve Yeni Ka·binede Koridor Meselesinin Lehistanla 

Bazı Değişiklikler Olacaktır Dostca Halline Çalışılıyor -
Yazan: Etem İzzet BENİCE 

illi Şef İnönü altıncı Büyük M Millet Meclisinde mes'bli-
yet deruhde etmelerini ter

cih etliği vatandaşları dün gece
denberi umumi efkara arzetmiş 

bıılunuyor. Yarın memleketin her 
tarafında seçinı yapılacak ve 
müntehibisaniler Pati nizamna
mesine ve teamüle uyarak kayıd
ıız ve şartsız bir itaatle bu nam
zcdlcre kanuni meb'nsluk reyleri
ni vereceklerdir. Yeni millet ve
killcrinıize bugünden yarınki 

m~b'ırslukları için kutlu olsun.
diyebiliriz .. 

•• 
YeniMeclisde 297 si Eski ve 124ü Yeni Olmo kUzere Bütün Almanya Hitlerin 50 İnci 

Kutlulamağa 
Y ıldönümünü 
Hazırlanıyor 

Büyük Şef meb'us namzedle -
rinin adlarını millete bildirirken 
bir de beyanname neşretmiştir. Bu 
beyanname kalblerinıizi ümid ve 
gururla dolduracak mahiyette 
yüksek bir eserdir. Yeni meclisin 
üzerinde duracağı işlerin bilhassa 
programı mahiyetinde olan bu 
beyanname bize Cumburreisimi
zin dilinde şu cümlelerle özünü 
vermektedir: 
•- Canlı inkişaf halinde olan 

büyük biT milletin her istikamette 
birçok ihtiyaçları ve meseleleri 
karşısındayıZ. Cumhuriyetin va -
tana temin ettiği emniyet ve ima
rı geniş olarak ilerletmek istiyo
ruz. Vatandaşlar arasında huzur 
ve hürmetin muhafazasını vazife
lerimizin b~nda tutuyoruz.> 

Yeni meclisin ve hükfuneün 
bilhassa imar, kültür, endüstri iş
lerinin inkişafı üzerinde çalışmak
la beraber köylünün ve çiftçinin 
refahına ,irfan seviyesine büyük 
bir ehemmiyet vereceği de bu be
yanname ile izah edilmiş bulun
maktadır. 

Hiç şüphe yok ki, halkın ve bil
hassa köylü ve çiftçinin de yeni 
mecliscfen ve hükfunetden bekle
diği işler arasında bu mevzular 
birinci sırada gelmektedir. Milli 
Şefin köylü ve halk ile yaptığı 

temaslarda da bu ihtiyaçlar bariz 
bir şekilde göze çarpmı,_tır. 

Beyannamenin, Türk milletine 
ferah, emniyet ve güven veren ba
riz bir noktası da harici işlerin çok 
vnhimleştiği ve karardığı bu sıra· 
!arda Milli Şefin vatanın refah ve 
l•tikbali bakımından yüksek bir 
itimada ve temine sahih bulunu
şudur. 

Milli Şef bu bahsi •insanlı

ğın büyük facialar karşısında kal
ması ihtimali her zamandan zi
yade artmıştır.• Diyerek gözönü
ne koyarken sinirlerimize ve gö
nüllerimize de işaret ettiğimiz fe
rahlık ve itimadı şu cümleleri ile 
vC'l'lllektedir: 

c- Türk milleti ilerleyne :ıe 

daima yükselen bir heybetli var
lıktır. içerideki ihtiyaçlar ve sı· 
kıntılar ne kadar çok olsa, dışan-

(Devamı 6 mcı sahifede} 

Almanya'ya 
Müstemleke 

Veriliyor 
Londra 25- Almanya'nın 

eski büyük müstemlekelerin
den ~lan Karolin adalarının 
Alınanya'ya iadesi Japonya 
tarafından teklif edilmiştir. 

Japonya bu adaları Almanya
ya iade etmekle diğer devlet
lere iyi bir misal teşkil etmek 
arzusunu ıröstermiştir. 

1421 PartiNamzedive4Müstakil Meb'usBulunacak Mutantan Surette 
Me b'us Seçi"dikten So11ra Devlet Yeni Namzedler 

Dairelerinde Muht c. lif Memuriyetler Açılacaktır 

İstanbul meb'usluğuna namzed 
gösterilenlerden 
Ki.zım Karabckir 

W urdun her tarafında oldu~u 
gibi !stıınbulda da yenı 
meb'us seçimi yarın yapıla

caktır. Şehrimizde feçim sabah 

saat 9 da başlanacak, on ikide ni

hayet verilecektir. İkinci mün -
tehiblerin intihab mazbataları, in· 
tihabın yapılacağı Üniversite kon
ferans salonunda kendilerine ve
rilecek ve bunların verilmesi bir 

Milli 
Şef 

Bir Beyanname 
Neşrettiler 

Ankara, 24 (A.A.) - Reisi· 
cumhur ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı İsmet 
İnönü, metni aşağıda yazdı 
beyanname ile Partinin yeni 
mebus namzetlerini ilan et .. 
mişlerdir: 

Sevgili vatandaşlarım, 
Büyük Millet Meclisini teş

kil edecek yeni namzetleri, hu
zurunuza takdim ediyorum. 
Bu namzetleri intihap eder • 
ken bize yalnız vazifemizin 
vicdani ikası ile vatandaşla -
rımızm temayülü rehber ol -
muştur. • 

(Arkası 3 üncü &ayfada) 

Müstakil Meb'uslar 

İstanbul'dan namzed gösterilen 
kıymetli yazı arkadaşmıız 

ıırofesör ve muharrir 
Alımed Şükrü Esmer 

Binicilerimiz 
Avrupaya 

Gittiler 

Paris 25 (A.A.) - Nasyonal

Sosyalist partisi memurlarının bir 
toplaıitısı esnasında beyanatta bu.
luııan Von Epps, ecnebi memle -
ketlerde izhar edilen hoşnudsuz
lu~un Almanya'yı müstemleke 
istemekten alıkoyaınıyacağını söy
lemiştir. 

Sureti umumiyede zannedildi
ğine göre, 20 nisana kadar bir sü
kıinet devresi geçecektir. Hitler, 
Berchtesgaden'de üç hafta istira
hat edecektir. Goering ise 15 ni
sana kadar İtalya'da kalacaktır. 

Hitlerin 50 inci yıldönümü, me
rasimle tes'id edilecektir. 

1 nisan Amiral von Tirpitz zırh
lısı denize indirilecektir. 

KORİDOR MESELESİ 

Berlin 25-- Almanya'nın Me -
melden sonra Danj ig şehrini ıie 

ilhak edeceği ve koridoru kal -
dıracağı hakkında h~berler bazı 

mehafilde tavzih edilmektedir. 

A1manya'nın şimdilik böyle bir 
'1iyeti olmamakla beraber, Ver -
say muahedesinin ortaya çıkar -
dığı bu gayritabiiliği düzeltmek 
üzere Berlin ve Varşova hükfı -
metleri arasında müzakereler ce
reyan etmekte oldu.ğu da inkar 
edilmemektedir. 

Hitler bu meseleyi Lehistan hü
kıimeti ile dostane bir surette hal-
]etmek arzusundadır. Koridor kal

Çekya'nm işgali esnasında Praa'a ilk giren Alıa.an motnrltl kıt'alaftDI 
selamlıyan Çe k zabıtası 

Franko Hiç Bir Şart 
Tanımıyor 

- ~ .. ' 1 
Geçen devrede mür,takil meb'us l 

olarak bl\lunan emekli General-

1 
terden Refet ve Ali Fuad ile Ha
lil menteş bu defa parti namzedi 
olarak gösterilmişlerdir. 

Süvari binicilik mektebi kn -
mandam kurmay albay Saimin 
idiresindeki yüzbaşı Saim Polat -
kan, Eyüb Öncü, Cevod Kula ve 
Cevad Gürkan'dan müteşekkil bi
nicilik ekipimiz bu sabah onda 
Nis'e müteveccihen m~mleketimiz
den ayrılmıştır. Ekipimiz, Nis, Ro

ma, Polonya beynelm;lel atlı mü
sabakalarına ~Ştirak edecektir. 1 

dırılmıyacak, Lehistanın Gdnya li- B V,. d Mı" k l D d 
manı kendisine aid olmak üzere . u .1. uz en uza ere er ur u, 

Tekrar naınzed gösterilenlerden 
Gümrlikler Vekili 
Ali Rana Tarhan 

nevi de yoklama mah:yetinde o
lacaktır. 

Reyleı· yarın öğleden sonra der
hal tasnif edilmeğe başlanacak, 

netice yarın ııece parti merkezine 
bildirilecektir., 

Yeni Meclis 
Yeni Meclis 425 azadan mürek· 

keb olacaktır. Meclisde bu defa 
dört müstakil meb'us bulunacağı 
için Afyonkarahisar, Ankara, Es· 
kişehir ve Niğdeden birer yer a
çık bırakılmıştır. Geri kalan 421 
meb'ustan 297 si eski· Mecliste 
meb'us olan zevat arasından gös
terilmiş ve 124 kişi de yeniden 
Meclise alınmak üzere Haricden 
ve muhtelif memlll'iyetlede bulu

nanlarla serbest meslek erbabı vel 
askeri erkan arasından ayrılmış

lardır. 

Bu defa açık gösterilen dört 
müstakil meb'usluğa kimlerin se
~ileceği henüz belli değildir. 

Toplantıya Hazırlık 
Meclis üç nisan pazartesi günü 

toplanacak ve en galib bir ihti
malle 30 hazirana kadar içtima
larına devam ederek temmuzda 
yaz tatili yapacaktır. 

Meclis binasında icabeden ta -
dilat yapılmış, toplantqa aid her 
türlü hazırlık tamamlanmıştır. 

<Devamı 6 ıncı sahifrde) 

Binicllerimiz rıhtımd& merasifle 

koridorun bir miktar daha daral-
iılmasının teminine çalışılacaktır. 
Berlin hükfuneti Lehistanla mü-
nasebctlerini bozmak istememek
tedir. 
Lehistanın Şarki Prusya ile Al-

manya arasında irtibatı temin i
çin bazı kolay !ıklar göstereceği 

zannedilmektedir. 
======================== 

"'";;~:;bahçe Suriye de 
Futbolcuları Kana mı 

Profesyonelmi? Bulanacak 
1 1 

İdare Heyetinin Tebliği 
K15ACA 

'-------- Ortaya Yeni Bir F aris 25- Suriye'de vaziyet 
gerginliğini gittikçe arttır

amktadır. Suriye Cumhur-Cumhuriyet Gazetesinin 
Beşi Bir Yerdesi ! j 
Cumhuriyet gazetesi bugün 

tahrir ailesi arasında tek meb'us 
bulunmıyan gazetelere galiba bir 
nisbet olsun .. diye kendi ailesin -
den dört arkadaşın yeni ıncb'us 
namzedleri arasında balunduğu

nıı müjdeliyor. 
Meslek arkadaşlarımızın meb

usluğunu sevinçle, haz ve ifti· 
harla karşılamamız elbette ki ta
biidir. 

Ancak, nüktedan bir arkadaş 
Cumhuriyet gazetesinin maruf 
sahibi ve başmuharriri Yunus 
Nadi'yi de dörtlere kattı: 

- Eh, bundan böyle hu arka
daşları hatırlamak için sadece 
Cumhuriyet gazetesinin bcşibir 

yerdesi demek kllfi gelecek .. 
Dedi. Fena. teşbih değil!. 

• • 

Mesele Çıkarmıştır 
Geçen hafta milli kiıme maçla

rının hasılatı mesele;, yüzünden 

Fenerbahçe kulübü idare heyeti 
ile birinci takım futbolcuları ara
sında ihtiliif çıkmıştı. 

Spor efkarı umumiyesini işgal 

eden bu ihtilafın "On safhası yeni 
bir mesele doğurmuştur. 

Fenerbahçe idare heyeti, futbol 

reisi Haşim Elattasi Fransızlar 

tarafınadn Suriye kanunu esasisi 
ahkamına gösterilen riayetsizlik-

' ten dolayı istifa etmek üzeredir. 
Bu vaziyet Suriye'de Fransız'lara 
karşı olan hasmane hareketi şid
detlendirmiştir. 

şubesinin faaliyetini bır müddet çıkmasından korkuluyor. 
tatil etliğini a!akadar makamlara

1 
~========'====== 

resmen bildirdiği halde dün gaze- takımlar karşısına çıkaran Fener 
telere gönderdiği bir tebliğle bu idare heyeti büyük bir mes'uli • 
karnrını geri aldığın1 ifan etmek- yetini itiraf etmiştir. Futbolcula
tedir. rına para verdiğini itiraf eden bu 

Fransız'lar herhangi bir sürpriz 
karşısında kalmamak için son de
rece müteyakkız hareket etmek
tedirler. Her an kanlı hadiseler 

Bu tebliığn bütün muhteviyatı kulübün bugüne kadar aldığı ga
futbolcuların ücretlerine dayan - libiyet ve birincilikler resmen hü-
maktadır ki; asıl mesele de işte küınsüz sayılır. 13.i.r sporcunun 
budur. Bir hafta evveline kadar profesyonelliğini gizlemek bir suç 
amatörlük kisvesi altmda profes- değil midir? .. 
yonel bir fubbol ekipini amatör (Uevamı 6 ıncı 1&hifecle) 

' 

Fakat Madrid Teslim 
Hazırlıklarına Başladı 

ondra 25 (Hususi)- Bura
ya gelen haberlere göre, 
Madrid milli müdafaa ko-

mitesi ile Burgos hükfuneti ara
sında devam eden müzakereler 
durmuştur. 

Buna sebeb Madrid müdafii Ge-
neral Miyaha'mn şehrin teslimi 
takdirinde Burgus hükftmetinin 
şiddet tatbik etmemesi ve diğer 
hususata aid bazı talebleridir. Hal
buki General Franko hiç bir şart 
kabul etmemektedir. Müzakere -
!erin durmuş olmasına rağmen şu 
bir iki gün içinde bir anla§ınıya 
varılacağı ümidleri zail olmuş de
ğildir. 

Madrid'de yiyecek kalmamış gt
·bidir. Bu yüzden her gün yüze 
yakın insan ölmektedir. Şehir ha> 
kı b~ınıya varılmasını özcan -
dan dilemektedirler. 

General Miyaha ve milli müda
faa komitesi şehrlıı teslimine razı 
olmakla beraber, bu rızaya mu -
halefet edenler de vardır. Geae • 
ral Franko'nnn kendiforini affet
ıniyecağini bilen birçok kimseler 
İspanya'yı terketmişlerdir. 

Cephelerdeki harekat müzak&
ratın neticesine intizaren dur • 
muş gıbidir. İtalyanın bir neti -
ceye varmak üzere tavassutta bu,
lunacaih tahmin edilmektedir. 

B8"metç1Jcdıı Mltlbı tSlif lerlııi reddeden J'raııko 
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IHADISELER KARŞISINDAI 
--------Son Telgraf·---

DOCRU SÖYLEDİM, 

DİYE KIZMAYINIZ 

B 
elediye kooperatifinden p~
ra alıp da bir daha verını
yenler arasında, şehir mec

lisi azasından bir ilti zat da var. 
Yani şehir meclisi azası demek, 
belediyede bizi temsil eden, bi
zim namımıza belediyeyi kontrol 
etmek vazifesile mükellef olan ze
vat demektir. Ne garib aza seçmi
§İz?. Bizim namımıza lrotrolluk e 
decekleri yerde, belediyenin da
ha çok muhtaç kontrol l:.ir mües
sese haline gelmesine sebeb ol -
muşlar .. 

Diyeceksiniz ki: Öyle ise, bu ze
vatı seçmiyeydiniz. 

Kim seçti be birader?. Allah 
ı;elamet versin, hepsini eski be
lediye reisi tayin etti. 

Kendisini kontrol etmek vazi -
fesile mükellef olan insanların se
çilmesinde, bizzat salahiyet sahi
bi olan bir belediye reisi!. Nasıl, 
aı; mı garibdir?. 

Şimdi, bu sözlerime, doğru laf 
ettim, diye birçokları kızacaklar .. 
Ne yapayım, benim de kabahatim 
doğru laf etmek ... 

KİRAYA VERiLEN 

İSTİKLAL OLUR MU!. 

Dünkü Haber refikiınizde şöy
le bir serlevha gözüme ilişti: ·Slo
vakya'nın istiklali 25 sene mı;d
deUe Almanya'ya kiralandı.• İs
tikliılin kiraya verildiğini ilK de 
fa duyuyoruz. 

Bizim şehir meclisi azası, sene
lerce ağızlarını kiraya vermi~lerdi 
amma, istikliılin kiralandığ.n.., hiç 
işitmemiştik. Zavalli Sl..ıvakya, 

nasıl İstanbul şehir meclis: u3un 
yıllar Üsütndağ'ın kiracılık kah
rını çekti ise, şimdi, sen de o hale 
d .. t•• 1 Öyl ., 
uş un.. e mı.. 

Allah yardımcın olsun! Zer şey-
dir, vesseliırn!. • 

VAHŞİ ORMAN 

KANUNU HAKİM İMİŞ .• 

Eski İngiliz hariciye nazırı Eden 

son söylediği bir nutukta, Avru
pa'da vahşi orman kanunu ha - ' 
kim, diyor. 

Orman kanununu hep biliriz. 
Fakat, vahşi orman kanunu da 

nedir?. Avrupa'da insan ayağı gir

memiş vahşi ormanlar mı var? .. 
Mademki böyle bırşey mevzuu 

bahisdir. O halde, derhal bir or
man muhafaza teşkilatı kıırmak 

liızım! 

Fakat, \ıani, o teşkilat?. Bir tür
lil kurulamıyor .. Galiba, kurulma

sı da suya düştü. İng iliz, Fransız 
diplomatları beynelmilel hava -

daki gerginliğin zail olduğunu bi

le söylüyorlar. Taki, yeni bir ha
dise çıksın da, tekrar a lcılları baş 
!arına gelsin!. 

SÖZ AY ACA 1\11 

DÜŞÜYOR DERSİNİZ?. 

Yeni ·sabah refikimizde dün otr 
fıkra gözümüze ilişti: Orta Av

rupa vaziyetlerinden ve beyne! -
milel siyasi hadiselerden bahse· 
diliyor. Yalnız, bu fıkranın ser -

levhası - pardon, muharririnin li
sanile söy liyelim - sernamesi çok 
şık! 

Söz ayağa mı düşüyor?. 

Yazıyı okuduk .. Hakikaten, ser
levhadaki endişeye hak verdık. 

IDEAL CEIUİYET 

VE MATBAA İŞÇİLERİ 

Ayni gazetede dostumuz Mu
rad Sertoğlu •ideal bir cemiyet• 

başlıklı yazısında matbaa işçileri

cemiyetıni ballandıra ballandıra 

anlatıyor. Arkadaşımıza göre, bu 
cemiyet ideal imiş! 

Be birader, sen ya matbaa işçi
lerini tanımıyorsun, yahud da, 

ideal kelimesinin manasında te -
cahülü arifane yapıyorsun .. Bi -

zim bildiğimiz matbaa işçiler., mü
temadiyen hallerinden şikayet e· 

der, dururlar, sizin gazeteJeki 

Hamid ustaya sorsana!. 

AHMED RAUF 

li<üçüK HAHERLE~I 
* İnhisarlar umum müdürü 

:Mithat Yene! buiiln şehrimiz~ 

gelecektir. 

* Ticaret müesseselerinin hu
lunduğu mahallerde ç<•k miktarda 
müşteil mevad satılmasına mıisa
ade edilmt!diği maıiimdur. Son 
yangınlar münasebetile keyfiyet 
yemden alakadarlara bildirilmı§· 

tir. 

* İş tht!IaJJ.arını uzl~tırma ve 
tahkim nizamnamesi Vekillerce 
tascliklenip bugünden ıtibaren me
riyete girdi. 

* Dr. Schacht, yenıden Alman 
Devlet Bankası müdürluğüne ta
yin edilmiştir. Mumaileyh devlet 

nazırlığı rnevkıiııi muhafaza et • 
mektedir. 

* Salahiyettar mahfiller, Al
manya ile Japonya a<asında as
k.eri bir ittifak aktea.ileceğıne daır 

dolaşan şayiaları tekzıb etmekte
dirler. · 

* Irak Kralının doğum yıldö
nümü münasebetile İnbnıi ile Irak 
Kralı arasında teb:ik telgrafları 

teati olunmuştur. * Bulgar Kralı dün elçimizi ka
bul etmiştir. 

~ 

Sultan hamamı 
Yangınında Yapılan 

Son Keşif 
Sultanhamamı yangın yerinde 

bir keşif daha yapılmıştır. Keşifde 
müddeiumumi muavini Necati 
kütükçüoğlu. hakim Reşid, iki mü
hendis ve sigorta memurları ha
zır bulunmuşlardır. n.ıpor hazır

landıktan sonra tahkikata devam 
edilecektir. Daha sirr.cl:den hadi
sede bir kasıd olmadığı anlaşıl -
maktadır. 

Tamir 
Edilecek 
Camiler 

Büdceye İcabeden 
Tahsisat Kondu 

Bu sene İstanbulun bırçok ca
mileri tamir edıld.ği için tamır -
!eri geriye kalmış olan Şehzade -
başı, Beyazıd ve Sultanahn-.erl ca
milerinin esaslı şekilde tamu·· va
kıfıar iaaresınce kararlaşmış ve 
bunun için yeni bütçeye tahsisat 
konmuştur. Mimari bakımdan l;ü
yük kıymeti haiz olan l:.u san'at 
abidelerimizin seyyahlar tarafın
dan bilhassa ziyaret edildiği göz
önünde bulundurularak kırık dö
kük yerlerinin bir an evvel tami
rine ihtımam olunacakıır. 

---o-

Almanlarla 
Vapur ihtilafı 

Halledildi 
Almanyaya yapılan siparişler -

den doğan ihtiliıfları halletmek 
üzere şehrimize gelmiş olan Al -
man heyetile Denizbank idaresin
de cereyan eden müzakereler sona ı 
ermiştir. İki taraf ara•ında esaslı 
bir ihtilaf noktası kalmamıştır. 
Anlaşmıya gö e, Etrüsk vapu

rundaki noksanlar tashih edilecek
tir. Turfan ve Kadeş vapurlarında 
istenilen tadilat yapıhcaktır. 

Naptün Verft. şirketinin :nşa 

edemediği beş bin üç yüzer tonluk 
vapurlar için t~zmin .1t verilmesi 
de kabul olun~ıı,tıır. 

Banka müdürü Yusuf Ziya Er
zin ,yeni vapurlar satın alınması 
için Ankaraya davet edilmiş ve 
dün Anka··aya gitmi§tir. 

Alman neveti de bugünlerde Al
manyaya dönecektir. 

--00--

Fer'iye Galatasaraya 
Verildi 

Tütün inhisarı tarafından kul
lanılmakta olan Fer'iye sarayının 
sahil kısmındaki büyiik binanın 

Galatasaray mektebin~ pek elve
rişli olduğu görüldiiğiüıden bu bi
na Galatasaray lisinc"ne veril -
miştir. İnhisarların Ü.<küdara nak
li münasebetile bu bh:ı bir müd
dettenberi boş bu'unmakta idi. 

-· 
KISA POLiS 
HABERLER' 

* Fatihde Horhor caddesinde 
oturan Eminin 13 yaşında oğlu İh
san Fatih itfaiye cadciesinde ar- ı 
kadaşlarile oynamakt" iken düşe
rek başından yaralanmıştır. 

* Fenerde Mürselı;aşa cadde· 
sinde inhisarlar idares'nin tütün 
deposunda çalışan istifçi Ömer 
oğlu Mustafa depoda çalışırken 

düşerek başından yahlanmıştır. * Galatada oturan İlya adında 
biri Beyazıdda tramvavdan atla- 1 
mak isterken düşüp başından ya
ralanmıştır. J 

PO L • 
1 s Karaya 

Oturan 
Vapur 

Ve .. Mahkemeler 
. .. ~ . ,,. . ~ . . ~ - . 

Kümese Giren [Çatalca Cinayeti Kurtarma Ameliyesi 
Henüz Devam Ediyor 

Hırsızlar ! Davası Denizbanka aid Sadıkzade va
purunun kurtarılma ameliyesine 
devam edilmektedir. Mersin va
puru kaza yerindedir. Dün akşam 
Konya vapııru da kaza mahalline 
hareket etmiştir. Hora tahlisiye 
gemisi de vak'a mahalline git -
mek üzere yoluna devam etmek
tedir. Hava müsaid olduğu tak -
dirde vapıırdan alınan 150 yolcu 
An.afarta vapurile Adrasan'dan 
yola çıkacaklardır. 

-----
Tavukları Orada Kesdikten 
~onra Alıp Götürmü~ler 

E 
v sahibi Siranoş'un tavuk
larını çalmaktan suçlu ka
sap Vahraın ile suç ortağı 

Ali Kahya, Oğlunu Şöyle 
Teşvik Etmiş: "Vur, Hepsini 
öldür, Birini Sağ Bırakma,, 

Artin 'ın muhakemesine dlln asli
ye ikinci cezada başlanclı. Dünkü 
celsede davacı diranoş şu ifadeyi 
verdi: 
•- Bir sabah tavuklarıma yem 

vermek Lizere kümese gittim. Kü
mesm kapısını açtığım zaman, i· 
çeride hayvanların bulunmadlğı
nı gördüm. Merak ve hayretle kü
mesın dört tarafını aradım . Bir 
köşede tavuklarımın kesik başları 
gözüme ilişti. Bunun üzerme an
ha! polise ko;;dum, keyfiyeti ha
ber verdim. 

Karakoldaki polislerden biri 
bana tavuklarımın gövdelerıni gös
terdi ve: 

- Senin tavukların bunlar mı? 
diye sordu.. Ben: 

- Evet, cevabını verince, polis 
anlattı: 

- Dün gece bekçi Durmuş ka
rakola gelirken, sokakta · Artine 
tesadüf elmiş. Artinin elinde bu 
tavuklar varmış. Bekçi, kendisine 
tavukları nereden aldığını sorun
ca: 

- Vahram'dan 120 kuruşa al -
dırn, demiş. 

Bekçi, Artinin hal ve vaziyetin
den, tavukların bir yerden çalın
mış olduğunu hissederek, onu ka
rakola davet etmiş. 

Ben karakolda iken Vahramı 

da çağırdılar, Artinle yüzleştir -
diler. Vahram, hadiseden hal>eri 
olmadığını ve tavukları Artine 
satmadığını söyledı ve suçunu in

kar etti . Hall;uki, ben im kanaa -

time göre, o gece, herkes uyuduk- ! 
tan sonra, Vahram kümese gir -
miş, onları kesmiş ve bilahare Ar
tine vermiştir. 

Bekçi Durmuşun da şahıd sı • 
fatile sorguya çekilmesi içın du
ruşmanın gelecek ayın 14 ne b•
rakılmasına karar verildi. 

-*-
Yakalanan 
Hırsızlar 

Birkaç gün evvel Galalada Ka
ramustafapaşa caddesinde 33 nu
maralı Fehminin dükkanına ki
lidi kırmak suretile giren meçhul 
hırsızlar dükkanı soymuşlar, bir 1 

iz bırakmadan kaçmı~lardı. Bir 
gece sonra da Parm 1kkapıda me
zeci Periklinin dü'.; kiıııı de ayni 
şekilde soyulmuştu. 

Emniyet ikinci şuh~ ikinci kı

sım memurları bu h11·sızlıkları Laz 
Ahmed, Vasi! ve İbrahim adında 1 

üç kisi tarafından yapıldığını tes
bit chnişlerdir. Üç hırsız da ya
kalanarak adliyeye teslim edil -
ınişlerdir. 

B
undan altı ay evvel, Ça -
talcaya bağlı Örcünlü kö
yünde üç .<işiyı öldürmek-

ten ve yedi sekiz kişiyi de öldür
mek kasdile yaralamaktan suçlu 
Hüseyin kahya ile bu cinayete 
kendisini teşvik eden babası Ali 
kahya ve kardeşi Hasanın muha
kemelerine dün Ağırcezada de -
vam edildi. 

Hadise şöyle olmuştu: 
Ali Kahya, Örcünlü köyünde 

hatırı sayılır11 sözü dinlenir, nü-
fuz sahibi bir zattır. Bu adam, bir 
sene evvel hükumet tarafından o 
köyde iskan edilen göcmenlcre ve
rilen arazinin kendi malı oldu -
ğunu iddia ederek oraya tesahüb 
etmiştir. 

Ali Kahyanın bu yolsuz hareke
tinden dolayı hükumetçe hakkın
da kanuni takibat ppılmasına 

rağrnen, 0 1 bu araziyı cı·nden 

çıkarmak istememiş ve ekmek 
suretile filen tarlalar üze -
rindeki alakasını muhafaza et -
miştir. 

Hadise günü, göçme!'ler sürmek 
üzece tarlalarına gittikleri ı>man 1 

orada Ali kahyanın oiilu Hüseyin 
adomlaı \ · e beraber, hül\iimetin 
kendilerine verdiği araziyi sür -
mekte olduğunu görmüşlerdir. 

Konya vapuru, Sadıkzaııenin 

hamulesini alacaktır. 

-~-

5 Milyon 
Nereye 

Sarf edilecek 
İstanbul belediyesinin beledi 

yeler bankasından alacağı 5 mil
yon liranın nerelere sarfedileceği 

hakkında esaslı tetkikler yapıl - \ 
maktadır. Bu hususta Pros'un pla- ı 

nı bilhassa gözönünde tutulmak
tadır. Bu işler meşgul ola nimar 
bürosu ikametgah ve sanayi mın
takalarını ayıran pıtına göre, ser
mayenin müsmir bir şekilde kul
lanılmasını temin edecek, şekil 

bulmağa <:alışmaktadır. 

Plana göre, şehrimizr.!c yeni cad
deler açmak için bircok istimlak 
yapılacaktır. Bu istiml.'ıkler bir 
taraftan evkaf müdürlüğünü de 
alakadar ettiJ~i için, bu hususta 
evkaf müdürlüğü ile de temasa 
geçilecektir. Bu sebeble Beled iye 
ve evkaf fen heyetle,; birleşerek 
hazırlanan esasa göre arsa olarak 
kalacak sahalarla bin•iar yapmak 
suretile bir tar aftan Belediyeye, 

diğer taraftan da şehrin imarına 
hiztrı<?t edilecektir. 

Bu sırada, göçmenlerden biri 
Hasana; kendi malları olan bu 
tarlalara ne hak ve salah iyetle 
sahib çıktıklarını sorunca, Hüse
yin kızmış, pürhiddet biraz ilerde

ki ara baya doğru koşmuş ve ara- , 
hada, samanlar içinde saklı bu -
lunan mavzerini çıkat·&rak, köy

lüler~ ateş etmeğ~ başlamıştır. j============== 
Göçmenlerden Ibrahim, Ahmed nan Hüseyin kahyanın uşakları 

oğlu Mehmed. Baha oğlu Ali, Hüseyin ile Cemil, hET nekadar 
Mehmed oğlu Selim ve karısı Be- Çatalca istintak hakim] iğinde ver-
hiye yarnlanmış ve biraz sonra dikleri ifadede: Hüsey;n kahya • 
bunlardan Mehmed ile İbrahim nın göçmenlerle aralarında hiçbir 
ölmüştür. muhabere cereyan etmeksizin . . 

Hüseyin bu cinayetleri işledik- Hüseyinin mavzerini alıp onlara 
ten sonra, elinde tüleğı olduğu biliısebeb ateş ettiğini ve göçmen-
halde koşa koşa köye gitmiş, kah- ler de silah, balta ve saire bulun-
venin önünde göçmenlerden Ni- madığını söylemişlerse de, bun -
yaziyi görünce, silahını ona da dan bir evvelki duruşmada bu ifa-
tevcih ederek, zavallı adamı can- delerini değiştirerek, köylülerin 
sız bir halde yere sermiştir. silahlı olduklarını suçlu Hüseyine J 

Gözlerini kan bürüyen azgm taarruz ettiklerini iddia etmek' su· 
katil her nekadar maktul Niyazi- retile başka ifadede bulunmuş -
nin yanında bulunan Seferi de öl-\ rakıldı. 
dürmek istemiş ise de tüfek ateş Dünkü celsede Hüseyin ve Ce-
almamış ve Sefer muhakkak bir mil, suçlulardan korktukları için, 
ölümden kuı tulmuştur. Çatalca istintak hii.kin.liğinde ver-

Bu cinayetlerin müstakillen fa- dikleri ifadeleri, onların lehinde 
ili Hüseyin olmakla beraber, ba- değiştirdiklerini beyan ederek, 
bası Ali Ktıhya da hadise mahal- eski ifadelerinin doğrıı olduğunu 
!inde kendisine hitab~n: - Vur, tasdik ettiler. 
hepsiııi öldür, birini s~ğ bırakma!. Duruşma bazı şahidlerin de sor-
Gibi sözler sarfetmek suretile onu guya çekilmeleri için 14 nisana bı-
teşci ve teşvik eylemiştir. rakıld. 

Hiidise mahallinde hazır bulu- MEHMED HiCRET 
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1 - O nerede kaldı? tanımalıydın, Habibe! kurtulamazsın! 1 

Halifenin Sarayında = ~:::~~a~.rada mı geçirecek? misin~ kadar yakışık!· bir erkek dü~abibe tatlı bir tebessümle gül-ı 
- Zannetmem. Harh tafsilatını - Hem yakışıklı .. Hem güzel.. Bu sırada bulutların ardından ı 

B
• • 1 G •• ı • Halifeye anlattıktan sonra, evine Hem zengin .. Hem de meşhur bir görünen ay ışığı Arab dilberinin 

1 
1 r 1 s pa n y o uz e dönecektir. koşucu. yüzünü aydınlatmıştı. 

Birkaç saniye sustular. Habi,be Haccacın S1rayına git- - Peki, dedi, onun pençesine 
___________________________ .,, Habibe kendi kendine: mek istemiyordu. Büt~n yolda bu düşmemek için ne yapmalıyım? 

Tarihi Roman: No. 31 Yazan: CELAL CENGİZ _ Çok tatlı konuşaıı bir genç.. fırsatı kollamış, fakat muhafız - - Seni kaçırmak istesem, be • 

Habibeyi saray önli.ndeki mey
dandan çektiler_ Haccacın evine 
doğru yürüdüler. 

* 
HABİBEYİ KAÇIRIYORLAR MI? 

Yan sokaklar zifiri karanlıktL 
Göz gözü görmüyordu. 

Habibe devenin üstünde ölü gi
bi yatıyordu. 

Yolda deveci ile birkaç kere ko
nuşmuşsa da, ondan sonra ağzını 

açmamıştı. 

Rahibenin dört tane muhafızı 
vardı. Ordu Şama girince muha
fızlardan ikisi sarayda kalmıştı. 

Bu sırada, devenin başında giden 
muhahzlardan (Selim Hayyat) 
Rahibenin kulağına seslendi: 

- Öldün mü ... Yaş.yor musun! 
Şama geldiğimizden haberin var 

mı? 

Habibe gözlerini açt;. 
- Beni Cehenneme mi götürü

yorsunu? dedi. Bıırası ne karanlık 
bir memfeket... · 

- Sarayın önünden geçerken, 
etrafta yanan meş'aleleri görme
din mi? 

- Şimdi nereye gidiyoruz? 
- Haccacın evine .. 

Her halde yaşı otuzdan fazla ol- !ardan hiç birile konuşmak imka- nimle gelir misin? 
masa gerek.. nını bulamamıştı. Habibe bir an bile tereddüd et-

Diye söylendi. Sonrı. birden ba· - Sen benim yüzümü gördün meden: 

şmı kaldırarak sordu: mü? - Gelirim, dedi, yuzunu gör -
- Sen nerelisin? Dedi. Ömer başını salladı: medim. Fakat, ne de olsa bir genç-
- Şamlıyım.. - Evet.. Beyruttan hareketi - sin! Haccac kadar çirkin ve gad-
- Kaç yaşındasın? mizde görmüştüm. Kaç gündür dar bir adam olmasan gerek. 
- Yirmi sekiz ... Yaşımı niçin yo)davız. Kalabalıktan bir türlü - Beni yakından görürsen, çok 

soruyorsun? seninle yalnız kalıp konuşama • seveceksin, Habibe! Şamlı Selim 

- Karan)ıkla yüzünü göremiyo- dım. Hayyat uğrunda ölı?n kadınlan 

rum. Acaba muhafızım ihtiyar mı
dır, genç midir diye merak ettim. 

Ömer güldü: 
- Bütün Şam kadınlarının ya

nıp tutuştuğu bir crk<'ği sen de 

- Benimle konuşmak mı isti- duymadın mı? 

yorsun? Rahibeye karşı İbrahim bir gün 
- Evet.. Seni ilk görüşümde böyle bir vak'a anlat!l'ıştı. Arab 

sevdim Habibe! Sen c zalim ve- dilber yattığı yerde sarsıldı .. Tit-
zirin pençesine düşersl'n, bir dal.a redi: , 

• 

- Demek ki bütün Şam kadın
larını teshir eden ve onların kal
binde yaşıyan erkek sensin, öy -
le mi? 

- Evet, Habibe! Berıim .. Haydi, 
çabuk söz ver bana! Vaktimiz kal
madı .. Şu dar sokaktnn sapmağa 
ve yolumuzu kaybetmeğe mecbu
ruz. Eğer benimle gelmek ister
sen .. 

Habibe: 

- Hazırım.. Beni Haccacın e
line düşürme de, istersen cehenne
me götür! 

Diye mırıldandı. 
Önde giden deveci ile diğer mu

hafızı lii.fa dalmışlard· .. Ömer bir
denbire Habibenin iplerini çöze- . 
rek çekti.. Kendi atına aldı ve der
hal yan sokaklardan birine saph. 

Deveci devesini çekerek ve ar
kadaşile konuşarak yoluna devam 
ediyordu (Devamı var) 1 

~ f.!ff . .. • 

~dJlS'~a.-.,,-_.,,____ = 
~- .. _ • .. "' w;. 

İtalya'nın VaLiyeti 
Yuan: Ahmed Şükrü ~MER 

Almanya orta Avrupa'da bir 
darbe indırir indırmez, derhal göz
ler İtalya'nın üzerıne dıkiiir ve 
herkes sorar: Acaba İtalya ne ya· 
pacak? Avusturya darbesi indi -
rildiği zaman öyle olmw;ıu. Sü • 
det Alman'larmın büyuk Almatı· 
ya'ya iltihakları sırasında öyle öl· 
du. Çekoslovak'anın haritadan si· 
linmesile netıcelenen darbe ıner 

inmez de harkes ayni sua,i sor • 
maktadır. 

!.Ialfun olan bir hakikattir Jd 
Almanya'nın Avurpa'da g~n,şle

mesi İtalya'nın menfaatlerın,· uy
gun değildir. Bu sebebledır ki 
harbden sonra on sekiz sene, A· 
vusturya islikliılinin korunmaSl, 
İtalyan dış politikasının en esasll 
umdesini teşkil elti. Fakat 1Lalya 
hadiııelerin tazyikı ıle İn;>illere 
ve Fransa'dan ayrılarak mukad • 
deratını Almanya'ya bağlamıştır. 
Binaenaleyh Avu5tu.rya'nın ilha
kını tarihin J:.ir zarureti olar ..ık ka' 
bul etmek ve Münih'te Alnıany~ 
ile birlikte yürümek mecbur;ye • 
tinde kalmıjjtır. 

İtalya Almanya'ya yaptığı bU 
konsesiyonların karşılığı olmak 
üzere, Akdeniz'de ve şimali Afri· 
ka'daki davası iç'11 Alınanya'nııı 

yardımını beklerken, geçen hafta 
yeni bir emrivaki karşısında kal· 
mıştır. İtalya'nın Almanya kar • 
şısındaki bu vaziyetini bilenler, 
son Alman darbesinin Roma'da 
fena bir akis uyandırd,ğını iddia 
etmektedirler. Musolini'nin bu de
fa Hitler'e tebrik telgrafı gönder· 
mediğine mana veriliyor. Boheın· 
ya ve Moravya'dan avdet eden 
Hitler'i Berlin istasyonunda karşı· 
lıyanlar arasında İtalyan sefirinin 
bulunmaması dikkati çekmektı>

dir. İtalyan gazeteleri tarafından 
son darbe hakkında yazılan yazı
ların samimi olmadığı iddia edi • 
Jiyor. Bunların hepsi de doğru o· 
labilir. Fakat bunun karşısın 

evvelki gün içtima eden faşist 
meclisin Almanya ile sıkı tesan~t 
ifade eden sarih kararı vard·r. 
Musolini'nin ve diğer faşist lider
lerinin nutuklarından sonra veri· 
len bu kararda Berlin - Roma milı· 
veri politikasına bağlılık bir defa 
daha teyid edilmektedir. 

Anlaşılıyor ki İtalya'nın Alman· 
ya tarafından yapılan darı:.cler 

hakkındaki hakiki düşü~cesi ne 
olursa olsun, herhalde Berlin • 
Roma mihveri politikasından a'j' 

rılmak niyetinde değildir. Hatl:i 
Almanya ile arasındaki dostluğun 
sarsılabileceğine ihtimal veriJrne" 
sine bile istemiyor. Bugünkü şar~· 
!ar altında İtalya için takib edi• 
lecek başka bir yol da yoktur. Al· 
manya'nın herhangi bir te:;ebbÜ • 
süne mani olmıya çalışmak, İtal• 
ya'yı tehlikeli bir yalnızlık içine_ 
atabilir. Binaenaleyh bu tesanüdıl 
muhafaza edip de Almanya'nın 
yardımile Akdeniz ve ş>mali Af· 
rika'da bir takım konsesiyonlaf 
elde etmek İtalya'nın işine daJıa 
elverişlidir. . 
Şu nokta unutulmamalıdır J<ı, 

Berlin - Roma - Tokyo müseJle • 
sini teşkil eden üç devlet arasın· 
da en zayıfı İtalya'dır. japonya V~ 
Almanya hedef olarak ·çizdiJ<lerı 
istikamete doğru yalnız başlarına 
yürüyebilecek vaziyette iken, :t· 
talya, Almanya'nın yardıınına 
mutaçdır. Sonra ilerlemek iste ' 
diği saha İngiliz ve Fransız ınen· 
faatlerinin toplandığı bir mtJ>W 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Mişon'un Yeni Karısı 
.. .,, .. 

l\.ttşon ev1eneccktl. Kendisine ırıu 1 .. . ~"" slb bir ku: anyordu. Rabeka yı 11, 
ye ettiler. Bir {iin Mişon Rabek• 
konuştu. İlk sorduğu sual şu oıdu: 

- Benl alacak mLSın?. 
- Evet... . ,~ 
- Cok mes'ud olacağız .. ıtüçöl< )o 

kuş ,.uvası l'lbl apartımanıma oıar.J.0 .. 
- Öyle Mi.fon •. Bir de rad.Yooı1.1• 

lM"ak... ,,.,,.. 
- Yok.. Fazla müsrllllk ı.sıeoıe 0 .. 

Sonra beraber yaşıyamayız ... JC06!!f 
laruı radyosunu dlnllyemez ml.510 " 

Beyoilu: Atıf Necd•1 
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Günün Meselesi: 

Azlık ve Yabancı 
Okul Muallimleri 
Maaşların Muntazam 
Verilmemesi Neden? 

M aarlf müdürlüğü, bir müd
d_et evvel, ecnebi ve ekal
liyet mekteblerine bir ta

mim göndererek muallimlerine 
maaşlarını muntazam 1 .i>rme
m·ekte devam eden mekteblerin 
sed cezasile tecziye edileceğini 

bildirmişti. Bu ihtaı·. bir kısım 
mektebleri doğru yola sevket -
ınlş. bir kısmı ise muallimleri -
nin maaşlarım muntr.zam ver -
memekte ısrar edegelmiştir. Ma
aş vermiyen mektebler, para -
sızlığı ileri sürmektedirler. Hal
buki bu gibi mektebler birer 
cemaat müessesesidir ve muay
yen bütçeleri vardır. Bütçelerini 
her ders senesi başında tasdik 
ettirmektedirler. Sonra, ekal -
liyet ınekteblerinin, birer (mü
essisler heyeti) vardır. Bunlar, 

ÜNiVERSiTE iŞLERi : 

mütevellilerin vezifelerile mü
kelleftirler. 

Yapılan etiidlerde maaşları 
vaktinde verememenin parasız
lıktan ileri gelmediği, müessis -
!er heyeti ile mekteb idaresi a
rasındaki geçimsiılik yü••inden 
muallimlerin gadre uğra -
dığı tahakkuk ettirilm;ştır. Ma
arif müdürlüğü bu hususta sıkı 
tedbirler almıştır. Diğer taı:af
tan, ecne'bi ve ekalliyet mekte
bi muallimleri, Vekalete gönder 
dikleri dilek projesinde, bu hal
den de acı acı şikılyet ederek ce
maat mektebleri hocalarının da 
resmt ilk mekteb öğretmenleri 

gibi hazineden maaş alabilme -, 
!erinin teminini rica etmişler -
dir. Bu noktai nazarda tetkik e
dilmektedir. 

Cümle Kapısıııda Bir 
P. T. T. Şubesi Açılıyor 
S 

ayıları altı bini geçen Üni
versıte talebelerine her gün 
yınlerce mektub, havale 1 
geldiği ve aynca Üniver -

sitenin beş fakültesile müteaddid 
enstitülerine de külliyetli mlk -
tarda muhabere evrakı gönderil
diğini gözönünde bulunduran İs
tanbul posta ve telgraf müdür -

lüğü bir Üniversite posta ve tel
graf şubesi açmağa );arar vermiş

tir. 

Köy 
Mektepleri 
Kadroları 

Bunun için P. T. T. müdürü Ü

niversite umumi katibliği ile te
masa geçmiş ve Üniversite mer

kez binası dahilinde bir yer tef

rikini isteınlştir. Şubenin, Üniver
sitenin Beyazıda bakan ve üze
rinde iki büyük saat bulunan ke
merli kapıya bitişik odalar

dan birinde açılması muvafık gö-

rülnıektedir. Bu Üniversitelıiler 

için büyük bir kolaylık olacaktır. 

Alibey 
Köyünde 
Elektrik 

Belediye Erkanının 
Marifetleri 

B elediyenin eski işlerini tet
kik eden müfettişler her 
gün yeni bir meseleye el 

koyuyorlar. Geçmiş senelerde, be-
lediye, adeta bir yolsuzluklar bel
desi olmuş.. 

Şu, belediye kooperatifinin be-
l sablarından neler çıkıyor?. Pa -

rayı alan gitmiş, bir daha da ver
memiş.. Şimdi isteniyor. Ya is
tenmeseydi" Hiç vermiyecekler 
miydi?. Borçlan istenen bazı ze
vat vereceklerini söylemişler .. is
tenmeden borç ödemek neden ha
tırlarına gelmemiş? 

İşin garibi, gazetelerde çıkan 
havadislere nazaran, kooperatif
ten para alıp da, seneleıre ver
miyen zevat, hep belediye erkanı! 

Yani, bu erkan ki icabm!la, k"
operatifin işlerini tetkik eılerek
Ier •.. Hey gidi dünya hey! .. 

BURHAN CEVAD 

f AVCILIK ALEMiNDE .. 1 

Türkiye'de Tertib 
Edilecek Turneler 

Turistik -Mıntakalar Ayrılıp 
Güzelleştirilecek 

eynelmilel avcılık cemi -
yeti reisi Maksim Dükrok'un 
birka<; ay evvel, zengin av

cularımızdan birinin misafiri ola

rak meınleketimize geldiği ma -
lOmdur. O zamanlar Dükrok'a İs
tanbul avcılar cemiyetı mihman

darlık etmişti. MumaUeyh, An -
karaya giderek alakadar resmi 
makamlarla temasa geçtikten son

ra şehrimize dönmüş, buradan da 
Bursa civarında, İznikde avlan -
mağa çkımıştı. Maksim dükrok, 

memleketimizden çok müsaid in- 1 
tıbalarla ayrılm;ş, tekrar ve daha1 

iMAR IŞLEB.!_: 

uzun mesafelik müddeti ile ara
mıza döneceğini vadetmişti. 

Beynelmilel avcular cemiyeti, 
reislerinin verd iği izahat tesirile 
Türkiye dahilinde turneler tertib 
etmek tasavvurundadıı. Bu mak

sadla İstanbul av.:ular cemiyeti ile 
muhabere halide.dir. Av mevsi -
minde memleketimize bol mik -

tarda avcı seyyah geleceği, av 
ınıntakalarımızın geni~ bir turis- J 

tik faaliyete sahne olacağı, av 

hayvanlarımızın dış piyasalarda 
da alıcı bulacağı ümid edilmekte
dir. 

Karışıklığın Mütedavil Sermaye 
Önüne 

.Geçmek İçin Etrafında Etüdler .. 
aarı e a eti Vekaıe:e gelen Kırdarın, Belediyeler ban- iki milyon bir nüma getireceğini 

M 'f v k·ı w ali ve Belediye reisi Lutfi sülmal çıktıktan sonra bir buçuk 

yazıların bir k1smının tarihlerinde kasından yapılacak beş mil- meydana çıkarm1ştır. Belediye 

yılların 939 veya sadece 39 olarak yon liralık istikrazın müsmir iş- imar müdürlüğü, bu husustaki 

yazıldığını görmüş ve bu husus- lere hasredilmesi hususundaki resmi etüdlerine devam etmek -

daki karışıklığı izale etmek için kararını yazmıştık. Sermayenin tedir. 

nüma getirmesi esası üzerine ya
pılacak imar hareketleri arasında 
Eminönü - Balıkpazan istimlak

Jerinin (mütedavil sermaye) şek

line kalbi vardı. Bu hususta ya -

teşkilatına bir tamim göndermiş

tİr. Buna göre bundaıı sonra bü

tün evraklarda bu rakam tam o

larak cl939. şeklinde yazılacak ve 
aylar da adi r3!kamlarla değil Ru

pılan tahminler, Bel~diyeye re
men şifrelerile kaydedileeektir. 

Prost'a, mütedavil sermaye plan
ları üzerinde kimler le teşriki mesai 
etmek tasavvurunda olduğu da so-

rulmuştur. Prost hangı mimarları 
tavsiye ederse Belediye, onlarla te
masa geçecektir. 

Maarif Vekaleti bu hükme riayet 

:a~ı~:~::e~ı=:~~::ı0~:i:::~. Milli Şef Bir Beyanname Neşrettiler 
Yangınlara Karşı 

Bir Tedbir 
Umuma karşı açık bulunduru

lan tiyatro, sinema \'e bar gibi 
yerlerde yapılacak bine tadilatının 
mahalli itfaiye gruplarına bildi
rilmesi lüzumunun temini alaka
darlara bildirilmiştir. 

tında tutuyoruz. Cumhuri -
yet Halk Partisinin, meınle -
ketin bütün çalışkan ve kıy -
metli evlatlarını hizmet yo -

· !una sevketmeleri muvaffa -
kiycti, her gün daha ziyade 
kendini göstermektedir. Ni -
fakstı ve huzur içinde bir ça
lışma hayatının nimetlerini 
vatandaşlara temin etmek 
başlıca emelimizdir. 

Halic ciovarında Alibey köyü, Si- --0-- Aziz vatandaşlarım, 

lAhdarağa elektrik sa:ıtralma on y • S hhı"y T • l . 
enı ı e ayın erı 

dakikalık mesafeda olduğıı halde 

yıllardır medeni ziyaya kavuşma

mıştı. İstanbul elektrik şirketi 

Hakari eski merkez hükiimet 

1 
Talebe 
Birliği 

Bu Husus1a~i ~alışmalara 
Başlandı 

Talebe birliği teşkili hususun
daki faaliyetlere devam edilmek
tedir. Bu iş için her fakülteden 
ikişer talebe murahhas olarak se
çilmiştir. Yekunu yirrn ı beş otuz 
kişiyi bulan talebe mümessille -
ri, dün Rektör Cemil Bil -
selin başkanlığında bir toplantı 

yaparak birlik ana yasası üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

Sigortaların Harb 
Rizikoları 

Siyası vaziyetin tesirile deniz 
nakliyatında yapılmakta olan harp 
rizikosu sigortası binde 25 nisbe
tinde yükselmişti. Ecnebi sigorta 
şirketlerine meakezlerinden ge -
len emir üzerine vaziyette husule 
gelen salah ileri sürülerek binde 
yirmi bir nisbeti, birden on iki 
buçuğa indirilmiştir. D1Ş piyasa

larda nikbinlik başlamıştır. 

!ardan olduğumuz kanaatini, 
cesaretle söyliyebiliriz. Rey -
lerinizde göstereceğiniz kal -
bi beraberlik ile itinıad, mil
letimizin kudretine yeni hir 
delil olacaktır. 

Aziz vatandaşlarım, 
Cumhuriyet, imar, kültür, 

endüstri programlarına ge -
niş mikyasta de\'anı edecek -
tir. Fakat bilhassa köylü ve 
çiftçi halkımızın kazancım 

artırıp maişet seviyesini yük
seltmek, bunun için geniş 

mikyasta ziraat ve ilk tahsil 
iıııkanlarını bulmak, başlıca 

emelimiz olacaktır. Bütün 
idare düzeninin, halk içinde, 
halkın meselelerile yuğrul -
muş, miistakim ve muntazam 
işleyişinin semereleri. hatta 
iktisadi olan verimli tedbir -
!erin başındadır kanaatinde -
yiz. 

Aziz vatandaşlarım, 

Cenazeye Saygı 
Göstermesini 
Bilmiyoruz 

vvelk.i giin öğle üzeri Teş
vikiye'de emekli General 
Ali lliknıet'iıı r.cnazcsine 

raslamıştım. l\lemleket ve ordu 
için büyük bir kayıp say ılaıı Ali 
Hikmet'in ölümü dolayısile duy
duğumuz acı derindir. 

Fakat, ben bu vesile ile, ck•eri 
vatandaşların laübali bir hareke

tine işaret etmek istiyorum. Biz
de, maalesef, henüz cenazeye hiir

met etmesini bilen vatandaş pek 

azdır. Daha doğrusu nüru.rt etme
sini biliriz do, duyduğumuz say
gıyı izhar edemeyiz. 

Bir ~enaze geçerken, yol üstün
de bulunan vatandaşlara dikkat 
ediniz. Yüzlerini buru turarak, 

boyıınlarını bükerek teessürlerini 
ifade ederler. Ve fakat hiçbirinin 

aklından, şapkasını çıkararak. ce
nazeyi selaınlamak geçmez. 

Bütün dünya memleketlerinde, 
cenaze, durarak, ceııhe alınarak 

selamlanır. Biz, henüz, buna alı

şamadık.. Yolda, bir cenazeye te
sadüf ettiğimiz zaman, ne kadar 

teessür ve hürmet duyarsak du
yalım, eğer şapkamızı çıkararak 

selim vermezsek, etrafımızdaki 

insanlar, cenazeye kar~ı saygı his 
ettiğim.izi asla anlamazlar. Ve 

hatta, bizim tcrbiye;izliğin1ize1 (e .. 
nalığunıza, ruhsuzluj;'Umuza hük
mederler. 

Kimin ve nasıl bir cenaze olursa 
olsun, hümretle seliimlamayı ar
tık öğrenelim! Ölüye hürmet, in-

sanlığın belki birinci vasfıdır. 

REŞAD FEYZİ 

Ankara 
Radyosu'nun 
1 emsil Şubesi 
Ankara radyosunun daha mü

tekamil bir hale getirilmesi için 

şimdiye kadar yapıla:ı tetkikatta.1 

sonra bazı tedbirler alınmak 

redir. Bu tetkiklerden Türk mu-

siki, alafranga musiki ve söz kı

sımlarından iyi neticeler alındığı 

anlaşılmıştır. Yalnız iyi işlıycmc

diği görülen temsıl şubesinde b:

zı ıslahat yapılması zaruri görü'

mektedir. 25,000 lira tahsisatı ola ı 

bu kısım hakkında şikayetler ek

sik olmamaktadır. 

Köy kanunu mucibince, köy ilk 

mekteblerindeki hademe kadrosu 

köy idaresi tarafından tensib edil

mektedir. Malfun olduğu üzere, 

bizde köy mektebleri ekseri yer

lerde 3, 4 sınıflıdır. Nüfusu kala

balık olan yerlerde ise tam sınıf

lıdır. Bu kalabalık talebeli ilk 

mekteblerin lr.endiılerine mahsus 

hademe ihtiyaç ve teşkilatları ol

ması icab etmektedir. 

hükfunet tarafından satın alındık

tan sonra Alibey köylüleri, Na

fıa Vekili Ali Çetinkayaya müra

caat ederek kendilerinin de nura 

kavuşturulmalarını rica etmişler

di. Alibey köylülerin hu yerinde 

dilekleri kabul edilmiş, en son 

teçhi<uıtla köy elektrik santralı 

yapılmıştır. Alibey köylüleri, Na

fıa Vekili Ali Çetinkayaya, İstan-

tabibi Muzaffer Kesin Hopaya. 

Mardin memleket hastanesi ope
ratörü Şerefettin KeSPtı Siirte, So
ma hükumet tabibi Cemalettin 
Aygen Balıkesire, Maraş trahom 

hastanesi mütehassısı tabibi Fuad 
Elbe Nizibe, Nizip trı:hom has -

tanesi tabibi Kemal Tolonay Ma
raşa, Ankara nümune hastanesi 
hariciye asistanı Adil Özkan Ço
ruma, İkinci mıntaka sıhhat mü

fettişi Rifat Dedeoğlu sınıfının 

ikinciye maaşının 70 liraya çıka
rılmasına, Ankara Doğumevi mü

tehassıs muavini Hulusi Gökten 
Kayseriye nakil ve tayin edilmiş
lerdir. 

(1 inci ıahil~en devam) 1 
Asil milletimizin büyük 

meclis azaları üzerindeki iti .. 

madınm derecesini anlıyabil- \ 
mek için, Parti teşkilatında 

ve halk tabakaları arasında 

çok dikkatli tetkikler yaptık, 
memleketin geniş mıntaka -
larmda partiye mensup ikinci 
müntehiplerin takdir ve tav
siyeleri demek olan istişare 

reylerine müracaat ettik. 
Kat'i namzetleri yüksek re -
yınıze arzederken vatanın 

mukadderatına dört sene 
müddetle hak.im olacak me -
buslar üzerinde milletimizin 
takdir ve itimadını azanıl de
recede toplıyabihniş olduğu -
muz kanaatindeyiz. 

Harici siyaset sahasının 

şüpheli ve karışık bir devrin
de bulunduğumuz, uyanık 

gözleriııizden ırizli kalamaz. 
İnsanlığın büyük facialar kar
şmnda kalması ihtimali, her 
zamandan ziyade artmıştır. 

İnsanlık ailesinin mülıim bir 
uzvu olan Türkiycnin, ne va
zifeler karşısında bulunaca -
ğını kat'i olarak tesbit etme -
ğe imkan yoktur. Bu ihtimal
ler karşısında ancak kudretli 
milletler kendilerini ve in -
sanlığı kurtaracaklardır. Kud
retli milletler, muhabbet ve 
emniyete dayanan bir birlik 
içinde vatanlarının yüksek 
menfaati için her fedakarlığı 
yapmağa hazır olan imanlı, 
iradeli milletlerdir. Biz, bu 
nıilletlerin başında bulunan-

Bana ve riyaset etmekle if
tihar ettiğim Cumhuriyet Halk 
Partisine yüksek itimadınızı 

layık görmenizi isterim. Ben 
ve Büyük Millet Meclisi aza
sı arkadaşlarını, itimadınızı. 

kıymetli bir emanet gibi vic
danımızın içinde muhafaza • 
deceğiz. Size, açık alınla iJ -
!erimizin hesabım vermek, 
hiç göz önünden ayırmadığı· 
mız bir borç olacaktır. Türk 
milleti, ilerliyen ve daima 
yükselen bir heybetli varlık
tır. İçerideki ihtiyaçlar ve sı
kıntılar nekadar çok olsa, dı 
şarıdaki siyaset buhranları 

nekadar karışık ve dolaşık 
görünse, bütün bu z&r şart -
ların içinden Türk milletinin 
itibar ve refahı artmış ve ge- . 
nişlemiş olarak çıkacağına, 
saminıi ve kat'i olarak inanı
yoruz, güveniyoruz. 

--------- -·---

Halbuki maarif müdürlüğüne 

vaki birçok şikayetlerden anla -

§ılıyor ki bir kısım koy mektelr 

!erinde hademe yoktur. Maarif 

müdürlüğü, şikil.yetnameleri, aid 

olduğıı na.hl ye müdür ]tiklerine 

göndermektedir. 

bul nafıa elektrik işleri umum 

müdürüne, mühendis, san'atkar 

ve işçilerine teşekkür etmektedir

ler. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 110 

Nihayet; Mihri aymıştL Uzun 

kirpiklerini iki tarafa bir yelpaze 
gibi devirerek yavaş, yavaş iri ve 

baygın gözlerini açtı. 

Hasan Canın, ateşin dudaklarını 

titreterek bir şeyler söylediğini iar
ketti. Dinledi. Delikanlı hafif bir 
sesle: 

- Kadı Paşa kalktı... yüz nu
maraya gitti. Demek bizi görme
miş olacak. Dönüşte kendimizi 
göstermeğe çalışalım ... 

İki genç, tekrar rollerine baş -
lamışlardı ... 

Kadı Paşa yüz numarada ıun-

Yazan: M. Sami KARAYEL 

ları mülahaza eylemışti: 

- Kız varken ... Hasan Cana ta
sallut etmek gerekmez... Tedbir

sizlik olur... Ayrıca çağırıp üze
rine varmak da muvafık değildir. 

Delikanlı mümaneat eylerse; sıy

tü şöhreti payimal olur sonra ..• 

Görmemezliğe gelip geçmek la -
zımdır ... Bir pundunu bulup Ha

fid Efendiden münasib bir şekilde 
Hasan Cam elde etmek muvafıkı 
tedbir olur .. 

Diye kararını verdi Ve şeyta -
natkllrane ef'alini içinde sakladı. 
Ve hiç birşey görmemiş gibi gel-

Fakat; koca ihtiyarı uyku tut
mamıştı. Hasan Canın can yakıcı 
hali onu ziyrüzeber etmişti. 

Nihayet; birçok korkulu rüya
lar görerek daldı .. 

Hasan Can; Kadı Paşanın ken
dilerini görmeden gelip geçişine 

hayret etmişti. 

Demek bu adam hakikaten mu
taassıb ve evliya bir adamdı. Hiç 
şüphe yok ki; elinde şamdan yan
larından geçerken göz kuyruğile 

bile olsa kendilerini görmüş ola
caktı. 

- Hasan Can; her nekadar ge
cesini fevkalade neş'elı ge<;irmiş, 

hayatında göremiyeceği nimete 
mazhar olmuştu. 

Fakat; rolünde muvaffak ola
madığı için üzülmüştü. Kahyasını 
memnun etmek isterdi. 

-lr 

Vatandaşlarım, 

l\tillet hizmetindeki vazi -
felerin iç ve dış siyaset ile -
minde çetin olduğu devirler
de yaşıyoruz. Canlı inkişaf 

halinde olan büyük bir mil -
Jetin, her istikamette birçok 
ihtiyaçları ve meseleleri kar
şısındayız. Cunıhuriyctin va • 
tana temin ettiği emniyet ve 
imarı, geniş olarak ilerletmek 
istiyoruz. Vatandaşlar arasın
da huzur ve hürmetin nıuha -
faza;ını, vazifelerimizin ba-

Hava açılmıştı. Güneş semada 1 
arzı endam etmişti. 
Kadı Paşanın sesi işitildı: 
- Kim var orada? .. 
Hasan Can; bu emir üzerine, 

derhal paşanın odasına girdi. 

Paşa; giyinmiş, kuşanmış kö -
şeye kurulmuş oturuyordu. Ha
san Canın içeri girip el pençe di

van durduğunu görünce, gözle -
rini deHkanlıya dikti. Geceki ha
lini bir an için hatırladıktan son
ra; şu emri verdi: 

- Evliid, şöyle okkalı bir kahve 
getir bakalım .. 

Hasan Can, boyun kesip dışarı 
çıktı. Kılerciye lazımgelen emri 
verdi. 

Kahya ve Hafid Efendi, Hasan 
Canın gece yarısı verdiği tatlı ha
berden sonra; uykuya dalmışlardı. 
Horul horul uyuyor !ardı. İşlerin 

ne dereceye kadar sarpa sardı -
ğının farkında değillerdi. 

24/3/939 

Kurnaz Kadı Paşa; hepsini de 
atlatmıştı. İradesine sahih olmuş
tu. Birdenbire işi zevzekliğe dök-
memişti. -

Çok geçmedi. Hasan Can elinde 
kahve paşanın huzuruna girdi. 
Kadı Paşa; Hasan Cam tekrar 

göz kuyruğile gözden gçirdi. Kah
valtısını aldı. Hasan Can dışarı 
çıkmıştı. 

Paşa; höpürdete, höpürdete, kah
vesini çekiyor bir yandan da ak
şamki manzarayı hayalınde yaşa-

tıyordu. 1 
Kurnaz paşa; biraz daha kafa

sını yordu. Ve şöyle bir noktaya 
gelip takılıp kaldL 

- Acaba; akşamki manzarayı 

Hafid Efendi mi hazırlamıştı? O
labilirdi ya? .. 

Diye düşündü. Fakat: paşa, ne 
yapıp yapıp Hasan Canı elde et
meli idi. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Oerdı 

Deniz banktaki 
Ameleler 

Toptıa.nede Lülecihendek'de 73 
numarada amele mıım.-~ ... ill :\_h -
med Sonposta. lmz.a.s.Ue aldı(ımıs 

blr mektubda deniliyor ki~ 

c:- Bizler Deı.ı.Ubankın mura
kabesi alhnda tahmil ve tahliye 
b;lerlnde callŞarak bu sa ede sır
tunula haftada ancak 4 - 5 lira. 
almaJl:t&yu.. 1'Ievc:"udümlız 227 ki
şiden ibarettir. Halbuki kadro -
muzun tahammül edeceiJ 180 ili 
190 klı;I oiabUlr, yine bu ı,ı cü
rür. Bundan başka sabık Dentz-
bank Müdürü. Yusı.ıf Zlya'nın blr 

tmrlle aten aldJinnız üc bucuk 1 
kuru'!dan 125 kuruş mecburi ke-
silmektedir. Bu para rôya depozito 
imiş. 

Ayrıca da ı-elen Türk vapurla-
nnda tahmil ve tah1l1e ~inde bo
Junuyorus .Ilerhaf\KI blr kaza ne
ticesinde vincin demiri kırıhrsa 

ve yahui kau olarak bir hal vuku
bulsa. derhal al1ıfrmız ye\-miye
den kesilmektedir. Tüccarın ıı -
cortuız mallan da böyledir. 

Binaenaleyh, bizlerin ne bir 
bastanemt2 ve ne de bir yardım 
sandıflmız olmadığı halde her bt
rer1erimlz ~rhıan bir haldeyi:ı. 

Mütemadl7en de amelf' ahyor)ar. 
İşte her blrerlerimi:zin kesir o

lan ailem is efradı pek bÜJI llk bir 
p.dre ufn.makta1ız. Bu hu U~hn 
mubte~m caz.ctrnizde yazılara> 

merclinln nazan dikkatini c<·l -
~ilmeı-tni rica f'df'rim.» 

(Dev8Dl1 var) 
, 

KarllmJzln bu şlkiyetinl hakh 1 
1 

bulduk. Alikadarların na.ura dik
katine vauderlı:. 
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1 Sıra İtalya'ya Geliyor.. 1 l Meraklı Şeyler l 
SİLAHLANMA YARIŞI 

HerkesRoma'nın Ne 
istiyeceğini Bekliyor 

P ren.s Blsmark'ın ~a: 
- Führer'ln emrile oaaa (Oto- ı•••m•••••••••l!l•l!!!!••ı••••••m••aııı•ı••••a•ı••••••••••• 

Von Blsmark) lsmtnı verl1orum. A L ç A 
Dedi. ve ellndeki pmpan1a flşeslnl K L 1 K 

fırlath. Bu deniz devlnin b~ bodos 4 

lamasına rarpao şlşe kırıldıtı sırada 

o, balkuı alkışları ar .. ında 7avat 1a
vq denbe dotru ka)'lJ'ordu. 

Almanlar Bilhassa Tunus işine 
Ehemmiyet Veriyorlar 

Almanyanm ilk 35 bin tonluk nrh
lısuıa, Alman lmparatorlutunO ku -
ran ve (Demirbaş vekil) unvanlle :rad 
olunan PreM Blsmark'ın lsml veril • 
dt Bunu başkaları bklb edecek-. 

Sllihlanma )"arı.şı devam ediyor. ilk 
evvel 1936 da Japonlar. sonra İtalyan
lar başladL Tabli İnrlllı'ler, Fransta
lar da cerl kalmak istemediler, 

1 Yazan: M. Hicret ÜNER 1 

Mihverin Zayıf Tarafları da Var Fransızların 17 sonkinun 1939 da 
denize indlrdiklerl 35 bin tonluk zırh· 
hsı için tamam 3 sene 3 ay çal1ŞLldı. 

Henüz de bitmedi. Bir senelik daha 1fl 

LUnıu'dan kUf oaıcı şı oır gôrilnü.f 

A 
rtık sıra ftalya'ya geliyor. 
Onun da neler istediği me
rak ediliyor. Geçen birinci 

kanun avyından şimdiye kadar İ
talyanın istediklerinden çok bah
sedildi. Fakat Roma hükCımeti ta
rafından şimdiye kadar resmi o
larak hiçbir teklüde bulunulma
dı. 

Bununla beraber İtalyan meb
usları Korsika'dan, Nisden, Tu -
nus'dan, Cibuti'den bahsettiler. 
Gazeteler ltalya'nın neler iste -
diğini anlattılar. Yalnız Musolini 
resmi ol.arak hiçbir harekete geç
medi. 

Orta Avrupa'da şimdiye kadar 
cereyan eden vekayi acaba Ber-

İSPANYADA iKi ŞAHSiYET 

Dahili Harb İl; Onlar 
da Maziye Karıştılar 

Ispanyanın istifa eaen c.;umtıur..eısı 

G 
eçen sene Cumhuriyet fs -
panyasmda bulunarak va -
ziyeti tetkik elmiş olan genç 

İngiliz muharriri Forbes Sandey 
Ekspres gazetesinde şunu anla -
tıyor: Geçen sene Barselon'da i-

ken Hariciye Nazırı Del Vayo ııe 
yemek yiyordum. Söz tabii olarak 
yegane mevzua intikal etmişti: 

Harb!. 
Del Vayo yerinden doğrularak 

(Devamı 7 inci sayfada) 

lin - Roma mihverini kuvvetlen
dirdi mi, yoksa İtalyan'ları git
gide daha ziyade inkısarı hayale 
mi sevkediyor?. 

AlıTıanya'nın İtalya'dan daha 
ziyade üstün olduğu, şimdiye ka
dar hep Almanya'nın istekileri -
nin olmasından anlaşılır. Zaten 
İtalyan gazeteleri de inkar etmi
yorlar. Orta Avrupa'da Almanya 
istediklerıni elde etmiştir. Şimdi 

Akdenizde İtalya'nın arzularını 
tatmin etmek sırası gelmiştir. Fa
kat acaba talya'nın istekleri kar
şısında Almanya'nın vaziyeti ne
dir? 

var. 
14 şubat 1939 da Hamburr'da denize 

indirilen (Bişmark) ı:ırhhsının inşa. ... 
atma başlanalı 2 sene 8 ay oldu. 

İnclllzlerln 21 şubat 1939 da denize 
indirdikleri (Kral Beşinci JorJ) zırh· 

h~u 2 sene 1 ayda rapıldı. Bu da blr 
rekor .•. 

Frans:ı ve Almanya, alh ay sonra ı .. 
kinci (deniz de\.·lerl) nl denize indi -
recekler. Bunların da bü.yliklüğil 35 er 
bin ton olaeakhr. 

Denizlere h:iklm olmak için a('ı1an 

dünya maçı l'ittlkce hararetleniyor. 
lllllcr: 

- Almanya, diyor. Badema dünkü. 
bur-ünkü ve yarınki düşmanlarını mah
vedecek kuvveti haizdir. diyor. Buna 
inz-ill"Zler. deniz, kara ve hava kuv .. 
vetlerln?1 arthrllması için ı milyar ı 73 
milyon Inı:-111.z lirası sarrına karar ver .. 
mek1e mukabele ediyorlar. 

VERGİ NE ZAl\IAN 
İımAS-OLUNDU?

- 1"1usa-zaman1nda, İbraniler verclye 
tibl idi. Her ıene kaunçlarınıa. :re .. 
tl$tlrdlklerl me:rYaların. besl~lklerl 

hayvanların onda biri nlsbetlnde verl'i 
verirlerdi. Flraunlar devrinde hü.küm· 
darlar, tebaalarının kazancından, mah· 
ıulünden be:;de birini alırlardı. 

Atlnada, Solon bir nevi kazano ver
l'lsl lhdas etmişlL Romada ahalinin lk
tldan nlsbeUnde verl'I alınırdı. 

BİLARDO NE ZAMAN 

~AD OLUNDU? 

Bllirdo, Avrupaya 16 ınrı J'ÜZ Tılda 

prktan cetırllmişllr. Fakat 13 iincil 
7Ü2 yılda ma~tlm ldL 

13 üncü J.ül'nln rontenblö tatosun ... 
da bir bi11Tdosu vardı. Bllirdo, o dev
rin kibarları indinde ç0k makbul bir 
oyun idi. 

A 
dam sende... Öğrenmesem 
olmaz mı sanki?. Vazgeç 
Allah aşkına!. Hem sen bu

buraya gönıil eğlendırmeğe gel
din mi?. Neden, bir bar kaa:nın 

mazisini bilmek istiyorsun?. Bu
dalalık etme, dostum! ... Düşmüş 
bir kadının anlatacağı acı ve ız -
tırablı hayatı, zannetmem ki se
ni eğlendirsin!. Bak şu ma;alara 
bir kere ... Herkes ıçiyor, herkes 
eğleniyor, herkes neşe içinde ... 
Şu patlak gözlü, çarpık dişli, kır
mızı suratlı moruğa içkı sunan 
kadına dikkat ediyoı· muoun? Ne 
kadar şen, ne kadar ne~'eli!. .. İş-
te şimdi kahkaha ile gülüyor .. . 
Fakat inanma bayım inanma! .. . 
Buradaki kadınların böyle neş'eli 
göründüklerine bakm". Her an 
mütebessim görünüyorbr am:na, 
bu tebessümleri gerçek değildır, 

sahtedir. Savurdukları kahkaha -
lar acıdır, zehirlidir. D.ş yüzleri 
gülüyor, fakat iç yüzler· kaı; ~ğ
lıyor, bu bedbaht kadınların .• 

- Haydi öyle aptal aptal yü -
züme bakma!. Buraya ~e•ı de pa
ra verdin, senin de eğlenmek hak-

Avrupa gazetelerinin Berlin - " 
deki muhabiderine bakılırsa, her BU G UN Göreceğiniz büyük Fransızca film 
ne kadar Alman gazeetleri İta!- MELEK Seven -Aşkın zevkin ve acıların 
ya'nın arzularının yerine getiril- y AŞIY AN BiR KADININ 
mesi lazım olduğunu tekrar edi-
yorlarsa da, ltalya'nın Fransa ile Siııemasıı da Harukulade ve müessir romanı 
olan davasında hararetli bir va- D A M G A L 1 
ziyet almamışlardır. Yani Alman 
matbuatı bu mesele de ihtiyat gös-

termişlerdir. Yalnız şayanı dik • K A D 1 
kat bir nokta var: Almanlar Tu- N 
nus meselesine daha ilk günlerde 

1 

Baş rollerde: GLADY.3 GEORGE-WAREEN WİLL1AM-JOhN UEAL 
çok ehemmiyet vermişlerdır. Al- 1 

• 

kın ... Sen de iç, sen de neş'e\en. 
İşte senin de yanında yarl çıp
lak bir kadın var .•• 

- Rica ederim öyle durgun 
durma ... Neş'eli görün b:raz. Son
ra işimden olurum, atarlar bcnı 
buradan. Gürmüyor mu3un, pat
ron hain hain bana bakıyor? Hay
di yavrum, haydi şekerim. Kll -
dur şu kadehini, içelim, saadetine. 

• • 
- ... Bu vals ne güzel değil mi• 

Kalk dansedelim. Dansetmek 
temiyor musun, neden?. Sen de 
ne keçi inatlı bir adammışsın. 

Mutlaka mazimi öğrenmek isti
yorsun. Ha, anlıyorum. sen bir ga
zetecisin galiba?,. Öyle değil mi? 
Bir bar kadınının maceralı hayatı

nı gazetene yazmak istiyorsun, öy
le mi?, Peki bay muharrir, anla
tacağım amma, kısa olarak ... Sen 
muilıarrirsin, istersen, onu çok 
uzatabilirsin. Muktedirsen, bu ız
tırablı hayatım, gazetende yüz -
!erce tefrika sürebilec!'k meraklı 
bir macera romanının mevzuu o
lur. Şimdi dinle: Mes'ud bir aile
nin biricik kızı idim. Benden baş
ka çocukları olmadığı için, ge -
rek annem ve gerekse babam ü
zerime titriyorlardL Bu sebeble 
pek nazlı büyüyordum. Annem 
de beni çok severdi amma, ba -
bamın muhabbeti onunkinden zi-

1 
Ayrıca: Memleket gazetesi ve Paramunt dünya havadislerı' 

man gazete eri Tunus'a birkaç ay-danberı üstıiste muhabirler gön- , Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı mat;r.eler. yade idi. Evde bulunduğu zaman-

ı 
•ı••••••I !ar, beni hiç kucağından eksik et- 1 

deriyorlar. Bu muhabirlerin mek-

tublarında İtalyan noktai nazarı :ı••••••••••••••••••••••••••••----------------
gösteriliyor. Tunus'daki ltalyarı- \ 1 c::; u M ER 1 
~:~~n ;r:~:~~~~::~ı:~:~~~~~ ~:.- 'ı I ~ T Ü R K ç E s ö z L Ü - ARAP~l ~ARKIU 1 

nus'da 108,000 Fransız vardır. Bu- ve 

na karşı 1talyan'Iar 94,000 kişi - ~ı.ıııAKSı• M YA ş As 1 N Aş K 
den fazla değildir. Halbuki Al - • 
man muhabirleri Tunus'da 100,000 Sinemalarmda 
Fransız olduğunu, buna mukabil 1 
130,000 İtalyan bulunduğunu ya -
zıyorlar. Bu İtalyan'lar, Avrupa
da Alman nüfuzu arttıkça, Fran-

(Devamı 7 inci sayfada) 

F'ilmi büyük muvaffakiyetle devam ediyor. 

Filin taşraya gideceğinden son günlerinden istifade ediı.iz. 

Seanslırr 12. 1/2 - 3 - 6 - 8.45 

Büyiı.kparmakkapıda dur. Orada beni bek
liyeceksin. Sonra, baika yere gideceğiz. 

AZ ÜZÜNTÜ DEt:iiL 

Şoför Pannakkapıda durdu. 
Genç kadın bir sıçray~ta arabadan indi. 
- Bekle beni burada ... 

Y O S· 
apartımanında kılığını değiştiren genç kadın ka • 
fasını arabanın kadife yastığına yaslamış düşünü
yordu .. 

- Bu çıkışlar benim için çok tehlikeli... Bir 
kötü raslama, bir terslik bütün planlarımı altüst 
edebilir. Canımı dişime alıp çıkıyorum. Fakat, baş

ka ne yapabilirim? Babalık para ist'yor. Parrra. O
nun bu gözü doymazlığını bır mesele çıkarmadan 
yatıştırmak gerek. Birnksam, bir daha yanına uğ
ramasam belki hiçbir şey olmaz, beni bulamaz. Fa
kat bundan da çok korkuyorum. Bir tutarsa dedik
lerini yapar. Öldürebilir, yüzümü gözümü param 
parça edebilir. Rezil olurum, bütün gizli tuttuğum 
taraflarımla meydana çıkabilirim. Umudlarım sö
ner, hayallerim yıkılır. İyisi mi onu parasız bırak
mamak lazım. Yine para ile, şunla bunla, kanıyor 

da beni bırakıyor. O yüzden işimi yürütüyorum. Ya 
eskisi gibi eve gelmiyorsun .. diye de gürültü çıkar~ 
sayd.ı ne olurdum!. O vakit hiçbir şey yapmama 
~ka~ .kalmaz, bütün kurtuluş yollarım kapanırdL 
Şımdilik planım verdiğim amaçlar yolunda ilerli
y~r, r.ahat~, memnunum. Amma, bunu böyle yü
rutebilmek ıçin ne zorluklar çekiyorum, ııe sıkın
tılara giriyorumT Hu gece gösterdiğim cür'et bile 
her türlü zorluktan üstündür. 

Şoför: 

- Bekliyorum. 
Dedi. S'.y,(lh mantolu, kahve rengi gözlü, koyu 

sarı saçlı kad1;ı hızlı hızlı iki adım attı, bir kapının 
önünde durdu. Bu, bir ııpartıman kap•sıydı. Çanta
sından çıkardığı anahtarla kapıyı açtL, içeriye gir
di. Biraz sonra. genç kadın kendi apartunanının da 
kapısını açıyordu: 

• 
- Saat dört olm~lur yine ... 
Ve .. söyleniyordu. · 
- Bu benim çektiğim de az üzüntü değil! 
Ve .. yine bu söylenişin sürerlği içiqde, manto

sunu sırtından çıkardı, yatak odasına gitti, soyun, 
du. çırçıplak oldu, banyona girdi. 

Fakat, hepsinden, her şeyden kurtulacagım. 
O moruktan da, öbüründen de, bundan da ... 

Diye sövleniyordu. İlk önce lavmanın önünde 
durdu, saçlarına baktı, baktı: 

- Amma 'k güzel de vapmı~ım. Her vakit böy· 

No. 110 ---11111--Yazan: ETEM İZZET BENİCE ______ _ 

~i düşmüyor .. 
Dedi, sonra oradaki cam raf üzerinden büyük 

bir şişe aldı, içindeki eczalı su ile saçlarını köpıirt
tü, kirpiklerini, kaşlarını, yukarı ve o köpüklerle 
banyoya girdi. 

Banyoda çok kalmadı, çabuk çabuk yıkandı, sa
bunlandı, çıktı, tekrar yatak odasına gitti. 

Biraz sonra, tuvaletin önündeydi. Gözlerinın 

boyasını, yüzünün kremini ve pudrasını tamamlı
yordu: 

- Hah işte kendi kendimi buldum'. 
Dedi, gardroba gitti, giyindi ve boy aynasının 

karşısında durdu. Kendisine boydan boya iyice bak
tı, baktı: 

- Tastamam benım .. . 

Hiçbir değişiklik yok .. . 
Fakat, geç kaldım 
Oıye, yatak odasından çıktı. g,,nra, birnen ge-

riye döndü. 
- Az kalsın, Tufandan aldığım paralan da çan

tanın içinde gö"ürecektim .. 
Dedi, çantasından çektiği beş elli liralığı ko • 

modinin gözüne attı: 
- Burada dursunlar .. Yarın alırım. 
Diye yürıidü. Acele ediyordu. Bu acel~ ile ve .. 

kafasının içinden konuşa kon~a apartıman kapısını 
kapadı. · 

- Yosma, gün gelecek, kurtulacaksın ... 
Diye merdivenleri indi. 
- Çok geç kaldım amma, kimseye çaktırmadan 

bu geceyi savuşturabilirsem mesele yok. 
Dıye de apartımandan çıktı! Belli idi ki, üzülil

yordu, korkuyordu, özgenliği daralmıştı, bir an 
önce gitmek ıçin acele ediyordu .. 

PANGALTIYA GİDERKEN 
Araba h.ıla Paııgaitıya doğru gidiyor ve. gizli ' Q~vamı var) 

dolgun ve kırmızı yanaklarımı 

buselere garkeder, beni sever ve 
okşardı. 

Hiç unutmam. Dokuz yaşlarında 
ancak vardım. Güzel bir bahar sa
bahı idL Babamla beraber,· !;ah -
çede, içinde kırmızı balıklar bu
lunan havuzun yanındaki kame -
riyede oturuyorduk. Babama kı-

' 
raal kitabımdan bir gün evvel ver· 
diği dersi tekrarlıyordum. Bu sı
rada yanımıza - ismıni söylemi -
yeceğim - dayızadem geldi. 

O zaman 10-11 yaşlarında an -
cak vardL Yaşına göre, biraz u
:ıunca boylu idi. Saçları sarı ve 
kıvırcık, ııözlerinin req;i Iaei -
vertti. Sarışın ve zaif bir çocuktu. 

Belki de hayret edecek, şaşa -
caksın bay muharrır, ben bu ço
cuğu sevi yordum. Evet, daha do
kuz yaşında olmama rağmen, bu 
çocuğa aşık olmuştum. Onu n• 

(Devamı 7 inci sayfada) 

1 
Radyo ı 

Porgramı 

Ank•ra Radyosu 
BUOtlN 

17.35 Müzik (Dans ııaııll - 1'1). 
11.ıs Tü.rk mıuitl (Fasıl he7•tl) 
Safl7e Toka1 ve Tahsin KarakuşUD 

lftlraldle. 
19 Konuşma (Dış politika hadlsolertl 
19.15 Türk müziit: Beş mıırabh ı;aJ

Ja peşrev ve semailer: İki tanbur, ka• 
nun, santur, ud. 

~les'ud Cemil, Refik Fersan, Ve ... 
cfhe, Zühtü Bardakotıu, Cevdet K.oı:ıJJ 

19,35 Türk mü.:ı.iğl: 
Çal<1.nJar: Vecihe, Ruşen Kam, Ce•· 
• Kozan. 
Okuyan: Mustara Caflar. 
1- Kömürcü llaftı Post .. Hüı.zalll 

beste - AJdım ha7!'U perçcrıln. 

2- SadeUin Kaynak ... Hu:ızam şar· 
lr:ı ... Bin hüzün çöktü. 

3- Hacı Arif &y - Jlünam farkı • 
Bahar seldi beyim evde durulm::ız. 

4- Tanburi Faize - Uşşak prkı • 
Niçin nalendesln böyle. 

5- Asım Beyin - Uşşak prkı • Ca· 
na takibi handan edersin. 

6- Bedriye - Karacifar prla ... Gil· 
nq doğdu damlara. 

20 Ajans, meteoroloJI haberleri, si" 
raat borsası (rtal). 

20,15 Temsil (Merak!). Yazan: 
Moliere. Adapte eden: I\-1crhum Vef·" 
Paşa. İstanbul Şehir Tiyatrosu san'at" 
kirlarından Behzad Butak'ın JştlrakiJe. 

21,lj l\temleket saat ayarı. 
21,15 Esham, tahvilıit, ka.mbl:ro 

nukut borsası (fial). 
%1.25 Nefeil plaklar • R. 
21,30 Folklor (Körotıu hakkınd•)• 

Doçent Pertev Boratay. 
21.45 Muzlk (llalil Bedi Yönetken). 
22 Haftahk posta kutusu.. 
22,30 Müzik (kuçük orkestra • şeıı 

NC(;İp Aşkın), ... 

23 Müzik (Cazband • Pi). 
23,45 - 24 Son ajans haberleri •• 

yarınki program. 

YARIN 
. 12,35 l\lüzlk (küçük orkestra .. şet

Neclp Aşkın). 

13 Memleket aaat a7arı, ajans, me-o 
teorolojf haberleri. 

13,15 lllüzlk (küçük orkestra • şeJı 
Necip Aşkın (devam). 

13.SO Türk müzıtl. 
Calanlar: Vecihe, lluten Kam, Cr"f .. 

det Kozan. 
Okuyan: llluslafa Callar. 
1- Rasi ı>eıırnL 
!- Dedeoln - Rast p.rkısı .. $f'ni.O 

aşk.anla çik oldum. 

3- Dedenlu ... Rast tarkısı ... Ylne bil 
rülnlhal. 

. 4- Kemal Embı - Mahur tark• .. 
iki gözüın sensiz. 

5- Cevdet Kozan • Ud taksimi. 
6- Rakımın - Uşşak farkı - SU• • 

nıem bir gün. 

7- Halk türküsü - llllskel reıı1or. 
14.20 - 14,30 Konuşma (Kadın 5.-tl• 

Coeuk lerbl1eslne dair), 

1357 Hicri 

I 
1355 Rumi 

Sefer Mart 
4 12 .__ -1939, Ay 3, Gün 84, Kasım 138 

ZS Mart CUMARTESİ -- 1 -1 
Vakitler Vauti Ezani 

•a. da. --- ••• ti . 

Güne, s 57 11 32 

Öğle 12 20 s 55 

İk!ııdl ıs 49 9 23 

Akp.m 18 25 12 00 

Yatm 19 57 ı sı 

İmaak 4 16 9 sı 
-



ı_ Geçmiş Devirle r de :ı 

Inas Darülfünunu Nasıl 
Lağvedildi? 

Kızlar İçin Açılan Liselerde Tahsil 
Müddeti iki Yıl Eksikti 

Yazan: REŞAD FEYZi 1 

ahkemelerde, kaaınların şa

hidlıklerinin makbul olma-
• dığı devirlerden ~ok uzakta 

değiliz. Daha e>kiden, kadının so
kağa çıkmadığını. erktkle beraber 
arabaya, tramvaya binemediğini 

tiyatroya gidemediğini hep biliriz. 
Tiyatrolar kadlnlar için ayrı; er
kekler için ayrı seanslar yapar • 
!ardı. Kadın kafes arkasında, er
kekten k~çırılan bı: mah!tikdu. 

Daha yakın senelere kad~r tram
vaylarda kadınların yı>ri ayrı idi. 
Ön iki kanepeden sonr>, bir perde 
vardı. Kadınlar ancak ön tarafta· 
ki bu iki kanepeye birerlerdi. Hu
Utsa, Osmanlı cemiyeti kadını dai· 
ma kaçırmış, cemiyetten, hayattan 

~ . 

Bir mektebde kızlanmız ders görüyor 

uzak tutmuştu. Bugün kadın yanı ha sonraları, 1923 yılına, yani 
başımızda çalışıyor. H~tta, birçok Cumhuriyetin ilanına kadar, mek· 
iş sahalarında erkekler~ rakib olu· teblerde, kı2 talebenin adedi pek 

misal vermek için şu rakamları 

söylemek isterim: 1923 -1924 ders 
yılında ilk mekteblerimizde oku· 
yan kız talebenin sayısı 62952 dir. 
Halbuki 1938 senesinde, yaı;ıi ge
çen yıl ilk tahsilde bulunan kızları
mızın sayısı 256061 idi. 1923 yılın· 

yor. Bugün kadınların rekabetin· mahdu.ddu. 
den şikayet eden erkel>:ier bile var. Darülfünundaki kız talebe dahi 
Onları kıskananlar v&r Kadın • adeta parmakla gösterilecek ka· 
!ardan da yol vergisi alınması la· dar azdı. 1923 den sonra, mekteb
zım geldiğini tavsiye edenler var. !erde kız talebe. sayısı arttı. Bir (Devamı 6 ınrı •ahifede l 
Kadının yapmadığı hiçbir iş!======--====================== 

yok .. Her nevi meslek ve iş saha- H :» ©l ~ 
sında, kadın, erkeğin arkadaşıdır. ~ çç:;n 

Türkiyede, bugün, tahsil ha -
yatında da kadınlar, y"ni genç kız· 

!ar, mühim bir mevki almışlardır. lE: o ~ (ç: ~ ~ D 
Eski devırlere disbetlc tahsil e- tôJ ~ ~ ~ U 
den kızların sayısı çok fazladır. '§) U U 
Fakat, şunu it ?raf etııı~li ki, kız· 

ların mekteblerimizdek[ sayısı. ar- E kı" ve venı· Devı·r 
tış nisbcti, memleketin diğer kal- 1. ~ 

kınına, artış istatistiklerine göre 

azdır. Bunun sebebi de basittir. A d F k l 
Genç kız tahsilıni yaparken, yarı . rasın a ar ar 
yoldan bırakıyor, evleniyor. Yuva 
kuruyor. Ana oluyor. Bizce, yuva 
kurmak, çocuk yapmak da tahsil 
etmek ' kadar, bu memleket için 
fayd alı bir şeydir, 
Osmanlı İmparatorluğu zama· 

nında, 1910 senesine k3dar, kız • 
lar, ancak mahalle mekteblerine, 
rüşd iyelere gidebilirlerdi. Daha 
yukarı tahsil dereceleri kızlar için 
ya-~ktı. Yalnız İstanbulda, bir 
cDariilmuallimat yani kız mual
lim mektebi vardı. Baz. vilayetler
de de san'at mektebleri vardı. Kız
ların görebıleceği orta tahsil de 
bundan ibaretti. Meşrutiyet inkı· 
Iabı, 1910 yılında kızlar için de 
lise açmıştı. Fakat garibdir ki, bu 
lise !erin program vr müfredatı 
erk~klerin takib ettikleri mek -
teblerin ayni değildi. Meşrutiyet 

idaresi de, kızların, erkeklerden 
noksanlığını kabul etmiş olacak 
ki, kızlar için açılan mahdud bir 
iki lisenin tahsil müddeti, erkek 
liselerinden iki yıl eksikti. 1916 
yılında, yani harbi umuminin i • 
k'nci senesinde, orta tahsil gör -
müş olan kızların yüksek tahsil 
görmeleri de dü§ünülmeğe baş • 
landı. 1916 da İstanbı;lda, kızlar 
için bir darülfünun eçıldı. İnas 
darülfünunu ısmi verilen bu mües· 
sese, garib bir hal alıyordu. Şüp· 
hesiz, her bakımdan, sayısız nok
sanları vardı. Bugünkü manada 
bir üniversite değildi. Bu garib 
müessese, harbi umurrti sonunda, 
1918 yılında ~rkek Darülfünunu 
ile birleştirildi. 

Fakat, inas darülfünunun lağve
dilmesi, erkek darülfünunu ile 
birleştirilmesi o zama::ı büyük bir 
hadise oldu. Memlekette hala sof
ta zihniyeti hakimdi. Birçok mü· 
nakaşalar, dedikodıılaı oldu. Ho-. 
ealar, hacılar, ilmiye me~ubini 
buna itiraz ettiler: 

- Kızlarımız nasıl erkeklerle 
bir arada ders görebilir, diye fer
yadı bastılar. 

Fakat, 1918 yılına kr.dar ve da· 

E
skiler; dağ tepelt"rinde cinfor in, devlerin dolaştığını zannederler, , 
çıknıağa korlu>riardı. 

Bugün ise kadınlar, tek ba ~!arına en yüksek tepelere çıkmak· 

tan korknıuyorlar. En kuytu ve ten ha yerlerde dolaşmaktan çekinmi
yorlar ve dl>ğlara kolayca çıkalıil ınek için odalarda idman yapıyorlar. 

Paris Alp kulübü, son zaman • saret edilmezdi. Ormanlarda, dağ 
!arda, dağlara çıkmak istiyenlere tepelerinde cinlerın, devlerin bu-
mahsus bir kurs açmıştır. lunduğu zannolunurdu. Büyük 

Bu kurslar, salonlarda ver:l • bir kalabalık ile çıkılırdı. İlk deia 
mekte ve dağa çıkmak isliyenie- yalnız başına Vantu dağının le • 
re idman yaptırılmaktadır. pesine çıkan İtalyan şairlerinden 

Salonda veya odada dağlara tır· Pctrak'dir. 
manmak idmanı biraz garib gö • Az sonra, üçüncü Şarl İtalya se. 
rünür değil mi? ferinde nedimlerinden birine v~r-

Fakat, salonun duvarları, tıp· kurs tepesine çıkmasını emrelt'. 
kı dağlardaki kayalar gibidir. id-
manlar, bır profesörün nezareti 
altında yapılır ve bir dağa tırma
nıyormuş gibi tavana doğru çıkt· 
lır, inilir. Bu suretle kolların, bd· 
cakların kuvveti arttırılır. 

Kurslara devam edenlerin çoğu 
kadındır. 

Orta caitda, dağlara çıkmıya ce-
' 

Yüzbaşı Antuan Kralın bu emri· 

ni yerine getirdı ve teveccühüne 
mazhar oldu. ' 

Son senelerde, kışın yüksek dağ· 
lara çıkmak, kış sporları yapmak 

moda oldu. Kanunlarda Şamonik· 
se, Mon Blan tepelerine çıkanla .• 
rın sayısı yüz binleri geçiyor. 

ı_ş_A __ K A_ı 
BORCUM ÖDENDİ: 

ski devirde, sadrazamlar • 
dan bırinin bir Yahudı sar
rafa biraz borcu varmış. Se

nelerce vermemiş. Tabii bazirgan 
da cesaret edip istiyemiyor. Yal
nız arasıra şöyle uzaktan hatır • 
!atmak için bir görünüverirmi.ş. 

Bir gün sadrazam, bazirganı 

çağırıyor: 

- Borcumu ödiyeceğim, gel be
nimle beraber konağa kadar gi
delim.. 

Diyor. Arabasına alıyor. Araba· 
cıya: 

- Çek Beyoğluna!. 
Emriniveri yor. Büyük caddede 

bir aşağ~ bir yukarı dolaştıktan 
sonra Taksim meydanında ar~ • 
bayı durduruyor: 

- Haydi, diyor, in burada. Bor
cum ödendi ... 

Yahudi, Sadrazamın bu sözün· 
den birşey anlamamakla beraber 
itiraz edemiyor, iniyor. 
Akşar.ı geç vakit evine geli • 

yor. Bir de ne görsün, salonda, 
yi~mı kişi kendisinı beklıyor. 

- Aman bazirgan ... Bugün si· 
zi Sadrazam paşa hazretlerı ile 
bir arabada gördük. Bundan ce
Sijret alarak geldik. Lütfediniz, şu 
işimizi yapınız ... 

Diyorlar. Ve bir zarf veya çı· 

kın bırakıyorlar. Kurnaz bazir -
gan, Sadrazamın maksadını dar
ba! anlıyor, paraları alıyor. İs· 
teklerini de bir deftere not edi • 
yor. 

Ertesi günü sadrazamın huıu· 
runa çıkınca devle:lü: 

- Ey, söyle b:rkalım bazirgan, 
düknü gezintiden memnun m usun? 

- Allah ömrünüzü arttırsın, 

paşam ... Alacağımın on misli faz
lasını aldım. 

5- S O N T P! L G R A F - 25 M A a T 1931 

Otelciler Mektebinde 
Neler Görebilirsiniz? 

lstanbul'un Çok 'Muhtaç Olduğu Bu 
Mektebde Beraber Dolaşalım 

Eski Hanlardan Sonra Şimdiki Palas/ar ... 
skiden şimdiki oteller ye • 
rine hanlar v•rdı. İri ka • 
danaların çektıği geniş a -

,_ .. 

rabalara binen yolcular hanın o
nünde dururlardı. handa bir kay· 
naşma olurdu. 

Han uşakları dışan fırlar, yol
cuların eşyalarını alır, içer i gö -
türürlerdL 

Hizmetçi kızlar, dolablan açar
lar, beyaz ve lavanta kokulu ya· 
tak ve yorgan çarşaflarını, yas • 
tık yüzlerini ve havlılan çıkarır· 

Otelciler Mektebinde 
Kız ve Erkek Talebe 
Ameli Ders Görüyor 

lar. Yatakları düzeltmiye başln

lar. Ahçı kümese koşar, taz• yu
murtaları alır, tereyağını tava • 
ya, tavayı da ocağa koyar, oml<!I 
hazırlar. Patron, mnht:ene iııe-r, er 
iyi şarablarını çıkarır. Yorgu."I 
müşterilerini ağırlamıya çalı§ır • 
dı. Eski hancılar, müıjterilere çok 
güzel muamele ederlerdL 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

Canavar 
Evi öd .. 

Anasını O/dürdü Para 
sını Çalıp Dansa Gitti 
F 

ransa'da Ren şehrinde or
ta halde Mari Heruen is -
minde 44 yaşlarında bır ka-

dın, bundan bir l)afta kadar evvel 
komşularına oğlunçlan bahseder
ken şöyle diyordu: 

-Eminim, bir gün bu çocuk 
beni öldürecek. 

Bu çocuk dediği, annesinin sır
tından yaşıyan Leon isminde 16 
yaşında çocuktur. Hiçbir gün an· 
nesıne işkence yapmaktan geri 
durmamaktadır, Bir gün zavallı 
kadının üzerinde bulunan 126 
frangı ele geçirmek için anasının ' 
başını bir balta ile paçralamaktan 
çekinmemiştir. 

Geçen pazar günü öğleden son· 
ra katil çocuğun ablası 14 yaşın

da Luiz pazar gününü annesinin 

yanında geçırmek için eve gel
miştir. Fakat kapıyı kapalı görün 
ce şaşırmış, merak ederek kom • 
şulara haber vermi~tir .Polıs gel· 
miş, apartımanın kapısını çevır· 

miş ve müthiş bir manzara kar • 
şısında kalmıştır. Ev sahibaıın 

kafası parçal<ınmı< bir halde kan
lar içiwie .>'.""~ ttığıru gör -

.. .. ..-
muştur. 

Kadın henüz can çekişıyordu. 
Sadece kesik cümlelerle: 
- BeıTI oğlum Leon btı hale ge

tirdL Onu affedinız, dıyebilmıı;tir 
Katil anasını öldurt!uk~n sonra 

kötü kadınların devam etıığı bır 

dans salonuna gitmiş, arkadaşla

rile buluşara\< eğlenmPC• koyul
muştur. Tam blr tango oynadıt 

(Devamı 7 incı ııı11 fada) 

TiBET KADINLAR 
Kız Ve Kadınların Hayatları 
Giyinmeleri Ve Evlenmeleri 

if 
ibet'de erk'ek ve kadın a· 
rasında bir faık yoktur. 
Erkek ve kadın ayni huku

ku haizdir. Evin amiri ne erkek ve 
ııe de kadındır. 

Evkek de çalışır, kad!I' da. Evin 
anahtarı kadında bulunut ... Er • 

kek dışarıda çaliştığı sırada ka • 
dın hamur yapar, ortalıgı siler, sü· 
pürür. Çeşmeden su getirir. Ye
mekleri hazırlar. 

Yüksek ailelerin bi" veya daha 
fazla hizmetleri bulunur. Bunla

ra, aile efradindan iır.iş gibi mu· 
amele edilir. Kadınlar kumaş do· 
kıırlar. Fakat elbisekri erkekler 
biçer, diker. 

Tibel'de sigara, ispırtolu içkiler 
için kadın hiç yoktur. 

Bununla beraber baıı yerlerde 

kadınlar yüzlerine zift gibi siyah 
bir şey sürerler. Bıl, bulamaç gibi 

bir şeydir, Ayna gibi parlar pis 
de bir kokusu vardır. 

Evin idaresine kadınlar bakar. 
Alış verişi onlar yapar. 

Tibet kadınları çok serbesttir. 
İstedikleri zaman kocalarına sor
madan çıkarlar, isted;kJereri yer
lere giderler. 

Tibet'li kızlar, çok g~nç evlenir· 
!er. Kocalarını kendileri değil. Ba· 
baları ve anaları intihab eder. Zi
faf gecesinden evvel birbirlerini 
göremezler, 

Talak vak'alan çoktur. Zevc, 
istediği zaman karısını boşar. Se
beb göstermeğe mecbur değildir. 

Bohçasını koltuğuna verir, baba· 
sının evine götürür, bırakır. Kim· 
se bir şey diyemez. 

Tibet kadınları tatar simalıdır. 

İri siyah gözleri, abanoz rengi saç· 
!arı, beyaz dişleri çok güzeldir. 

(Devamı 7 inci sayfada) 
Bazan dans ııerterınae oöy!e ıcadın !ıır en genç çocuıeıan bile 

bQftan "1canyor!ar 



6-801' TJlLG ... r - 25 M AST ım 

İnas Darülfünunu 
Nası Lağvedildi? 

(5 inci sayfadan devam) 

!fa orta mekteblerdeki kız tale -
benin sayısı 1182 idi. 1937 de ise 

orta okullarda 18450 kız talebe 
vardı. Artış nisbeti 15 dir. Lise -
lere gelince: 1923 de liselerin !kin-1 

ci devrelerindeki kız talebe sayısı 
331 idı. 1937 senesinde ise bu ye
kfın 3972 olmuştur. Artış nisbeti 

12 dir. 1 
1925 yılında orta okullardan yal

nız 12 kız talebe mezun olmuştu. 
N ekadar az... 1937 de ise orta o
kullardan mezun olan kız tale -
benin sayısı 2422 dir. 

1925 yılında liselerden 52 kız ta
lebe mezun olmuştu. 1937 de ise 

376 kız talebe liselerden mezun 

olmuştur. 1930 yılında kız san'at 
ve meslek mekteblerinç devam e-

den kızlanmızın saym 717 idi. 
1938 yılında ise bu rakam çok art
mıştır. On bir bin olmuştur. 

Yüksek tahsile gelince: Bugün 
Üniversitenın muhtelif fakülte -
lerinde, diğer yüksek mekteble -
rimizde, Anka adakı fakü.teler ve 
yüksek mekteblerde bırçuk kız ta
lebe vardır. Bugün yüksek tahsil 
görmekte olan kızlarımızın sa -
yısı binleri aşar. 
İstanbul Üniversittsinde öyle 

fakülteler ve şubeler vardır ki, 
talebesinin yarısından çoğu kız

dır. İlk. orta ve yüksek tedrisat ı 
müesseselerinde, kız t3lebenin ar
tışı seneden seneye de, büyük bir 

nisbetle fazlalaşıyor. 
Hayatta da öyle m;?. Her gün, 

kadınlarımızın, bize, biraz daha 
fazla rakib olduğunu görüyoruz. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden . 
Bayan Ayşe Şıv ·karın 18415 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı 

750 liraya karşı birinci derecede ipotek edıp vadesinde l:.orçlarını \"er
mediğinden 3202 No. b kanunun 46 cı maddesinın matufu 40 cı mad 
desine göre satılması icab eden Üsküdarda Hacehesnahatun mahalle
sinde Paşalirnaru şimdi Susuzbağ sokağında eski 125 yeni 4 en yeni 8 
No. b maabahçe ve müştemilat ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay 
muddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre 
yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 423 lira pey akçesi verecek
tir. Milli bankalardan birinın tem>nat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmış bütün vergilerle belediye resimleri vakıf icaresi taviz tutarı 

tellaliye borçluya aittir. Artt.ma şartnamesi 25/3/939 tarihinde.ı itilıa

rı:n tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şan::amede 
ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkiK 
ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenm:;ı acl 

v<: itibar olunur Birinci arttırma 11/5/939 tarihine müsadif Perşembe 

günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kad;ır yapı
lacaktır. Muvakkat ihalesi yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin ter-! 
cihan alınması ioab eden gayri menkul mükellefiyeti ile Sandık ala
cağını tamamen g~ olması şarttır. Aksi takdirde son arttıramn 
taahiidü baki kalmak şartile 29/5/939 tarihine i:nüsadii Pazartesi günü 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttırnın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu si
cillerile sabit olmıyan ala.kadarlar ve irtiiak hakkı sahi·blerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün iç.inde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bil
dirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabit olrnıyanlar satış bedelinin payla~masından hariç 
kalırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 938/398 dosya numa
rasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. ..... 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göster
mek istiyenlere muhamrninlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını 

tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek 
suretile kolaylık göstermektedir. (1998) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada Verem sanatoryomu dahili yol
lar tarafeyrunde yapılacak duvarların in
şaatı işi 

Keşif bedeli : 5030 lira 58 kuruş. 
Muvakkat garanti : 378 lira. 
Heybeliada Verem Sanatoryomunda yapılacak duvar inşaatı işine 

teklif edilen fiat layık hadde görülmediğinden eksiltmeJ· 3/4/939 Pa
zartesi günü saat 16 ya bırakilrnıştır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
bınasında kurulu komisyonda yapılacaktır. İstekliler şartnnme, proje 
ve buna bağb diğer evrakı her gün komisyondan 25 kurn; mukabılinde 
alabLlrler. 

İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 249Q sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu işe. benzer en az 3000 liralık iş yaptığına 

dair eksiltme tarihinden en az 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden alrıuş 
oldukları müteahhid vesikası ve bu işe yeter muvakkat garant, mak
buz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. •2014• 

Halk c;ıpereti 

Matina 16 da 

akşam 9 da 

Zozo Dalmas 
LEBLEBİCİ HORHOR 
Büyük operet 3 perde 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERAT! 
oDemiryolu vesaiti nakl.yesinde 

dcvrüdaimli buhar le$hınatı için 1 
methal nazımı. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 11 şı;bat 1936 ta
rih ve 2228 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahud mevkii 
fi.le konmak için icara dahi ve
rilebikceği teklif edilmekte ol
makla bu husüsta fazla malumat 
edinmek istiyenlerin Galatada, 
Aslan han 5 inci kat 1 - 3 numa
ralara müracaat eylemeleri ilAn 
olunur. 

'!!'"" ........................... __ 

1 RİZAni TFVFİK 
Hayatı ve Şiirleri 

RAMAZAN G. ARKIN 

220 sayfa ve 6 tablo 
İstanbulda Resimli Ay mntba- ı 
ası Türk Limited şirk~tiude 
60 kuruş fiatla satılmaktadır. 

. -Istanbul üçüncü icra memurlu-
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen A. E. G. 
marka çift beygirli elli lira kıy
metinde bir adet elektrik motörü 
28/3/939 sah günü saat 9 dan 11 e 
kadar Beşiktaş tı amvay caddesi 
61 No. lu mağaza önünde açık art
tırma suretüe satılacağı ilan o-
lunur. 938/2898 

Mecfis 3 Nisanda Toplanıyor 
(Birinci uyfadan devam) 

Kabinede Değişiklik 
Yeni Meclis açılınca kabinenin 

istila etmesi diğer kurulacak ka
binede ufak mikyasta bazı de

ğişiklikler yapılması mevzuu bah-ı 
salmaktadır. Bu arada kabinede 
devlet bakanlıkları, ihdas oluna
cağı da söylenmektedir. 

Yeni Meb'uslar 
Yarın yapılacak seçim için Par

ti tarafından gönderilen 421 meb-
us namzedine aid liste dün gece 
radyoda ilfuı edildiği gibi bu sa
bah da bütün gazeteleı tarafından 

yazılmıştır. 

Yeni Meclise alınmıyan eski 
meb'uslarla haricden yeni Mec
lise iltihak edeceklerin ve bu ye
ni namzedler dolayısilc resmi da
irelerde açılan memuriyetlerin bir 
listesini berveçhiati karilerimize 

sunuyoruz: 

Bulun mıyanlar 
Müşfik Ayşalı, Rasim Aktaş, 

Sati Çırpan, Tevfik Arıcan, Celiıl 
Mengıli, Tahsin San, Cemal E -
sencr, Enver Adakan, Sabiha Gök
çül, İbrahim Çolak, Cevat Abbas, 
İsmail Hakkı Uzman, Mithat Dağ 
Demir, Şükrü Güzel, Halit Ona
ran, Asaf Boras, Sadettin Ferit, 
Şekibe İnsel, Ahmet Cevat Em
re, Şükrü Yaşın, Mustafa Önsay, 
Akif Akyüz, Fuat Bulca, Alı Rıza 
Özünç, Nabi Riza Yıldırım, Gene
r~l Şefik, Hayriye Öniz, Tevfik 
Bilge, Mecdi Boysal, Ahmet Saf
fet Ulaty. Hasan Tahsin Berk, Ah
met Özdemir, Ali Kılıç, Remzi 
Gürez, Hakkı Tarık Us, Muzaffer 
Kılıç, Sadri Maksudi, Ali Şevket 
Öndersev, Fikri Mutlu, Hakkı 

Saydam. Hamdı Ongun, Ali Bar
las, Neşet Ömer, Hamdi Gürsoy, 
Hayrullah Erkin, Yaşar Yazıcı, 

Kazım İnanç, Hamdi Aksoy, Ba
ha Öngören, Mehmet Nazif Sirel, 
Şükrü Şcnozan, İbrahim Grantay, 
Sıtkı Şerif, Şerif İldun, Hasan 
Rıza Soyak. 

Ferah Küpküp, Hasan Ferit, Na
hit Kerven, Veli Yaşın, Lutfi Mü
fit Özdeş, Hasan Hayri Tan, Be
hire Bediz, Cemal Tekin, ressam 
Şevket, Mustafa Halit Öner, Şa
kir Ahmet, Mehmet Somer, Naşit 
Uluğ, Ömer Davut Dinç, Tahir 
Heybet, Turgut Türkoğlu, Kemal 
Koson, Nuri Oral, Hilmi Çoruh, 

Abdurrazak Şatare, Osman Din -
çer, Nuri Tuna, Şükrü Kaya, Na
ki Yücegök, Şevki Cebeoğlu, Ah
met Vefik Uluçay, Kamil İrdelp, 
Ziya Naki, Ali Tunalı, Asım Sey
rel, Ethem Tucel, Mehmet Güneş, 
Doğan, Esma Nayman, Ömer Re
sul Biçer, Şev ki Sevsoy, Rasim 
Başara, Sabiha Gürgey, Mustafa 
Raşit Sevi, Şakir Kesebir, Hiizzem 
Ergun, Hüsnü Kutay, Süreyya Tev 
fik Gençağa, Seniha Hıza!, Beh
çet Günay, Fuat Gökbudak, Mu
hittin, Emin Dırağman, Ömer Ev
ci, Esat Çakmakkaya, Ragıp Öz
demir, Receb Zühtü. 

Yeni Namzedler 
Hamza Erkan, Fevzi Dada], Bel

kis Baykal, Münir Soykan, Müm
taz Kaynak, Şakir Şener, Fahret
tin Türbedaroğlu, Fevzi Sözener, 
Hilmi Şermenli, Muzaffer Akpı
nar, Yahya Sezai Uzay, Muhlis 
Soner, 

Feridun Fikrı, Nurettin Sahir, 
Tevfik Temelli, Zühtü Ülken, Lut
fi Gören, Emin Yerlikaya, Cemil 
Özçağlar, Ahmet Ruhi Yeşilyurt, 
Mehmet Sanlı, Fazlı Gülçe, N ev
zat Ayas, Atıf Kamçılı, Reşat Nuri, 
Avni Yukarıuç, Rusuhi Bolayırlı, 
Dr. Akif Arkan, Ali Riza Erem, 
Şakir Baran, Süleyman Köstek
çioğlu, Nuri Kayaalp, Fahri Ak
çakoca, Tahir Berkay, Cahil Çu
bukçu, Veli Necdet, O;man Şa

hinbaş, Fuat BalJ.-.en, Sabit Sa
ğıroğlu, Salih Başotaç, İskender 
Artul, Münir Hüsret Güle, Salim 
Altuğ, İzzet Arukan, Ahmet Su, 
Nuri Pazarbaşı, Abdurrahman Me
lek, Fikret Atlı, Yusuf Ziya Zar- 1 
bun, Muhtar Berker, Cemal Mer
sinli, Turhan Cemal Beriker, Ah
met Ovacık, Ali Kani Akyüz, A
bidin Daver, Galip Bahtiyar, Şük
rü Esmer, İbrahim Alaettin, Şe
hive Yunus, Mehmet Aldemir, 
Nazmi İlker, Kahraman Arıklı, 

Zühtü Orhon, Şerefettin Kara -
man, 

Hüsnü Açıkgöz, Muharrem Ce
lal, Hacer Dicle, Abidin Binkaya, 
Riza Saltuğ, Nazmi Toker, Suat 
Hayri, Ömer Taşçıoğlu, Burha -
nettin Denker, Hamdi Kuleli, İz
zet Özkan, Yusuf Ziya Somer, İb
rahim Tolga, Fuat Sorağman, Veh
bi İlkin, Şevki Ergun, Galip Gül
tekin, İzzet Erdal, Sadri Ertem, 
Mustafa Bacak, Ali Süha Delibaşı, 
Nasuhi Baydar, Ahmet Şevket, 

Rıdvan Nafiz, Hüsnü Yaman, A
sım Tümer, Mansur Bozdoğan, 

Ziya Kayran, Abdülkadir Kemali, 
General Seyfi Düzgören, Muhit
tin Birgen, Hasan Menemencioğ
lu, Cemal Karamuğla, Naim E
rel, l!azım Tepeyaran, Hüseyin 
Ekşi, Hamdi Şarlan, Vehbi Demir, 
Kemalettin Karni, Süleyman Nec
mi Selman, Naşi\ Fırat, İsmail 
Ziya Özler, Sinan Tekelioğlu, Şcm
sa İşcan, Şefi~ Özdemir, Cemil ,('>.
tay, Cemal Alış, Abdurrahman 
Naci Demirdağ, Mergube Gürle
yen, Atıf Esenbel, Nazmi Trak, 
Muammer Develi, Vcval Kovalı, 
Sıtkı Ataç, Hasib Ahmet Aytuna, 
Faik Ahmet Barutçu, Salise Aba
nozoğlu, Mithat Yene!, Şeref U
luğ, Suavi İşbay, Ziya Arkanı, Sa
lim Korkmaz, Yusuf Ziya Özenci, 
İbrahim Etem Bozkurt, Mustafa 
Bozma, Şinasi Devrin. 

Yüksek Memuriyetler 
Toprak mahsulleri ofısi umum 

müdürlüğü, İsparta, Sıvas, Mani
sa, İzmir, Eskişehir vallikleri, Sü
merbank idare meclisi azalığı, An
talya beledıye reısl.ğı, Sihhat Ve
kfıleti müsteşar muavinliği, Ma
arif Vekaleti orta tedrisat umum 
müdürluğü ve maarif müsteşarlığı, 
Devlet demiryolları umum mü -
düdüğü, P. T. T. umum müdürlü
ğü, Ziraat Bankası meclisi idare 
roif;lıiği, inhisarlar umum mü ~ 

düdüğü ve muavinliği, Sıhhat Ve
kfileti teftiş heyeti reisliği, Tem
yiz baş müddeiumumi muavinliği, 
Orman umum müdürlüğü, Tem -
yiz icra dairesi reisliği, Adliye Ve
kaleti müsteşarlığı, Adliye Ve -
kitleli h,!lkuk işleri müdürlüğü. 

Halk Partisi muhasebecilik ve 
başsekreterliği. 

Muhtelif Memuriyetler 
Antalya sıtma mücadele me -

murluğu, Söke hükümet doktor -
luğu, Balıkesir sıhhat müdürlü -
ğü, divanı :muhasabat mürakıb
lığı, jandarma umum kumandan
lığı başhekimliği, bir temyiz mah
kemesi raportörlüğü, bir devlet 
şfırası azalığı, Diyarbakır Merkez 
Bankası müdürlüğü, beden lezt 
biyesi eskrim şubesi müdürlüğü, 
hıfzıssıhha müeS6esesi muhase -
'becilıği bir adliye müfettişliği, 

Kastamonu ticaret odası reisliği 

darülaceze sertabibliği, matbuat 
müdürlüğü müşavirliği, dahiliye 
vekaleti doktorluğu, Malatya tica
ret odası reisiliği, Antalya sıtma 
mücadele doktorluğu, Devlet de
miryolları başhekimliği, Anadolu 
ajansı Ankara merkezi yazı işleri 
müdürlüğü, İktısad Vekaleti öl -
çiller müfetti~ligi, Kastamonu a
ğırceza azalığı, Bartın belediye re
isliği, yarış ıslah encümeni umumi 
mi katibliği, Diyarbakır belediye 
reisliği, Paris Türk ticaret ataşe
liği. 

Maarif Vekaletinde 
İki umumi _rnüfottişl:k, Ankara 

kız lisesi tabiiye muallimliği, Ga
zi terbiye enstitüsihıde iki mual -
liml ik, Haydarpaşa lisesi !ilozufi 
muallimliği, Darüşşafaka lisesi 
müdürlüğü, İzmir lisesinde bir mu 
allimlik, İzmir erkek lisesi riya
ziye muallimliği, İstanbul hukuk 
fakültesinde bir doçentlik, Tokat 
orta okul tabiiye mu;.Jlimliği. 

Karakterisinik Noktalar 
Yeni mecl.,in karektcristik 

İtalya 'nın Vaziyeti 
(2 inci sayfadan devam) 

kadır. Binaenaleyh her iki dev -
Jetle karşılaşmaktadır. japonya
nın Çin'cle ve Almanya'nın orta 
Avrupa'daki teşebbüsleri bir harb 
doğurmamıştır. Fakat İtalya'nın 
kendi emellerini tahakkuk ettir
mek için girişeceği bir teşebbüs 

harb doğurabilir. 

Yeni Meclis 
(1 inci sahifede .. dc.•am) 

daki siyaset buhranları ne kadar 
karışık ve dolaşık görünse bütün 
bu zor şartların içinden Türk mil
letinin itibar ve refahı artmış ve 
geni*;emiş olarak çıkacağına, sa
mimi ve kat'i olarak ınanıyoruz, 
güveniyoruz .. ~ 

Hiç şüphe yok ki, biz de Milli 
Şefin bu görüşüne, bu telkin ve 
itiınadına inanıyor ve güveniyoruz. 

ETE~l İZZJ;'T BENİCE 

Fenerbahçe 
F ıitbolcuları 

(1 inci salıifeılen devam) 

Fener idare heyeti futbolcula
rının tam manasile amatör kalmı
ya söz verdiklerini sebeb tutarak 
(bütçede ağır bir yeklın tutan, 

futbolcu ücretinin kalktığını ilan 
ederek) bugünkü Ankaragücü ma
çına çıkacaklarını ve diğer maç- 1 
lara iştirak edeceklerini tebliğ et
miştir. 

Bu vaziyete göre FPner takımı 
milli küme maçlarına iştirak ede
cektir. 

Kolaylık Terzi Evi 
24 ve 27 lirnya müntehab yerli 

kumaşlarımızdan kc>ştıim. Müte -
hassıs bir san'atkfır çok şık kos
tümü istenilen modele göre en te

miz işçilik ve en sağlam harcı kul
lanarak en müşkülpesenleri son 
derece memnun eder. Biı· tecrübe 
ka.fidır. Sultanhamam münevver 
han kat 1 numara 1, 2 

Cemal; Samatya Hocamustafa 
paşa mahallesinın Mckteb 
sokağında • 14• numarada 
oturan • 122• apolet sayılı 

eski üçünciı komiser. 
Fatih sulh ikıncı hukuk hakim

liğinden: 

Üskudar malmüdürlüğüne iza
fetle İstanbul muhakemat müdiri
yeti namına hazine vekili tarafın
dan mahkememizin 1939/58 nu -
marasına mukayyed dava evra
kına istinaden aleyhınize '1936• 
senesi ikinciteşrin maaşını peşin 

aldıktan sonra mezkur ayın on ü
çünde vazifeden ayrılmanız do -. 
layısile zimmeninizde kalan on se
kiz günlük maaş bakiyesile fişek, 

fotin ve şapka bedelınden ki ce -
man otuz lira yirmı kuruşun yüz~ 

.tje beş faız ve yüzde on ücreti ve
kaletle birlikte ikame eylediği a- 1 
lacak davasının ilanen yapılan teb
ligata rağmen mahkemeye gelme
diğinizden bittalep gıyabınızda ya
pılan muhakemede müd<lei bir 
sene• ibraz etti. Müddeabihi in -
karınız halinde istiktab ve tat -
bikat yapılacaktır. Ademı ıcabe

tiniz halinde tatbikattan kaçınmış 
ve vakiaları kabul etmiş sayılaca
ğınızı bildiren işbu muameleli gı
gıyab kararına müddetinde itiraz 
etmek ve duruşmanın muallak ol
duğu 24 nisan 939 pazartesi saat 
on birde duruşmada bulunmanız 
için teblığ makamına kaim olmak 
üzere on beş gün müddetle ilan o-
lunur. 1939/58 

noktalarından biri karde~lerin B k M ~ I 
meb'us olmaması diğ~ri de Hatay a er agaza arının 
devlet reisi Tay!ıır Sökmenin An- Sattığı kostüm ve par-
talyadan Hatay Başvekili Abdur- ! dcsüler, emsalsiz bir 
rahman Meleğin Gaziantebden biçimdedir. 
mcb'us gösterilmiş olmalarıdır. SAGLAl\1 

İki kardeşin meb'us olma - : Ş 1 K 
!arı hakkındaki kaıar üzerine · U C UZ 
Hakkı Tarık, Sadedd;n Ferid ve Halihazırda piyasamızın en 
Hakkı Saydam mcb'usluktan çe- 1 zengin çeşitleri, her yerden u
kilmişler ve Asım Us. Rasim Fe- 1 cuz fiat ve müsaid şartlarla 

rid ve Refik Saydam namzed gös-''.iı••••s•a•tı•lm•a•k•ta•dı-r.•••..; 
terilmişlerdir. 

--· 
Baş, Diş, Ne zte,Grzp, Roma tzz ma 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal knset 
•• lcabınd• gUnda Uç ka,e alı:ıabllir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6ıncı Keşide 11 Nisan 939dadır 
Büyük İkram iye 200.000 liraJır. 

Bundan t aşka: 40.000, 25.000 
20.000 15.000 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000 ve 
50.000) Liralık iki adet 

Mükafat vardır .. 
Bilet alan 

Meb'usan teftiş hey'etinden: 
Refik Saydam 
Ali Rana Tarhan 

General Kazım Karnhekır 
• Refet Bele 

Saliıh Cimcoz 
Doktor Tuğaıı;ıiral Hakkı 

Erel 

Ahmed Hamdi Penizmen 
Atıf Bayındır 

Sadettin Uras 
Şükrü Ali Ogel 
Ziya Ka ı amursal 
Abıdin daver 
Galıb Bahtiyar Gökcr 
A. Şükrü Esmer 

Şinasi 

Eski İstanbul meb'usu, Başvekil 
Eskı İstanbul meb'usu. Gümrülc 
ve İnhisarlar Vekili 
Eskı İstanbul mcb'usu 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

Darüşşafaka müdürü 
İsta r>bu lda muharrir 
fstanbul C. H. P. llyönkurul üyesi 

Proseör ve muharrir 
İbrahim Alileddin Gövsa Eski meb'us muharrir 

Cumhuriyet HaJk partisi tarafından İstanbul meb'usluğuna yukarıda 
isimleri yazılı zevatın namzed gösterilmiş oldukları ilan olunur. 

lstanbul Müntehibisanilerine 
İstanbul intihabı meb'usan tef tış heyetinden: 

26/3/939 Pazar günü meb'us inli habı yapılacaktır. O gün saat taJtl 
dokuzda rey alınmıya başlanacak ve 12 de bitecektir. 

Müntehibisanilenn intihab maz hataları Üniversite konferans sa!O" 
nunda dağıtılacağından saat 9 dan evvel salonda bulunarak mazbata• 
!arını almaları rica olunur. 

lstanbul intihabı Meb'usan teftiş hey'etinden: 
İntihabı meb'usan kanunu hü kümlerine göre tanzim edilmiş olaP 

intihab defterlerınde İstanbul vilil yetinde 669495 nüfus tesbit edilrn~ 
olduğuna nazaran vilayetimizin on yedi meb'us çıkarması lazım gele
ceği ilan olunur. 

~A~s_k_er_l_ik~_f_ş_le_r_i_, 1 YENİ ESERLER 

Fatih askerlik şubesinden: 
1 - 316 - 333 (dahii) doğumlu

lardan ve bunlarla muameleye 
tabi yoklama kaçağı, bakaya ve 
sakhlarla hiç askerlik etmemiş 

olan isliim, piyade. topçu, istıh -
kam, muhabere, nakliye ve mı
zıka sınıfları. 

2 - 334 doğumlulardan yalnız 
topçu sınıfına mensub olanlar as
kere sevkedileceklerdir. 

3 - Şubede toplanma günü 30 
mart 939 perşembe günü sabahı

dır. 

4 - Bu doğumluların nakdi be

delleri 29 ma tr 939 akşamına ka
dar kabul edilir. 

5 - Birincıtcşrin ve birincika -
nun celplerinde bedel verenler de 
bu sefer talim için sevkedliecek
lerdir. 

6 - Gelmiyenler hakkında ka
nuni takibat yapılacağı nan olu
nur. 

• 
Beyoğlu yerli askerlik şubesin-

den: 
1 - 316 : 333 (dahil) doğıırnlu-

lardan henüz askerliğini yapma
mış olan piyade, topçu, istihkam. 
muhabere, nakliye ve mızıka sı

nıflarına mensub islfun erat ile 
334 doğumlu yalnız topçu isl.lm 
erat derhal askere sevkedilecek
lerinden 30 mart 939 sabahı saat 

Güzel Bir Roman 
Baha Vefa Karalayın yazdıit1 

son tango (Sıyah gözler) adlı ro
man çıkmıştır. Müellif: yıllard rı· 
beri bu sahada tanınmış bır kın" 
se olmamakla beraber sürükleY'cl 
bır üslubla yazılmış ve enteres:ıf 
bir mevzua malik olan bu roınaıı. 
tanınmış muharrirlerin bu yol • 
daki eserlerile boy ölçüşecek de
recede kıymetli ve hatta üstün tB' 
ranarı vardır. Tavsiyeye şayan -
dır. __.., 

'~
' 'ffi~ Tepebaşında 

1111~ Şehir Tiyatros\1 
''"lı DRAM KISW 

,IJ/fl:Ji //) Fluakş•m 2rı .• ın J• 
KORKUNÇ GECE S perde 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam 20,30 da 
(BİR Ml,;HASİP ARANIYOR) 4 ? 

8 de şubede bulunmaları. 
2 - Bunlardan nak,iı bedel vef; 

mek istiyenlerin bedelleri 29 rıııf 
'it" 939 akşamına kadar kabul edı 

cektir. 
dtl 

• 3 - Evvelki telplerde be 0 vermiş olan islam erat dahı 3 

mart 939 da sevkedilcceklerindf~ 
b 1 d 

. .. •• ıtt 
un arın a aynı gun ve , 

cHitler, gerçi ~imdiye k~Js' 
ııf· 

şubede bulunmaları ilan oıun 



• 
F'I L. O 

tefrika Numarruıı ı 66 Yozon: Rahmi YACIZ 

Delikanlı Sabah Halile Çok 
Güzelleşen Kadının Yüzüne Baktı 
Akşam Gidecek Yeriniz Olmadığınısöylüyordunuzı 

Burasını Kendi Eviniz Telakki Edebilirsiniz 
- Misafir kalktı mı Hıristo? 
- Hayır ... Henüz uyanmadı? 
- Beni kimse aradı mı?. 
- Hayır! 
- Bizimkilerden haber var mı? 
- Ylne hayır kapiten ! 
- Pek.ala ... Banyo hazır mı! 
- Evet efendim! 
- Ben banyomu alıncıya ka-

dar kahvaltıyı hazırla ... İki kişi -
lik olsun! Akşam yemeği biraz 
hafifce idi.. Biliyorsun ya! 

Hıristo özür diledi: 
- Çilt geleceğinizi, beraberi -

nizde bir de misafir bulunacağı -
nı hesablamamıştım kapiten. 

Hıristo kahvaltıyı hazırlamağa 

giderken Davust da bornosunu al
dı. Banyoya gittL 15 dakika son
ra delikanlı banyosunu almış, 

siyah zarif elbiselerini giymiş, gii
?elce taranarak göz kamaştıracak 
bir güzellikle hazırlanmış, Mele -
:C'in yattığı odanın kapısına gel
-niştL 

Kapı delikanlının parmaklarHe 
tıkırdadı. İçeriden ince, iki bil
lurun çarpışmasından doğan can
'ı, berrak ve sevimli bir ses kar
;ılık verdi: 

- Buyurun! 
- Davust içeri girmedi, sordu: 
- Uyandınız mı? 
- Evet ... İçeri gelsenize! 

- Yataktan kalkiınızsa peki! 
Davust'un son cümlesıne sil -

rekli l;ir kahkaha zinciri şakırtısı 
~vab oldu. Delikanlı kendi ken
dine söylen erek tokmağı çevirdi: 

- Ne tuhaf, ne cana yakın, ne 
de.lişmen bir kız bu! 

Ve .. açılan kapıdan içeri süzül
dü ... 

Melek henüz karyolasında bulu
nuyor, yarı doğrulm14 vaziyette 1 
navusta bakıyordu. Delikanlının 
özalıcı bir tuvaletle harikulade 
iizelleşen yüzü, kibar tavrl le
end boyu ile genç kadının hoşuna 

Jitmiş, Melek bulunduğu vaziyet
te, arşı kırılan bir tramvay gibi 
yarı yolda kaim~ Davusta hay
ran hayran göz gezdirmeğe koyul
muştu. Davust; güzel dudakları -
nın kırmızı çerçevesinde bir sıra 
inci dişini belirten bi.- tebessümle 
genç kadına yaklaştı, hatır sordu: 

- Bonjur bayan.. Geceyi rahat 
geçirdiniz inşallah! 

Melek dili dolaşank karşılık 

verdi: 

- Ooh .. Çok teşekkür ederim. 
Fevkalade rahat oyudum. 

Sonra mahzun bir tavır takındı. 
Devıım etti: 

- Buradan ayrılacağımı düşün
dükçe. 

_,-...;;:.. -- -'. 

No. 89 

Ailesinin yardımile yaşıyamaz
dı. 

Bütün tahsiline, zekiisına rağ

men sırf suratı yüzünden işsiz kal

mağa mahkumda. Böyk bir adam 
nasıl olur da evlenebılirdi? 

Meral elinde bir zarf tutuyordu. 

İlk hareket olarak zarfı uzattı ve 
şöyle konuştu: 

- Bunu oku ve bana derhal 
cevabını ver Sermed! .. 

Sermede u'"tılan, Ş~kib Sina -
nın bıraktığı mektu'l>Cu. Delikanlı 

elile, genç kadının elini geriye itti: 

- Liimm yok, M~rt,l dedi.. A

şağı yukarı yazılarları biliyorum. 

Delikanlı atıldı, sabah halile çok 
güzelleşen genç kadının ~ozünü 

kesti: 

- Ooo .. Hani akşam gidecek ye
riniz olmadığını söylüyordunuz! 
Burasını kendi ~viniz gibi telakki 
edebilirsiniz. Arzu ettiğıniz müd
detçe burada kalmak salahiyetine 
malıksiniz! 

Melek Davustu hayran bir göz 
süzüşile seyrediyordu. Gece oda
nın loşluğu, her ikisinin yorgun 
bulunuşu genç kadın• Davustu 
istediği gibi görmek, tetkik etmek 
fırsatını vermemişti. S:mdi karşı

sında bir ay parçası dm uşu ile boy 
gösteren bu güzel insana, çetrefil 
konuşuşu iç kıcıklıya'l şeker deli
kanlıya şu anda gündfu gözile ba
kıyor, onun fevkaliide teshir kud
reti karşısında boc~lama.k üzere 
olduğunu kendi kendine itiraftan 
çekinmiyordu. 

Davust konuşmağ1 devam etti: 
- E .. Neye cevab \·ermiyorsu

nuz! 
Melek, tereddüdle peltekleşen 

dilini zorla hareket ettirerk söze 

karıştı: 

- Verdim ya! 
- Burada kalmıyacak mısınız? 
- Kalacağım amma ... Şey ... 
- Şey nedir! 
- Beni tanıyanlar, semtteki 

komşular ne diyecekler diye düşü
nüyorum! 

Davust samimi bir tavırla genç 
kadının elini tuttu, babaca bir e
da ile sözü aldı: 

- Haydi bakalım.. Bayan, ten
bellik kafi.. Hr m bövl konukom
şunun söyliycceği. ortr.ya atacağı 
dedikoduların hesabını sonraya bı
rak. kalk .. Banyonu al, giyin .. Kah
valtı edelim. 

- Bö~·le daha iyi! 
- Hayır bu saatte en tenb 0 1ler 

bile yataklarından cı kmışlardır 

Davustun ısrarı Mele~ yataktan 
kaldırmağa kafi geldi Gene kadın 

Çarçabuk banyosunu bitirdi. O
daya döndü. Davust çıkmağa dav
randı: 

- Ben yandaki odaya geçiyo -
rum. Siz giyinince seslenin geli

rim. 
- Ni_çin? 

. 
Herkes Roman'ın Ne 
i tiyeceğini Bekliyor 

(4 üncü sayfadan devam) 
sa'nın nüfuzu azalacağından Tu
nus için istikbalde ümidlere dil -
şülüyorm~. 

Oradaki İstor fırkasının da bir 
emeli vardır. Gitgide kendi nok
ta-i nazarlarını Fransa'tva kabul 
ettirmek, birkaç sene zarfında 

Tunus"un idaresıni değiştirmek ... 
İngiltere n;ısıl Mısır'ın istiklalini 
tanınıış ve M.ısır'la bir ittifak mu
ahedesi akdetmişse, Fransa.nın da 
Tunus için böyle hareket edece
ği ümıdleri varmış. 

Fakat yerliler j'ransa'nın hima
yesinden çıkarak İtalya'nın hi -
mayesine girmeyi hiç düşünmü -
yorlar. Bilakis Düsturcular her 
türlü himaye şcklind~ki yabancı 
idaresine nihayet vermek isti -
yarlar. Bunun için Alman matbu
atı ilefi giderek neşriyatla bulun
muyor. Şu anlaşılıyor ki, İtalya
nın buraya hakim olması Alman
larca istenmektedir. 

Fransa - İtalya ihtilafı halledil
mek istenirken, Musolini'nin Fran
sa'dan toprak istiyeceği de zan -
nedilmiyor. Berlin - Roma mihve· 
rinin sağlam olduğu tekrar edil
mekle beraber, İtalya'nın Fransa-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Tahmin ederim ki, benim mektu
bun aynıdır. 

Meral mektubu avcıı içinde bu-
ruşturuyordu. 

- O halde her şeyi biliyorsun!.. 
- Evet!. .. 

- Ne yapmamız lazım? .. 
- Ben de onu düşünüyorum 

Meral!.. 

- Müşünülecek mtsele .. 
Bir müddet sustular. 

Sermed, Merale yaklaştı. Göz· 
!erinin içine bakıyordu: 

- Meral sana bir şey soraca -
ğım!.. 

- Birçok şey sorabilirsin? .. 
- Bir dedim amma. !ki şey so-

l dan toprak istemeğe kalktığı şüp
he götürür bir meseledir. 

Yalnız Fransa ile İtalya arasın
daki ihtilafın şiddetlendiği şu üç 
dört ay içınde, Almanya'nın Fran
szı - İtalyan meselesi karşısında 1 
ne vaziyet alacağına dair A vrupı. 1 
gazetelerinde görülen malô.mat 
hep şunu anlatıyor: Almanya her 
ne kadar İtalyan davasını haklı 
gösteriyorsa.. da, Fransadan yer 

istemek bahsinde İtalya'ya mü -
zaheret göstermemektedir. 

Vaziyetin hulasası şudur: 1 -
Fransa daha ilk gündenberi kat'! 

olarak bildirmiştir ki, kimseye bir 
karış toprak ve_rmiyecektir. 2 -

İngiltere bildirmiştir ki Fransa
bir taarruza uğrarsa, İngiltere 

mutlaka harekete geçecektir. 3-
Amerika nihayet bildirmiştir ki, 

Avrupa'da bir harb çıkarsa, A 
merika Fransa'ya yardım ede -
cektır. 

İtalya tarafından Fransa'ya kar
şı resmi şekilde zaten herhangi bir 
taleb vaki olmamıştır. Fakat aca

ba İtalyan'ların başka talebleri 
olmıyacak mı? Bu·nu da zaman 
gösterecektir. 

racağım. Birincisi.. Beııımle ev -
Ienmeği şimdi kocanın bir vasi 
yeti olduğu için mi istiyorsun? .. 

Meral dimdikti. Vaziyetini hiç 
bozmadı. Gayet sakin revab verdi: 

- Hayır! .. Seni ('Ok eski -
denberi sevdiğimi biFyorsun! Yal
nız kocamın vasiyeti Rrzumu biraz 
daha teshil etmiş olu~mr. 

- Peki.. İkinciyi sorayım .. Be
ni bu koıkunç suratımh da eskisi 
kadar sevebileceğini zannediyor 
musun? .. 

Genç kadın tereddüdsüz cevab 
verdi: 

- Eskisinden daha çok sevi -
yorum Sermed!. 

Ve bunlnrı siiylerken delikanlı
m nelini yakalamıs, dudaklarım 

götürmüştü. El dudaklarına çı -

kıncıya kadar da ııözlrrinden inen 
iki damh yaş siir'at!P •·anakların
dan kaı·mış Sermedin eline dam
lamıştı. 

Otelciler Mektebinde 
Neler Görebilirsiniz? 

(5 inci sayfadan devam) 

Vakıa hanlarda şimdiki konfor 
yoktu. Fakat çok emliz, çok ucuz
du. Yemekler sade, fakat nefistL 
Halis ve taze tereyağı yenir, hile
sıı: süt ıçilirdL 

Şİl\IDİKİ OTELLER 

- Evet, Mösyö... Garajımız, 

makinisLimiz var. Odalarımız hep 
banyoludur. Her odada sıcak ve 
soğuk akar su, telefon vardır. Hat
ta radyo da ... B şınci kattaki 347 
numaralı odayı vereyim size. Çok 
memnun kalacaksınız. 

. Garson! Mosyönün çantasını al, 
Kendisini 347 numaraya götür. 

Hop! Asansür bir anda bcşincı 
katta. Banyo dairesi yüze güfü -
yor. 

OTELCİLİK SAN'ATI 

Bir salona girdik. Genç kız~ar 
ve delikanlılar süpürgelerle yer· 
!eri süpürüyorlar. 

- Talebe mi bunlar?. 

- Evet, ameli ders görüyorlar. 
Buradan çıkan talebelerin herşeyi 
öğrenmelerine dikkat ederiz. 

Yemekhane, otelin, lokantanın 
yemek salonu gibi suslii ... Örtü -

ler beyaz ketenden. Çata ve bıçak 
takım,arı gümüşden. Talebeler, 
sanki bir müşteriye servis yapı -

yorlarmış gibı sıra ile biribirle -
rine hizmet ediyorlar. 

OCAK BAŞINDA DERS 

Mutbaklar görülecek şey. O ne 
temizlik, ne in·tizam. yüzlerce ta

lebe, kendi yemekler.ni kendiler; 
bişıriyorlar. 

Talebeler, grup grup olmuşlar. 
Kimi s~Lzc ayıklıyor, kımi balık 

tem,zliyor, kimi kü,basdı pişiri -
yor, kıı:a.rtma yapıyor. 

Müdür anlatıyor: 
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Yalnız bir tek tüp kul· 
landıktan sonra ayna· 

ya bakınız 

RADYO Li N 
in 

Mükemmeliyeti hakkında ep 

son ve do[,rru sözü size 
o söyliyecektir. 

Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan diş
ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 
diş etleri, temiz bir dil, mik -

ropsuz bir ağız.. işte 

Rad 
i :ı eseri ! 

Bugünden İtibaren' sabah, 
öğle ve akşam her Jenıe:,ter 

soorJ 

günd..,. 3 drfa 

Otelcilik san'atı nedir, bılıyor 

musu.nuz? Şunu evvelinden söy -
liyeyım: Otelcilik san'atı çok gıiç· 
tür. Bunu hakkile öğrenebilmek 
için yüksek bir kabiliyet, r!irayet 
ister. 

Otelci olmak istiyenler ilk cvvd 
bedenen sağlam, görme ve işitme 
kuvveti fazla olmalıdır. Sonra çok 
zeki, anlayışlı ve haf: za sahib! .. 

- Talebelerimıze yalnız elek -

trikli ocaklarda dt:ğil, havagazi 

ile, köm 6 r le yemek p ış irmeleri u- ';.;;iiii;;;a:iEiiiiiinİİİİİİmİİİİİİEİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;iiiii:iiu;iiim;a 
Kullanmıya başlayınız ! 

Ahl1iki meziyetlere gelince: A' 
zami terbiye, nezaket, tam bir 
doğruluk ... 

Paris otelciler cemiyeti reisi M. 
jan Druan bakınz ne diyor: 

- Herşeyden evvel, otelin ha
rici manzarası, müşteriye emni .. 
yet verecek şekilde olmalıdır. Pa· 
ris .otelciler mektebi, Monso par in 
yanındadır. Asri bir saraydan far
kı yoktur. 

Müstahdeminin nezaket ve ter
biyesi derhal gfüe çarpar. Direk -
tör, mektebi gezdirirken, talebe
nin müsabaka ile alındığını, -leyli 
veya nehari olarak üç sene tahsil 
gördüğünü anlatıyor. 

suliinü de öğretiyoruz. 

- Ya nazari dersler?. 

- Evvela umumi bır malumat: 
Coğrafya, tarih, hesab, llcaret 
dersleri... 

- Hc,;abda yanlışlık yapma -
mak için ... 

- Sonra otelciliği a!iikadar e
den şeyler hakkında malıimat. 

Temizlik, sıhhat, ilah ... 

- Hepsi bu kadar mı?. 

- Hayır!. Lisan meselesi var. 

Bu çok ehemmiyetlidir. Talebele
rin mümkün olduğu kadar fazla 

lisan öğrenmelerine çalıışırız. 

- Diploma alıp çıkan talebeler 
iş bulurlarmı ?. 

- Derhal... 

1 s p an ya' da iki Şah s iyet 
(4 üncü sayfadan devam) 

şunları söyledi: 
- Biz bugiin Fransa hududuna 

kadar gidip dayansak bile oradan 
o ruki ayçia İspanya'da bir ihtilfil 
hazırlıyabilirim!. Sonra buna na
sıl muvaffak olacağını da anlat -
mış olmak için yine Del Vayo'nun 
naklettiği bir vak'ayı İngiliz mu
harriri şöyle hikaye ediyor: 

Del Vayo bana dedi ki. 
- Franko'nun tarafından kaça

rak bizim tarafa gelıniş olan sekiz 
kişi vardır. Madrid'de bunları sor
guya çekerek niçin kaçtıklarını 

öğrenmek istiyor !ardı. Sekiz kişi
den yedisi sorulan suallere ayni 
suretle cevab vererek kendHeri
nin Cumhuriyetçi olduklarını, bi
zimle beraber harbetmek isteme
dikleri için kaçıp geld;klerini an
latıyorlardı. Fakat sekizincinin 
verdiği cevablar kafi gelmiyordu. 
Ben bunları dinledikten sonra işi 
neticelendirmek için sekizinci a
damı bir tarafa çektim. Bana her
şeyi anlatmasını söyledim. Dedi 
ki: 

- 4te ben de bunların arasın
da en zeki bir adam olarak seni 

Sermed. Merali kolları arasına 
almış, dudaklarını aln. üzerine 
koymuştu. 

Tam bu sırada kapı açılmış içeri 
Janet adımını atmıştı. Onları bir
birlerinin kolları arasında görün-ı 

süren ce şasaladı; birkaç snniye 
bir şaşkınlığını müteakıb: 

- Pardon! 
Diyerek kapıyı çekmişti. 

Janet, kapıyı çektikten sonra 
hemen oracığa yığılıvermişti. 

Meral, Sermedin dudaklarını 

alnında hissedince, bu şefkat bu
sesile her 'eyi olup bitmiş, muva
fakat cevabı aldığını zannederek 
sevinmişti. 

Fakat Sermed bu hareketini mü

teakıb, Merali bir sandalyaya o· 1 
turtmuş, kendisi de karşısına ge
çerek, uzun bir söze hazırlanır va
ziyel almıştı. Meralin ellerini a -
vuçları içinde tutuyordu. 

<Dı,.,amı • ar) . 

goruyorum. Onun için herşeyi 

söyliyeceğim: Bu yedi kişile bah
sedilerek bana bir emir verHdi: 

- Bunlar şüpheli adamlardır. 

Arkalarından git. Onları hiç. bı

rakma. Nereye giderlerse sen de 
beraber bulun!. dediler. Ben de 
bir zamandanberi onların arka -
sından ayrılmıyorum. Onları ta
kib ede ede buraya kadar geldim! 

Cumhur Reisi Azana daha ev
vel istifa etmiştL Fransa - İsviçre 
hududunda sakin bir köye çekil

miş. Cumhuriyet İspanya's~da 
hükumetin başında en ileri gelen 

iki şahsiyet kalmıştı: Başvekil 

N egrin He Hariciye Nazırı Del 
Vayo. Doktor N egrin serin kanlı, 

hesab ile iş görür, tedbirlerini o
na göre alır. Del Vayo ateşli, si

nirlidir. Gayesine çabuk varmak 
ister. Cumhuriyet tspanyası'nda 
bilhassa bu iki şahsiyet dahili harb 
senelerinin bütün dünyaca tanın

mış iki siyamsı olmuştur. Fakat 
dahili harb le artık bunlar da ma

zye karışmış oldular\ 

CANAVAR 
EVLAD 

(5 inci sayfadan devam) 

sırada polisler yakasına yapışmış
lardır. 

Hiçbir teessür göstermiyen ha
in evlad, anasını öldürdüğünü 

saklamamış ve §Unları il.Ave et • 
miştir: 

- Anam bana para vermedi, 
benim de beynim döndü. Ben de 
mutfakta bulduğum balta ile, tam 
arkasını bana döndüğü sırada ka
fasını parçaladım. O derhal arka
sını döndü ve kendisini müdafaa 

etmek için yüzümü tırnıaladL Ben 
bir balta. daha indirdim. O da ye
re yuvarlandJ, gitti. 

Katil anası can verırken, gö • 
ğüslüğünün ceblerini karıştırmış 
ve bulduğq 126 frangı alarak ken
disi gibi ahlaksız arkadaşlarının 

yanında dansa gitmiştir, 

Diiııkü nü~lıanıızda bir makale ile kendisindt• 
bahsettiğimiz 

Mükemmel Rantöz GRACIE FIELDS'ın 
şarkıları 

KRIST AL plaklarına alınmış ve bu plakları 
Il< )O,,;luoda Tünel başında 1 numaralı 

BRUNSVICK PAZARINDA 
bulabilirsiniz. 

HiKAYE: 

ALÇAKLIK 
(4 üncü sayfadan devam) 

mezdi. Başımı göğsüne bastırır, 

zaman, nerede görsem, gözlerim, 
güzel liicivert gözlerile ne zaman 
karşılaşsa, küçük kalbimin ta.t -
lı bir heyecanla ürperdiğini his
sederdim. Yanımda o olduğu va
kit, zamanın nasıl geçtiğini anlır 
yamazdım. Saatler, bir saniye hızı 
ile birbirini kovalardı sanki. Her 
sabah, mektebe birlikte giderdik; 
akşamları da, mektebden onunla 
dönerdim. Bize gelirdik, çantaları 
bırakarak, bahçeye iner ve geç 
vakitlere kadar oynardık. 

O sabah yine birliket mektebe 
gitmek için beni almağa gelmişti. 
Fakat daha pek erkendi. Babam, 
onu görünce, önce saatine bakti, 
sonra ayağa kalktı ve her ikimize 
de hitaben, çok tatlı bir sesle: 

- Evladlarım, dedi. Mekteb vak
tine tam bir saat var. O zamana 
kadar, burada oynar, sonra mek"
tebinize gidersiniz. 

Ve bunu söyledikten sonra, ya
nımızdan ayrıldı, gitti. 

Onunla yalnız kalınca, çimen -
ler üstüne oturduk. O derhal çan
tasını açarak, bir defter ve kalem 
çıkardı ve deftere, acele acele bir 
şeyler yazmağa başladı. Ben de 
elimi onun sarı, kıvırcık saçlarına 
götürdüm. Güzel saçlarını pek 
sevdiğim için, onunla yalnız kal
dığun zamanlar, hep onları ok -
şardım. Fakat, başka vakitler o
nun da pek hoşuna giden bu ha
reketim, bugiin kendisini kızdırdı. 
Kaşlarını hafifçe çattı ve: 

- Saçlarımla oynama, dedi; gö
rüyorsun ki, vazife yapıyorum. 

Çocukluk bu ya! Onun bu ih -
tarına ehemmiyet vermedim. Ve 
bu sefer saçlarını çekmeğe baş -
ladım. Canı pek incinmiş olacak 
ki, defteri, kalemi çimenler üze
rine fırlattı, kalktı, bir hamlede 
beni sırtüstü yatırdı; küçük bi
leklerimden yakaladJ, onları iki 
yanımda bastırarak, başladı sık • 
mağa ... 

Duyduğum acıdan, gözlerim ya
şardığı halde, •Of. dememek için, 
kendimi sıkıyor ve gülmeğe çalı
şıyordum. 

- Kız sen ne yaramaz şeysin!. 
Artık öfkesi geçmişti. O da şim

di benim gibi gülüyor ve mütema
diyen yanaklarım~an öpüyordu. 
Bu öpücüklerden, o kadar büyük 
bir zevk duyuyordum ki. .. Göz -

Tibet Kadınları 
(5 inci sayfadan devam) 

Tibetli kadınlar kıyafetlerine 

çok dikkat ederler' H2lta: .Ağaç
lar yeşillendiiğ zama:ı güzelleşti
ği gibi kadınlar da giyındıkleri za
man güzel görünür ... • derler Etek
leri uzun, beli dar bir entari gi
yerler. Ayaklarında kırmızı deri 
çizmeler bulunur. Saçlarını iki 
örgü yaparlar. lrordela ile süsler
ler. 

Son zamanlarda, kibar ailelere 
mensub kadınlar arasında A vru
palı madamlar gibi giyinenler de 
görülıneğe başlamıştır. 

!erimi onun ateş gibi panld.ıyan 
gözlerinden ayırmadan: 

- Bir daha ... Bir daha ... diye 
yalvarıyordum. 

• Böylece, uzun yıllar geçli. Bü-
yüdüm, koskoca bir kız oldum. 
Aşkım da benimle beraber bil -
yüdü. Onu şimdi o kadar çok se
viyordum ki, onsuz mes'ud alına
ma imkan yoktu. 

Çok güzel ve tatlı bir yaz gece
siydi. Onunla yine bizim evde, 
bizim bahçede, bir ağacın altında 
başbaşa vermiş, konuşuyorduk. 

Gökte sayısız yıldızlar arasında 

parıldıyan ayın gönderdiği huz -
meler altında, her taraf gündüz 
gibi aydınlıktı. O anlatıyordu: 

- İnan sevgilim! 3ana tarif e
demiyeceğim bir sevgi ile bağlı
yım. Sen semamda parıldıyan, 

beni ısıtan biricik güneşimsin! .. 
Seni ölünciye kadar seveceğim, 

ölünciye kadar yalnız sana tapa
cağım! Gökteki ay ve yıldızlar şa
hidlerim olrun ... 

Kollarımı onun boynuna dola -
dım, ateş gibi yanan dudaklarımı, 
dudaklarına yaklaştırdım. 

- Öp beni, sevgilim! 
Öptü, tekrar tekrar öptü, sonra 

kollarımı tuttu, beni geriye doğ 
ru itti. Dikkat ettim: Gözlerini 
hayvani ihtirasının ateşi bürü -
müştü. Yüzü k1pkırmızı idi, he
yecanından tir tir titriy0rdu. Uak
sad.ını anlamıştım. 

- Çıldırdın mı, ne yapıyorsun!! 
diye haykırdım. Fakat bu sözüm 
ona tesir etmedL Yalvardım, din
lemedi. Kol1arı arasından kurtul
mak, kaçmak isledim. Fakat bo
şuna çırpındım, durdum. 

tl'ç dört ay, her eyi ailemden 
gizlemeğe çalıştım. Fakat, anne
me, bir giin, başıma gelen fela -
keti anlatmak mecburiyetinde kal-
dım. (Sonu yanıı) 



Tane 

Sipahi 25 
Sipahi 20 
Yaka 20 
Çeşit 50 

Kurnı 
(Madeni Kotu) 50 

35 
30 
72,5 

• • ~l 
iNKIBAZ/ defeder, MiDE ve ı· 
BARSAKLARI kolaylıkla ve 
mülayim bir şekilde boşaltarak 

rahatlık ve ferahlık verir. 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulantı, Gaz, Saner, 
mide bozukluğu, barsak 
sanlık, safra, karaciğer, 
yanmalarmda ve bütün 

bozukluklarında 

ataleti, inkıbaz, 
mide ekşilik ve 
mide ve barsak 

kullanınız. 
Son derece teksü edilmiş bir toz olup yerini tutamıyan mümasil 

müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesır 
icra eder. 

--- --------------

OKSORENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 
. .... 

1

. DEVREDİLECEI\: İHTİRA BERATI 

inhisarlar u. Müdürlüg" ünden: cMadenl~r~n. M.o:danlanması> 
hakkındakı ıhtıra ıçın alınmış o-

. . lan 21 mart 1935 tarih ve 1998 nu-
1 - 14/3/939 tarihınde kapalı zarf ve eksiltme:si yapılacağı ilan e- maralı iht' b . . 

dilrni 1 buh k 
- k ··da ı· .. ··ı 1.. .. . ıra eratının ihtıva et-

ş o an ar az anının muna asa mu e ı goru en uzum uz erme t · ~. h k k b k 
t d't d'lm' t' ıgı u u u erre bcıskasına de-
em ı e 1 ış ır. vir veyahud ıhtiraın mevkii fiile 

II- Eksiltme şeraiti sabıka da bilinde 4/4/939 tarihine rastlıyan konması için icara d h; ·ı b'l .. .. .. a ı . verı e ı e-
s alı gunu saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdiri- ceği teklif edilmekte olmakla bu 

y eti Alım komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme saatin- hususta fazla malfıma! edinmek is
d en bir saat evveline kadar csaat 14 de• kadar komisyon başkanlığına tiyenlerin Galatada Aslan han 5 

makbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek istiyenlerin fiat- inci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
sız teklif mektublarını ihale tarihinden bir hafta evveline kadar müs- e:yleme!eri ilan olunur. 
kirat fabrikalar şubesine vererek münakasaya iştirak vesikası alma-
ları lazımdır. cl714· 

Meter3 Cinai 
.... 

Muhammen 
Fiatı bedeli 

K r. Lir~ 

Temınat 
Lira 

.aati 

İstanbµl Be~nıei icrcı memur
luğundan: 

Dosya No: si. 938/40HR: 

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

Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni Kotu) 45 
Samsun 20 30 
sa:on 20 35 
Çeşit 100 145 

Aniyen şifa bulmuş ağrı ı,------------··-----.... 
Bay J. O. C. yazıyor: cEkseriya oku-! 

yoruz. Ani tedavi gören ilaçlar varJru.i. 1 

Fakat, ALLCOCK yakısından bahsedi 
lince, kat'iyyen mfrbalağa değildir. TERZİ 

Berlin Enternasyonal Terzi Akademisinden 
Diplomah 

İstanbul, Bahçekapı, Yerli mallar pazan karşısı Sadı . 
kiye han, kat 3. No. 26 

B ir zat akşam tatbik ettiği ALLCOCK 
yakısı, yakısı, bir gece , zarfında tesirini 
göstererek ve devamlı sıcaklık tevlid 
ederek ağrıyan mahall~ teskin etmiştir.

1 ALLCOCK, ROMATIZMA, LUMBA
GO, MÜZMİN, ÖKSÜRÜK, SİYAT!K, 

MAFSAL İLTİHABI delikli ALLCOCK '••------ --------------·· 
yakııarne birçokları tamamen şifayap Gümrük r:l uhafaza Genel Komutanhg"• 
olmuşlardır. ALLCOCK ya.kılarımn tev-

llnm ....... lid ettiği sıhhi sıcaklık OTOMATİK ısta ıl bUI Satın alma Komisyonu ndan 
BİR MASAJ gibi hemen, ağrıyan yerin etrafını kaplar. 1 - 1500 tane sahra pili 27 /3/939 pazartesi günü saat 11 de pazar-

ALLCOCK yakılarındaki kırmızı daire ve Kartal resimli markasına lığı yapılacaktır. 

dikkat ediniz. . 2 - Tahmini tutarı 1140 lira v~ ilk teminatı 86 liradır 
DELİKLİ ALLCOCK YAKISI: Eczanelerde 27 1/2 kuruştur. . . 

OKSÜRUK ŞURUBU 
• 

"Si rop Pectoral11 
E:ski ve yeni biitUn öksiirükleri 

geçirir, balgam söktürür, bronş· 

ları tem izler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanlıua 

bilhassa şayanı tavsiyedir. · ~ 

L""iGİLİZ KANZUK ECZANESİ • 
Beyoğlu İstanbul 

3 - Şartnamesi komisyondadır . Görülebilir. 

4 - İsteklilerin giin ve •saatinde ilk teminat makbuzları ve ka
nuni vesikalarıle birlikte eski Galata ithalat gümr4ğündeki komisyona 
gelmeleri. (1918) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Beher metre murabbaına 4 lira bedel tahmin edilen Cihangir yan 

gın yerinde 15 inci adada 355 harita numaralı arsanın arkasında 1,75 

metre yüzlü ve 93 metre murabbaı sahalı arsa alfıkadarları arasında 

1 
satılmak üzere açık artt~rmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü

dürlüğünde görülebilir. Istekliler 27 lira 90 kuruşluk ilk teminat mak-

i buz veya mektubile beraber 27/3/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1589) . ,,. 

Konservatuar yatı kısmı taleb esi için yaptırılacak olan ve hepsine 
1430 lira bedel tahmin edilen 65 takım kasketile beraber harici elbıse 

açık eksiltmeye konulmuştur. Efüisenin nümunesile şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesika ve 107 lira 25 kur~luk ilk teminat makbuz veya mektubile be-
r aber 27 /3/939 P azartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (1596) 

67 Gürgen 36 2412 180,90) 
3 Ihlamur 55 165 12,38) 

14,30 
15 

Satılmasına karar verilen m uh

telifülcins ev eşyası 28/3/939 salı 
günü saat 13 den 14 d~ kadar Be- ı 
yoğlu Sakızağacı Nane sokak '15 m••·----------·---•ı••lliıl•ı••• * * Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Zühreviye hastahanelerile Zeyneb 

Kamil Doğum evine lüzumu olan ve hepsine 1468 lira 94 kuruş bedel 

tahmin edilen mutfak levazımı ve saire açık eksiltmeye konulmuştur· 
Bu levazımın listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilil'· 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı. vesika ve 110 lira 17 kuruşlu1' 

6 • h-ululuk 80 480 36 ) No. lu evin önünde sntı1acağın • · 

4 Karaağaç (Dağ) 65 260 195 ) 
1- Şartname ve eb'at listeleri mucıbince yukarıda yazılı kereste· 

lerden gı.irgenler açık eksiltme ve diğerleri pazarlıkla 27/Til/}'?9 tarı-

dan talip olanların mahallinde ha
zır bulunacak memun;nn müra -
caatları ilan olunur. (16266) 

hinde alınacaktır. ---------- ---
ZAYİ - Beyoğlu Askerlik şu

besinden aldığım askerlik vesi -

kam ile nüfus cüzdanımı kaybet
t im. Yenilerini çıkart:ıcağımdan 

zayilerin hükmü yoktur. 

II- Eksiltme ve Pazarlık Kabataşda Levazım Müdiriyeti binasın
da alım komisyonunda yapılacaktır. M uhammen bedelleri, teminat ak· 
çeleri, ihale saatleri hizalarında yazılıdır. Şartname ve listeler h er gün 
levazım şubesinden alınabilir. 

Ill- İsteklilerin pey akçelerile belli gün ve saatlerde komisyona 
mür.acut etmeleri (1583) 'i24 doğumlu Yasef oğlu Samuel 

ilk teminat makrbuz veya mektubile beraber 27/3/939 Pazartesi günii 

G 
• 1 • B saat 14 b uçukta D aimi E ncümende ~ulunmalıdırlar. (B) (1588) 

rı p ve nez eyı, aş, diş ve romatizma ••!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!IS--!'!!!'!!"!!!!!~~~=-=se:~~Z!!Z2!2!"'~~ 
ağrllarlnl derhal geçiren en İyi ilaçtır. Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrirj 

ETEM İZZET BENİCE 
1 kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. Buıldıiı 7er: SON TELGRAır Matbaası 


