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ETEM İZZET BENİCE 
YIL:3 

Almanya'nın Bugiinlerde Lehista 'a Taarruz 
Etmesi ihtimalinden Kuvvetle Bahsediliyor 

Paris, Gerginliğin Arttığını ve Vahimleştiğini Haber Veriyor 
Yüz 

Karaları 

İngilterede 
Büyük Kabine 

Kurulacak 

1 Şeker İşinin iç Yüzü Nedir' 

H 

Tektüklerlnin değil, biltiiıı 

aeyyielerin bir besab ırünü 
elbette ıelecekti .. ____ ......., _____ _ 
Yazan: Etem İzzet BENİCE 

ayatunızın bütün seyrinde, 
ıazeteciliğimizde, romıın • 
cılığımızda, muharrirliği -

mizde daime idealist, inanmış, fa
ziletli olarak kaldık. 
Eğer riyayı, bir zamanların re

vacda olan iki yilzlülüğünil ve 
dalkavukluğu, inanmış görünilp 
de çıkarımızı gütmeyi tercih et • 
miş olsaydık belki biz de şimdi 
batll'ı sayılan zenginler arasında 
veya •muteber zevat• meyanında 
bulunabilirdik. Fazilctsizlerle mü- ı 

cadele için tam inanlı ve inkıliibcı 
bir genç olara)ı; ilk mücadele bay
rağını şahsan biz açtık. 

-Vakit değildi .. 
Dediler. Yosma adlı romanı 

mm bilhassa devrin şikiyet ve 
ıztırab mevzuu oJao beş on say .. 
falık bir pasajını geçirm4'k için 
yazdık, 

- Neyine gerekti .. 
Dediler, mahkeme mahkeme 

dolaştırdılar .Memlekete bir Ha
tay mevzuu ve zaferi kazandır· 
mak için ilk dileğimizi yaptık. Az 
kalsın, 

Bulgar 
Beri ine 

Başvekili 
Gidiyor 

O
rta ve şarki Avrupada vıı
riyet gittikçe nazikleşmek
tedir. lngiltne müşterek 

cephe için müşaverelerine henüz 
devam etmektedir. İngiliz kabinesi 
buyün mecburi askerVk ve milli 
birlik hükumeti teşkili için kat'ı 

bır karar verecektir. 
Fra11sız kabinesi de bu sabah 1 Çeko-Slovakyanın Almanlar tarafı ndan ifrpli arifesinde 

toplanarak Daladye'niıt Musso - Çek Cumhurreisl Haşa ile yaptığı tarihi mülakat 
lini'nin nutkuna bu gere vneceği 

Bitler'in 

cevabı tetkik eylemiştir. yetinin mayıs lçtimaında müza • 
kere edilmesi zaruridir. Halbuki 

ispanya meselesi kendiliğinden 
hal yoluna girmiş Franko ispan
yanın yegane hakimi olmuştur. 

Yugoslavya meselesı etrafındaki 
lıııberler bir dedikodudan ibaret-
tir. 

Halen günün mese!.?si Alman -
Leh münasebatıdıı·. A!man!ar va· 
ziyetin gergin olduğu•ıu, Lehli • 
!ilerin Polonyadaki Almanlara zu· 
lüm .ıaptıklannı, bu lıale devam 
etmelerinin iki devlet aras.ındaki 

dostııık paktına mııhaliJ oldıınğu· 
nıı açık ve ağır bir füanla Polon· 
yalılara ihtar etmeğe başlamış • 
!ardır. 

Dançiğ meeslesi Milletler Cemi-

Bcrlin o zamana kadar gerek Dan
çiğ limanı gerek koridar mese • 
lesini halletmek kararındadır. Son, 
variyet hakkında gazetemizi 11ıa· 
kineye verirken aldığımız telgTaf
ları aşağıya yazıyoruz· 

VAZİYET FENALAŞIYOR 

Faris 29 - Lehistanla Almanya 
münaseabtındaki gerginlik devam l 
etmekte ve gündengür·c şiddetlen· 
mcktedir. Mevcud a1!'ıim ve cma-. 

rat, Lehistanm, Almunyanın bir 
taarruzu arifesinde bulunduğu 

zannı uyandrııyor. 

Birkaç sene evvel Leh - Alman 
münasebetlerinin İstinad ettiril -

"!iş olduğu esaslar ortadan kalk-
mıştır. 

Almanya kat'i olarak kendisin
den ayrılan ve umumi harbden ön· 
ce Almanyaya aid toprakları istir· 
dada karar vermiş bulunmakta • 
dur. 

GENİŞ SALAHİYETLİ BİR 
KABfNE İSTENİYOR 

Londra 29 - Sabık İngiliz Ha
riciye Nazırı Eden, Sohık Harbiye 
N aırı Duf Cooper ve Çörçille be
raber 34 ıneb,us~ avam kamara
sına bir takrir vermis!tr ve fev -

kalade salahiyet sahibı bir milli 
kabinenin teşkilini istemişlerdir. 

Londra 29 - Alman gazeteleri 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ş.Kesebir Muhakeme Edilecek mi 
• 

Ağa Oğlu Bu Mesele Hakkında izahat Veriyor 

D ünkü sayımızda haber ver
diğimiz veçhile mülga şe,. 

ker inhisarı tarafından şark 
vilayetlerinin şeker ihtiyacını te· 
min maksadile Arkoz şirketinden 
külliyetli ırJktarda Rus şekeri a
lınmıştı. İdare o zaman bu işden 
iki yüz yetmiş üç bin lira kadar 
bir zarar etmiştL O zamanlar za
rarın ~ sebebi mülkiye milfet
tişleri tarafından tetkik edilmiş, 

tahkikat esnasında inhisarın ida
re meclisi azalarının da dinlenil· 
mesine lüzum hasıl olmuştu. 

Bu aradan eski Beyazıd meb -
usu Şefik ile Ağaoğlu Ahmedin 
de malı1matlarına müraca·at edil
mişti. Bunlardan başka o zaman 1 
Tekirdağ meb'usu olan heyeti i· 

1 

Şakir Kesebir 

Şiikrünün de ifadeleri alınmak i\
zere bu zevatın teşrif masuniyet
lerfnin kaldırılması için Büyük 
Millet Meclisine müracaat olun· 
muş, Meclis kararile bu taleb 
devre sonuna bırakılmıştı. 

ŞAKİR KF.3EBİR MUHAKEME 
Mİ EDİLECEK? 

O :uıma.ndan şimdiye kadar ııc· 
çen zaman zarfında Şaki: Kese· 
bir, birkaç defa Vekil olmuş, bu
defa ise namzed gösterilmemiştir. 
Şimdi hül<iımct bu meseleye aid 

evralu Meclisden geriye istemiş 
bulunmnktadır. 

Bu vesile ile hükfımetin bil ta
lebinden dolayı Şakir Kesebir'in 

dare reisi Şakir Kesebir ile aza
dan Kastamonu meb'usu Hasan 1 

muhakeme edHeceği istintaç edil
:ıııektedir. (Devamı 8 meı sahifede) 

• 

Madrid'in qşmesi 
Musolini'yi Umide 

Düşürdü 

- Vatan haini!. 
Diye ilin edilecek olduk. Fakat 

llODJla parsayı başkaları topladı

lar ve muvaffakiyetde bize en kü· 
fi1k bir hisse bile veren olmadı. 

1 Yolsuzluklar Serisinden! 

Milli Şefin 
Nutkuna 

Ehemmiyet 
Veriliyor 

ispanya, Muhtemel Bir Harbde 
Almanya Ve İtalya'ya Ne Gibi 

Yardımlarda Bulunabilir? 
Yilzde yüz inkılabcı ve inkılab 

gençliğinin gazetesi olarak neşre
rilen •Açık Söz• de baş yazı mev
zuu olara.k yazdığımız ve bugün 
tatbik mevkiinde gördilğümüz bir 
çok yazılarımız: 

- Başka diyeceğin yok mu be 
adam?. 

Sular 
idaresinde 
Tedkikler 

---· 
Şehir Suyunun Tazyik 
Kuvveti Arttırılacak Diyen bir hiddet içinde takib 

edildi ve .. adeta tabılkkilm ve ta
kibden boğulacak hale getirildik. 

Bütün bu hadiseler bizi kırma
makla beraber, arada bir ilınid 
sizliğe düşürüyor, kendi kendimi
zi ef'al ve harckitunız iizerinde 
muhakemeye sevkediyordu. Ni
ha~·et bizim iSledij;iıniz şu idi: 

Hırvatları ilhak etmek istiye n Macar ordusundan bir parça 
MaJiye müBettişi Faik'in b'4-

kanhğında bir ecnebi mü tehas
sısla iki mühendisten mürekkeb 

heyet, sular idaresıı:dekı tetkikatı 
ikmal ederek Ankaraya dönmüş· 
tür. 

1 Yugoslavyada 1 , ____ _ 
- Fazilet, hak, düriistlük, in • 

kılabcılıkta samimiyet. özde söz· 
de birlik; menfaat tevziinde mil
avilik. vatand~ huzur ve eınnİ· 

yetini hürriyet ve "iedanını masun 

·Fede al Bi D let Geçen sene toplanan Halkpar
tisı vilayet kongrcsınde varidatı 
saf;sı 90 liraya kadar olan ve bazı 
kimselerin müştereken ikamet et
tikleri evlere verilen su bedelleri 
için alınan nısıf tarifenin iradı 

gayrisafisı 150 liraya kadar olan 

Kurulması isteni.v·or 
-------

bulundurmak, milli miirakabeyi 
herse:vde üstün tutmak; hatır, gö
nül tavsiye, nüfuz politikalarına 
nihayet verınek. 

Romanya'da Rejim Meseleis 

Fakat, bütün bunları İ'itenıenin 
adeta su~, hiyanet sayılaeak hal
de görüşiıldilğünil ve sesimizin ar
kası arkasına boğazımıza tıkıldı· 

ğını gördükçe hayretten baynte 
diişii)orduk. Maamafih büliln 
bunlara rağnıen: 

- Tektüklcrinin değil, bütün 
seyyielerio bir hesab günü elbette 
gelecektir .. 

Dil·cn kanaatiınizi muhafaza e

P 
aris 29 (Hususi) - Bcdin
Roma mihverinin Yugoslav
yayı parçalamak ve Hır -

vatları Macaristana ilhak etmek 
hususundaki düşilncekrine mu -
vaffak olamıyacaklar, aşikar gö
rülmektedir. Bizzat Yugoslavya 
buna imkan bırakacak vaziyette 
olmadığı gibi büyük dev Jetlerin 
de mihverin yayılma siyasetlerine' 
karşı bu derece liikayd kalamıya
cakları aşikardır. Esasen yeni Bel
grad hükiımeti dahili ıkili klere 

imkan bırakmamak üzere bilhas-
diyorduk. Biz, <"'ur davranıp, . . 
şahsi menfaat kayı:ılarımızı bir sa Hırvat meselesını derhal hal -
tarafa atıp mücadele snhsınde ken- lctmek içın faaliyete koyulmuştur. 
dioıizi gösterirken bir yanda su- Bumaksadla Hırvat !:deri Maçek 
sanlar ve bekliyenler; bir yanda müslümanlarnı lideri Mehmcd 
da: , Sipaho, Slovenlerin lideri Froşensi 

-· Ha bre gayret!. ve Belgrad hükümeti arasında bu ı 

Deyip nüfuzlarını arttıran, ke· maksadla temaslara ba~lanmı~tır. 

1 (Devamı 6 ıncı ıablfede) Ancak bu yoldaki müzal:erelerin 

deı naJ nıu:sbet bir nt·ticc: ver f J)rvaanı 6 ıncı sahifede) 
me"i beklcııemez. Çünkü Hırvat- _ 

!ar, Hırvatistan ile eski Sırbishn ,-------------,. 
ve Slovanyanın lıtıdudlaıının ay- • K 1 S A C A 

rıımasın• ve bu üç devıetin yaımı _ Aman Onu Bı'ze 
milli müdafaa ve harıci siyasette 
müşterek kalıp bunun dışında ta- 1 Bağışla .. 
mamile muhtar ve heı birinin ay. ı ı 

Bir gazele kabinede değişiklik
ayrı meclisleri bulunan birer r.u-

1cr olacağını haber verirken: 
kUmet kurulmasını ve bu sure Jp 

-İç Bakanı Faik Öztrak, sıhhi 
yeni vefederal bir Yugoslavy.mın sebeblerle kabineden çekilecek .. 
ıneydna getirilmesini ;~temek te • Diyor. Bunu, gazeteci bir arka-
dirler. ,. da,a okudum. ~oazet<>nin muha-

RÔ:'v!ANYADA REJİM !llESELESİ 
Bükreş 29 (Hususi) - Roman

yndaki bütün eski rical tanfındaı1 
rejımin rleğiştırilmcsı nı~k,adılr 

Krala v<·rilen ariza b•ıgürl~rde 

tetkik olunacaktır. Alnk,,daı lar bu. 
arizaya karşı alınacak vaziye hH-! 
kında sıkı bir ketumivH ıwıh' • ı 
faza etmektedirler 

birinden kinaye olarak: 
- An1an onu bize hağı~la .. 
Diyerek ciinılcsini bitirdi: 
- On beş yıldır; demokrat, özü 

söziinc uygun, nıillct haklaı·ını \'C 

ınatbuat mefhumunu tanıx bit 
Dahiliye Vekiline ra'1adık. Mat
buatın şan.,na bari o rok görül -
mes! ... • • 

eni Kabinenin 
Programı --Yeni Meb'uslar Birer 

ikişer Ankaraya 
Gitmeğe Başladılar 

A 
nkara 29 (Hususi mu • 
bal>irimizden)- Mecli
sin açılma hazırlığı bit

miş gibidir. Evvelce cumar • 
tesi günü toplannıası ınevzuu 
bahsolan parti grup içtimaı, 
bu içtimaa iştirak edecek 
meb'usların hemen hepsinin 
buı·aya gelebilmelerini temin 
için pazara bırakılmıştır. Va
kıa ~imdiden yeni seçilen meb
uslula eski meclisde bulunan-

ı 
!ardan bazıları buraya gelme

ı Devaını 6 ıncı sahifede) 

Karı 
Koca 

Geçimsizliği 
Yine Bir Yaralama 

Vak'asına Sebeb Oldu 
Dün gece Taksimde bir yarala

ma hadisesi olmuş, bir artist ka
dın barışmak istemediği için ko· 
cası tarafından yaralapmıştır Ha-

' dise şöyle olmuştu : 

B muddcttcnbcrı Taksımdc 

temsıller wrmeklP olar Şevki 

Şakrak kumpanyası art "tlı'l·inde:n 
Zehra geçinemPcligı içın kocası 

Basandan ayrı ya~amaktadır. Dun 
gc·cc saat on ikide tiyatrodaki Jşini 

(Devamı 6 mcı aahifede) 

• canko'~·a teslim olan Madriıl şrhri 

[L. ondra 29 (Husu81) - Daha l yeni bu· safhaya sokacalı. mahi • 
ziyade mukavemete imkan yettedir. Hkünwtçilerir askPri ve 
kalmadığı cihelle Madridin sivil bütün erkanı Valansıyaya ıl· 

teslim olması İspanya hadiselerini ınevamı 6 ıncı sahil•~" ı 

I SURIYEDEKI KARIŞIKLIKLAR f 

Halkın Türkiyeyt 
Olan Sempatisi G ·· n 

Geçtikçe Artıyo 
Suriyede Bir Milli -Birlik Kabinesi Kurulma<ı ve 

Yeni Seçim Yapılması Mevzubahs Oluyor 
'~aLısı o ~ıcı , Jthıfede) 
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IHADiSELER KARŞISINDAI 
.... _------Son Telgraf,., --
DİLENCİLİK BİR MESLEK 

HALİNE l\Iİ GELl\liŞ?-

ünkü Akşam gazetesinde 
dilenciliği meslek haline 
getirenlerle mücadele edi-

leceğıne dair bir havndis vardı. 
Bu refikimi.ze göre, İstanbul'da 
dilencilik, oon zamanlarda çok 
artmıştır. Dilenciliğin bir meslek 
haline getirildiğini bilmiyorduk. 
Bu, nasıl bir meslek?. Acaba, bir 
cemiyetleri, reisi, azası var mı?. · 

Eğer, bu teşkilatı da tamam ise, 

şu buhranlı günlerde, dünyanın 
en iyi mesleki demektir. Öyle bir 
meslek ki, sermayeye ihtiyaç yok. 
Yalnız, belediye memurları gelir
ken, yan sokağa sapıvereceksiniz. 
O kadar ... 

İSKEMLESİZ MEMURLAR, 

SANDALYASIZ NAZffiLAR 

Denizbankdan açıkta kalan me
murlar yeni bir iddia ortaya atı
yorlar. Dün bir akşam gazetesi
nin yazdığına göre, bankada •İs

kemlesiz memuriyetler• varmış .. 
Bu da ne demek?. Bazı devletler
de sandalyasız nazırlar vardır. 
Acaba, bu da o neviden bir şey 
mi?. 

İskemlesiz memurlardan mak
sadın ne olduğu da iyice anlaşıl
mıyor. Acaba ,Denizbankta bütün 
memurlar için oturacak kafi de
recede iskemle mi yok?. Halbuki, 
böyle olduğunu zannetmiyoruz. 

Çünkü, Deni:ııbank kurulurken, 
sa::i?di~n. mefruşat tahsisatının 

mühim bir yekıin olduğu söyl>eni
niyordu. Koca banka memuruna 
iskemle mi bulamıyacak?. 

ilfRACAT TECRÜBESİ 

Y APll..lYORMUŞ .. 

Taze balıklardan bir miktar, bir 
parça da !&hana, pırasa sarmi§lar, 
aarmalamışlar, Almanyaya gön -
dermişler. Bu, yaş sebze ve mey
va ihracatı tecrübesi imi§. Affe -
dersiniz, ihracat işlerine aid bil
gimiz kıttır. İhracat recrübesi ne 

oluyor?. Daha yeni mi tecrübe e
diyoruz?. 

Demek tecrübe iyi netice verir
se, bundan sonra, bol bol yollı

yacağız .. Şimdiye kadar, böyle bir 
ihrac işinin nasıl bir netice vere
ceğini, demek hala anlıyamamı -
şız .. Yazık.. Eloğlu tecrübelerini 
çoktan yapmış, bitirmiş, harıl ha
rıl ihracat yapıp para kazanıyor. 

CİDDİ MECMUALAR 

NEDEN T~WYOR?. 

Dün, Peyami Safa, bizde ciddi 
mecmua olmadığından şikayet e
diyordu. Bizim mecmualar hep, 

açık kadın resimlerile !'apakları~ 
nı süslüyorlar, yazılarını da böy
le hafif mevzulara hasrediyorlar
mış .. nıni, edebi, yani ciddi yazı

lar ve resimler neşreden mecmu
alar, bizde ne zaman tutunacak?. 
Bu bir meraklı hadisedir. Bize ka

lırsa, bugünkü magazin en gayri.
ciddi olduğundan şikayet etme

meli, bunların yanında, ciddi mec
mualar bulunmamasından şiki -
yet <:(.melidir. Yoksa, dünyanın 

her tarafında, bizimkiler gibi, hat
ta daha hafif meşreb magazinl"r 
vardır. Bımu, Peyami Safa da pek 
iyi bilir. 

Yalnız, bize öyle geliyor ki, o
kumak, hatta harfk!r! sökmek, biz 
~henüz yeni bir harekettir. Ye
ni okumağa başlıyan her memle
ket, evveli, bu cins yazılara rağ
bet etmiştir. Bu, bir tabü zaru -
rettır. 

Gayriciddi dediğimiz o maga<
z:inler bili! ne kadar satılıyor ki?. 
Keşke bu magazinler biraz daha 

fazla satılsa .. Hiç olmazsa, oku -
mak, öğrenmek zevkini, itiyadı

nı kazanaır~az mı?. Bu itiyada 
sahib olan insanlardır ki bir gün 

gelecek, ciddi mecmualar arıya -
caklardır. O zaman, cemiyetin bu 
ihtiyacı kendini göterecek, ciddl 

mecmua!.ar da çı.kacaktır. Bil • 
mem, Peyami Safa ne der?. 

AHMED RAUF 

IK'üçüK HABERLE~I 
* Beşiktaşda Abbasağa me -

zarlığı, par khaline geırilecektir. 
Park tesisatı kısmen bu sene, kıs

men de gelecek sene ikmal edile
cektir. 

* Adanın su ihtiyacının temi -
nine çalışılmaktadır. İskele önün
deki deponun inşaatı ikmal edil

mek üzeredir. Su iskeledeki de -
poya tanklar vasıtasi!t taşınacak

tır. 

* Gümrük muhafaza teşkilatı, 
Avrupa limanlarına petrol nakli
yatile meşgul olan Andaris vapu
runda araştırma yapmı~lar, on kilo 
esrar bulmuşlardır. 

* Tunceli saylavlıı'tına seçilen 
eski inhisarlar umum müdürü 
Mithat Yene!, Avrupadan şehri -
mize gelmi§tir. 

* Ankaradıtki Yeni§ehir tele -
fon santralına bağlanan abone -
!erin ttlefon numaraları 5 ve 6 ra-ı 
kamları ile başlamaktadır. 1 

-

* Devlet demiryolları umum 
müdürü Ali Rızanın meb'usluğa 

seçilmesi üzerine inhilal eden bu 
memuriyete Demiryolları üçüncü 
işletme müdürü Tahsin tayin e
dilmiştir. * Gümrükler muhafaza umum 
kumandanı General Seyfinin Mar
din meb'usluğuna sec!lmesi üze
rine yerine General Fahri Uluğ 
vekaleten tayin edilmiştir. * Birleşik Amerikan devletleri 
Cumhurreisi Ruzvelt, on gün ka
dar istirahat edecektir. * Önümüzdeki ayı:ı 17 sinde, 
Avusturya ve Südetler mıntakası 
dahil olmak üzere tahriri bir nü
fus ve meslek sayımı yapılacaktır. * İran Veliahdi İl• Mısır Kralı 
Majeste. Faruğun kızkardeşinin 
evlenmeleri dolayısile İran hükıl
meti tarafından Paris ve Londraya 
sipari§ edilen mefruşata müteal -
lik eşya, bugünlerde şehrimize 

getirilerek Toros ekspresile sev
kedilecektir. 

Ha lif enin Sarayında 1 
ı1_B_i_r_is_p,_a_n_y_o_ı _G_u_· z_e_li ... 

Tarihi Roman: No. 35 

hususta HalıCeye muzzhir olmalı 
ve eli silah tutanlar lıemen yola 

çıl>malıdır. 

Selim Hayyat, büy'ik annesinin! 
bu sözleri.ıden de çok müteessir 
olmuşttı . Bir gün kar;sına: 

- Habıbe 1 dedi. Y~rın benim 
de orduya iltihak etrr.em icab e
derse. sen burada mı kalmak is
tersin? 

Habibe birdenbire yıldırımla 

bevrınden vurulmuş' döndü .. Ve 

koca5ının yilzünl\ hay:etle baktı: 
- Yeni bir harb m• var? 

Yazan: CELAL CENGİZ 

- Evet. Fakat, yeni bir hadise 
değil bu. Halifenin ordusu En -
dülüse gitmişti. Ordunun ku -
mandanlarından Tank bin Ziyad, 
Halifeden yardımcı b .r ordu iste
miş. Abdülmelik de Şamda yeni 
bir ordu hazırlıyormus Eli sil.8.h 
tutanları davet etmiş 

Habibe: 
- Bunu harbden korktuğum 

için sormadım, dedi, eğer bu ha; 
zırlanan orduya iltihak etmek is
tiyorsan, benden habzrsiz bir şey 
yapma! 

- Ne demek istiyorsun, Habi-

Sandal 
Bedesfanı 
Faa[iyefi 

Mobilye Satışları Bir 
Haylı Arttı 

Sandalbedestanı son zamanlar
da büyük bir faaliyete sahne ol
maktadır. Bilhassa mobilye satan 
dairenin ali§veri§i, kendini hisse
decek şekilde artml§tır. Buna se
beb olarak şehirden taşraya me
muriyet ve sair sebeblerle baş

lıyan göç hareketlerinin de,lm 
etmesidir. Şehrimizde bir tek 
mezad yeri oluşu, Sandalbedesta
nının bazı günlerde tehacüm al
tında kalmasına yol açmaktadır. 
Belediye, önümüzdeki sene zar -
fında, evvelce tasavvur edilen 
Perapalas yanındaki arsada da 
bir mezad yeri tesisini düşünmek
tedir. Bu hususta tetkikat yapıl
maktadır. ---
İstanbul Limanı 
Haydarpaşa damı 

Yapılacak? 
İngiliz Gibs şirketi mühendisle

ri, bir müddettenberi İstanbul li
manının nerede yapılacağı etra -
tında tetkikatta bulunmakta idi
idiler. Mühendisler, bu husustaki 
raporu hazırlıyarak birkaç güne 
kadar Dnizbanka ve~eceklerdir. 

Mühendisler limanda kömür mın
takası olarak KuruÇeıjmeyi teshil 
etmi§lerdir. Burada aynca bir 
mendirek inşa edilecektir. 500 met
re uzunluğunda olan Haydarpa
şa dalga kıranının da Kavak iske
lesine kadar 300 met~. Kadıköy 
cihetinden de eskiden başlanarak 
yarım kalan Kadıköy ııazinosunun 
hizasına kadar uzatıbıası, İstan
bul limanının da bu koyda yapıl
ması tasavvurlar cümlesindendir. 
~ 

Batıray Denizaltı 

Gemisi 
Alınanyada yapılmakta olan ay 

sınıfından Batıray denizaltı gemisi 
dün merasimle denize indirilmiş

tir. Bundan sonra techizatı ikmal 
edilecekti• 

Hey 0 a 1
1 Bir Toplantı 

1 PO L • s 1 
Ve .. Mahkemeler 

Oldürüp Parasını El Çabukluğu 
Alacaklardı · Marifet ! 

\. Jırcezada Bir Taarr m 'iden 
Yaralama Diiva•ı 

l ki sene evvel, Mehmed is
i minde bir adamı, bir gece 

yatmakta olduğu mandıra
ya girerek, öldürmek kasdile ya
ralıyan Ramiz ve Emin alinin mu
hakemesine dün ağırcezada de
vam edildi. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
15-12-937 g~nü, suçlulardan Ra

miz, Mehmede giderek, kendisine 
bir miktar borç para vermesini ri
ca etmiş. Mehmed parası olduğu
nu, fakat bu para ile birkaç gün 
sonra tarla alacağı için, onun bu 
dileğini yerine getiremi) \ ·ceğini 
söylemiştir. 

Ayni günü gecesinde Ramiz ve 
arkadaşı Emin 8.li, Mehmedi öl
dürmek v.e parasını almak mak
sadile, mağdurun bulunduğu man
dıraya gelmişler ve onun yata
ğında uyumakta old\ığımu gö -
rünce, derhal üzerine hücum e
derek, zavallı adamı ağır surette 
yaralam~lard.ır. 

Mehmedin feryadını duyan bi
tişik mandıradaki Hasan, hadise 
mahalline kaşmuş ve o sırada suç
lular, yaralının parasını almağa 1 

vakit bulamdan mndıradan kaç - 1 
mışlardır. 

Dünkü duruşmada müddeiu -
mumi muavinlerindl!n Feridun 
Bagana, maznunların tahakkuk 
ettiremedikleri suçlarını evvelce 
tasarlamış ve düşünmüş oldukla
rını, mağdur Mehmed ile arala -
nnda geçnllş bir husumet ve dar
gınlık: l:.uhmmadığı ciltetle, bu 
suçu sırf mağdurun parasına ta
maan ~!emiş olduklarını iddia et
ti ve sözünü şöyle bitirdi: 

•- Kanaatimıze göre, suç ta -
amınüden işlenmiştir. Bu sebeble 
suçun mahiyeti son tahkikata baş
lanırken gös•erildiği gibi ceza 

kanununun 62 ve 448 inci mad
delerine değil; 62 in~i madde ile 
450 inci maddenin 4 üncü bendi
ne uygundur. 

Bu maddelere göre cezasının 

kesilmesine karar verilmesini is· 
terim.• 

Bir Yankesici Yedi Ay 
Hapse Mahküm Oldu 

G 
enç kız boynunu büktü, ga
yet yavaş ve titrek bir ses
le anlatmağa başladı: 

- Ben Radyolin tüp fabrika -
sında işçiyim. Bundan bır iki haf
ta evvel, bir cumartesi günü, pat
rondan haftalığımı aldım, fabri
kadan çıktını. Yanımda küçük 
kardeşim de vardı. Sabahleyin, 
evden ayrılırken, annem kah ve 
istemiştL Onun bu dileğini yeri
ne getirmek için bir kahveci dük
kanına doğru yürümeğe başladık. 

Dükkfuun önü fevkalade kalaba
lıktı. Ben kalabalığın arasına gi
rerken, biraz evvel b;ına bir zarf 
içinde verilen 420 kuruştan 15 
kuruşunu çıkardım, geri kalanı 
tekrar cebime koydum. Fakat o 
sırada arkamda bulunan suçlu 
Hüseyin Avni elini cebime uza
tarak, zarfı aldı ve alır almaz, ya
nındaki arkadaşına verdi. Öbürü 
eline para geçince derhal oradan 
ıızaklaştL Hüseyin de kaçmak is
tedi amma, muvaffak olamadı. 

Ben sımsıkı ona sarıldım ve ken
disine yalvarmağa başladım: 

- Ağabey, cebimden parayı sen 
aldın, onu ben bir hafta çall§tım, 
didindim de öyle kazandım, yazık 
değil mi bana!. Haydi kardeşim.
paramı iade et!. 

Bu sırada bir polis gi!ldi ve bizi 
karakola götürdü. Hüseyin Avni 
suçunu inkar etti: 

- Ben kat'iyyen bu kızın para
sını çalmadım. Esasen bu gibi iş-

ler de elimden gelmez. 1 
- Yalan söyleme canım; pekali 

gelir: Bundan bir müddet evvel de 

yine bir eldiven meselesinden do
layı buraya gelmi§tin. Seni af -
fetmi§tim. Sen de bir daha hır

sızlık, yankıesicilik etmiyeceğine 

söz vermiştin!. 
- Evet, o zaman şeytana uy -

dum, o işi yaptım, fakat artık ak
lım başıma geldi, namuslu ve 
dürüst bir adam olmağa karar 
verdim. 

Hüseyin başmı önün~ eğerek 
kısa bir müddet düşündü, sonra 
hakime dönerek: 

lktısad 
Fakültesi 
imtihanları 

Doktora imtihanlarından 
Şimdilik Vazgeçildi 
Üniversiti!nin bütün fakülte 

lerindi! olduğu gibi yeni tesis e
dilen İktısad fakültesinde de dok
tora imtihanları yapılması için ka
rarlar alınmış, faaliyete geçilmiş
ti. İktısaddan doktora verecek ta
lebe miktarı, son zamanlarda hay
li azaldığı için şimdilik İktısad fa
kültsindekl doktora derslerinden 
vazgeçilmiştir. İktısad fakültesi 
ilk mezunlarını verinciye kadar 
bu fakült>edeki doktora dersleri 
tatil edilmiştir. Şimdiki h<1lde en 
fazla rağbet gören fakültelerden 
biri de İktısad fakültesi olduğuna 
göre önümüzdeki senelerde iktı -
sadden doktora tezi hazırlıyar.'lk 

talebe miktarının da kabarık bir 
yekün :,rzedeceği umulmaktaillr. 

--"1-- -

Hesr;yat Kongresi Top' D'yor 
Türk harf inkıtabın.n onuncu 

ytldönümü münasebetile Maarif 
Vekaletı tarafından Aııkarada ser
gi evinde tertib edilen 10 yıllık 

Tiirk neşriyat sergisile birlikte 
bir de neşriyat kongr~~· toplana· 
caktır. Kongreye memleketin ta
nınmış fikir adamları. tabile~, 

muharrir, gazeteci. m.~.cmua ve 
matbaacıları ile muallim mümes
silleri i~tirak edeceklmh. Ko -
nuşulacak meseleler aıa•ında r~s
mi ve hususi neşir te~c~ iiUerinin 
iş birliği klasiklerin ter~ürnesl, 'ıl: 
çocuk edebiyatı kütüplu.1esı vıl -
cude getirilmesi, yazm'I ve oasır.ıı 

eski kitablarımızdan yeı:iden neş· 
.ri icabedenlerin tesbi: ı, memle -
kette telif ve tercümeyi :e.5v ik e
decek mükafatlar ibda"ı. husust 
neşriyata yapılan yardımın dah:ı 

verimli ve esaslı bir Y'>la konul
ması ve edebi mülkiyet hakkına 

dair olan mevzuatımızın Fünün ih
tiyaçlarına göre tadili ·ıardır. 

fş Bankası Umum 
Müdürlüğü 

Meb'usluğu tercih eden Muam
mer Eriş İş Bankası umum mü -
dürlüğünden istila etmiş, yerine 
Merkez Bankası esJ<i umum mü
dürü Salahaddin Çam tayin edil
mi§tir. 

Faşizmin Yirminci 
Yıldönümü 

Taun: Alım~d Şükrü ~'"EJI 

Faşizm İt,ıılyanın mukadderatı· 
nı eline alalı aradan 17 sene geç· 
mi§tir. Fakat faşist partisı Muso· 
lini tarafından c.3iyah gömlekli
ler cemiyeti, namile tam 20 sene 
evvel kurulmuştu. İtalya büyiik 
harbde galib gelmi§ olmakla bera· 
her, harbin sonunda memleket a
narşi içine atılmıştı. Harbe girmi
ye taraftar olmıyan sasyalistler, 
sulh muahedelerile İtalyanın pek 
az istifade temin etmesinden ce
saret alarak ayaklandılar. Birçok 
fabrikaları işgal ettiler ve İtalya 
komünistliğe doğru yürümekte 
idi. İtalyayı bu anarşi içinden kur· 
taran Musolini olmuştur. Musoli· 
ni sosyalist partisinın uzvu idL 
Ve harb başladığı zanıan bütün 
İtalyan sosyalistleri gibi, harbin 
aleyhinde idi. Fakat parti lider· 
~erile arası açı.<dı ve harb taraf· 
tarı oldu. Sulh ten sonra da sos· 
yalis:.Jerle nıücadele etmek için 
1919 senesinde •Siyah gömlekli· 
ler cemiyeti• ni kurdu. İşte !tal· 
ya şimdi bunun yirminci yıldö • 
numunu kutlamaktadır. Siyah 
göml'ekliler cemiyeti 1921 sene • 
sinde Romada akdettiği kongrede 
adını faşist partisine deği.ştirdL 

Ertesi senenin sonbaharında ik· 
tidarı eline alarak yavaş yavaş 

liberal devlet sistemini likide et· 
tL 
Faşizm, uzun zaman, geçici bir 

,politika tecrübesi zannro..ilmiştİ· 
Fakat bunun 1789 Fransız İnkı· 

tabı derecesinde ehemmiyetli ,.e 
şümullü bir inkıtalı hareketi ol· 
duğu seneler geçtikçe anlaşılrru· 

ya başladı. 
Faşist İtalya hududlarının dı· 

şına bakmıya başladı. Son beş se· 
nedenberi artık dünya faşistliğin 
emperyalizmile meşgul amakta • 
dır. Dış politikadaki muvaffaki • 
yet derecesi hakkında bir hüküm 
vermek için henüz pek erkendir. 

Çünkü faşizmin bu sahadaki fa· 
aliyeti tamamlanmış sayılamaz. 

Musolini, bu vesile ile söy !ediği 
nutukta İtalyan 'Dil!etini fa· 
şizmin yirmi senelik hitançosu· 
mı yapmıya davet etmştir. Dahili 
rejimbakımından bu bilançonun 
matliıb tarafı zimmet tarafınd·an 
.daha fazla olabilir. Ankara vi!Ayet meclisi azaları 

dün bir toıılantı yapmışlar ve Mil
li Şefin Ankara meb'usluğunu ka
bul buyurmalanndan dolayı he
yecanlı tezahüratta bulunmuşlar 
ve meclisiİı bundan mütevellid 
minnet hislerinin Milli Şefe be -
yanı için bir heyet secilmiştir. 

Duru.~ma karar vermek için on 
bir nL5Jna bırakıldı. 

- Davacıya şu suali sormanızı ı--------------·ı 

Harici politika bilıi.n;osunun. 

gösterilmek istenildiği k dar p .. r· 
lak olduğunu münakaşa edecek · 
terin daha kalabalık olduğtına şııP' 
he yoktur. Gi!rçi Musolini, Habr· 
şistanı gösteriyor. İspanyada gı· 
riştiği teşebbüsün muvafCakiyl' • 
tine işaret ediyor. Ve Berlin - Ro
ma mihverinden bahsediyor. Bil 
üç madde arasında ltalya poı • 
tikası için mu,·affakiyet diye kaY' 
dedile!l:.ilecek olan Habe~ im! ' 
ratorluğudur. İspanyadaki te{eb · 
büsün İtalyaya ne menfaat temin 
edeceği henüz bellı değildır. rıo
ma - Berlin mihverinin de İtalya· 
yı hedeflerine ulaştıracak, yok58 
maceraya sürükliyecek bir ,.ası· 

ta mı olduğu henüz anlaşılma • 
mıştır. 

~ . .:.....~~ 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Hasan oğlu Salih kard!!§i Sa
mi, Şükrü, Ahmed oğlu Süleyman 
adında dört kumarbaz Üsküdarda 
Tabaklarda İzzetin bostanında ku
mar oynarlarken suç üstündi! ya
kalanmi§lardır. * Mehmed, Yusuf, İsmail, Na
zım ve Hayreddin adında beş ku
marbaz Çarşıkapıda Yusufun kah
vesinde kumar oynarlarjcen suç 
üstünde yakalanmışlardır. 

be? Memleket i§lerindc· bir erkek,! 
karısının reyini almağ& lüzum gö
rür mü? 

- Doğru amma.. B~n bildiğin 
kadınlardan değilim. Bütün öm -
rüm dağlarda ve çölltrde geçmiş
tir. Deve ile günlerce yol yürü
mesini, icabında düşr-ı~nla çarpış

masııu, ok atmasını, hançer kul
lanmasını çok iyi bil:rim. 

- Bundan ne çıkar" 

- Demek isterim ki, sen harbe 
gidersen, ben de seninle birlikte 
geleceğim. 

Selim kaşlarını çatarak ccvab 
verdi: 

- Sen bir güzel kt.dınsın! Pey
gamberimiz harbe kadının gitme
sini menetmiştir. Sen burada bü
yük annemin yanında kalırsın! 
Halife 

Habibe fikrinde ısrar gösterdi: 
- Eğer buna karar verdinse, 

aldanıyorsun, Selim! Ben de har-

* Üsküdarda 3elimiyede otu
ran Yılmaz adında biri komşusu 
Hüseynin 3 ar"ba gübresini çal -
dığından yakalanmıştır. * Kasımpaşada oturan Ml'!ı -
mild. Telsiz adında biri Üsküd3r
da Selmanağa mahallesinde Bos
tan sokağında 146 numaralı 1Iem· 
medin evine girerek hırsızlı;,, ya
parken suç üstünde yakalanmış
tır. 

Beyoğlunda Elhamra pasajın

da birinci kat beş numarada terzi 
Dotordasin dairesinden yangın 

çıkml§ ise de sirayetine meydJ.n 
vel'ilmeden söndürülmüştür. 

be gitmek, erkekler gibi düşmanla 
döğüşmek isterim. Baham bana: 

.Erkek oğlumdan hayır yok. Fa
kat sen memleketine faydalı bir 
kadın olacaksın!• demişti. Ben 

korkak ve düşmandan yılan bir 
kadın olsaydım, fazla düşünmekte 

seni haklı bulurdum. Ben burada 
sensiz oturamam, Selim! 

Ve gözlerini kocas11.ın gözlerine 
dikerek ilave etti: 

- Beni kendi elinl 0 Haccacın 

kucağına mı almak istiyorsun? 
- Haccacın bu işle ne alakası 

var? 

- Yann Şam ve civarındaki er
keklerin bir çoğu yardımcı ordu
ya iltihak ederse, memlekette er
kek azalacak ve kadınlar daha zi

yade göze çarpacak. O zaman be
nim izimi Haccac çnbuk bulur. 
Düşman elinde can vermeğe ra
zıyım. Selim~ Beni ooıın eline ve 
onun tuzağına düşürt>ne! .. 

• 

rica ederim, bay hakim, dedi. O 
kalabalıkta, cebinden parasını a
lırken, nasıl olmuş da başka kim
se görmemiş•!. 

Birinci sulh ceza reısi gillüm -
sedi: 

- Benden daha iyi bilirsin ki 
bu işde clçabukluğu ve açıkgöz
lülük marifettir. Açıkgöz ve eli 
çabuk olmıyan yankesici olamaz. 

Polis memuru Ahmed de mah
kemede şu ifadeyi verdi: 

- Hadise günü, Küçükpazardan 
geçerken, bir kurukahvecinin dük
kanı önünde halkın toplaDml§ ol
duğunu gördüm: Davacı Hanife 
Hüseynin [yakasından tutmuş: 
•Paramı ver, rica ederim paramı 

HABİBE GEBE KALINCA 

Üç ay sonra .. 
Bir sabah bahçede 

!ardı. 

toplanml§ -

Selımın büyük annesi, Habibeye 
döndü: 

- Kızım, dedi, bundan sonra 
Selimle uzak yerlere gidemezsin! 
Sakın bana sormadan da ata bin
me .. Senin için bu da tehlikelidir. 

Habibe. Sitti Hadicenin ne de
mek istediğini biliyordu. Araların
da birkaç gün önce gebelik mese
lesini açıkça konuşmu~lardı. 

Habibe gebe idi.. 

Selim manalı bir tavırla ikisinin 
de yüzüne baktı: 

- Ne demek istiyorsun, büyük 
anne Habibe hasta mı yoksa? .. 

Sitti Hadice gülümsedi: 

- Hayır, yavrum! Hasta değil .. 
Fakat uzun yola çıkamaz. ve altı 
ay kadarda deveye. ata binemez .. 

Selim bu sözlerden hala bir şey 

1 

ver!• diye bağırıyor ve ağlıyor
du. Yanlarına sokuldum. Kıza 

meseleyi sordum. Hanife, Hüse
yin tarafından parasının çalındı
ğını söyledi. Hüseyin evvela su
çunu inkar etti, fakat ona: 

- Eğer kızın parasını iade eder
sen, seni .mahkemeye vcrmiyece
ğim .. deyince: 

- Parayı ben aldım amma, ar
kadaşıma verdim, dedi. Bwıun ü-
7Jerine kendisini karakola götür
düm. 

Hüseyin Avninin suçu sabit gö
rüldüğün.den yedi ay hapse mah
kum edildi. Fakat yaşı küçük ol
duğu için bu ceza yarıya indirildi. 

l\L HİCRET 

anlıyamamıştı. 

Onlar birkaç gün evvel kendi 

İtalya orta Avrupadan elini kO" 
lunu çekmiş, büyük bir Alma•' 
imparatorluğunun Brencre ka • 
dar gelmesine razı olmuştur. şar· 
ka doğru genişliyen yeni Alınan· 

(Devamı G ıncı sahif~M 1 

aralarında kararlaştırmışlardı: ı-------------
Çok yakında hareket edecek En
dülüs ordusuna ikisi bırlikte işti

rak edecekti. 

Selim, Fatma adlı biı.· kadının da 
bu orduya karıştığını duymuştu. 

Ordunun başına kumandan olarak 
Elharis tayin edilmişti. 

Elharis, Halifenin iradesinden 
bahsederek: c- Bu cihada, eli 
silıih tutan herkes iştirak edebi
lir .• 

Diye ilan etmişti. 

Selim bu vaziyeti öğrenince, 

Şamda kalmasına imkan olmıyan 
ve bir türlü teskin edilemiyen ka
rısının da yeni orduya karışmasına 
razı olmuştu. 

Ya şimdi? Sitti Hadice neler 
söylüyordu? 

Habibe yaksa bu uzun sefere 
çıkmaktan korkmuş muydu? 

(DeTamı ..,.r) 

l'tlüsabaknmızm , 'ctice• İ 
..ı•• Fıkra müsabakam.u:a ı.ttrak " 

oku)'llcnlanmı'.l.ıu fıkra1annı ıall'la.~~. 
neşretmiş buluw,.oruı. B\la'ündrfl 1 

• 

baren •'J..;ab&k.r.yı ıd111 re eden ark• ~ 
• ~.tmtı: llkra.Jaı u~rrJ l,te tcU. 1 e 

w c vrJC 
ter_ yapmaca ba!oı:t1acakla.rdır. -~" 

1 
, 

miısa.bakamuı Uan cdel'ken !"oYh-d t 
ttmtz cibi, en i7l fıkrayı buJmaJ<. u.ı , 
re N.u7acularunı.un re7Jerlne oıtı~ .. 
caat edi7oru.&. ner okuyucumua. ~ e
"1ye tadili' aeı;redilen fıkralar~ ııı· 
d.yade beiendi.ilui sırasile biu bi~,~ 
recektlr. Biz gelecek bu cevablal'I• ,1 ı 

al ~ylerl lu•H edeceilz ve ...,tı< ıl 
ka"Zandıkları hediyelerle beraber 

D lsa n da ilin ed4'ttfls. .
1 

' 

Ftkra •ij52 baka-mıx. l'k!JY9<'uJJ.I 111 .. 

·~· lll1Z arasında çok bü.yuk bir al"' 
1
,,, 

yandırdı. Yakında rok merakla o)111• 
bir mü.sa.bakaya b14hyacaiımı•• 
yucularımııa müJdellyeblllri?. . 



Günün Meselesi: 

Eczahanelerin 
Pazar Tatili 

Halk Yeni Vaziyetten 
Memnun Değil 

S on iki puardır, şehri - ' 
mizdeki eaaaneler tatil 
yapmaktadırlar. Eczane -

!erin puar tatili, halk arasında 

da doktor bnlunmak üzere mü
Hcaat edilen bir •cankurtaran• 
dır. 

Halk, böyle vak'alarda tabia-

900,000 insan Ölü! 

U 
muoıi Harb kokusu dünya
da mütemadi bir huzursuz
luk doğuruyor. Umumi bir 

' harb çıkarsa ne olacak? Bazı 

milletlerin istiklalleri tarih ola· 

cak, insanlar ölecek, şehirler yı

kılacak ..• 

1 
hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. 

Esa,en bu hoşnutsU2.luk, daha 
eczanelerin gece nöbetçiliği ih
das edildiği zaman kendini gös· 

tile hazırlıksız bulunduğu ci • ıı 
het1e önüne ilk gelen eczaneye 
kendini dar atmaktadır. 

Mahalle mahalle eczane ara -

mak, hazan bir hastanın, bir ka- ı 
zazedenin, bir Johnsanın hayah-

Uzak Şarktaki Çin - Japon har

bine aid, ajanslar, bazı rakanılar 

neşrediyorlar. Bir iki yıldır de - J 

vam eden bu harbde 900 bin Japon! 
ölmüş. .. Çinlilerin zayiatı da bu
na yakın birşey _. İşte İspanya 

dahili harbinde medeniyet1er 

liindü, tehirler yıkıldı. 

Bütün bunlar küçük, az fela

ketler mi?. Yeni bir dünya har -

bini kundaklamağa çalışanlar, bu 

felii.ketlerin daha azamctlileri kar

ıısında daha vahşiyane bir zevk 

mi duyacaklar?. Böyle bir zevk, 

herhalde insani olmaktan çok u
zaktır. 

termeğe başlamıştı. 

Malfun olduğu üzere, bizde ec
zane, bilhassa umulmadık bir 
vak'a zuhurunda ilk müdavat 
yapılmak üzere başvurulan, do
ğum va ölüm hadiseleri arasın· 

na malolahilir. Bn mab:ıurlan 
ve hoşnutsuzlukları bertaraf et-

i mek için Sıhhiye müdürlüğü, a- ı 
likadarlarla temasa geçmiştir. 

Eminönü Halkevi Bi
nası Sahne Ve Spor 

• 
ihtiyacını karşılıyacak 
Yeni Bina Cumhuriyet Bayramına 

Kadar İkmal Edilecek 
şık tertı1>atının temin edilmesine 
de çabşılmaktadır. 

Yeni bina, ilk istim11ilı:, ikinci 
lııtimlAk, tefri§at ve in§aiy edahil 
200 bın Hraya çıkacaktır. Yeni bi
nanın resmi küşadı, önümüzdeki 
Cumhuriyet bayramında yapıla
caktır. 

Vilayet 
arayı . 

BURHAN CEVAD 

Biki 
Gecesi 

Önümüzdeki Cuma 
Akşamı Yapılıyor 

Önümüzdeki cuma akşamı, 21.30 

da bir (Baki gecesi) yapılacaktır. 1 
İhtifalde, güzel san'atlar akademisi'. 

profesörlerinden Ahm~d Hamdi 

Tanpınar Biıki hakkında etraflı 

bir konferans verecek, şairin di

van edebiyatındaki ıncvkiinden, 

kıymetinden, şiirdeki kudretinden 

ve hayatından bahsedctPktir. Ah

med Hamdiden sonra c <lebiyat fa

kültesi talebeleri taratından Ba

kinin şiirleri okunacaktır. Vakit ! 
müsaid olduğu takd'•de ise bir 

perdelik bir oyun oynanması (Baki 

gecesi) programı dahiLndedir. Ba-

1 GÜZEL BiR KARAR l 

ÇokÇocukluAnnelere 
Madalyalar Verilecek 

Darbhaneye Beş Bin Madalya 
Yaptırılıyor 

S
ıhhiye ve 
İcimai Mu -
avenet Ve -

kalMi memleket
te nüfusun art -
masıru teşvik et
mek maksadile u· 
mumi hıizıssıh • 
ha kanununa bazı 

maddelerin kon -
masın, istemiş ve 
buna dair yapılan 
kanundı. bu. na -
zarı ıtibare alın -
mıştı. 

Buna göre alh 
ve daha fazla ço
cujiu olan anne -
!erden muhtaç o
lanlara nakdi yar 

Yaphrılmalda olan madalyalardan biri 

Türkün 
1 

dımda bulunulacak ve muhtaç ol-ı 
mıyanlara da madalyalar verile -
cektL 

- anası vatanı, vatanı 
anasıdır>. 

Arkasında da cçok çocuklu an

TOrk.kuşu 
am ı 

Kızlar Paraşütle Atlama~a 
Bir ~ok Erkekleri Geri~e 

Bırakıyorlar 
İnönünde açılacak olan Türkku

şu kampları için hazırlıklara şim

diden başlanmıştır. Türkkuşunun 

son üç senelik faaliyeti, Türk 

gençHğinin sivil tayyarcciliğe kar

şı esasen duyduğu temayül ve 

sevgjyi kuvvetlendirır.iştir. Bil -

hassa kızlar arasında sivil tayya

reciliğe karşı büyük bir alaka du

yulmaktadır. Kızlarımız, paraşüt 

ile atlama hususunda birçok er -

kekleri imrendirecek bir cesaret 

göstermektedirler. 

İzmirdeki paraşüt kulesinden 

büyük istüadeler elde edilmiştir. 

lstanbulda da yakında bir para

şüt kulesi tesis eclilecektir. Diğer 

taraftan (Türkkuşu) isminin (Türk 

kartalı) na tahvili etrafında bir te

mayül varsa da şimdilik buna lü

zum görülmemiştir. 

Bunun ilk kısmını y!ni fazla ço
cuklu annelere nakdi yardım faslı! 

1930 yılındanberi tatbık edilmek
te idi. Fakat annelere, analığın en 
şerefli bir mevki olduğunu gös -

nelere mahsus madall adır. keli- =============<'=! 

terecek olan madalyaların veril
mesi şimdiye kadar teahhur edi
yordu. 

meleri yazılıdır. 
Öğrendiğimize göre Vekfilet her 

şehirde alh ve daha fazla çocuklu 
annelerin mikdarını ve adresleri
ni tesbit edecek ve bütün anne -
!ere bu san'at1arının yüksek f" -
refile mütenasib ve merasimle ma
dalyalanm verecektir. Buna dair 

Memnuniyetle öğrendiğimize olan kanunun 156 ıncı maddesi 
göre Sıhhiye Vekiıleti bundan son- şöyle demektir: 
ra altı ve daha fazla çocuklu an

nelere madalya verır.eğe karar 
vermiş ve DarbhaneyP. beş bin 

madalya ısmarlamıştL-. Bu madal
yalar matbaaca basılmış ve hazır
J.anmıştır . 

Üzerinde (T. C.) remzi bulu -

nan ve bir madeni ko•·delarun al

tına takılmış olan madalyanın yü

zünde yavrularına sa.'"llmış bir an

ne kabartması vardır. Madalyanın 
kenarında da şu sözlE~ yazılıdır: 

•- Bu kanunun neşrinden son
ra beı·hayat çocuğu allı veya al
tıdan fazlaya baliğ olan kadınlara 
devletçe mükafatı nakdiye vcril
me$i için her sene S.hhat ve İç
timai Muavenet Vekaleti bütçe
sinde bir faslı mahsus açılır. Ar
zu edenlere nakdi mükafat yerine 
ihdas edilecek bir madalya verilir. 
Bu kanunun ne~ri tarihinde ber
hayat altı veya daha z'.yade çocu
ğu olan kadınlara dahi bu madal
ya verilir. 

de sona kalan takımla kız mekteb

leri voleybol şampiyonu final ma
çını oynıyacaktır. 

Şanıpiyonlara kupa verilecek -
tir. 

Erkekler Voleybol müsabaka -
lan: 

Kabataş lisesi voleybol saha -
sında: 

Birinci hafta: 8 nisan cumartesi 

Boğaziçi - Vefa 

İstiklal - Yüceülkü 
İkinci hafta: 15 nisan cumartesi 
Kabataş - Işık 

San'at - Muallim 

Üçüncü haita: 22 nisan cumartesi 
Haydarpaşa - Şişli 'lerakki ga-

libi ile İstanbul - Hayriye galibi. 
Kabataş - Işık galibi ile San'at

Muallım galibi. 

Dördüncü hafta: 29 nisan eu -
martesi: 

C 
ağaloğlundaki Halkevi bi -
nası büyültülerek tevsi 
ameliyesine devam edilmek

tedir. Şimdiki binaya ilave olarak 
yapılan ve iki büyük kısma ayrı
lan binanın temel atma merasimi 

bihniş, beton sütunların yüksel -
tilınesine başlanmıştır. Bina, bep 
beton olarak yapılacağı için in -
şaat ağır ilerlemektedir. Maaına -

fih, bu gibi bir ebniyede en zor 
kısım, temel ile birinci kat inşa

atıdır. Bu aksam tamamlandıktan 
sonra tefrişata geçilecektir. Yeni 

bina, jimnastik ve temsil olmak 
üzere iki faaliyet koluna tahsis e

dilecektir. Bilhassa temsil salonu 

lizerinde çok durulm~ktadır. Hal
kevi temsil ıı,ubesi, şimdiki halde 
faaliyetine Alay köşkünün ihü -

yaca gayri kafi salonlannda de
vam etmektedir. Gere'< Halkevi -

nin temsil şubesi, gerekse diğer 

bazı amatör heyeUer salonsuzluk ı 

ve sahnesizlik yüzünden çok sı -
kınlı çekmektedirler. Bilhassa 
mekteblerin müsamere mevsi -

minde bu derd, mekteb idareleri 
tarafından da kuvvetle hissedil -
mektedir. İşte Halkev!llin yeni 

temsil salonu; icabında bütün bu 
ihtiyaçları önliyebilecek b~ mü-

1 kemmeliyette yapılacaktır. Locası 

olmıyacaktır. Bütün sı.!on 725-750' 
kişi alabilecektir. Şehir tiyatrosu

nun 800 kişilik bir seyirci kütlesini 

ancak istiab ettiği dü~iınülürse ye
ni Halkevi temsil salonunun nasıl 

bir ihtiyaca cevab vereceği kendi
liğinden meydana çıkar. Sahnenin 
müteharrik olmasına, her türlü ı-

Halen muhtelif bin•larda bu -

lunmakta olan İstanbul vilayeti
ne bağlı müdürlüklerin bir vila -

======================================== Kabataş sahasında üçüncü hafta 
yapılan birinci ve ikinci maçın 

galibleri. 

ki gecesi. Eminönü Halkevi salon-

larında yapılacaktır. 

yet sarayında birleştirilmesi ka - 1-""""'.~ ..... ---------
rarlaşmış ve Dahiliye Vekaleti, 

Nafıa Vekaleti vasıtasile etüdlere 

girişmiştir. Öğrendiğimize güre 

İstanbul nafıa müdürü Bedri ve 
birkaç mühendis son günlerde bu 

işle meşgul olmak\adul;,r. Emni
yet müdürlüğü ve adliye, vilayet 

sarayından haric tutulmaktadır. 

Bunlar için ayrıca bir emniyet ve 

bir de adliye sarayı yapılacağı 

malumdur. Vilayet sarayında, mı.
kam, mcktubculuk, zirrıat, orman, 

Kızıla ya 
Büyük 
Yardım 

baytar, maarif, tapu, c!efterdarhk,I 

jandarma ve sıhhat müdürlükleri 
bulunacaktır. Mezkfır dairelerden Hüseyin 
kendilerine kaç oda lazım ol~tağıl Özba§kaya 

sorulmuş ve bu daire!er cevabla- Leon dilelı: 

rını nafıa müdürlüğün~ /.'Önder • 

mişlerdir. Öğrendiğinvze gön bu 

300 oda tutınaktarıd. Vi liıyet s1 -

rayı bugünkü etiıdler~ göre 300 

odalık olacaktır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 114 Yazan: M. Sami KARAYEL 

Hasan Can oralarda değildi. Pa- çıkıldı. Avlana avlana dönecelt
şa; mışıl mışıl uyuyan genci hem !ereli. 
seyrediyor, hem de uyandırmağa Paşa; Hasan Can yanında oldu-
çalışıyordu. ğu "halde tekrar orman geçidlerini 

Nihayet Hasan Can uykudan u- tutmuştu. Ne yapıp yapıp akşam 
yanmışh Kadı Paşa gıilerek: olmadan bir ceylan daha vurmuş

- Ne o, çok yorulmuşsun de -
Jikanlı? .. dedi. 

- Hayır paşam .. Demir gibi -
yim sayenizde ... Emriniz mi var? 

- Şöyle bir okkalı kahve içe
lim ... T~krar ava ba~lıyalım .. 

Kadı Paşanın bağıı tısına kahya 

ve Hafid Efendi de uyanmıştı. 
Kahveler içildi. Toparlanıp yola 

tu. 
Arlı, KemCYburgazdan Siliıb -

darağaya doğru gelıncğe başla -
mışlardı. 

Kahya ve Hafid Efendi de ker
vana karışmışlardı. Bunlar yine 
hiç birşey vuramaınışlardı. 
Kadı Paşa; kahkahayı bastı ve 
- Maşallah; eli boş ıfonüyor>ıJ

nı,ız efendi huretleri... 

14 yıldanberi Kızılaya büyuk 

yardımlarda bulunan Kapalıçar

ıııda Leon Dilek. ile Hüseyin Ö2 -

başkaya Kızılaym Eminönü şube

sine fahri aza seçilmişlerdir. 

-----
- Ne yapalım paş;a? .. Talih 

bize yar olmadı.. inşallah ya:m 
biz de sizi boş döndürüriız. dedi. 
Kadı Paşa; cevab ıcrdi: 

- Efendi hazrelierc sizi fazla 
rahatsız etmiyeyim ... 

- Aman Paşam; şeref bahşe -
dersiniz.. İmkan yok bu akşam 
salıvermem zatı fıliJerinızi.. Asıl 

tadı yarın çıkacak bu !~in .. 
- Pekfila, teşekkür ederim ... 

Amma; yarın da avlaramazsanız 
pay vermem sizlere ... 

Diyerek alay etti ve sözüne de
vamla: 

- Hasan Can kulunuz da m" 
şallah dayanıklı yetiş~ceğe ben -
ziyor _ Ava merakı çok .. 

- Evet paşam; · fakat, onu ava 
götürmediğimiz için mahrum ka
lıyor bu işden .. 

- Amma. iyi yapmıyorsunuz ... 
İyi bir avcı olacağa benziyor .• 

- Paşam, maliimu devletleri I 
vaktimiz az bu suret!;: Iazlaca uğ- 1 

Mektebliler Arasında 
Yapılacak Spor 

Müsabaka arı 
lstanbuldaki kız ve Prkek 28 lise 

arasında voleybol maçları ter-
tib olunacağını yazmıştık. Dün 

maarif müdürliığiınde beden ter -

biyesi muallimleri toplanmışlar 

ve voleybol müsabakalarının yer 
ve günlerini kur'a ile teshil etmiş

lerclir. Kızlar arasındaki müsaba

kalar İstanbul kız lisesi sahasında, 

erkekler arasındaki müsabaka • ) 
!arın bir kısmı Kabataş lisesi, bir 

kısmı da Deniz ticaret mektebi vo
leybol sahalarında yapılacaktır. 

Kızılar arasındaki müsabakalar: 
Birinci hafta: 15 nisan cumar

tesi günü saat 15 de. 

Erenköy - Cumhurıyet 

raşamıyoruz bu çocuklarla .. 
- Siz, onu bana gönderiniz, ben 

onu yırtıcı bir delikaPlı yaparım .. 
Deyince; Hafid Efendi sevincin

den göbek atacaktı. füç belli et
meden mukabele etti 

- Hasan Can, paşamızdan iyi 
mi?. Bu dakikadan itiharen emri 
devletinize tevdi ettiömi arz ile 
kesbi ~eref ey !erim .. 

Diyerek. emri vakii tamamla -
mıştı. Zaten istediği de bu idi. 
iO::adı Paşa; kofaylıkla Hasan Ca
na sahih olduğuna sevinerek Ha
fid Efendiye cevab verdi: 

- Çok teşekkür ederim efendi 
hazrdleri... Lı1tuf bu,'llruyorsu
nuz. Maksadım bu değildi ... 

- Çolı: rica ederim .. Hasan Can 
evlidımızdır. Zatı dedetlerinize 
hizmet edeceğine kaniim .. Elimiz
de büyütüp terbiye ettiğimiz bu 
çocuğu size vermek le şeref du -
yuyorum. 

- Teşekkür ederim 

Kandilli - Kız muallim 
Üsküdar kız enstitü'ü - ınönü 
İkinci hafta: 22 nis;,n cumartesi: 
Boğaziçi - İstanbul kız 

Çamlıca - Selçuk 

Şışli Terakki - İstiklal 
Üçüncü hafta: 29 n;san cumar-

tesi: 

Cumhurıyet - Erenköy galibi ile 
Ka~dilli - Kız muallim galibi. j 

Üsküdar kız - İnöni"t galibi ile 
Boğaziçi - İstanbul kız galibL 

Çamlıca - Kız Selçuk galibi ile 
Şişli Terakki - İstiklal galibi. 

Sonuncu hafta; galibler arasın
da çekilecek kur'ada ilk iki takım 

dömifinal maçını, bunların galibi 

- Diyerek sözü burada kesti. ı 
Artık Hasan Can Kadı Paşanın kö
lesi olmuştu. 

Fakat; Hasan Canı diişündüren 
Mihriban idi. Bu ışin çarçabuk o
luvermesine memnun olmamıştı. 

Çünkü; Mihribanla iJ<inei akşam 
yapacağı cünbüş yarıda kalmıştı. 

* Hasan Can, çok geçmeden Ka-
dı Paşanın sarayında hakim bir 
vaziyet almıştı. 

Kadı Paşa; Hasan Candan sor
madan hiç bir şey yapmıyordu. 

Paşanın akıl hocası bu toy deli -
kanlı idi. 

Hafid Efendi rolünü tamamla
mıştı. Kadı Paşa da kafese gir -
misti. 

Şimdı iş ihtilale g imişti. Ye
niçerileri bir biçimine getirerek 
harekete getirmek laz·mdı ve ni
hayet bu işın planı da tertib o -
lundu. 

Deniz ticaret mektebi voleybol 
sahasında. 

Birinci hafta: 

Darüşşafaka - Ticaret 
Pertevniyal - Galatasaray 

İkinci hafta: 

Haydarpaşa - Şişli Terakki 
İstanbul - Hayriye 

Üçüncü hafta: 

Darüşşafaka - Ticaret galibi ile 
Pertevniyal - Galata,rıray galibi. 

Boğaziçi - Vefa Galibi ile lstik
lfil - Yüceülkü galibi. 

Dördüncü hafta: 

Deniz tıcaret sahasında üçüncü 
haita yapılacak maçların galib -
!eri. 

Beşinci hafta: 6 ma~·ıs cumartesi 
Kabataş sahası dördüncü hafta 

galiblerile Deniz ticaret sahasında 
dördiıncü hafta galibleri. 

Bu müsabakalarda beynelmilel 
nizamlar tatbik olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ KlSJM 

YENİÇERİ İSYANI VE 
BABIALİ BASKINI 

Sultan Mahmud; Hafid Efendi 
ve bazı yakın ricali vasıtasile A
lemdar Mustafa Paşa ve taraftar
ları aleyhine çok geçmeden mü -
kemmelen planla Jiızım gelen ter
tibatı vücude ketirrnişti. 

İlk zamanlarda; halk tarafından 
bir halaskar gibi kabul ve telakki 
edilen Alemdar ve maiyeti çok 
geçmeden merdud bir insan olarak 
söylenmeğe başlamış!!. 

İmparatorluğu; düştüğü vahim 
vartadan kurtaran Alemdar, me
tin ruhlu, diırüst ve ahlaklı bir 
daği olduğu halde ve,iriii.zam olup 
İmparatorluğun kudut ve kuv -
vetlerini nefsinde cemevledikten 
sonra; yavaş, yavaş s~lİanat hul-j 
yasına kapılarak altın, elmas, sa
ray; cariye. gözde ve ikballere ta-ı 
p"ar bir hale gelmişti. 

CDevamı var) 

G 

Köy Bir Ceza 
Yeri mid;r? 

eçen gün eskı b;r muallım 
arkadaş bana şunları an -
!attı: 

- Milli Şef İsmet İPônüniın son 
beyannamesinden bir kere daha 
anlıyoruz ki, hükı'.ımtt bilha~sa 

köy davası üzerinde durmaktadır. 
Çiftçiyi daha randımanlı bır hale 
sokmak, köylüyü okutmak . Bu 

mevzular üzerinde, önümiızdek• 

yıllar içinde geniz ıslahat tedbır
leri alınacağını anlıyoruz. Fakat 

size daha yakın senelere kadar 
Maarif Vekaletinde hiikım c:an 

bir zihniyete işaret e ;r,ek ister m. 
Vekalete nazaran, köı· bir ceza 

yeri idi. Mesela, kasauada, şc'ıırde 
bir muallimin tecziye>ı lazım gel
di?. Kadrolar yapılırken, köye 

nakledilirdi. Muallim .köye nakle
dildiğini duyar duymaz. k~ndısi

nin cezalandırıldığını anlardı. Ar
tık köy, bir ceza çekrr.e yeri idi. 

Muallim, bu ceza yerinden biran 
evvel kurtulmak için uğraşır, du
rur, hazan, bu didişrr.e yıllarca 

sürerdi. 

Artık, bu ceza müddeti o mual
limin zekiısına, eşinin dostunun 
nüfuz derecesine göre, çok veya 
az olurdu. 

Köyü bir ceza yeri olarak tehli<
ki eden Maarif Vekiileti, bu telak
kiyi, gayet tabii olarak, muallim
lere de aşılamış olmaz mıydı?. B -

naenaleyh, ilk defa köye tayin e
dilen bir muallim de, br felakete 
uğramış kadar üzülür, köyün yo
hınu şehre çevirmenin kolaylık

larını aramağa koyulurdu. 

Köye giden muallımin esas fonk
sionu, yolu şehre çevırmek ol -
duğuna göre, ondan tedrisi rar.
dıman bekliyenlerin aklına şa~

maz mısınız?. 

Çok şükür, her eski telakkı gıbi. 
bu telilli de tarih oldu. 

RESAD FEYZİ 

İnhidam 
Hadis~si 

Sekiz kişinin ölümü ve on bir 
kişinin yaralanmasile ncticclene , 
inhidam hadisesi tahkikatına de
vam edilmektedir. 

Bir tarfüın kc if iç:n hı12ırlıkla: 

yapılmakta diğer taraftan da a· 
partımanın mimarı aranmaktadı . 

Mimar belli oldukta,, sonra ken
disi sorguya çekilecektir. 

Atatürk Köprüsü 
Başındaki Meydan1ar 

Atatürk köprüsünü1• iki başınc: ı 
iki bulvar yapılacaktır. Burada y, -

pılacak istimlakleri k~rşılayacak 
tahsisat tahsisat heniiz me\•cud 

değilse de istimlak işinin mua -
melesi durdurulmıyacnktır. Bu ·; 

için iki bilyon liraya ihtiyaç var
dır. Bu paranın İstanbul tramva.· 

ve elektrik varidatından bir kısım 
para ayrılması sureti!~ Nafıa Ve

kaleti tarafından verilmesi muh
temeldir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Yaz Tarif esi 
Başlamalı 

Havalar deiltlL GllDdılllerl a
d.a.ma.kdh steak 7ap1.)'or. Sokak -
larda paltosuz. pardesösüz, şap

kası:ı dolaşanlar her ıün biru 
daha çoialmalıtadır. Nerede be 
7aza mahsus etlence 7erlerl aeı
laoak. 

Buna raimen slnemal:ır hili 
kış tarifesini tatbikte devanı edi
yorlar. Jla1bukl her sene nisana 
dotru butü.n ainemal:ırda bir yas 
faaliyeti başlayıp l"iderdJ: Tarl -
feler lnd!rilirdi, birinci vizyon 
fillmh·rin ikisi, Ü('Ü birden l'ÖS -

terlllrcll ve salonlann :raz ha a -
ratm.a yun olmaması çln azami 
tt"mlzllff' rtaJeL edJJlrdJ. 

Şimdiki balde bu faaliyetlerden 
bir taneolııe bile şahld olamadık. 
8"1ecllye ll<bsad ve lemhlll< mıi
dlİJ'lüklerlnln flmcllden lıeplmidn 
derdi olarak kaq;ımıza cıkan bu 
mesele Ue mewuı olmalarını dt
leriL 
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1 Avrupa İşleri ve İngiltere 1 1 Meraklı Şeyleri [ 
ÇUBUK MODASI VE lngiltere Fransa'ya 

·vardım Etmelimi? 
K admların.. pubııl< sıbı •nın. ırl- '•••••••••••••••••••••••••••n••••••••••ı•••••• cara attWkları kullanmalan lbO• \ • 

Usa l'&PU DD.Dolun07ordu. 
llalbııl<J, LondraJUn m .. bur arıı.ı -

lerinden l\latmuel Bri«ton on pat • 
mak uzunlu.tunda (metronun üçte bl
ı1) bir atızlık kullannu7a başlamış. 

SENELER ... 
Askerliğin Kabulünü f'1ecburi 

lstiyenler ve lsfemiyenler 

Bu atızlık, daha doirusa pubrık kı.
> a renkli akikten ve lkl parçadır. Par
paıan blrıblrlne lulluran halka pli • 
tinden ve pırlantalarla süslüdür. 

Uzuu afu;Jıklar Parlsde pek ral°l'et 
rörmemiştlr. Fakat Amerl.kada akslnel 
Bütün kadtnlar, bllha"sa slnema y!l
dı.zları yarım metro uzunluğund.& a
tızhklarla sigara lçmiye ba,tamıı,lar. -----

iki Noktainazar Çarpışıyor 
Greta. Garbo, üzeri kı,-meUl &aşlar .. 

la süslü bir çubuk yaphrmııttll', B·.a 
~ubuk sa7m 7ıldıza 5,000 dolara mal 
olmUŞtur. 

i ngiltere hükümeU ~in son 
zamanlarda gıtgide ehem • 
miyeti artan bir meselenin 

nıe.!>u. i askerlik l>ahsı olduğunu 
tekrara lüzum olmasa gerek. 

Mecburi askerlik kabul edilir 
ı- • cdı 'tlez mi?. Bunu İngilizle
"'tı 0<cndi halledereklert bir mese
l d i3ııgün muhakkak olan bir 
Ş<'Y v•rsa inci:terenin denizde ve 

na • la kuvvetlendiği kadar kara -
da ~ ku vvetıni arttırdıkça art -
ttrrna.;.,ıdır~ 

Avrupada çıkncak tır harbde 
lngı z kuvvetleri ne tesir icra e
ıKı·ck v" Fransaya İngilterenin 
\ ırdımı ne sekilde olacak? Bu 
11 < .e_ ~ Fra;sızları ve İngilizleri 
son derece düşündürmektedir. İn· 
gıl ılerin pek tanınmış askeri mu
h rr rı Liddel Hart'ın buna dair 
•Taymıs. de çıkan yazılarından 

bu ,i lunlarda evV<!lce bahsedil • 
ın. .ı. Buna göre İngiltere müs -
~kbel harbde ancak tedafüi bir 

'uz 'ette k-akcaktır. Çünkü im· 
p , rluk için lazım olan kara 
ku\·veı;enni Avrupaya çıkararak 
,rad rr.üessir bir rol oynamasına 
ımk,ın kalmıyacaktır Bundan çı· 
kl ı ı •ce bedbındir. Fakat Fran
• _ vapacak•. Çekoslovakya or-

:a<ıa kalktıktan sonra artık Fran-
bu müttefikı kaybetti. Ondan 

ı;clecek .Yardım da kalmadı. Fran· 
s.ıv ardım için İngilh:lerin Av· 
rupa kıt'asına ehemmiyetli su • 
rette asker çıkarmaları mutlaka 
Uiz·m geliyor. Bu askeri muhar· 
ririıı müdafaa ettiği esas şudur: 
Fransanın yardımına çok asker 

• ._-::.fi, .;. .. 

ÇEKİRGE YAGINDAN SABUN 

Tartılara hi.ıcum ve ekinleri barab 
eden bu muzır hayvanları bllmiyen 

yoktur. 
Amerlkaılar, çeklrrelerden lstJfade 

çarelerini aramtŞlar, nihayet bulmut

l:ır. Yağından tuvalet sabunu J'&pmak. 
('ekirl't-l~r toplanıyur, ezlliyor, sı -

kılıY01', 7ağl ('lkarıhyor. Sonra tasriye 
olwıu:rorm~ Cekirce yailarından 

yapılan sabunlar ucuza maloJduğu için 
çok rağbet cörüyurmuş. Açıkgöı:lere 

ı 
bir ı;ervet kaynağı daha açıldı demek! 

• BiR AMELİYAT 
ı_ 

' 
Sov,-cı crki.nından biri, Parlse C'e· 

lir, maref operatörlerden birine mil· 
ncaatla amellyat yaptırmak lstedlilnl 
aöyler. Operatör: 

- Demek behemehal amel17a& ol • 
mak istiyorsunuz!. 

- Evet, blr an evveL 
- Ameliyatın slze ne7e malolacafı· 

aı blllyor musunuz!. 
- Bel5 7ok! Zcnrtnım •• 
- Çok mu?. 
- Evet... 

Fransız Cumhurreis• Lübron son Londra seyahatinde lngııı.: 

- Şu halde ameliyat loln 3 mttyon 
500,000 frank verecekslJtlı, Büküme
tlnlzln iktidar mevkllne g-eçmesUe kay
bellltlm servelln mukabili ... Kralı VI inci Jor;la beraber 

gönderllemiy•ecektir. Onun için 
İngiltere ancak mahdud bir nis
bet dahilinde Avrupaya asker çı-

kartabilecektir. İngilter~ en ziya -
yade dunanmasını kuvvetlendir· 
meli. Büsbütün denizlere hakim 
olarak düşmanı abluk~ altına al· 
malı. Ayni suretle hava kuvvetle
rini arttırmalı. Gerek İngiltere, 

gerek Fransa tedafüi vaziyetten 
çıkmamalı. İngiltere her hususta 
kendisini çok iyi koruyacaktır. 

Fransa da öyle! Bir kere düşma
nın tararruzu defedildikten sonra 

.iş kolaylaşacaktır. Ondan sonra 
uzun zaman beklenecek, düşman 
iktısaden eriyecek, nihayet harb 
tedafüi vaziyetten çıkmamış olan 
Fransanm ve İngiltereni-n lehine 
netıicelenecek ... 

- Anlayamadım.'!. 

- Bu para11 RWI htilcn.a tahviline 

7alınn~ıım. 1 

Sovyet zen.giul. cevab vermeden çık- , 
mış, rltmlş ve bir daha l"Öriinmemlt -
tir. • 

1 

Bu noktai nazar İngilızle-rin ha- LA""' L E 
şuna gitmiyor değildir. Çünkü te- ..-..ııııı-- ,..1111,!ıı. I 
da.fili vaziyette kaldıkça İngiliz- 1 San'atın, ilmin,. ve fennin 
ler için büyük büyük ordular VÜ· / en son tekamülünü bir araya 
cude getirmek, asloer yetiştirmek toplıyan bu sinema sarayında 
için mecburi hizmet usulünü ka- göreceğiniz filimlerden birkaçı: 

bı.ıl etmeğe lüzum kalmıyacak. KEŞiF ALAYI 
Fakat Liddel Hart'ın hulasa e- ERROL FL YNN _ OLİVİA 

dılen bu noktai nazarına karşı DE HA VİLLAND 
diğer bir noktai nazar vardır . 
Meb'us general Spears da İngiliz ŞAFAGA DÖf\'ÜŞ 

K öşedeki lambanın altında 

oturuyorlardı. Uzun süren 
muhavereleri bir müddet 

k<!.SildL Ferhat: 

- Biliyor musun Nebahat bu 
ayın 20 sinde tam yinni sene ola
cak. 

Nebahat başını kaldırmadan 

sordu: 
-Yi:m ene mi? Neyin yirmi 

senesi bu?. 

- 3cn ilk gördüğüm, sesini 
dinledıgim günün yirminci sene
si ... O ak.sam, baban bi'rkaç ar
kadaşını davet etmiştL Ben ilk 

defa sizin eve geliyordum. İçimde 
öyle l:ıir heyecan vardı ki tah -
min edemezsin. Seni görmeden 
senin güzelliğinİ'll methini dinle
miştim, işte tam yirml sene ol

du. O gündenberi!. Herşeyi ha
tırlıyorum. Herşey bugünkü gib~ 
taptaze, hıç bir şeyini kaybetme

miş bir halde gözlerimde çanla • 
nıyor 

O akşam .. Ayağımın ucuna ba
sa basa salona girmişbiın. Davetli
ler toplanmış, musiki başlamıştı. 
Sen piyanoda şarkı söylüyordun. 
Herkesin kulağı ses.inde, gözleri 
çok renkli saçlarında idL 

Bilmiyorum neden, bahan ayak
ta duran birçok gençler arası:ıda 
tana, seni göstererek •kızım!• de· 
di. Sen o zaman çok gençt;n. B~;. 
ki, hakikaten çocuk deneced; yaş· 
ta idin. Seni ben o akşam sevdim. 

Nebahat başını kaldırdığı za -
man iıwe yüzüı.ün güzelliğini bir 
raz sılebilmişb. Gözleri, gene o 
derin manasına sahip, dudakları 
bir çift taze kirazdı. 

- Dinle sevgilim, beni bütün 
ömrümce sana bağlıyan o günii 
sevgı qayramı yapalım. O gÜ.nü 
kutlamak istiyorum. Yirmi sene 
içinde sayısız muvaffakiyetler ka· 

zandım. Fakat, asıl muvaffakiye
tim seni sevmektir. Bu ayın yir
misinde bir toplantı yapalım. Bü

tün tanıdıklarımızı, bilhassa o za· 
manki arkadaşlarımızı davet ede
lim. Sm yirmi yıl evvel söyledi-. Harb ve Fülüt mptbuatında nqşrettiği yazılarla 

tanınmıştir. General diyor ki·~ 
' ğin şarkıyı &Cr;lersin.... Br tek DANİELLE DARRİEUX 

PARİS IŞIKL.l RI 
TİNO ROS.31 - MİCHELE 

ALFA 

Eğer İngiltere havadan taar • 
ruza uğrarsa bunun neticesi Fran
sa için de pek elim olacaktır. Ayni 
zamanda Fransanın mukavemet . T Q V A R j C H 

mısra söylemez misin?. Anlıyo • 
rum; ekingenliğinin setebini an· 
lıyorum. Fakat senin sesin benim 
için ayn.idir. 

1 Nakleden : M. K. \ ---

Ve .. sen o şarkıyı benim için söy 
liyeceksin!. 

• • 
N ebahathı sesi uzun zaman kıy· 

metini kaybetmemişti. Bir çok 
menfaatler için verilen müsame
relerde onun sesinden istifade e
derlerdi. 

Fakat ser>eler geçince eşi pek 
az bulı.ınan o güzel ses yavaş ya-

vaş sönmeğe başladı ve.. bir za • 
man eşsiz bülbülün sesi çıkmaz 
oldu; sustu! 

• • Yirmi haziran akşamı mısa 
fırler salonları doldurmıya baş • 
!adı, ev sahibleri sevinçle misafir
lerini karşıladılar. Meşhur bir pi
yanistin piyano başına geçmesile 
beraber salonu derin bir sessillık 
kapladı. Kem:ıruıı refakatile ça • 
lınaıı •karanlık geceler• in nağ • 
melcri çok beğenildi. Sesi kadar 
kendi de güzel bir genç kadın .şo
pen• den parçalar okudu. Fakat 
Ferhada göre bütün seslerden gü
zel karısının sesiydi. Ve biraz son
ra bu kalabalık önünde karısının 
yaratacağı son mucizeyi dü~ün -
dük~ heyecandan yerinde dura
mıyordu. Biraz sonra piyanonun 
başında toplanan kalabalık ara 
sında N ebahatin sesini işitince şa
§ırdı: 

- Hayır, diyordu. Bu gece söy· 
liyemiyeceğim için afiını dilerim. 
Çünkü müthiş soğuk almışım. Göğ
süm ağrıyor. Sesim çıkmıyor. 

Nebahat yalan söylüyordu. Mi
safirlerln ısrarlarına oldnğu gibı 
kocasının yalvaran bakışlarına da 
&:dırmad;., Vakit epeyce geçmişti. 

Davetliler gittikten sonra Fer
had balkona çıktı. Karısına biraı 

(Devamı 7 inci sayfada) 

l f Radyo f 
1 Porgramı 

Ank•ra Radyosu 
•11othf 

17,!S KODUflll& (İnlullb larlbl den
lerl - Halkevlnden naklen). 

18.30 Procram. 
18Ji Müallt (luıllf ııaıfonllı: pWt-

lu). 

19 Konuflll&. 
H,15 Türk mUslfl (fuıl lıeYell), 
CcJAl Tokae. ,,.e arkad .. lan. 

20 Ajans, meleoroloJl haberleri, ııl
raaı borsaı;ı (rlal). 

20.15 Türk ınüzlfL 
Çalanlar: Vecihe, Cndel Ç&fla. R ... 

flk Forsan, Kemal Nl7azl Seyhwı 
Oku7anlar: Müze77en Se.na.r, Mah

mul Kannd ... 

1- Suzinak ~ren 
Z- Hacı Arif Be7ID - Suzinak ... ıı:.. 

Beni blz&T ederken. 

ı- Blrlstonun .. Smlnall:: tarkı • 
Görlince rerd.anında. 

'- Hacı Arif Be7ln - Mahur .. rkı
Senlnl., durmak derdlnak eyler benL 

5- Dede EfendlnJn - Rast tarlr.ı • 
Karlı dajı aııdım da cddlm. 

edemiyeceği herhangi bir taar - ,

1 
CHARLES BOYER • 

ruz İngiltere için de felaket teş· 1 CLAUDETTE COLBERT 
kil edccek~ir. Bir or~~ kola.yca vü- v AT AN KURT ARAN 
eude getımlemıyeeegıne gore İn· 

BAY TEKİN11 
' EN i 

S- Rasi şarkı • Çalıma bak efede. 
7- Faiz Kapane1 - llilse)"nl p.rkı -

Aman dallar canımı dallar. 
il- S. Kaynıılt - HÜSfırni ııukı -

AJ'rılılt: yıldönUmU. giltere Fransanın teşriki mesaisi ARSLAN 
her ki taraf için a.'ker bulup ye- ERROL FLYNN - OLİVİA 
ti§tirilem>yeceğinden Fransızlar DE HA VİLLAND 
endişe ediyorlar. Fransa uzun za- HAYVANLAŞAN 
man düşmanlarının taarruzuna İNSAN 

JANE GABİN· 
SİMONE SİMON 

SHALL WE DANCE 
GİNGER ROGERS -

FRED ASTAİRE TAKSİM 

Dünyalarda 
(FLASH GORDON) 

Senenin en büyük macera 
Filmi... Dünya heyecan ve 
helecanının rekoru... Önü • 
müzdeki cuma matinelerin 

den itibaren 

Sinemasında 
f',ilüt, Fransızlann an'anevi çalgılandır. Fransız donanmam bir 

tara, tıııı harbe hazırlanırken, Fransız bahriy11 askerleri, istirahat an· ı 
larım böyle fii.lii.t çalarak geçiriyorlar 

kat;ı tedafüi vaziyette kalabile -
cek mi?. Buna verilecek cevab 
menfidir. Çünkü 914 Umumi Har
binde eğer İng>Hz orduları gönde
rilmemiş olsaydı, Fransa diliman 
taarruzlarına karşı müdafaayı te
sis ed~miyesekti. 'Eğer İngiliz kuv
Voetlerı gönderilmeseydi, Fransa 

EMİL ZOLA Başlıyor. 15 safha • 30 kısım tekmili hirden 

Diyordu. 
Doktor gittikten sonra, Güney evir; içinde bi

raz dolaştı, dolı.ştı, Fazıl'ın yazı odasıııa girdi. Ka
fasının içinden konuşuyordu: 

Fazıl iyi oluyor. Hastalığı hafif geçiyor. 
Hekımler memnun. Hepsi \Üzel Fakat, şu adam· 
cağmn nesi var. nesi yok bir türlü iy 'ce öğrene
medim. Ne olsa gene benden saki< dığı daha bir 
,ok şey !eri var! 

Ve bu merakla yazı masasının başına oturdu, 
btrc ı birer gözleri açmağa, içlerin! karıştırmağa 

başladı. O, hep tapu kağıdı, banka çclci, para hesa
bı gibı şeyler aııyordu. Fakat, masada hiçbir şey 
bulumadL Yalnız bir not defterinin yaprağında iki 
num:lra vardı. 

İş Bankası 16.795, Osmanlı Bank8sı l.896. 
Kendi kmdisine: 
- Acaba bunlar ne? 
Dedi, düşünceleı;jni sürdürdü: 

Hesap numarası mı?. Para tııtaı·ı mı?. Pa· 
rası bu iki banl·ada mı?. Eğer bunlar parası ise 
17 l•l bin Jiranııı !<:inde bir şey, ben daha çok u
mu~' •rdum. 

\'(• l:ıir türli· lıı rliistinc~erinin iç111den çıka-

(Devamı 7 inci sayfada) 
PAUL MUNİ Bu filimde göreceğiniz harikaları yarınki ilanlarda okuyunuz. 

• 

YOS A 
No. 114 -----Yazan: J;'TEM İZZET BENİCE ___ .. __ _ 

En son çekmeyi kapatırken kiığıdların arasın· 

da bir anahtar gözüne ilişti. Anahtarı eline aldı 

baktı: 

- Bu ne anahtarı acaba? Masanın değil.. Ki· 
tap yerinin de değil. Evde bunun açacağı hiçbir 
şey yok., 

Anahtar iki taraflı ve dişi idi. 

- Bu her halde bir kasa anahtar: olmalı.. 

Dedi, sonra daha dikkatle baktı. Anahtaru. 

sapında bir numara vardı: ıoı. 

- Bu, her l:alde bir kasa anahtarı olmalı. Ben 

nasıl olsa bunu öğreneceğim!. 
Diye yerinden kalktı, anahtarı beraber aldı ve 

adımları yürürken zihni duı-madan: 

- Bu anahtar .. Bu anahtar .. 

Diye bu kör düğümü çözmeğe çal sıyordu. 

Ertesi sabahtı. 
Güney yurda gitti. 

YURDDA 

Doğru başhekimin odasına girdi. 
Bu, kocasının odasıydı 
Servis vakt; idi. 

Ramiz hastadayclı. 
Odaya göz gezdirdi: • 
- Kasa bu odada mı acaba?~ 

Masaya baktı. dola.blara baktı, her yeri araştırdı. 
- Bı.ı anahtar bunların hiçbirinin değiL 
Dedi. Ramize duyurmuşlardı. Geldi: 

- Hoş geldiniz?. Fazıl nasıl?. 
Güney: 
_., Geçiyordıım. Uğradım. Belki Fazıl'a bir di

yeceğiniz olur diye. Kendisi iyileşiyor. Rüştü Çap
çı dün yine ,geldi. Çok memnun ayrıldı .. 

Dedi. O, kocasının işlerine bakan Doktor Ra
miz'le konuşurken koridordaki iki genç doktordan 
birisi de ötekine: 

- Nesine gerekti bu adamın evlenmek. Tap
taze kadını ba~ına bela aldı.. Sade, ona bakmak 
bir adamı eritnı,.ı.- için birebir .. 

Diyordu! 

• BANKADA 

Bir polis müfettişi kafaıs bir ol gun!ın ardın 

dan nasıl çalışıısa onun beyni de öyle çalışıyordu. 
Yurttan çıkar çıkmaz bir taksiye atladı, Osmanlı 

Bankasının önünde indi. Bır masadaki işyardan 
sordu: • 

- Bı.ı bankanız kasalarından birfünin anah· 
tarı mıdır?. 

Genç işyar bir anahtara, bir de güzelliğile bü
tün bakışları tılısımlı gözlerine çekel' kadına 

baktı: 

- EV'et .. 
- Bizim bankanın kasa anahtarlarından .. 
Ve sapındaki numaraya göz gezdirdi: 
- İstanbul direktörlüğündeki kasaların ola

cak .. 
Diyerek anehları eline aldı: t.ntA ıweA8<JI 

1-- Erzurum mayası - Yavru kar· 
ban humar cözlllm •• 
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ICS) aa aa v İlmi Meseleler Etrafında '. Ş A _K_A_. u=o lYJ Y lYJ e 
insanlar Merihe Ne KARAKTE~STIK BtR 

1 K ca <dl o ın 
1 İTİRAF 

Vakit Gidecek? W
emek sonuna erince hizmet
çiler kahveyi getirir. Ma -
dam. misafirlerinden birine 

sorar: 

Saniyede 500 Kilometre Sür'at Elde 
- Şeker ister misL.-ıiz? ... 
- Hayır, madam ... Kahveye şe-

ker koymak mutadım değildir. Fa• 
kat bazan karışık ve fena olursa 
bir şeker atarım ... Edilince, Bu iş Kabil Olacak Birkaç saniye geçtikten sonra: 

- Rica ederim ma:l.am bir şe
ker lı1tfeder misiniz? .•. 

1 

p 
Yazan: REŞAD FEYZi 1 

rofesör Salih Murad, bana 
bir sigara uzattı. Sonra, onu 
merakla dihleır.eğe hazırlan-

rnıştım. 

- Üstad Merih bahsini konuşu· 
yorduk, dedim .. 

- Ha .. Evet.. Meri:1 bir yıldız
dır. Bizden çok uzak.. Ay da öyle. 
Fakat, size bir şey sEylesem, hiç 
de mübalağa yapmış olmam .. Bu
gün, ay da, Merih de iıllmler tara
fından, dünyadan daha iyi biliniyor 
ve tanılıyor .. Büyük teleskoplar, 

lletlerle, gerek ayın ue gerek Me-( 
rihin her nevi faaliyeti tetkik e -
dilmiş, en ince hesab lar yapılmış
tır. Diyebilirim ki, henüz dünya· 
nın keşfedilmemiş mıntakaları 

vardır. Meseıa, kutupların her 
noktasına henüz gidilmemiş, a • 
damakıllı ilmi tedkikler yapılma
mıştıı. Yine Afrikada öyle nehir 
vadileri vardır ki. karış karış bi
liniyo~. denemez. Fakat, alimler, 
Meribi ve ayı daha iyi tanıyorlar. 

En mühim mesele ŞLıdur: Me -
rihde insan var mıdır? Bazıları 

var, bazıları yok diyorlar. Muhak
kak ki. Merihde insan vardır. Yani 
canlı mahluklar vardır. Fakat, in
san diyince, bizim gibi insanlar 
halı " getirmeyin-. Bızim gibi in· 
son lor yalnız küreıdzde yaşar. 

Çünkü bu hayat ve tabiat şart • 
ları ancak böyle cani: mahluklar 
yaşatabilir .. FalCat, Meı"ihdeki in
sanlar muhakkak ki bizim gibi 
değildir. Orada hayat şartları, ta
biat. mhunet, havanın terkibi baş
kadır. Orada da biz yaşıyamayız. 
Eğer insan kelinıesın• her nevi 
~anlı mrhluklara vermek kabil 
ise, Merihde de insanlar vardır. 

denebilir. Mesela, oradaki hava ve 
suhunete göre, Merihdeki insan
ların ciğerleri bir mar.da ciğeri ka
dar, büyüktür, denebilir. 

r,ı:erihde suhu.net azdır. Üstüva 
hattında bile suhunet çok düşük -
tür. Bilhassa geceleri, Merihde sü
hunet nakısdan çok aşağıdır. 

Merihde ve aydaki tabiat arı -
zaları kuvvetli tcleskııblarla bu
gün iyice görüle biliyor Hatta ha
ritaları bile yapılıyor. 

Salih Murad, Mcrihı öyle güzel 
anlatıyordu ki, İstanbulun bir kö
şesinden bahsediyor. zanneder • 
sin iz .. Ü stada, bir gün gelip, dün
ya insanlarının Merihr• gidip gi • 
demiyeceğini sordum. Hatta. latife 
ettim: 

- Bu kabil olursa, hiç fena bir 
şey olmıyacak. Çünkü, arz artık 
insanlara dar geliyor. Nüfus ço
ğalı~·or. Müstemleke taksimi işi r 
kavgalara, harblere s>beb oluyor .. 
Merihe gidip gelmek de mümkün 
olursa, bir kısım devletler, say -
flyeye gider gibi, oraya kadar u
zanırlar, müstemlekeler kurar
lar, dedim .. 

Salih Murad güldü. Dedi ki; 
- Merihe gitmek belki bir gün 

~elecek kabil olacaktır. İlme gö
re, Tabiat kanunları kayıdları için

de olmak şartile, hiçb:r şey gayri 
mümkün değildir. Merihe gitmek, 
ötecl~nberi üzerinde çalışılan, dü
süııulen, uğraşılan bir mevzudur. 
Bırçıık alimler, bu arada, bazı 

fantezi meraklılan ve meczublar 1 
Merıha seyahat etmek hulyasına ı 
kapılmışlardır. Bu hususta birçok 
tecrü,beler vardır. Balonlar, hu
susi makineler, tayyareler ya • 
pılmıştır. Bu uğurda cldukça mü
him masraflar göze alınmıştır. Fa
kat, bugüne kadar ınüsbet bir ne
tic0 elde edilememişl.ır. Merihe 
giımek bir hava mespı,.sidir Kil· 

Halbuki tayyareler bile en çok saatte 500 kilometre gidiyor 

remizi çevreleyen hava dünyadan da, Dünyanın havası bitmiştir. Boş
uzaklaştıkça azalıyor. Tazyik ek· luk başlamıştır. Bu boşluğu nasıl 
siliyor. İnsan güçlüklP nefes ala- katedebiliriz. Komprime hava ile 
biliyor. Hatta bu günçlük 8·9 ki· mi?. Bu boşluk, Merihir. havasına 
lometre irtifada bile şiddetle his- kadar devam ediyor. 
sediliyor. Bu irtifaa çıkan tayya- Farzedin ki boşluğu katedebil
relerdeki insanlar, teneffüsü ko • dik. Fakııt, Mer,ilıln havasına ge
laylaştırmak için hususi aletler lince, bu hava ile teneffüs bizim 
kullanmağa mecbur kalıyorlar. için kabil değildir. Çünkü, Bu ha
Daha çok irtifaa yüksellnce tenef- vanın terkibi başkadır. Bizim bün
füs imkanı daha azalıyor. Nihayet yemizde ve yapılışımızda, bizim 
bir yerde hiç kalmıyor. Yani ora- (Devamı 7 inci sayfada) 

=======================================================-
Eski Roma'da Berberler 

Traş Olmak 
Saat Sürerdi 

Bir Çok Kimseler Sakallarını 
Cınbızla Çıkarırlardı 

Bııgilnkii berber dii kkdn!arında ' bir tıra§ 

MÜŞKÜLPESEND BİR 

MÜŞTERİ: 

Birahaneye girer, masanın bi· 
rine oturur, garsonu çağırır: 

- Garson ... Bana bir düzine 
istridy.e getir ... Fakat ne çok bü-
yük, ne de çok küçük ... Ne çok 
etli, ne de çok tuzlu olsun ... Son-

' ra dikkat et soğuk isterim ... Hem 
de çabuk ... 

Garson.- Peki bayım... Müsa
adenizle sorayım: İç~erinde inci 
de bulunsun mu, bulunmasın mı?. 

BLOH'UN SEVİNCİ: 

- Demek doktor ,idrarımın tah· 
lilinde ne şeker, ne albümin, ne 
de bw1a benzeı· bir pislik çıkmadı 
değil mi?. 

- Hayır! Mösyö Bloh ... Müste
rih olunuz .. Bunların hiçbiri yok. 

- Müsaade eder misiniz bunu, 
telefonla karıma söyliyeyim?. 

- Hay hay! Mösyö Bloh ... 
Bloh ,hemen telefonu açar, bü

yük br sevinçle karısına şu söz -
!eri söy leı·: 

- Rebeka, sen misin?. Ben, dok
torun muayenehanesindeyim ... 
Müjde ... Doktorun yaptığı tahlil 
90k iyi netice verdi. Ne benim ne 
senin, ne küçük İzakın, ne küçük 
Jüditin, ~ de dostumuz Jakobun 
idrarında ne albümin, ne şeker, ne 
de bunlara benzer bir pıslik var. 

TRAYAN'İN HEDİYESİ 

Roma imparatorlarından Tra -
yan, yaverlerinden birine bir kılıç 
hediye etmi§ ve şu sözleri söyle
miş: 

- Bu kılıcı al! İyi hareketimi 
görürsen lehime, fena hareketimi 
görücsen aleyhime kullan!. 

Yeni Bir 
İnsan 
Kasabı 

Tayyarelerle Takib 
Edilen Haydud 

N 
evyorktan bildirıldiğine gö
ırı! Dudand adlı birisi, geçen 
pazartesi günü, mevsimsiz 

avlandığı için tevkif olunmuş, a
di bir cürüm değil mt? ... 

Halbuki Durand, bir süt şişe
sile hapisane gardiyanının kafa -
sıru patlatarak kaçmış Akraba -
!arından birinin evin€ saklanmış. 
Az sonra üç polis rnell' uru kendi
sini tevkife gelmişler. Duran bun
ları görünce duvarda asılı duran 
Qir tüfengi alarak üç cıefa ateş et
miş, polislerin üçünü de cansız ye
ı-c sermiş. 

Sonra, bir otomobil ile (ayıdişl 
clağı) na gitmiş ... 

Yüzden fazla gönüllii takibine 
skiden, Romalılar da,, Yu
nanlılar gibi sakallı idi. Bı· 
yıklarını, sakallarını tıraş 

Tıraş olmak. biı' derd, bir azab- çıkmış. İki polis köpeğ~ sayesinde 
dı. Şimdiki gibi çelik usturalar katilin izini b•ılmuşla". 

etmeyi ayıb sayarlardı. 
Yunanlılar, Büyük İskenderin 

emrile sakallarını kestiler. Yüz 
elli sene sonra Romalılar da Yu
nanlıları taklid ettiler. 

İsadan iki yüz -sene evvel İsre
konsül Titüs Kentinüs Flamiüs'ün 

uzun bir sakalı vardı Bir nesil 
sonra mukallidler azaldı. Spinon 

ve Emilyon her sabah tıraş olur
du. Kırk sene içinde, bütün İmpa
ratorluk dahilinde sakallı kimse 
kalmadı. 

Romalılar kendi kendilerini tı

raş etmezlerdi, etmesini bilmez -
!erdi Mutlaka bir berbere müra
caat crl"rlerdi. 

jiletler yoktu. Tremor'ların, Et • Dağın en yüksek tP.besine ta -
rüsk'lerin kullandığı usturalar hassün eden insan kas:ıbı kendi

bronzdandı. Kultri ve Kulteli bı- ni müdafaaya hazırlaıımış ... 
çakları ile de tıraş olurlar, tırnak- Gönüllüler ve zabıta memurları 
larını keserlerdi. kendisini muhasara ıııtına almış-

B b !ar, fakat, etrafı yüksek kaya • 
er er; ikide bir biley taşına • . . 

tu .. k .. r.. b ki !arla mahfuz oldugu ıçın yanına 
u ur, ıça arı v& usturaları ki 1 .. . ya aşamamış ar. 

surer, bılemeye çalışırdı. Çene ve· Düran iyi bir nişancı imiş. Ya
yanaklara sabun sürülmez, kuru nında da beş tüfenk, bir hayli 

kuruya tıraş olunurdu. Daha doğ- kurşun varmış. Öldürdüğü hay -
rusu kazınırdı. NadirPn biraz su vanların etlerile karnını doyuru
ile ıslanırdı. 

Berber olmak için el ça,bukluğu, 
mehare( ve bir ustanın yanında 
staj görmek lazımdı. 

İsbatı ehliyet edenler berber 
dükkanı açabilirdi. 

(Devamı 7 inci •ayfada) 

yormuş. 

Amerika tayyareleri, dağın üs
tünde uçarak boğucu gaz bomba
ları atmışlar. Katile bir tesiri ol -
mamış. Nihayet perşembe günü 
avladığı bir geyiği at~·şte kızartır· 
ken yakalaıımıştll" 

Güzel Kadını Büyülemişler 
Ve Delikanlı ile Evlenmiş .. 
Universiteli Bir Kadın Başından 
Geçen Macerayı 

Anla tıyor 

et o o 

F ransa ve Amerika gibi en 
medeni milletlerde bile bil· 
yücülük ve falcılık bala de· 

vam etmekte ve falcılar bu· yüz. 
den muazzam servetler kazan -
maktadırlar. 

Bir Amerikan gazetesi bu mü
nasebetle şu satırları yazıyor: 

•Çinçiııati Üniversitesinden Mis 
Atan Bogoiadak.i Amerikan tıb 

heyetine tayin edilmiştir. 
Bogota denizden on metre yük

seklikle kayaların üstünde bir iki 
kulübeden ibarettir Amerikan he
yeti burada cüzam hasta!İğınm 
tedavri.si için Letkiklerde bulun
maktadır. 

de uyumuştur. O zaman kadınm 
üzerinde müessir olmak daha ko
laydır. 

Sevgililerini büyülemek isti -
yen birçok Amerikalı kadınlar ta 
uzak şehirlerden kalkarak l:;uraya 
bana gelirler .Ben büyüyü yapa-

rım ve hepsi de sevgil'lerine ka• 
vuşurlar ve gittikleri yerden min
nettarlıklarmı göstermek üzere 
bana hediyeler ve para gönderir
ler. Fakat ben bunların hiçbiriru 
kabul etmem. ~iz yalnız sevgıiile-

(Devamı 7 inci sayfada) 

Tarihde Denizci ve 
Korsan Kadınlar 

Senelerce Denizleri HaracaKesen 
Çok Cesur Kadınlar Vardı Mis Alon heyete iltihak ~lmek 

üzere buraya geldiği zaıno.ı~ cı • 
varı dolaşırkıen, ıacaib blı· .-öye 
uğramıştır. Bu kuliibelerder. bi· 
rine girmiş ve orad3 samimiyetle 
karşılanmıştır. Mis Alon içerıye 
girdiğ·i zaman, ınsaıı kafatasları, 

çanak, çömlekler, mumlar, maşa
lar, mangallar ve tuhaf tuh~f ~ş
ya görmüştür. 

.[§ ski devirlerde, denizcilikte 
tem•yüz eden, tarihde nam 
bırakan (deniz kurtları) a

Ev sahibi kadını başsellirc. oturt
tuktan sonra nereden gelip neri
ye gittiğini sormuştur. O da v.t
zife ile civardaki Bogotaya gel -
diğini söylemiştir. 

Bunun üzerine ev sahibi dem.iş
tir ki: 

- Sen şunu bil ki, buraya gel- . 
mekle hata etmedin. Biz ipt:dal 
i:nsanlarız. Fakat bizim kuvvetı -
miz ,senin bildiğin kuvveti~'\ da- . 
ha bamtaşkadır. Siz memleket • ı 

nizde elektriğe, makineye hak•m- ı 
siniz. Fakat biz burada vücude vr· 
ruha hakimiz. Biz burada nıçin 

suyun aktığını, ağacın yaprağı • 
nın neden yeşil olduğunu düşü -
nüruz. Halbuki siz suya ba:.Ot!ğı

nız zaman ilk aklınıza gelen şey 
köprü yapmaktır. Macıemkı bura
ya geldiniz. Bızım nasıl büyük kt•V· 

vetlere sahib olduğumuzu d:ı. gö
receksiniz. 

Mis Atan anlatıyor: 
-Hakikaten gördüm. Yerlil·•r 

ıslık çalarak .vılanları yuvaların
dan çıkarabiliyorlar. Sihirb•zlık 
buralarda o derece yayılmıştır kı 
hemen herkes bu işle meşgul o
iuyor gibidir. Bunlar kesHmLs 
saçları ve tırnakları gömerler. F.v 
sahibi beni korkunç bir sihirba • 
zın yanına götürdü. Odasında ka
fataslarından başka bir de baykıı:ı 
vardı. Bu kadın ev sahibinin ıs • 
rarl2r! üzerine insanları nasıl bü
yülediğinl anlattı. Bir defa büyii
lenecek !nsanın bir resmi ve bir 
de ona aid saç, tırnak glbı bJr 
şey lazımdır. Meseıa ker.dinizl 
sevdirtmek mi istiyorsunuz? Bir 
kafatasının önünde iki mum ya
kılıyor. Bu mumlardan biri haya
tı, biri ebediyeti temsil <!der. Çün· 
kii büyücüler kuvvet ve kudret
lerinin ölümden öteye kadar bile 
gittiğine kaildirler. Sihirbaz res
mi kafatasına dayar ve karşısına 
geçerek birtakım şeyler okur. Bu 
arada sevgilinin ismi birçok defa
lar zikredilir. Büyülemek işi da
ima gece yapılır, Çünkü hava da· 
ha sakindir. Büyilleı1.eeek kadın o 
dakika istirahat halindedir, belki 

rasında kadınlar da vardır. Sala
min muharebesinde, İran filosun
daki kalyonlardan b

0

irine, Key • 
hüsrev'in müttefiki Kraliçe birin· 
ci Artemis kumanda ediyordu. So
ğuk kanlılığı ve cesareti ile düş
manlarını hayrette bırakmıştL 

On sekizinci yüz yılda denizleri 
haraca kesen korsanlar yalruz er
kek değildi. Kadın korsanlar da 
çoktu. 
Bunların en meşhuru Mari Re

ad'la An Bonney'dir. Maceraları 
nakle değı:r. 

Mari, bir bahriye zabitinin kızı 
idi. Babasinı görmeırjşti. Ve bir 
erkek çocuk gibi büyümüştü. An
nesi, kibar bir kadının yanına u
şak verdi. Mari on üç yaşında, 
güçlü kuvvetli, boylu boslu idi. 
Görenler kendisini cı kek sanı -
yorlar. Maceralar, se) ahatler, mu
ha!·ebeler tasavvur ediyordu. 1 

Günün birinde kibaı kadının 

yanından kaçtı. Sefere çıkmağa 

hnırlanan bir gemiy" miçq ol
du. Uzun müddet der.izlerde do
laştı. Nihayet usandı. Flanderde, 
karaya ayak basınca gemiyi ter
ketti. Bir İspanyol gönüllü alayı
na gönüllü yazıldı. Birçok muha
rebelere girdi, çıktı, yararlıklar 

gösterdi, cesareti ile dikkat nazarı 
çekti. Piyade alayındg terakki e· 
demiyeceğini anlayınt~ süvari a· 
layma geçti. 

Hiç kimse, bu yakışıklı cesur 
süvarinin kız olduğunu bilmiyor· 
du. Neden sonra, siliıh arkadaşla
rından güzel bir müfuime gönül 
verdi ve evlendi. 

Fakat kocası, bir kaza neticesi 
öldü. Genç kadın derin bir yese 
düştü. Hind denizlerinde seyaha
te çıktı. Bu sırada korsanlık ya
pan Bonney'le tanıştı. 

An Bonney, İrlandanın küçük 
bir şehrinde, Kork'da doğmuştu. 
Babası bir avukat. annesi de bir 
hizmetçi kız idi. Babası, kızı ala· 
rak Amerikaya kaçm17 ve büyük 
bir servet sahibi olmuştu. An çok 
serbest, çok cesur idi. Bir gün ba
basına. adi bir gemiciyi prezante 

etti: 
- Bununla evlenmek 

ruml. 
istiyo - ı 

Eski devirlerin ~'orsan 

gemilerinden biri 

Dedl. Babası razı olmayınca ba 
basını terketti. Erkek kıyafetine 

girdi, bir korsan ger.ıisine tayfa 
oldu. İki kadm, senelnce · Hind 
denizlerini haraca ke>diler. Niha
yet İngilizlerin eline esir düştü
ler. Jamayak'da muhakemeleri yı 
pıldı. Asılmalarına karar verildi 
Fakat. kadın olduklan anlaşılınc 

affedildiler. İkisi de kocaya var
dılar. çocuk sahibi oldular .. 

ÇİN DEN1ZLERİNDE 

Yüz sene evveline gelinciye ka 
dar Çin denizleri korsanlarla dolı 
idi. Bunlar; yolcu ve tüccar ge
milerini çevirir soyarlar; sahile 
yalcın köyleri, şehirler' yağma e
derlerdi. 

Sayısı 70 binden fazla olan bu 
korsanların reisi Şing - Yin adlı 

cesur bir Çinli idi. Biricik arzusu 
İmparatoru devirmekti. Buna mu· 
vaifak olamadan öldü. Avenesi, 
karısını tayin ettiler. 

Bu, genç ve i(üzel, son derece 
zeki bir kadındı. 

Harb gemilerine karşı uzun müd· 
det mukavemet ettl Nihayet, a
damlarından bir çoğu, Makao hü
kllmetine iltica ettiler. Bu yüzder 
kuvvetleri zayrfladı, tPslim olınıyı 
karar verdi.. 



Y lsuzl klar 
Serisinden 
(1 inci sahifeden devam) 

binalara da teşmili düşünülmek
tedli". 

YENİ TEDBİRLER 
Swar idaresinin yaptırmakta 

olduğu yeni tesisat ikmal edil -
dikten sonra su tazyik kuvveti 
artacak, şehrin her yerine su ye
tiştirmek imkaru hasıl olacaktır. 

Yeni tazyıkı karşılıyabilmek 

için dar borular genişletilecektir. 
J\.IUHASEBEDEKi TEFTİŞLER 

DEVAM EDİYOR 
Diğer taraftan mülkiye millet -

!işleri, belediye muhasebesinde 
yapmakta oldukları teftişlere de
vam etmektedirleY. Teftişlerin de
vamı esnasında şöyle bir vaziyet 
ile karşılaşılmıştır: 

Bundan bir müddet evvel ken
Wsi:ne işden el çektirilen ve sonra 
dan da vazifesine nihayet verilen 
belediye mulı~becisi Kemal, si
cil dosyasında mevcud vesaike 
göre eczacı mektebi mezunların
lanndandır. 

Halbuki yeniden yapılan bir ih
bar bu şahadetnamenin Kemale 
aid olmadığı şüphesini ortaya at
mıştır. Tcltiş heyeti, mevzuu ba
his şahadetnameyi alarak Sıhhiye 
Vekaletine yollamıştır. İbbar doğ
ru çıkarsa bu şahadetnamenin ne 
slll'etle elde edildiği noktasından 
da tahkikata girişilecektir. 
KOOPERATİF UESABLARI DA 

TETKİK EDİLECEK 
Dün Çember litaşdaki belediye 

lokantasının üstünde toplanan İs
tanbul belediyesi memurlan ko
operatifi fevkalade konfresi, ınü
nakaşah olmuştur. Kooperatif i
daresinde de bazı yolsuzluklar ih' 
bar edildiğinden bir komisyon teş
kil edil1!1'ek kooperatif hesabları 
da tetkik ettirilecektir. 

Madridin Düşmesi Musoliniyi 
Omide Düşürdü 
(1 inci sahifeden devam) 

tica etmişlerdir. Madrid ve civarı 
birer birer Frankistlcr taraimdan 
teslim almmaktad1r. Valiinsiyaya 
giden hükumetçilerin oradan ya
banCJ meınlekıt:!ere geçeceği an -
!aşılmaktadır. 

Harb vaziyeti 33 aylık bir mü
cadeleden sonra artJk bugünlerde 
tamamile tasfiye edilecek, bundan 
sonra İspanyada kurulma ve kal
kınma devri başlıyacaktır. 

Vaziyetin bu şekil alması bil
hassa İtalyanlara cesaret vermek
tedir. Bütün İtalya ve hatta Al -
manya Madridin teslıminden do
layı bayram yapmaktadır. Çünkü 
bütün İspanyaya hakim </an 
Fraqko'nuo bir harb vukuunda 
Cebelüttarık boğazını kapaması 

ve bu sureUe dostu Almanya ve 
İtalyaya müzaherctte bulunması 
kabil olacaktır. Bundan başka şi

mali Fasdan Fransa.om müstem
leke imparatorluğuna lüzumu ha
linde İtalyanın Trablusgarbdan 
yapacağı taarruza ya,dJmda bu
luıınıak meselesi vard!l'. 

Bütün bunlardan b~şka Fransa 
ile İtalyanın arasınd,ıki anlasa - ı 
mamazlığa sebeb olan İspanya işi 
kendiliğinden halledılmiş olmak
tadır. 

Karı Koca 
Geçimsizliği 
(Birinci sayfadan devam) 

bitirdikten sonra evine gttnek ü
zere Camlıköşkben çıkan Zehra 
ayrı yaşamakta olduğu kocası Ha
s;ınla karşılaşmıştır. Hasan ba -
rışmasını teklif etmiş, Zehra da 
reddetmiş ve sokakta karı koca 
arasında çıkan kavga büvümüş 
ve Hasan eline geçirdiği bir ci -
sim ile Zehrayı başından yarala
mıştır. Zehra tedavi altına alın-

• . 
mış, Hasan yakalanarak tahkıkat 
başlaıımıştır. 

~~~~~~~~~ 

ilk Çilek F iyasaya 
Geldi 

Kaı ,ıdeniz Ereğlisinde Alibey 
çiftliğinde yetiştirilen ılk çilek 
mahsulü bugün İstanbul piyasa -
sına arzedilmiştır. Kilosu 280 ku
ru~tan halde muamele görmüştür. 

Şeker işinin iç 
Yüzü Nedir? 

(1 inci sahüeden devaın) ı 
A()AO(;LU AHMED NE DİYOR? 

Dünkü ve bugünkü gazeteler -
de şeker meselesinden bahsedilir
ken Ağaoğlu Ahmed'in de isıni 

zikredilmektedir. 
Kendisi bu sabah çıkan gazete

lerden birinde cAcaib!• baş!Jğı 

atlında. bir makale yazmış, bazı 
gazetelere ise beyanat verıniştir. 
Şeker meselesinin tarihçesini 

salahiyetle anlatan sözlerin şa -
yaru dil<kat taraflarını alıyoruz: 

•- Şirket 1926 yılında kurul
muştur. Ben şirketin idare meclisi 
azalığında ancak sekiz dokuz ay
kaldım. Ondan maada Anadolu 
Ajansı şirketi.nin de heyeti idare 
reisi idim. Azaları da Falih Rıfkı, 
Siird meb'US}l Mahmut, Yakub 
Kadri idiler. Sizi temin ederim ki 
ben bu vazifelerden hiçbirini ne 
kimseden istedim, ne de rica et
tim. Bu vazifelere tayinimin fer
dası günü gazetede tayin edildiği
mi gördüğüm zaman hayret et
tim. Maliye Vekili olan Hasan 
Saka'ya müracaat ettim: 

- Benim dedim şekerle alakam 
onu yemekten ileri geçmez. Beni 
ne münasebetle şeker fabrikası he
yeti idare azalığına intihab ettiniz 
diye sordum. 
Hasmı Saka: 

- Git bu suali Başvekilden sor 
dedi 
İsmet Paşaya müracaat ettim: 
- Azizim, dediler. Biz inhisar

lar filin yapıyoruz. Arkadaşlar da 
bu mes'uliyete iştirak etmelidirler 
buyurdular. 

ruhu için çok tehlikeli birşey. Kor
karım ki bu ruhu öldürecek. Ga -
ziye bu hususta bir rapor yazmak 
h;tiyorum, dedim. 

Hamdullah Suphi: 
- Yazma git şifahen söyle! Ce

vabını verdi. Gittim. Bir saatten 
fazla kendilerile görüştüm. Ata
türk bana: 

- Bu söylediklerini rapor şek
linde yaz. Bir nüshasını bana bir 
nüshasını da İsmet Paşaya ver 
buyurdular. 

ATATÜRKE VE İSMET İNÖ -
NÜNE VERİLEN RAPOR 

Emirlerini icra ettim. Maruza
tımı üç nokta etrafında cemettim: 

(1) Feragati nefis lüzumu ve 
bu cihetin inkılapçıya muhit için 
en kıymetli bir istinadgah olduğu
nu, (2) Mürakabe ve kontrölün 
gittikçe azaldJğmı ve bunun ne
ticesi olarak suiistimallerin avdet 
edeceğini, (3) Köklü, imanlı bir 
fırkanın mevcud olmadığını. Bir 
kaç gün sonra İsmet Paşa tarafın
dan Başvekalete çağırıldım ve sa
atlerce süren maruzatta bulun -
dum. 

Diğer taraftan Gazi kalabalık 

bir toplantı yaptırm,ş, o zaman 
yaveri olan Muzaffere benim ya
zımın okunmasını emretmiş ve 
yazı okunduktan sonı a hazırun -
dan bazılarını şiddetli tenkidlere 
uğratmış; bu suretle bi2 de derin 
bir husumet halesi ile muhat ol
duk. 

Fakat 1927 senesinde icra olu -
nan intihabattan evvei Gazi um
deler narm altında bir takım pren

M i ı ı i Ş e f' i n 
Nutkuna 

Ehemmiyet 
Veriliyor 
(1 lnd ıahifeden devam) 

ğe başlamışlarsada büyük bir 
ekserijfetin cuma, cumartesi 

ve bilhassa pazar sabahı bu
raya gelecekleri .#nlaşılmak
tadJr. 

Grup içtimaında yalnız mec
lis riyaset divanı ile idare a
mirlikleri ve parti grup reis 
vekillikleri için namzedler 
gösterilecektir. 

Pazartesi günü saat 15 de 
toplanacak olan Meclisde Re· 
isicınnhurumuzun yeni seçi* 

mi miiteakip millete hitaben 
söyliyecekleri nutka büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Milli Şefin bu nutukların • 

da dahili ve harici siyaseti -
mizc taalluk eden çok mühim 

noktalara temas buyuracak
ları söylenmektedir. 

Diğer taraftan yeniden ka
hinayi teşldle memur edile -

cek olan Refik Saydam müs
takbel mesai arkadaşları üze
rinde şimdiden etüdlerde bu

lunmaktadır. Kabinede bü
yük bir değişikliğe intizar 
edilmemektedir. 

Yeni kabine meclisde iş 

programını sür'(atle okuya -
bilmek için şimdiden icab e
den hazırlıklarda bulunmak
tadır. 

Faşizmin Yirminci 
Yıldönümü 

(2 inci sayfadan. devam) 
ya, Habsburglarm Avusturyasına 
benzemiye başlamıştır. Halbuki 
İtalya, Habsburg imparatorluğu
nun tasfiyesini temin etmke için
.dir ki büyük harbe girmişti. Ger
çi ideoloji kardeşliği bugün için 
İtalyanın Almanya ile çarpışma
İtalyanın Almanya ile çarpışma
sına bir mani gibi görünmektedir. 
Fakat dış politika üzerine amil o
lan kuvvet, ideolojiden de ziya
de coğrafya ve iktisaddır. Bu ba
kımdan yarının İtalyası ile yarı
nın Almanyası arasında bir mü
·cadele, dünün İtalyası ile dü -
nün Habsburg imparatorluğu a
ras,ndaki mücadele gibi mukad -
der görünmektedir. 

ACI.ı<LI ÖLÜM 
Ortaköy Şifa Yurdu sahibi Dr. 

Asım Onur'un, Fazilet ve Rıza 
Onut'un valideleri ve Operatör 
İffet Onur'un büyük anneleri Bn. 
Nefise Onur dün Allahın rahme
tine kavuşmuştur. Ce11azesi yarın
ki perşembe günü saat 11 de kal
dJrılarak Ortaköy camisinde na
mazı kılındıktan sonra Ortaköy 
mezarlığına gömülecektir. Ailesi 
efradına baş sağlıkları dileriz. 

İstanbul 4 üncü icra memurlu-

Baş,Diş,Nezle,Grip,Romatzzırıo. 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
•• lc•bı.nd• gU11de Uç k••e eıh:ıablllr. .. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Karaağaç müessesatının paçahane kısmında bir sene zarfında biri

kecek tırnak, boynuz, paça kılı ve işkembe kazıntıları 4500 lira tahmin 
bedelile ve kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. Artırma 12/4/939 
Çarşamba günü saat on beşte Daimi Encümende yapılacaktır. Şart

namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesi!Gı ve 337,50 liralık ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarfl;ırını yukarıda yazılı 
gündıe saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saaı ten 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (1967) 

Jandarma 
Satınalma 

Genel Komutanlığı 
Komisyonundan : 

Ankara 

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

uygun yüz kırk bin metre çamaşırlık bez kapalı zarf usulile 30j'J19:l9 

Perşembe günü saat onda satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi yüz yetmiş beş kuruş karşılığında komisyondan 

satın alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 2625 liralık 

ilk teminat banka mektubu veya vezne mo .uuzu ile şartnamede yaZ'lı 

belgeleri muhtevi teklif mektublarını eksiltme günü saat dokuzdan 

evvel komisyona vermiş olmaları. •862• •1618• 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
ğundan: işletme u. idaresi ilanları 

Evvelce Taksimde Sı.;.,ısdvi!erı.le -
122 numarada mukim ıken halen ı Muhammen bedeli 24540 lira olan 28 adet Grühidrolik 11/5/1939 
adresi meçhul bulunan Teodo - perşembe günü saat 15,30 da kapa 1, zari usulü ile Ankarada idare 
raya: 1 binasında satın alınacaktır. 

İstanbul maliye muhakemat Bu işe girmek isti.~enlerin 1840 ,50 liralık muvakkat teminat ne 
Mesele bu şek)j alınca biliıtered

düd kabul ettim. Ettİ!!J amma pa
ra bolluğu da tesirini göstermeğe 
başladı. r~2nim '1:4,~nliğimde bir>
değişiklik hasıl oluyor. Para ile 
çok meşgul oluyorum. Sonra da 
ziyade para alanlar daha fazla taş
kınlık göstermeğe başladılar. 

sipler ilan etti ve mtb"uslar artıkı----·---··- ·---- müdürlüğü vekili avukat Karni kanunun tayin ettiği vrsikaları ve tt-kliflerini ayni gün saat 14,30 a 
Nazım Dilman dairerrııze müra - !<adar komisyon Reisl'ğine vermeleri Jazırnılır. 

Bütün bunlar halk arasında de
dikoduları mucib olmağa da b•ş
ladı. Ötedenberi çok yakrn arka
~aşım olan Hamdullah Suphi ile 
görüştüm: 

- Azizim. Bu vaziyet inkılab 

A1 m1aya'nın Bugün1er~e 
Leh"s Jn' a Taarruz Etm~si 
ihtimaliniea Bahsediliyor 

(Birinci sayfadan devam) 
artık İtalyan talcblerıni açıkça 

müdafaaya başlamış!Jrdır. Bu a
rada Wolkischer Beob~hter gaze
tesi yazdığı makale"dn. şöyle di -
yor: 

c- Muazzam Fransız İmparator- 1 luğunda pek küçük l:ıir yer işgal 
eden Tunus, Fransa a~keri kuvvet 
ve kudretine halel relmeksizin 
kolaylıkla İtalyaya v~rılPbilir .• 

Paris 29 (Iilı>usi) - Sofyadan 
bildirildiğine göre, Bulgar Baş -
vekili ve Hariciye Nazm Köseiva
nof yakında Berlini ziyaret ede -
cektir, Bulgaristanın vakın istik
bal hakkında Alman,·onın niyet
lerini ve son h3disel lP dair te -
ncvvür etmek istediğ• tahmin e
dilmektedir. 

Paris 29 - Atina ajc.nsı neşret
tiği bir tebliğde Yunanistanın orta 
Avrupa vaziyeti hakkında devlet
lerle arasında cercyaP eylemekte 
bulunan mlizakerelere iştirak ri
vayetlerini tekzib cdi)·Dr ve Yu
nanistanın siyascti~i "övle tesbit 
ediyor: 

Yunanistan Balkan paktı çer -
çevesi dahilinde müttEfiklerine o
lan taahhüdlerine sadık kalmak
tadır. 

Varşova 29 (A.A.) - Basku -
mandan Mareşal Smiglv - Ridz, 
Polonyalıları milli birliklerini mu. 
hafaza etmeğe davet et"'iştir. 

Mareşal Smigly Rüdz'in gEçen 
ikinci teşrin ayında •milletin te -
yakkuzunu terkedebilece~i tama
mile emin bir sükünet mevcud o
lamaz .. suretindeki sözlerini ha
tırlatan GenE'ral, alkıslar aarsında 
şöyle demiştir. 

•Her vatandas, bu sözleri siya
setimizin ve hazırklılarımızın mü
teveccih hat ı olarak aklında tut
malıdır. Coğrafi ve siyasi vazi • 
yetimizi bilen Polonya efkiın u· 
mumiyPsi, sor. vfkavi karşısında 

gafil avlanaınn 

heyeti idare azalığı ve komisyon
culuk yapmaktan mencdildiler. 

Biz de tabiatile üzerımizde bu
lunan bütün füzuli vazifelerden, 
yani iki meclisi idare azalığından 
kurtulduk. 

Bu suretle benim Şeker Şirketi 
h:;veti idare azalığLm bir sene bile 

sürmedi Heyeti idare azalığından 

çekild;ğimden, neler olduğunu bil
miyorum.• 

.Beyaz 
Zehircilerle 
Mücadele 

Zabıta dün akşam Kadıköyün
de ikisi beyaz zehir kaçakçısı ve 
üçü de içici olmak üze!'€ beş kişi
yi yakalıyarak adliyeye teslim 
etmişlerdir. 

Dün akşam saat 8 raddelerinde 
Kadıköy isl<clesi civannda kum -
salda birkaç kişinin eroin içmek
te olduklarını haber alan memur
lar gizlice bu adamların yanına 

sokulmuşlar ve Tahsin, Mustafa 
ve Nuri isminde üç adamı eroin 
içerlerken suç üstünde yakalamış
lardır. Bunlara eroin sattıkları 

anlaşılan sabıkalı eroin kaçakçı -
!arından Topal Muzaffer ile kar
deşi Arab Tahsin de yakalanıp 

karakola götürülürken Arab Tah
sin üzerinde bulunan bir balon 
eroini yutmuştur. Tahsinin Hay
darpa~a nümune hastanesinde mi
desi yıkanmış ve içinde eroin bu
lunan balon çıkarılmıştır. Yaka
lanan beyaz zehir satıcılarite içi
ciler t.ugün adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

Suriyedeki 
Karışıklıklar 

H aleb 29 (Hususi) -· 'Suri
deki karışıklıklııır sürdp 
gitmektedir. Fransa"rın 

noktai nazarında ısrar eylemesi 
milli kütlenin misak•'ldan ayrıl -
mak istemiyen kabinelerin mev -
kilerin; mUJhafaza ediememeleri
ne sebeb olmaktadır. 

Halen bütün partilerle bitaraf 
tanınmış zevattan müteşekkil bir 
kabine kurulması için çalışılmak
tadır. 

Meclisin feshi ve seçiıni.ı yeni
lenmesi ihtimalleri de ortay" a
tılmakta ve ancak bu saye::le te
canüs temin edilebileceğı tahmin 
edilmektedir. 
Diğer taraftan bütün Suriyede 

'f'ürk.iveye karşı olan sempatı gün 

Yüz 
Karoları 

(1 inci sahü~1en devam) 

selerini dolduranlar görülüyordu. 

Şimdi beklediğimiz günler, ya
n, hesab günleri gelmiş ve çat -

rmştır. VakJalar birer birer orta

ya çıkıyor ve .. yüz karaları teşhir 

ediliyor, durmuş ve durdurulmuş 

millet hakları yeniden muanıe -
leye konuyor ve .. adalet meka -

nizma>ı harekete getiriliyor ve .. 
biz de şahsan biraz rahatlık ve te
selli buluyoruz. 

Mazinin karanlıklara gömıniye 
çalıştığı bütliıı lıesahlar tamanıile 

aydına çıkıp da bütün günahların 

sakland1kları boyun altlarından 

dışarıya döküldüklerini görünce 
şüphesiz bütün millet daha çok 

rahatlıyacağız, daha çok teselli 
bulacağız ve.. inkılii]1 yepyeni, 

<lirdiri manevi inanlarla besle -
necek. ETh,\l lZZE'.f BENİCE 

İstanbul asliye biriııci hukuk 
mahkemesinden: 

İstanbul belediyesi tarafından 
M. aleyh Yergi Bodo; ve saire a

leyhlerine açılan davanın yapıl

makta olan muhakemesinde M. a

leyhlerden bulunan Tophanede 

Defterdar yokuşunda Yazıcızade 

caatle, Sultanahmed ~ üncü sulh Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairc~inden, Hay· 
hukuk malıkemesi'tıin iB/7/936 ta- ciarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinclen dağıtılacaktır. (21Jl9) 
rihli ve 936/1036 sayı 11 ilamına 

müsteniden 10 lira ücreti vekalet 
ve 570 kuruş masarifi muhakeme

nin icra masraflarile birlikte tah
sili zımnında dairemizin 937 /2269 
sayılı dosyasile takib talebinde 

bulunarak dairemizce tanzim e -
dilip ikametgahınıza gönderilen 
937 /2269 sayılı icra emri arkasına 
mübaşiri ve mahalli p0lisi tara -

fından verilen meşruhatta ika -
metgahınızın meçhul bulunduğu 
anlaşılmış olduğundan icra emri
nin tarafınıza 15 gü•ı müddetle 
ilanen tebliğine kara!' verilmiştir. 

·İşbu ilanın neşri tarihinden iti
baren 15 gün içinde borcu ödeme
niz lazımdır. bu müddet içinde 

borcu ödemez, tetkik merciinden 
veya temyiz veyahud iadei mu -

Gümrük 
İstanbul 

Muhafaza 
Satına ima 

Genel Komutanlığı 
Komisyonundan 

1- Kilosu 145 kuruştan 1679 liralık nümunesi gibi pamuk çorap ip· 
!iği 3/4/939 Pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktı •. 

2- Nümune iplik ve evsafı komisyonda görülebilir. 
3- İsteklilerin 126 liralık ilk teminat makbuz ve kanuni vesika-

larile Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (2063) 

Mutlak Okuyunuz 1~1--.ııı-~~---='I 
Dairelerde, ~karehllanel.~rde, a- S A G L '. G ; N J Z 1 

partıman ve koşklerde mubayaa-
1 

cıl.ık,_ vekilharçlık ve. kapıcılık ve\ KD R uyu N u Z• 
saır ışlerde muktedır. namuslu 1 
kefaletli ve emniyetlı ve toprak 
işleri bilir okıır yazar bir efendi
ye ihtiyacı olanlar Sirkeci Os -
maniye otel katibinden sual. 

H. K. 
hakeme yolile aid olduğu mahke- -------------
meden icranın geri bırakılmasına 

dair bir karar getirrr:edikçe cebri 
icra yapılacağı ve yine bu müddet 
_içinde mal beyanında hulunmanız 
ve bulunmazsanız hapisle taz -
yik olunacağınız ve hakikate 
muhalif beyanatta bulunur -
sanız hapisle cezalandırılaca -
ğınız maliimunuz olrr:ak üzere ic

ra emri tarafınıza on beş gün müd-
detle iliın olun!lr. 937 /2269 

İstanbul asliye mahkemesi bi -
rinci ticaret dairesi: 

İstanbul hazinei maliye muha

kemat müdürlüğü tarafından Ke

restecilerde kt!reste tiiccarı Mu

rat aleyhine mahkememizin 935/ 

998 numarasile açtığı feshi şirket 4 ~· 
davasını 15/12/937 tarihinde milli! ~' / .-

orman ve inşaat anonım şirketi- ~~ 
nin fesih ve tasfiyesin~ kabili tem_\ ~ w ( 

yiz olmak üzere sadır olan gıyabi KANZU ~ 
hüküm 16/2/938 tarih ve 37 sa - EY .. Ta ... uz.-1 
yılı ilam oturduğu y~ri belli ol - M y .l'S. .& U 
mıyan Murada tebliğ olunmadı -

hanı 4 numarada mukim Bodos kı- _ 
" Despinaya gönderilen daveti - - ğmdan işbu ilamın tebelluğ ile a- 1 En hoş ve tabii meyva usa • 

relerinden yapılmıştır. 
leyhine yüksek vazifeli mahke - Taklit edilmesi kabil olma· 

yenin biln tebliğ iade edilmesi ü

zerine mahkemece kendisine ya

zılan davetiyenin ma1'keme divan

hanesine talik ve gazetelerle de 

ilanat icrasına karar verilmiş ol

duğundan muhakeme için tayin 

edilen 12/4/939 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat 14 de mah

kemede bulunması veyahud bir 

vekil göndermesi tebliğ makarm

na kaim olmak üzere iliin olunur. 
(16355) ___ ,,._ ..... , ,,,,,,., __ 

geçtikçe artmakta ve mutlaka bir 
manda mevzuu bahis ise Sm·iye
lilerin Türk idaresine geçmeleri 
daha doğru olacağı hakkındaki 

mütalealar kuvvet bulmakta, bu 
noktai nazara sahih olanlar gün 
geçtikçe çoğalmaktadJr. 

H uiasa vaziyet gayet karışık o
lup bugünkü gidiş Suriyenin atisi 
itibarile iyi görülmemektedir. 

Sıhhatinizi ~evereeniz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNALARI 

1 
Her yerden israrla isteyiniz 1 
Seliinik Sergisinde Büyük 

Mükafat .... , .................... ... 
Halk eperet'. 

Bu ~kşam 9 da 
meşhur 

(Çardaş) opereti Zozo Dalmasla 
Müzik: Kalman Macar Baleti 

disine bir ay mehil verilmiş ve 1 İNGİLİZ KANZUK ECZANE:· 
ilam sureti dahi mahkeme divan- ! Sİ BEYO()LU - ISTANBVL 

hanesine talik edilmiş olduğu hu-1 Beşiktaş sulh icra memurJuğıl~· 
kuk usul muhakemeleri kanunu - dan: 

nun 141 - 142 inci maddeleri mu- Bir alacağın temini istifası içiJ1 

cibince ilan olunur. 395/998 Sinem köyünde Değirmen sok8 ·~ 
ğında 73 No da haciz altına alıJl8 

İstanbul Dördüncü icra memur-ı 
luğundan: 

Mahcuz ve paraqa çevrilmesinel 
karar verilen değirmen, kırma veı 
baskı ve saire m~kineleri açık art
tırma suretile 30/3/39 tarihine 

1 

ii• 
gardirop ve konsul ve buna ııı 
masil ev eşyası 30/3/939 per • 
şembe günü saat 12 dm saat 13 e 
kadar açık arttırma suretile P8 • 

•9' 
raya çevrilecektir. Mahcuz e.Ş) de 
nın muhammen kıymeti yuı de 
yetmiş beşini bulma.:!ığı takdıf 0e 
6/4/939 perşembe günü ayni yer 

9 
ve ayni saatte en çok arttırD~ .• 

.. urıı' verilecektir. Tcllaliye ve rus ; 
ye alıcıya aittir. Taliplerin yev;. 

ayni gün ve saatte ;;atılacağından mezkur ve saatte mahallinde .. ra' 
talih olanların mahaliinde hazır ıır bulunacak memuruna rnıı 

müsadif perşembe günü saat 11 

de Beyoğlu Yenişehir Volkan ça
maşır tozu fabrikası ön ünde ve 
% 75 şini bulmadığı bkdirde ikin
ci açık arttırması 6/4/39 tarih ve 

caat eylemeleri !lan olunur 
(16340) 

buı'unacak memuruna müracaat-
ları ilan olunur. ~8/1125 



1 efrika Numarll!!ı : 70 Y <3zon Rahmi Y ACiZ 

Rus Kuvvetleri Erzurumu istila 
Ve İşgal Etmişlerdi 

.. 
Onlar Şimdi Taarruzlarını Sivas Uzerine 

Melek, bir gül gonceslnin yeşil 
kılıfı patlıyarak ucundan tomur -
cuklanan kırmızı tüneyelerini an
dıran bir büzülüşle noktalaşan 

büzdü. Şımarık bir çocuğun naz 
etme.ine benzer bir eda ve çol: 
kırmızı dudaklarını adamakıllı 

sevimli cana yakın bir sesle kendi 
kendine söylenir giti dillendi: 

- Ben burada yalnız yatmaktan 
korkuyorum. 

Davust inadına zaliın bir tavır 
takınmıştı. Elini genç kızın yu -
muk ve pamuk avuçlarınd:ın bir 
çekişde kurtardı, oda kapıs:na yü
rürken söylendi: 

- Hıristoya söyliyeyim. Senin 
kapııun dışında yatsın! 

- Olmaz.. . Ondan büsbütün 
ltorkarımt 

- Buraya karakol get;recek 
jeğiliz ya. 

Melek ayni edayı muhafaza e· 
derek sözü yürüttü: 
·- Sen gemicilerin gözlerine 

büyük bir itina ile bağlı ve sa
dık olduklarını söylemiştin! 

- Evet ... Öyledir. İşte misalini 
de görüyorsun! 

- Uslu durmak üzere söz verip 
sen de bu odada yatabilirsin! 

Davust kendi kendisile konuştu: 
- Bu neticeyi zaten biliyo!:'dum. 
Sonra cehren ilave etti: 
- İstedığin sözü vereyim. Sö

'ümü tutacağıma da ayrıca le -
minata lüzum yok ... Fakat her
kes kendi odasında yatsa daha iyi 
değil mi? 

Genç kadın ısrar etti: 
- Hayır, hayır ... Burada ka -

im .. Ben de korkusuz, rahat b.r 
uyku kestireyim. 

Davust güldü, zafer kaza.alIWj 
bır döğü~çü gururile genç kıla u
zun uzun baktı: 

- Eh ... dedi, madem öyle isti
yorsun pekı ... Malum ya rn:.,Qfir 
ha~ırı. -

Hir sto, Davust'un karyolısını 

da ayn. odaya taşıdı ..• Melei<, Da
vust'un mcvcudiyetile kalbınde 

duyduğunu iddia ettiği korkuwn· 
dan sıyrılarak o geceyi rahat, sa· 
kin bir uyku ile geçirdi. . 

Büyi.ı'k Harbin ikinci yılı orta -
tanırken Osmanlı imparatf)r!uğu

nun çarpıştığı beş cephede<ı de 
hirbirinden kara, birbirinden kor
kunç haberler· geliyordu. 

Rus kuvvetleri Erzurumu istila 
v~ işgal etmişler, taarruziarını Sı· 

•·as üzerine tevcih ile ilerleyı~ı., -
rini sürdürüyor. Suriye Cephe -
_;ınde, Filistin ve Gaze muhare " 
belerl, l};manlı ordularının aley
h!ne netıce veren İngiliz taarruz
Jarile inkişaf ediyor, Çanakkale· 
ılc zorla durdurulan kara ve de-

Tevcih Etmişlerdi 
niz zorlamaları siper muharebele
rine kalbolmakla beraber henıiz 

muvaffakiyet sayılacak bir vazı
yette bulunmuyordu. 
Yalnız Avusturya ordusile teş

riki mesai eden Cevad Paşa ku
mandasındaki 6 ıncı Kolordu Ga
liçya cephesinde Rus ordularını 

yalnız başına önüne katmağa mu
va.ffak olan ve .. Osmanlı impara
torluğunun müttefikleri hesabına 
hareketinden ibaret bulunan bi
ricik muzaffer kuvvetini meyda
na getıiriyordu. 

Çanakkalede X K. kumandanı 
Esad Paşa, 5 mart 331-18 mart 191S
düşman taarruzunu durdurduk -

Büyü Ve 
Kadın 

tan sonra işi gücü umumi karar
gaha rapor yağdırmağa hasret -
miş, taze kuvvetlerle kolordusu 
takviye edilmediği, birçoğu düş
man donanması tarafından tah -
rib edilen ve esasen gayri kil.fi olan 
sahil istihkamlarile tabyaların ye
ni toplarla teçhiz ihmal edildiği 

takdirde mukavemetin imkan hu
dudlanndan dışarı çıkacağını ıs -
rarla bildiriyor. Başkumandan ve
loili, Harbiye Nazırı ve ihtiyar Pa
dişahın çok sevgili damadı Enver 
Paşa X Kolordu kumandanlığının 
istediğin! yerine getirmek üzere 
yeni kuvvet memhaları arıyordu. 

ue .. ran11 var. 

HiKAYE: 

SENELER 
(4 üncü $4yfadan devam} 

(5 inci sayfadan devam) 
ri kavuşturmakla kalmayız. Aşka gücenmiştL Bal.çede, yapraklar 

ihanet edenlerin tılsımını sanıye- arasında yanıp sönen ateş böcek
sinde kalblerini bile uzaktan dur- !erini seyrederken birdenbire ir
dururuz. kildL Nehahat yirmi yıl evvelki 

Mis Aton bunları söyledikteıı şarkıyı söylüyor,sesi heyecandıın 
sonra ilave etti: titriyor, bütün gayretine rağmen 

- Biliyor musunuz dedi, yer- gittikçe kesiliyordu. Nihayet sus-
lilerden bir g<!nci bize yardım et- mıya mecbur oldu. Ve kocasına.: 
sin diye 18.boratuara almıştım. A· - Şİlndi anladın mı neden her-
radan bir müddet geçtikten sonra, kesin içinde söylemediğimi? Bu 
delikanlının bana aşık olduğunu sönen sesi senden beni hala ilk 
tavırlarından anlamağa başladım. günlerdeki gibi seven başkasına 
Halbuki benim kendisı'ne karşı en dinletmek istemedim ve ancak yir-
küçük bir hissim bile yoktu. Fa- mi sene sonra. .. 

kat o aşkını izhar etmediği için ı--------------1 
ben de hiç sesimi çıkarmıyor v'!! 
kendisine bu cür'etinden dolayı 

yol vermeğe cesaret edemiyo: -
dum. Fakat bir gün odamda asılı 
olan resimlerimden birinin ye -
rinde olmadığını gördüm. Der -
hal yanımıza aldığım delikanlı • 
dan şüphe ettim. Fakat o inkar et
ti. Ben de hadiseyi unuttum. A· 
radan günler geçince, benim de 
delikan!ıy13 olan hisl.crirn yavaş 
yavaş değişti. Hatta kendi ken • 
dime hayret ediyordum. Acuba 
ben değiştim mi? Onu görmedi
ğim zamanlar canım sıkılıyor, o 
yanımda iken içimde bir ferahlık 
duyuyordum. Dem:;k ki seviyor
dum. Haftalar geçtikçe bu his.•im 
artıyordu. Nihayet günün birin
de dudaklarımız birleşti, muaşa -
kamız o kadar kuvvetli idi ki, en 
nihayet evlenmeğe karar verdik 
ve yatağımızı da birleştirdik. 
Delikanlı en sonunda bana her 

şeyi itiraf etti: 
- Evet ,dedi, resmini ben ;;al

mıştım, büyücü kadına götür -
müştüm. Şimdi görüyorsun ki 
mes'uduz ve bu saadetimizi ona 
medyunuz. 

İngiltere 
F ransaya Yardım 

Etmeli mi? 
(4 üncü sayfadan devam) 

ve Belçika acaba Manş denizini 
muhafaza edebilirler miydi?. 

Buna da verilen cevab menfidir. 
Generalın vurdığı n~tice şudur: 

İngilteı·e kendi müdafaası için 
mutlaka kuvvetli bir ordusu ola
rak itabında hemen Avrupa kıt'a
sına çıkarabilmeli. Fransaya mü
essir surette yardım etmeli. Eğer 
İngilizler Avrupa kıt'asında böy
le bir rol oynıyamazlarsa Fransa 
çok müşkül bir vaziyette kalacak, 
ondan sonra da artık İngilterenin 
kendini müdafaa edebılmesi zor
ıaŞtıkça zorlaşacaktır. 

O halde İngilterenin kuvvetli 
bir ordu vücude gelirebilmesı için 
mecburi askerlik usulünü hemen 
kabul ederek asker yetiştirmesı 
lazım gelmektedir. 

Hangi noktai nazarın galib ge
leceğini zaman gösterecektir. · 

1- 8 0 il T 8 L Cl a A. r - 29 M A R T 1'39 

insanlar Merih'e't 
Ne Vakit Gidecek? 

(5 inci sayfadan dl!V<ım) 

f.iz.iyolojik esaslarllill7.a göre ha
zırlanınış bir hava d~ğildır. 

Merihe gidecek bır vasıtanın, 

bu boşluğa tehlikesiz geçebilme
si için, saniyede en az 500 kilo - 1 

metre süratle gitmesi lazımdır. 

Henüz dünyada bu sür'at elde e
dilememiştir. En serı tayyareler 
saatte 500 kilometre kadar uçu -
yorlac _ Saniyede 500 kilometre u
çan vasıta demek, En seri tayyare
lerden 60 defa daha h11lı giden bir 
vasıta demektir. İşte asıl mesele 
bu sür'ati ve bu sür'at~ mukave -
met edebilecek maddeyi bulabil
mektir. Belki. asırlarca sonra, 
dünya zekası ve ilm: böyle bir 

sür'ati elde edebilecektır. O za -
man, Merihe gitmek mümkündür. 
Dediğimiz gib, tabiat kanunları -
nın kayıdları altında, herşey müm
kündür. Böyle bir sür'at bulunup 

da Merihe gittiğimiz '"man nasıl 
yasıyacağız?. Bu da bir meseledir. 
Yalnız, şunu söyliyeyim ki, Me -
rihe gitmek, insanlar için yakın 

@ 
T~ 

bir istikbal işi değild'r. Çünkü bu 1 
uzun seyahat için L'izım gelen ip· 
tidai hazırlık ve ilmi buluşlar he
nüz kilfi değildir. Nihavet takdir 
etll)eli ki, bu, bir Harbiye - Fatih 
yolculuğu deltildir. 

Hem gripe, nezleye tutu'mı~a.ı kor r, h de gri~ nezleyi ve bütün ı~rıları 
en ktsa bir za an a geçirir. Bir ~af a 

NE OK Ü R İN alanlar ondan ayrılamazlar. 
REŞAD FEYZİ 

Eski 
Roma' da 
8erberler 

(5 inci sayfadan devam) 

İkinci yüz yılda bir tıraş bir bu
çuk, iki saat sürerdi. En meşhur 
berberler bile müşterilerin çene
sinde, yaııaklarında bır iki çizgi 
bırakırlardı. Yüzünün birkaç ye
rine pamuk yapıştırır.adan dük -
k.iindan çıkanları parmakla gös
terirlerdi. Berberlerdi. Berber -
!erin elleri çok ağırdı. Devrin mi
zahçılarından biri bunlardan bah
sederken: cYanağın birini tıraş e
derken ötekinin kılları çıkma -
ğa başlar ... • diyor. 

Romalı zenginlerden bir çoğu 
sakallarını cımbızlA, ipekle yolar
lar, kadınlar gibi, şekerden ve bal-ı 
mumondan yapılmış hir nevi ağ

da kullanırlardı. Bu ÇQk güç ve [ 
zahmetli idi Fakat bt rberlerin ö

nüne oturup suratlar..nı çeteleye 1 
çevirmektense buna katlanırlardL 

İkinci yüz yılın sonlarına doğru 
İmparator Hadriyen, yüzündeki 
bir yaranın izini örtn.ek için sa
kalını uzattı. Berberlerden bizar 
olan Roma!f.ar da, İn;paratorla -
nnı takliden sakallarını bıraktı • 
!ar ... 

1 
Tepebapnda 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Ruakş~m 20.JO .:la 
KORKUNÇ GECE a perde 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMI 
(BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. 

Tek Kaşe 6 altıhk kutu 30 kuruştur. 
İstanbul 4 üncü icra memur -

luğundan: 

Şişlide hamam efendi sokak 63 

No. da Yorgi oğlu Mihal. 
Posta ve telgraf ve telefon mü

dürlüğüne olan 522 lira ve masraf 
ve faiz borcunuzdan dolayı Üskü
dar İhsaniye mahallesi Sultan 
Mustafa paşa sokak eski 27 mü
kerrer yeni 19 N o. lu evi birinci 
derecede; teminat göstermiş ve 
borcunuzu ödemediğinizden dola
yı mezkur gayri menkulün para

ya çevrilmesi yoluyla daire -
mizde yapılan takibGe namınıza 

çıkarılan ödeme emri yukarıda- / 
ki ikametgiihınızı terketıneniz ha

sebile tebliğ edilememiş ve ilanen 

tebliğine karar verilerek lazun 
gelen muamele yapılmış ve sözü 
geçen gayri menkulün haczine ka
rar verilerek 10/11/33 tarihlı Üs
küdar icra memurlugundan gön· 

1 -
BARTIN HATTI BIR1NCI POSTASI 

İstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın hattı 

birinci postaları 4 nisandan itibaren Sah günleri saat 18 de kalka
cak ve cuma günü saat 10 da İstanbula döneceklerdir. 

stanbul V a.kıflwr Direktörlüiü .anları 

Kı)mcti 

Lir Kr. 

100 00 

Pey p~rası 

Llr , Kr. 

7 50 Topkapı Çivizade namı diğer Karabaş Mehm 

Ef. mahallesinde Karabaş Mehmet Ef. cam4 ç· 
mazında 30 No. lı ve 183/81 metre murabhnı 
daki mezkiı.r cami imamına meşrutahane ars 

=tamamı. 
derilen tezkere ile vaziyet ve tak- 110 26 8 27 Çarşı Kazazlar sokağında 34 No. lı dükkan 

tamamı. 
diri kıymet muame!e,;ı icra olun

muş ve iş bu muamele gıyabınızda 
Yukarıda yazılı emlakin satılmak üzere açık arttırmaları 10 g 

cereyan etmiş olduğundan icra ve 
ülis kanununun 103 üncü mad- temdit edilmiştir. 
desi mucibince namınıza yukarı- İhalesi 31/3/939 cuma günü saat 14 de icra edileceğinden talipler 

daki adresinize davet varakası çı- Çemberlitaşda Vakıflar Başmüdürlüğü Mahhilat Kalemıne mtracı:;a 

kanlınış ve mezkür yerde bulu - ları. (2059) 

meçhul bulunmuş olduğundan sö- Bu·· y U .. K FIR SA T 
namamış ve ikametgahınız da r 
zü geçen varaka tarafınıza tebliğ 
edilememiş olduğundan ilinen teb
liğine merci hi.kiml.iğince karar Kıymetli ve Nadide Eş_ alar 
verilmiştir. 

İş bo ilan wihinden fübaren 
bir ay zarfında icra ve i!las ka-
nununun 103 üncü maddesi mu
cibince mezkilr zabıt varakası -
nı tetkik etmeniz ve bir itirazınız 
varsa yine bu müddet içinde der
meyan etmeniz il.inen teblilt oln-
nur. (937 - 3477) 

Nisanın 2 nci Pazar günü açık arttırma ile satılacaktır. Maçka 
Kağıdhaııe caddesinde 69 No. Iı Gözem apartırpanının 2 numaralı 
dairesinde: 

Hayatta pek emler tesadüf olunan XIII den XVII asra ait Türk 
(Selçuk, Konya, İznik, Kütahya, İstanbul ve Çin) duvar çinileri, 
Macedoeyen, Romen, Paleolok devirlerine aid Vazo, Kase ve Frag 
man halinde 100 !erce bizanten seramik. Ejipsi)'en,Greko - Romen, 
Romen Elenistik Bizans devirlerine aid mermer ve toprak heykel· 
!er, ve bu asırlara aid kıymetli eşyayı '1\>Velce görmeği arzu eden
ler 31 Mart Cuma ve 1 Nisan Cumartesi günü mezkur daireyi sa-

2 

mani olmamasını rics etmeği dü
şündü. Muvaffak olamadığı tak
dride. ilerde damadına karşı m~ 
kül mevkide kalacnkt, 

Kendisini koltuğa atarken: 
- Sizinle çok mühim bir me -

sele konuşmağa geldim Sermed 
Bey! .. 

bah saat 10 dan akşam saat 5 e kadar ziyaret edebilirler. 

- Sermed Bey! diye başladı sö- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ze .. Sizinle çok müh.in! rur meseli! f İJ• n h • J U M .. d •• 1 •• " .. d 

No <) l 

Hele :IIcralin tasavvurları onu 1 
az daha çıleden \'ıkdrıyvrdu 1 

Serın• <i« bir çıftliğe çeki!ip 
m:lnzP'v b r hayat Y'.tŞıyac-ıYlar ~ 

nıı~ ' 

Allalıırn Guzin Hanım buna na
sıl tJlıaınn,ul l'debilircıi? O kızını 

ıst~d .lii ~ kılde idan ı e, istediği 

hedc rJerL· sevketmeğe alışmıştı. 

Bu --efer Meral, kc·ndi mukadde
rat nı kendı tayin C'!rneğe kat'! 
s1_.ır~tte kara~~ vermiş görünüyor· 

du. Güzin Hanım: 
- Kocanın arzusu ıcin kendini 

•leşe atıyorsun! 
Dı>miş, Meral ~:.: karşılığı ver -

mi~li · 

- ll•vır anne, bunu Şekib yaz· 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

masaydı da yine yapacaktım .. Çün
kü Sermedi seviyorum ı 
Şımdi Güzin Hanım bütün ze· 

kasını seferber etmiş bir hal ça
resi bulmağa uğraşıyordu. 

Kızını bir türlü ikn& edeme -
mişti. ·Meral, Nuh dıvor, Peygam
ber demiyordu. 

Güzin Hanım kızının saadeti 
için değil rahatı, kaprisleri, se • 
faheti için bu işi kendi lehine hal
letmeğe mecburJiu. 

İşte saatler geçiyor bir türlü bu 
işe mani olacak bir tedbir aklına 
gelmiyordu. 

Meraldan ümidi kesmişti. Onu 
imkanı yok kandıramazdı Ser -
mede gitmeği, kızının istikbaline 

ı 

ıekiısı bütün pistonlarile çalı
şıyordu. 

Nihayet! .. 

Yüzünde şeytani bir tebessüm 
ampullerini yaktı. Elim ha,·aya 
kaldırarak, baş parır.ağını boş . 
lukta salladı, bunun manası 'Şu 
idi: 

- Ben size göstcrir:m! 

* 

Demişti. 

Küçük meııdilıle terini lruru -
!ayıp, sık sık nefes alı:rak kendine 
gelmeğe çalışırken il~ve etnıeği 

unutmamıştı: 

- Bizi kimsenin rahatsız etme
mesini ve dinlemem~'ni isterim! .. 

Sermed· sakindi. Yalnız muha· 
tabının bu telaşına ve sinirliliğine 
bir mana veremediği için bir par
ça mütehayyirdl 

- Müsterih olunuz hanımefen-
Sermed. Güzin Hanımı yanak -

!arı kızarmış, kaşları catık, sinirli 
bir vaziyette karşı~ında bulunca di. sizi ne kimse rahatsı?. eder, ne 

de dinler! 
şaşırmıştı. Çünkü müstakbel ka-

Cevabını verdi. 
Güzin Hanım tok bir sesle kcr 

nuşuyor, Sermedin yuzune hiç 
bakmıyordu. Ayak ayak üstüne 
atmıştı. Üstelik bacarıııı laüba\i 

yinvaldesinde, kızında" duyduğu 

izdivaç haberini tahkike, yahud 1 
şartlarını konuşmağa gelmiş bir 
insan hali yoktu. Scr?ncdin C\•ine. 
kadar koşarak gelcligi :ınlasılıyor-1 
du. Nefes ncfe~e:;di. bir tarda salhvor. mrndilile yü· 

zünü yPlp;.zelıyordu 

~~ur~ac:!:iş::z~la evlenınek I~ ISar ar • U Ur UgUD en: 
Sermed, Güzin Hanımın hidde- I - ~7 /2/939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz bey 

tini bu cümle içinde bulmağa ça- kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmu~tur. 
lıştı. Acaba kendisine sorulma • II - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat temınatı 2906 lir 
dan böyle bir karar verilişine mi 25 kuruştur. 
içerlemişti? III - Pazarlık 30/3/939 tarihine raslıyan perşembe günü saat 

Güzin Hanım sözünü yürütün- de Kabataşda levazım şubesi müdürlüğündeki alım komisyonunda y 
ce Sermed yanıldığını anladı. pılacaktır. 

- Ben bu kararınudan pek geç IV - Şartnameler her gün söz"ü geçen şubeden parasız alınabili 
haberdar olabildim. Kızım henüz V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saatte mezk 
genç, tecrübesiz ve ayni zaman- komisyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

da da teessür içindedir. Buna im- * * 
kan ·olmadığını hiç olmazsa siz I- Matlüba muvafık çıkınl!dığ:mdan dolayı reddedilen ve yeri 
düşünmeliydiııiz Sermed B 1 başkaca mübeyaa edilm'ş olan 48 adet Dekovil ar~bası ,.e tekerle 

Sermed koll ka t ey... farkı fiatın tahsilini tem inen müteahhit hesabına ve pazarlıkla sa 
- . . arını vuş urmuş, lacaktır. • 

gozlerını kırpmadan onu dinliyor-
du. Bu muahaze karşısında II- llılnbanımen bedeli 126 lira ve % 15 teminatı 18 liradır. 

dı. Fakat kendini çabuk t '7!:'." I m- Pa:zııırhk :0/4/939 tarih.inde saat 14 de Kabataşta Levazım 
- Benim .-1erali kandU:- ı mübayaııt pbesindeki ~tış komisyon~~ yapılacaktır. 

d
. ~ IV - Mallar her gun yukarıda sozu geçen şubede görülebilir. 

mı zanne ıyorsunuz hanımefendı• t ki'! · "ıık · · t · d·ı ·· " e ı erın pazar ıçın ayın e ı en ııun ve saatte % 15 teminat par 
(Devamı var) . larile mezkur komisyona gelmeleri. •2067• 
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eşikten mezara kadar sağla 
ve beyaz kalan dişler! 
Diş macunu kullananlar 
bir çok tecr~lerden 
80Dl"B neden dalına 

RADYOLİN 
de karar kıbyorlar ? 

Çünkü RADYO L i H: 
• Dişlerde (Küfeki - Tartre) 
husulüne imkan bırakmaz. 
Mevcnt olanları da eritir. 

• Dişleri mine tabakasını 

1 
~izip hırpalamadan temizler 
ve parlatır. 

• Ağızdaki mikroplan % 100 

kat'iyetle öldül'Ül'. 

• Dit etlerini besler, diş eti 

hastalıklarına mini ohu. 

Ağız kokwnınu keser. 

Siz de aahah, öğle ve ak§am, her yemekten ııonra 
Gfinde 3 defa 

Kullanınız 

Bütün ağrıların panzehiridir 

Bir tek kaşe 

ı E· v'.e.oz·t:N 
Bu muannit ba§ ve diş ağrıla

rını sür'atJe izaleye katidir. Roma

tizma evcaı, sinir, mafsal ve ada
le ıztı.rapları NEVROZİN'le teda

vi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 

en müessir ilaç NEVROZİN'dlr. 

NE VROZİN'i tercih ediniz 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine başka 

bir marka verirler;e şiddetle reddediniz. 

Kadın ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 - 15 sene garanti Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri bisikletler ve ütüler, Elektrik y~d-ıklan su JSitma kapları, çay-

Umum Müdürlüaünden : danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocaklan, ban, 
"' yoları. elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

nac!ır~ aylık ücret verilmek suretile telsiz muhabere memuru a:lı- Ay v E R 
1- Meslekt ihtisasları ellerinde mevcut vesikalarile tesbit edil-

BORNYPBON ve BRAUN Radyoları İstanbul Umumi acentası mekle beraber ayrıca Umum Müdüılük~e gösterilecek her hangi bir A E 
müessesede imtihana tabi tutulacaklardı,r. 

2- İsteklilerin memurin kanundaki evsafı tamamen haiz bulun-

duklannı gösterir belge ıuretleriJe birlikte dilekçelerinin 10/4/939 Pa-11·
0
-ALA--T-A-: ---·-, __ Cad.~-No.-4-1-:-,-B-EY_AZ_I_T_: -::tl:-o-lv-ero"".ı'""te-:C"".ad'."'. "".N".'"o-. :Z::-8 'il 

zarte.si günü akşamına kadar Umum Müdürlüğe vermiş veya müracat- Voyvoda ban zem1ıı ı.at. KADIKÖY: İskele ca.ı. 32/2. 
ta bulunmu§ olmaian ilan olunur. •924• 1757• 

Tane Kuruş 

SamsL n 25 ( Madeni Kutu ) 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 
Çeşit 100 145 

- .., 

BAHAR KOKULARI 
Ciğerlerinizi nasıl yıkar, neş'emizi artırır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve mükemmel bir gıda da 
Ömrümüze ömür, kuvvetimize kuv-vet katar. 

Maır 
Pirinç ve hububat unları 

Kuruluş 

Sıhhat ve neş' e kaynağıdır . 
tarihi: 1915 M. Nuri Çapa Beşiktataş Kıbcalı 

Ç A · P A M A R K A tel : 40337 -ZAYİ_ 1928 - 1929 senesi sd, Muavenet ve Mi:davat eedai:a U narpe Cemiyeti 
nunda Musevi lisesinJcn -aidığıriı Hayriyes.inİD 

S/166 No. lu Maarif Bakanlığınca Yeni cemiyetler kanununa tevfikan tanzim edilen Ana ııizamna· 
tasdikli bakalorya şetac.etnamemi mesi Vilayet makamına takdim edilmiş olmakla ünvanı: 
zayi ettim. Yenisini çıkaıacağım- uy d B k c • t • 
dan eskisinin hükmü obıadığını ar ım ve a ım emıye ı 
bildiririm. Marsel Yabes 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Ba§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

Hayriyesi,, 
olarak 14 Mart 1939 gün ve 157 sayılı :ilmühaber üzerine değ!§tirll· 

miş ve İstanbul Vilil)'€ti Umuru Hukukiye Müdürlüğünün 243 sayıb 
defteri mahsusunda kayıd ve tescil -edi.hniş olduğundan ona göre i!An 
olunur. 

Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madeni Kutu) 50 
Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeşit 50 72,5 

.. 


