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~. Reisicumhurumuz Şehrimizi Şereflendirdiler 
Halk Kendilerini Coşkun Tezahüratla Karşıladı 

• 

.Milli 
Şef 

lstnnbulda 
Türk milletinin makôs tali
hini yenen İnönü bu yenişin 
devamlı ilerleyiş ve yükse
lişi içinde MiJli Şef olarak 
da bugün talihimizi ve mu
kadderaturuzı bir kere da
ha aydanlatmış bulunuyor• ,_ 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

M ·illi Şef İnönü Bu sabahtan 
beri şehrimizde ve aram12-

dada bulunuyor. Birinci İnönünde 
'riirk milletinin makus talihini ye
llen ve o günden bugüne kadar bti 
biiyiik millete da.ima yükseliş, 
~aınıe, ilerle~ getiren İsmet 
lnönü'nü Reisicumhur ve Milli 
Ş.~f olarak da ilk defa şehrimizde 
gorınek ve kucaklamakla mes'u
d\12. 

Ebedi Şef Atatürkün ihtilal, cep
he, Zafer, sulh ve inkılab arka .. 
d.a~lı.ğında daiına sağ kolu va.zif e
sııu Yapan ve hatta birçok zafer 
v~ inkılib hamlelerimizde tama
~ıl~ ~~ndi Yüksek kabiliyetleri
.nın ın:ıszy.ıtivini bulan İkinci eum. 
~urreisi v~ Milli Şef İnönü'nÜJl 
lntihab devresi esnasında şehri-

Jlıizi şereflendirmeleri hiç şüphe 
)ok ki memleketin istikbali bakı· 
ll'ıından büyük bir hususiyet ifade 
etınektedir. Reisicumhur seçilıne
lerini müteakip .irad buyurduk -
ları nutuk ile inkılAbın ileri vazi
fe 'Ve hedeflerini çizen ve dünkü 
~İihinıizi olduğu gibi bugnükü ta
lih ve mukadderatımızı da bir kere 
~aha aydınlatmış olan İnönü'nün 

olu ve Kastamonu seyahatlerini 
~kiben İstanbulu teşrifleri ken
dilerinin dün ile iktifa etmemek 
\te büyük yarınlar kazanmak hu
ltısundaki titiz ve velud mesai hız 
"le isteklerinin en mütebariz bel
i esidir. 

1 
11eınleketi ve halkın içinde bu

~~duğu şartları çok yakından tet
~ etmek ve her derdin devasını 
~Ün:ıkün olduğu nisbette bizzat f orerek tayin etmek yolunda bu
t Unan Milli Şefin İstanbuldaki 
hetkikleri ve görüşmeleri hiç şüp-
e Yok ki yeni meb'us seçiminde 

~e .Yeni bütçede bilhassa iz ve e
•erıerini gösterecektir. 

1 
Genç bir erkanıharb subayı o

darak ordu saflarına katıldığı gün-
~n bugüne kadar bütün hayat ve 
~lt hizmet safhalarında daima 
lt la~ını memleketin ve milletin 
albıne vermiş bulunan Milli Şe
~ (Devamı 6 mcı sahifede) 

-Miİli Şefimiz ve refi kalan J:1aydarpaşa earmdan çıkar larken ... lnönU ve refikaları kendisini k,arşılıyan lar arasında 
. 

İsmet İnönü ·şehrimizde Bir Hafta 
Kadar T edkiklerde Bulunacaklar 

Varşova MU.takatından 
••• Sonra Yeni Temaslar 

... lnönü 
Üniversiteye de 

Gidecekler 

R 
eisicumhurumuzun bugün 
şehrimizi §ereflendirecek -
leri haberi İstanbulun her 

tarafına bir yıldırım sür'atile ya-
yılmış ve büyük bir sevinç uyan
dırmıştır. 

Mareşal Göring Roma'ya, 
Romanya Hariciye Nazırı 

Varşova' ya Gidiyor 
-----------------------

Daha Başvekillikleri zamanın
da İstanbulluların kalblerini tes • 
bir etmiş olan İnönünü karşılamak 
üzere halk arasında büyük hazır
lıklar yapılmıştır. 

Erkenden şehir baştanbaşa şanlı . 
b akı 1 d t 1 ..... ,., b"" ük" İnönü Fethi Okyar ve Re ceb l"e.ker·e iltifat ediyor ayr arımız a ona l.ı.u""i, uy . 

0 s tün da O ve 
Arkadaşlarmm 
Muhakemeleri 

küçük on binlerce halk sokaklara H • • v k • ı • • 
dökülmüştür. Bilhassa Hayd~a- a r 1 C 1 y e . e ) 1 m 1 z 
şa, Köprü. Dolmabahçe, Beşıktaş, Otobüs Meselesinin 
Şemsipaşa, Üsküd~r s~ille~i ~e B s Muhakemesine Bugün 
Gülhane parkı, Milli Şefımizı hıç u Akşam avarona .. 
olmazsa ~zaktan ~ör~ek ve a~ış- B~şlandı, Asrı ~:zarhk 
!:ı:a!;:~~:. kesıf bır halk kutl~- ı-1 e G e 1 ı· y o r Davası Yarm Gorulecek 

HAYDARPAŞADA e e 
Bu kalabalık Haydarpaşada bil- B • A 1 

hassa hissedilir derecede kendini 1 1 r z 1 1 
göstermekte idi. Gar baştan başa Vekil Dog., ruca Saray' a Giderek 
bayraklanmızla süslenın;ş bulu- Hırsız ve 
nu~:ŞıLAMA MERASİMİ 1 Milli Şefe Bükreş, Belgrad ve 
Şehrimizde bulunan Dahiliye A l k B K 

Vekili Faik Öztrak Milli Şefi hu- Atina Temaslarını n ataca ir orsan 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

-!17)[ ,. ~ 
"1r~ 

Dün Yakayı Ele 
Verdiler 

• • • • • 
Romada MihverinMüstakbel Hat ve 
Hareketi Varşovada Romanyanın 

Vaziyeti Tetkik Olunacak 

Romanya HaricJye Nnzın Gafenko 

P aris 2 (Hususi) - Kont ve 
kontes Ciyano dün akşam 
21,30 da Varşovadan Roma· 

ya bereket etmişlerdir. 

~ Ciyano - Bek mülakatları İtal
ya ve Almanyanın beklediği n~-

ticeyi verememiştir. Varşovada 

yapılmakta olan Alman aleyhtarı 
tezahürat Berlindc çok fena tesir 
hasıl etmiştir. 

Kont Ciyano bütün çalışmala -
rına rağmen muhtemel bir Fran-
sız - İtalyan ihtilafı karşısılll 
Polonyanın Fransa ile olan itti -

!akını hükümsüz bırakacak sö; 
olmıya muvaffak olamamıştır. 

(Devamı G mcı sahifede) 

"Atatürk) ün Yaktığı 

D .• b• k Meş'ale Hic Bir Zaman 
enız an S ,, . ' k . 
T k"l"t onmıyece tır.,, 
eş 1 a 1 Fethi Okyar, Bolu'da Gayet Mühim 

Tamam Bir Nutuk Söyledi 

Açığa ÇıkarılanJar .. Almanlarla 
Müzakere - Yeni Teşkilat 

Talebe İşleri 

T etkik seyahatinde bulun - - Arkadaşlcr, Atatürkün yak-
mak üzere, dairei intihabi- tığı meş'alel:r hiç sönmiyecektir, 
yesi bulunan Boluya giden dedikten ve Atatürk hakkındaki 

eski Londra Büyük Elçisi Fethi hayranlıklarını, Büyük Şefin ır.em-
Okyar Halkevinde toplarum Bolu- lekete yaptığı hizmetleri izah et-
lularla bir hasbihal yapmıw, Fethi tikten sonra Milli Şefimizi an • 

Reisicumhur ve · refikala n vapura ~diyorlar Reisicumhur. Universite ıençleri arasında Okyar: ~ CDevanıJ 6 mcı sahifede) 
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IHADiSELER KARŞISINDAI 
... _------Son Telgraf.-. --

BAKIM SERVİSİ 

KALKTllCTAN SONRA 

D enizbankın, başında bir 
~porcu bulunan bakım ser
v isi de lağvedildi. Bu ha -

bere doğrusu müteessir oldum. 
Bakını servisi mevcut iken, De
nizbankrn vapurları, şimdiki çü
rük hale gelirse, bakım servisi kal
dınldığı vakit, ne hale gelmiye -
cek, artık orasını siz diişünün.. 

Vapurlar daha iYi alacalı: mı? •• 
Dersiniz? 

VA-NO BEYHUDE 

TEi.AŞ EDİYOR 

Dünkü ııkp.m gazetesinde, Vi
Nıi'nım yazdığını tahmin ettiğim 
bir fıkrada, şmdilti miirekkeble -
rin ı;abit cinsten olmadığı, seneler 
sonra, bugün yazılan birçok ev -
rakın olrıınamaz bale geleceği te
essürle kaydediliyor .. 250 yıl ev
vel Fransada yazılan t.ir müsved
denin hali terütaze lı:aldığı da . 
işaret olunuyor. 1 
Va-Nıl, beyhude teli.ş ediyor. A

ıı:iziın, meslekd~, şimdiki ics•n!ar
da, sözünde, yazdığında musır o
lan kimse var mı?. Yazılanlar son
:ta. çabucak yalanıyor .. Onun için
dir ki, sabit mürekkebe lüzum 
yok.. Beyhude teli.ş etme canca -
ğızım efendim.. 

izMiRDE BULUNAN 

DEFİNELEKE DAİR 

İzmirde bir define bulunduğu
nu gazeteler haber veriyor. Bu de
fine, Denizbank tarafından İzmir 
için yapılan vapurlar olmasın?. 

Çünkü, 130 bin lira verilerek yeni 
yaptırılan bu vapurlar her ay başı 
80 bin lira masraf edilerek tamir 
edilmiş ... Artık onlar, vapur ol -
maktan çıkmış, birer servet mem
baı, bir·er define haline gelmiş .. 

Siz ne dersini? 

\;ENÇ VAPURLARIN 

KUSURUNA :BAKILMAZ ---------
Evvelce, biz, kullaııılınLoı vapur 

alırdık .. 10 - 20 y~ında bir vapur 

aldık mı, sevinir duruduk.. Ni -
tekim, en büyük deniz hatlarımız
da emniyetle seyrüsefer eden ge
miler de ha.J.a bu cins vapurlardır. 
Ticaret filomuzu gençleştirmeğ~ 

karar verdik. Kulla.nılmış d eğil, 

yeni gemi yaptırmağa b•şladık 

Yeni ve genç gemilerin b~a 
açtıkları pürüzleri görüyormnuz .. 
Bir arkad~, genç vapuralrıınızda.n 
Etrüsk ve diğerlerinin haline ba
karak dedi ki: 

- Birader, bunlar gençtir, deli
kanlıdır. Kusurlarına bakılmaz .. 
Yaşlı başlı gemiler alınsaydı, hiç 
kusur işler miydi?. Yaşından ba
şından, ağarmış saçından, sab -
lından utanırdL.. Onun için. yeni 
yaptmlan gemilerde bulunan lru
surlan çok görınemell. Elbette, 
onlar da uslanır, oturmuş. kalkmış 
insan olurlar .. 

SAHNEDE SOYUNAN 

AMEBiKAIJ KIZLAR 

Amerika revü sahnelerinde, ye
ni bir varyete numarası gôsteril
meğe başla.runış.. Bir güzel kız 
sahneye çıkıyor ve . dans ederek, 
şarkı söyliyerek üzerindeki elbi
seleri birer birer soyunuyormuş .. 
Buna: •edalı tarzda soyıınm.a. var
yetesi diyorlarmış.. Amerikalı se
yirciler bu varyeteyi çok beğe -
niyorlarmış.. Çünkü, bu nuıruıra
lan seyretmesi bir insana çok he
yecan veriyormuş .. Nihayet genç 
kız, elzem ola.n son çamaşırlarını 
da çıkarmağa haşla.rken perde ka
panıyormuş .. 

Çok şükür .. Perdeyi iyi akıl et
mişler .. 

KOCASINI DÖVEN 

AZILI KADIN 

Kocasile yanındaki kadını so -
kak ortasında döven bir kadın, 

şimdi, mahkemede hesab veri -
yor. Koca, belki de dayağı hak et
miş. Çünkü, dört çocuğile birlikte, 
karısını bırakarak, başka bir ka
dınla gezmeğe başlamış.. Fakat, 
bu başka kadının da dayak yemesi 
tuhaf.. Onun ne kabahati var? 

AHMED RAUF 

IK'üçüK HABERLE[) 
* Reisicumhurun Amerikaya 

vaki mesajının muvaffak olması 

ha5ebl.le Amerika radyo idaresi 
Naha Veka.J.etine bir tebrik tel -
grafı çekmiştir. 

* Bulgar matbuatı.ndaki sansö
rün kaldtrılmasma karar veril -
miştir. 

* Dün Denizlide hafif bir zel
zele olmuştur. 

* Hankov civarında askerler a
rasında yeni bir isyan hareketi ol
muş ve bin kadar Japon askeri is

yana iştirak etmiştir. Vuku bulan 
müsademede her iki taraftan 700 
asker ölmüştür. Asiler nihayet tes
lim olmuştur. 

* İngiltereden verilen mah'.lma
ta göre hükumet Uzakşarkta üç 

büyük deniz hava üssü inşa ede

cektir. Yeni üsler radyo postala
rile techlz olunacaktır. 

* İngiliz hududunda altı kilo -
metre mesafede ve Kanton nehri
nin mansabında bulunan Paoan ve 
Nan ton şehir !eri Çinliler tarafın

dan Japonlardan geri alınmşıtır. 

İç Mogalistanda tek bir Japon as
keri kalmamış, hep çekilmiştir. 

* İspanya cumhuriyet hükıl -
meti nazırlar meclisi içtimaı mü-

teakıb bir tebliğ neşretmiş ve teb
liğde, N egrin arkadaşlarına vazi

yet etrafında izahat vermiştir. De
nilmektedir. 

* Fransadan avdet eden İspan
ya cumhuriyet hükılmeti Hariciye 

Nazırı gazetelere verdiği beyanat
ta Cumhuriyet topraklarında pa

nik hasıl olduğuna dair ecnebi 
membalardan verilen haberleri 

tekzib ve cephedeki muharı'blerin 

maneviyatı yüksek olduğunu ila
ve etmiştir. 

Ha lif enin Sarayında 11 

1 Bir is~,_n_y_o_ı _G_ü_· z_e_ıi_ 
Tarihi Roman: No. 1 O 

Halife Abdülmelik bu tedbirler
le halkın ve Haccacın uzun zaman 
eski Kabeye gitmemelerini temine 
muvaffak olmuştu. 

Hicaz valisi Abdullah bini Zü
beyr şüphe yok ki, bütün gelirin
den mahrum kalarak sefalete dü
şüyor ve eski saltanat ve debde -
besi bu suretle yavaş yavaş yıkılıp 
sönüyordu. 

Artık Hicaz ahalisı de Halife 
Abdülmeliğin satvet ve kudre -
tinden ürkmeğe ve kendisine bo
yun eğmeğe başlamışlardı. Hatta 
Abdullah bini Zübeyr'in kudret -
sizliğini gören yerlilerden bir ço-

Yazan: CELAL CENGİZ 

ğu gizlice şehirden kaçarak Hac
cacın ordusuna iltihak ediyordu. 

* Kabeyi Kim Tanrib Etti? 
Haccac bu vaziyeti görünce, Ha

life Abdülmeliğe: 
•- Mekkeyi yenideu muhasara 

edeceğim. Haberiniz olsun. • 
Diye haber gönderdi ve cevab 

almadan muhasaraya b~ladı. Hac
cac, Halifenin fikrini bildiği için, 
cevab beklemeğe lüzum görme -
mişti. Abdülmelikin maksadı, 

hasmının mağlılb olması idi. Ab
dullah Zübeyri belkemiğinden vur-

Topkapı 
Sarayt 
Müzesi 

Esaslı 

Tabi 
Bir Tamire 
Tutulacak 

Topkapı Sarayı Müzesi esaslı 

surette tamir edilecektir. Müze
ler Umum Müdürlüğü mimarları 
saray müzesinin tekmil tamiratı
nın kaça mal olacağını ve eser -
!eri saklamak ürere müzeye mül
hak olarak inşa edilecek pavyon
lara nekadar para b.arranacağını 
tesbit etmişlerdir. Müzelerin Ma
arif Vekaletine vermiş oldu,ğu bu( 

husu.staJı;i rapora göre Topkapı 

sarayı müzesine tamirat ve ilavei , 
'inşaat için bir milyon liraya ihti
yaç vardır. Maarif Vekaleti tami
ratı. senelere taksim etmiştir. 1938 
bütçesinde müzelere Topkapısa -
rayı müzesine sarfedilmek üzere 
35 bin lira verilmişti. 1939 büt -
çesinde yeniden tahsisat konacak
tır. 

Maarif Vekfileti, müzelerden ih
tiyaçlarını sormuştur. Müzeler i
daresi Vekalete verdiği cevapta 
tamire muhtaç diğer sanat abide
lerimiz.i de bildirmiştir. Topkapı

sarayı müzesinden başka Ayasof
ya müzesi de yeniden tamir göre
cektir. Arkeoloji ve mahlcikat 
mü7A!leri bir ay sonra ikmal edi -
!erek açılacaktır. Her iki müze
nin yeni ihtiyaçları tesbit edilmiş
tjr. 

Tamire muhtaç türbelerin lis
tesi hazırlanmıştır. Geçen sene on 
altısı tamir edilmişti. Bu sene di

ğer türbelerin tamiratı ikmal e -
dilerek harap türbe bırakılmıya -
caktır. 

Sevgi 
Yüzünden 

Dün Beyoğlunda bir cinayet ol
muştur. Beyoğlunda oturan Güli
zarın kızı Sabahat, bir müddet ev
vel Orhangazili Rahim isminde 
birile tanışmaktadır. Rahim Saba
hati delicesine sevmekte imiş. 

Buna rağmen kadın kendisile 
ciddi olarak alakadar olmamış ve 
muhtelif defalar yaptığı evlenme 
teklifini. de kabul etmemiştir. Ra
him sevgilisine son birkaç defa 
şiddetli ihtarlarda bulunmuş, fa
kat bunlar da tesir yapmamıştır. 

Bunun üzerine hırs ve hiddete 
kapılan Rahim tabancasını çeke· 
rek iki kur unla sevgilisini yece 
sermiştir. Rahim cinayetten sanra 
kaçmışsa da dün gece polise te-;
llin olmuştur. Sabahatin ahlak za-
1:.ıtasınca maruf bir kadın olduğu 
bilahara anlaşılmıştır. 

1 
KISA POLiS l 
HABERLERl --* La.J.elide Tayyare apartıma

nında 33 numaralı dairesinde otu
ran İzzeddin oğlu 7 yaşında Tur
fan Veznecilerden geçmekte iken 
Vatman Mustafanın idaresindeki 
tramvaya çarparak başından ya -
ralanmıştır. 

nıak için bundan daha münasib 
bir zaman olamazdı. Mekke dört 
çevresinden Haccacın askerlerile 
kuşatılmıştı. 

Haccac muhasaramn dokuzuncu 
günü Abdullah bini Zıibeyre şöy
le bir haber gönderdi · 

cŞehri yıkmak ve yakmak niye
tile geldim. Fakat halkın zarar 
görmesini istemiyOTUm. Yirmi 
dört saat içinde teslim olmazsan, 
akacak kanın mes'ulü sen olacak
sın!• 

Haccac bini Yusuf 

Mekke valisi Abdullah bini Zü
beyr, Haccaca nasıl teslim olabi -
lirdi? Zübeyrin yanındaki muha
ribler: - Bir huruc hareketi ya
palım.. Şu mel'unun cezasuu ve
relim .. diye bağrışıyorlaı·dı. 

Abdullah bini Zübeyr, Hacca
cm verdiği mühlet bitmeden aske
rini topladı .. Son bir oesaret gös
tererek şehirden çıktı.. Ve Hacca
cuı ordusu üzerine hücum etti. 

POLiSI 
Ve .. Mahkemeler 1 

Artık Hür 
Yaşayacağım ' 111 

Ben Bütün Kababatı Kız 
Kardeşimde Buluyorum 

B ayan Hürmüz pek öfkeli idL 
asabiyetteıı ellerini uğuştu
ruyordu. Uçüncü hukuk ha

kimine titrek bir sesle: 
- Olmaz bayan hik:im, olmaz, de

di. İmkılııı yok. Ben bu adamla ar
tık bir gün değil, bir saat, bir da
kilra yaşıyaınaın. Boşanmak, ay
ırılınalı: istiyorum ondan. Beni kur
tarın bu adamdan! .. 

-Niçin mi? .. Çünkü, kocam es
kisi gı'bi bana bakmıyor, beni ih
mal ediyor, dileklerimi yerine ge
trmiyor. Ben ne yapayını, böyle 
kocayı!!. 

HA.kim, müb~e Hürmüzün ko
cası Murad tarafından getirilen 
şahidlerden Nuriyeyi salona çağır
masını emretti. 

Hürmüziin kızkardeşi mahkeme
de şu ifadeyi verdi: 

- Kan koca iki ay evveline ka
dar iyi geçinyorlardı. Murad E -
fendi ka.rısına o kadar bağlı idi, 
onu o kadar çok seviyordu ki, eli

ne geçen parayı kızkardeşim için 
sarfediyordu: Ona 80 liralık man
tolar yaptırıyor, iyi kürklerden 

alıyor, k endisi aç kalıyor, !akan -
talardan n efis yemekler getirttorek 
karısını besliyordu. Evvelce Hür

müz de kocasından memnundu. Fa
kat sonra ona ne oldu, anlıyaına
dım. Eniştemden soğudu, onu be
ğenmemeğto başladı .. Ben bütün ka

bahati, kızkardeşimde buluyorum. 
Kocası cevahir gibi temiz, saf, iyi 
kalt.li bir adamdır. Hürmüz ona 
nankörlük ediyor. 

Hilrmüzün diğer kardeşi Akif 
de dedi ki: 

- Eniştemin bir arsası vardı. 
450 liraya sattL Hürmüz, kocası -
nın eline para geçtiğini görünce, 
ondE'l fazla fazla şeyler istemeğe 
başladL O da karısını sevdiği için. 

her dileğini yerine getirdi; kolla
rım altın bileziklerle doldurdu. İs
tediği en iyi elbiseleri yaptırdı.. 

Ayaklanna gayet şık ve kıymetli 
ayakkabılar giydirdi Velhasıl a
damcağız, Hürmüzün her eksiğini 
tamamladı Fakat yine ona yara
namadı. Hürmüz, bir gün kocası.
na karşı isyan etti: 

- Ben artık sinirli oldum, se
ninle oturamam, senden bıktım. 
Adalara gideceğim, orada ke~di 
başıma, hür ve serbest yaşıya~a -
ğım!. dedi. 

M. HİCR!'"F 

* Feriköyde oturan Kamber ile 
Kamil bir alacak yüzünden çıkan 
kavga neticesinde birbirini yara
lamışlardır. 

* Beşiktaşta Dikilitaşta oturan 
Hüseyin adında bir genç oyun yü
zünden çıkan kavga neticesinde 
arkadaşı 13 yaşında Ömeri sopa ile 
başından yaralamıştır. 

Mekke ahalisi muhasaranın de
vaınını düşündükçe ıztırab ve te
essürü artıyor ve Halifenin ordu
suna mutavaatten başka" bir kur
tuluş yolu görmüyordu. 

Abdullah bini Zübeyr, Hacca
cın askerile harbe tutuşurken, 

Haccac cCebeli Ebu Kabis. e yer
leştirdiği mancınıklarla taş gül -
leler atarak cBeytullah• ı tahrib 
ediyordu. 

İşte Abdülmelikin islim ale -
minde nüfuz ve haysiyetini kıran 
en mühim hadise bu olmuştu. 
Haccac, Kabeyi tahrib ediyor ve 
Halife buna mani olmuyordu. U

-.zak ülkelerden Haccacı tel'in e· 
denler, Halifeye b~ kaldıran çok
tu. Buna rağınen Haccac: (Yeni 
Kabe varken. eski kabeye lüzum 
yoktur. Şehri tahrib ederken, ora
sı da yıkılırsa birşey kaybetmiş 

olmayız!• Cevabile hasımlarının 

ağzını kapatıyordu. 

Haccac yaman bir adamdı .. Na-

JSaf Köylüyü Nas1lı 
D0Jandırm1şlar? 
Mahkeme Suçluları İkişer 
Ay Hapse Mahkfun Etti 

Ş 
u İstanbul dolandırıcıları ne 
san'atkar adamlardır! Bir 
kimsenin yüzüne bir kere 

bakmakla; köylü veya şehirli, saf 
veya açıkgiiz; hulasa, dolandırabi
lecekleri adam olup olmadığını 

hemen keşfederler. 

Geçen gün Mehmed Solak is
minde safça bir köylü, memleke
tinden, fındığını satmak ve bak -

kaliye eşyası almak üzere. İstan -
bula geliyor. Ve İstanbula vardığı 
gün, fındığını tüccarlardan birine 
satarak, bundan aldığı 200 liradan 

95 lirası ile dükkfuuna öteberi a
lıyor, sonra geri kalan 105 lira da 
cebinde olduğu halde, şöyle biraz 
hava almak. gezmek, vakit geçir

mek için. Gülhane parkına kadar 
uzanıyor. Parkta bir kanepeye o
turarak, gelip geçenleri seyret -
meğe b~lıyor. O sırada yanına, 

biliıhare adını Mehmed olduğu

nu öğrecdiği bir delikanlı geli -
yor, o da ayni kanepeye oturuyor 
ve dereden tepeden, konuşmağa 

başlıyorlar. Adaş oldukları iı;in, 

tabii çabuk ahbab oluyorlar. Der
ken, sonradan gelen genç adam, 

adaşını eğlendirmek için onu mü
zeye götürmek istiyor. Mehmed 
Solak da bu teklifi kabul ediyor. 
Kalkıyorlar. Fakat d'.l!ıa yürüme

ğe başlamadan evvel yanlarına 

genç bir adam sokuluyor. Teliış ve 
heyecan içinde: 

- Paramı kaybettim, paramı 

çaldılar!., dlye söylenmeğe b~lı
yor. 

Her iki Mehmedin de ceblerini 
anyor. Tabii bu arada, köylünün 
cebindeki 105 lira, parasını kay -
bettiğini iddia eden şahsın cebine 
giriyor .. 

Polis, ayni gün Mehmed Solağı 
dolandıran bu iki açıkgözü yaka
lıyarak, adliyeye teslim ediyor. 

Dün Mehmed ve arkadaşı İsma
ilin muhakemesine asliye dördün
cü cezada bakıldı. 

Suçluların, Mehmed Solağı do
landırdıkları, amme şahidi olarak 
dinlenen polislerin ifadeleri ve 

bazı delillerle sabit olduğundan 

ikişer ay cezalandırılmalarına ka
rar verildi. 

* Feriköyde Civelek sokağında 
!ındonun fırınında çalışan Hüse • 
yin fırında satılan ekmek parası 

olan 70 lirayı alarak savuşmuş 

ise de yakalanıp adliyeye veril -
miştir. * Bakırköyde Kartaltepede o
turan İsmail kızı Münevver, oğlu 

Hayri Vehbi ve İbrahim ve kom
şularından Zeliha Balıkpazarmda 

bir dükkandan aldıkları sucuktan 
zehirlenmişler hastaneye kaldırı
larak tedavi altına almmışlardır. 

tıkası da zekası kadar kuvvetliydi\ 
Maiyetindekileri her zaman he -
yecanlı hitabelerile teskin ederdi. 

Halifenin sadık zabitlerinden 
biri, bir gün Haccaca: 

- Hasmınız nasıl olsa, günün 
birinde teslim olacaktır. Beytulla
hı yıkınıyalş. 

Demişti. Haccac bu zabiti, kol
larından bağlatıp sırtına yüz sopa 
vurduktan sonra bir hafta aç bı
rakmıştL Dayak yiyen zabit bun
dan sonra ağzını açıp bir şey söy
lememiştl Haccacdaıi maiyeti çok 
çekinirdi. Haccac, affetmesini bil
mez: .Suç, cezasız bırakılırsa, suç
lu ayni suçu bir daha işler!. der
di. 

* ORDUYA BİR YILDIBIM 
DÜŞJNCE 

Bir sabah hava birdenbire ka -
rarmış, gök gürültüsünü mütea
kıb yağmur yağmağa başlamıştı. 

Bu aralık Haccacın mancınıkları-

Es ki 
E~bise 
Satışı 

Sivil Memurlardan 
İstifade Edilecek 

Mısırçarşısı, Yenicami ve em -
sali yerlerde satılan kullanılma -
ınış eşyalardan t.azılarının müşte

riden alındığı gibi hemen satıldığı 
ve Belediye tebbirhanesine gönde
rilmediği. anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle yapılan kon -
trollarda 2 dükkancı hakkında za
bıt tutulmuştur. 

Müstamel elbise satan bazı es-
nalın da resmi memurlan görür 
görmez dükkanlarını kapattıkla -
n tesbit olunduğundan badema bu 
işlıe sivil meınurlardanda istifade 
olunması ayrıca kararlaştırılmış
tır. 

• 

Haric~e Vekilimizin 
Vali~esi Öldü 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ
lunun validesi ölmüş, cenazesi 
IJ-ün Ankarada büyük merasimle 
kaldırılmıştır o 

Merasime Meclis Reisi, Başve
kil, meb'uslar, Vekaletler erkanı 
iştirak eylemiş, Reisicumhur adı
na kalemi mahsus müdürü ve ya
verleri bulunmuşlardır. 

Bu acı kayıptan dolayı Hariciye 
Vekilimize taziyetlerimizi sunar 
merhuma Tanrıdan mağfiret dile-
riz. 

Bir Teşekkür 

İngiltere, Fransa ve 
Franko'nun Hüküınet 

Yazan: Ahmed Şükrü ESM.Ell 

İngiltere ve Fransa, nihayel 
Frankonun hükumetini tanımıJl 
karar vermişler ve bu kararlatl' 
ru Burgosa bildirmişlerdir. Bu tıl 
nıma ile, otuz iki aydanberi tngill 
terenin ve Fransanın nazarıarıır 
da, meşru İspanya hükı1metiJJ1 

karşı .a.s;. vaziyetinde butuııııl 
FJanko, İspanya devletinin rei!I 
oluyor. Bu defa casi• vaziyetiJJ1 

geçen de dünkü meşru bükılıne~ 
başında bulunanlardır. 

İngiltere ve Fransa, bugün İl" 
panyada mevcut olan fili vaziye~ 
tanımış olduklarından bu hare 
ketlerinin aykırı bir tarafı yo~ 
tur. Bilakis devletler hukukuııı 
kaidelerine v~ milletler arasıll 

k.i münasebetlerin tarihinde ı;ol 
tan yerleşmiş olan teamüle uyt 
hareket etmiş oluyorlar. Bu had. 
milletlerin hayatında kuvVe') 
oynadığı rolü bir defa daha tell' j 
rüz ettirmesi bakımından ibret 1 

ricidir. Dünkü asi; bugünkü de~ 
Jet reisi! Asiyi meşru devlet re• 
liğine götüren amil, kuvveti• 
başka nedir? 

İngiltere ve Fransa, KataloP~ 
zaferine kadar Frankoyu tanıtıı1 

ta tereddüd ettiler. Çünkü diİ· 
kadar meşru olan hükılmet tııl; 
fından tenkil edilme ihtitıı· 

vardı. Fakat Katalonya F•ank0 

nun eline geçtikten ve cumhıır 
yetçi İspanyanın başında bulı 
nanlar dağılmıya b~ladıktan S· 

ra artık Frankonun tanınması b 
siyasi, hem de hukuki bir zıı.rU 
halini aldı. Bu tanımanın şar 
rını kararlaştırmak için !ngilt" 

C. H. P. lstanbul llyönkurul ve Fransa iki haftadanberi fr~ 
Başkanlığından: ko ile temasta idiler. Fransa f'll 

Halkevleri menfaatine olmak ü- ankare ile çalışmış, zeki ve k~ 
zere 25 Şubat 1939 tarihinde Pe • naz bir devlet adamını Leon Jl6 

rapalas'da tertip edilmiş olan Ba- rard'ı, Burgosa yolladı. Fransa P 
laya şehrimizin mali ve ticari mına tanıma şartlarını müzakere 
müesseseleriyle s~n halkımızın den Berard'dır ve siyası haya~ 
nakdne muavenet ve hediye ver- bilenler, Burgostan boş döııfl' 
mek ve baloya iştirak suretiyle olmasına ihtimal vermezler. ıı~ 
göstermiş olduğu samimi alika ve 'nunla beraber resmen bildiri!" 
müzah~retten dolayı ParU namına ğine göre, Frı:nko tanınması 
teşekkür olunur. karşılık olmak üzere hiç bir ı· 
~ ile bağlanmamıştır. Berard'ın ~ 

hiren Frankoyu bağlamıya çsY 
~ şartlar şunlardır: ı. 

1 - Cumhuriyetçi İspanyol 
hakkında bir intikam siyaseti~ 
kib edilmemeı;i. 

Mahmud Saim 
Gene Sahnede 

Birçok kimseleri dolandırmak 

suçile birkaç defa adliyeyi boylı
yan Mahmud Saim bu defa bir 
operet kumpanyası kurmak baha
nesile Mehmed Çetin ve Hüseyin 
adlarında iki kişiyi dolandırmağa 
teşebbüs suçile mahkemeye düş -
müştür. 

Sultanahnıed birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilen 
Mahmud Saim kendini müdafaa 
ederek bu defa dolandırıcılıkla a
l.ikalı bir işe girişmediğini, haki
katen, memleketin san'at haya -
tına hizmet maksadile bir operet 
kurmak istediğini, bunu gazete ile 
de ilan ettiğini, Hiiseyinden yüz 
liralık banka çekile Mehmed Çe
tinden 25 lira istemesinin sebebi
nin de yalnız bu işi başarmak için 
olduğunu söylemiştir. 

Mahkeme kendisini ikamete 
rapten serbest bırakmıştır. 

nı yerleştirdiği cebel üzerine bir 

yıldırım düşerek, muhariblerden 

kırk elli kişinin ölümüne sebeb 
olmuştu. 

Yıla.dırım düşmeden önce, mu

hariblerden biri: cBen hu gece bir 

rüya gördüm.. Allah tarafından 

başımıza büyük bir felaket gele -

cek. demişti. Yıldırım düşünce, 
rüya gören askerin başına top -
landılar: 

2 - İtalyan gönüllülerinin p 
panyadan geri çekilmeleri. 

Franko bunları bir şart ol9 
kabul etmemekle beraber, t 
düşmanlarına karşı rahim d91

' 

nacağını ve müstakil ve hiçb~ 
nebi devletin nüfuzuna tabi c 
yan bir İspanya kuracağını bil' 
di. İngiltere ve Fransa da bP1 

birer senet ittihaz etmele il'1 

ettiler. .. ı 
Hakikatte Fransayı meşgııl . 

den mesele, cumhuriyetçiler ~' 
kında tatbik edilecek olan J'.Jl;ı 
mele ve hatta artık geri çe~ 
çekilmemeleri İngilteredeO , 
Fransadan ziyade Frankoyu ş· 
kadar eden bir mesele halini ~ 
İtalyan askerlerinden ziyade 
panyanın müstakbel dış 

·. ~litikasıdır. Franko. otorite! 
İetıerden gördüğü yardıma ~1, 
şılık olmak üzere onların ıııl~ 
rine tabi mi olacak? Yoksa~ 
ile iyi komşuluk münasebetler 

.i (Devamı 6 mcı snh~ 

Deli İle Mukallit 
41· 

Aklı noksalı ad&muı birisi ket' ~ 
bJ'betmesiD diJ'e boJ']luna bir dl•~ 
ouk takar, Kahvede amp 7atar. ' 1, 
Ud 117uduiwna .. örünce hemen "°" J 

- Allah sana vaziyeti ve haki- hın çıkarıp kendi boJ"Dana Wtr.tj.: 
kati ilham etti, Haydi, meseleyi nkada.n nanmca boııcuklanD' ~ '111 
kumandana söyle.. Ve beytullahı cöriir. g,.ıkar adamm rakas111.ı.P 

tahribden vaz geçmesini iliive et. -tır: _...,. ı 

B . . k d K km - B&rıa b&lt (sen. ben) ....,..~ 
ız senın ar an ayız . or a sa- kim db'erek bqlar batımu:r•· ~· 

kın! - Y&hu (sen, aen) ben de b••· ıt 
Dediler. Yıldırım badiseai Hac- 7ır. lloncnl<h.r benim boynumıı-"'1',· ,j1 '.~ 

cacın ordusunda bir hayli dedi - ben, omma, ben, kim. Çabuk . lı' 
Makallid aııJa.r ki karlulut ,..~, 

koduya meydan vermiş ve asker- cult.ları delinin bonuna asar. ;tl' ~ 
ler (beytullah) ı tahrib etmek- _ Da böJ'e pmdl (beıı, beo) 

1
..,-j 

ten çekinmeğe başlamıştı. kim olıırsan ol. diyerek yerine 
0 ,.il' 
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Sıhhi Meseleler 
Yeniden iki Hastahane 

Daha Açılacak 
Biri Sanatoryom Diğeri 

Modern Hastahane 
Olacak 

Talih 

D 
enizbanlnn yeni kadrosu 
tebliğ edildi. Bazı servisler 
ağvolundu. Bir mlkdar me

mur açıkta kaldı. Bu açıkta ka-
lanlar, esasen, banka kurulurken, 
yüksek maaşlar verilerek kayrı • 
lan kimselerdi. 

Şimdi, banka, epeyce bir tasar
ruf yaptı. Belki, ıılu bir eleyişle, 
bir ınikdar daha tasarruf imkanı 
vardır. 

Bizim, en çok iizilldüğilmüıı ook-

ş 
ehrfnıiz hastahanelerinde sile 8,471.000 liar olarak tesblt e- ta şu oldu: Havuzlar için ustabaşı 
dörtyüz yirmi veremli ya- d.ilmiştir. Yeni bütçede Vekiılet yetiştirilmek üzere A1manyaya 
tağı meveuddur. Sıhhiye Ve- İstanbula yapmakta olduğu yar- gönderilen 2

4 geııç de geri çağın-
kaJ.eti İstanbulda Vekalet müste- dımın miktarını çoğaltacaktır. !atakmış!. 
§arı A d ğı Gördünüz mü?. Vaktile hesab-

t B0<1AZDA iMAR İŞLERİ 1 

Şirketi Hayriye ve 
Belediye Bu İşte 

Beraber Çalışacaklar 
Boğazda Modern Bir Rlaj 

Yapılacak Oteli 

8-SOJf TELG:&AJ'- 2 

Temizlik 
işleri 

YeJİ Ye Müessir T ed~irler 
Alınıyor 

it~ 
iLAÇTA HİLE 

F 
ormüllere ve kodek>e uy • 
guo §dillde ilaç yapmadığı 
için, Ortalr.öyde, bir eczac1DJD 

Hava hücumlarından korunmak mahkemeye verildiğini, dünkü ga-
lçin itfaiyenin alacağı tedbirleri zeteler yuıyordu. 
öğretınek üzere İtfaiye Müdürlü- Bir eczacının da, işine hile ka -
ğünde bir kurs açılmıştır. Kursa nştırdığmı duyuoea, insanın tüy· 
temizlik amelesinin de iştiraki ka- ıeri diken dilr.eo oluyor. Çünkü, 
rarlaşmış iken amelenin Belediye hepimiz i1icm derman arıyan in
hizmetinde uzun müddet kalmadı- sana sunulan son bir teselli, bir şi-
ğı görüldüğünden sarfınazar e - fa vazifesini gönliiğünü biliJoruz. 
ctilmiştir. Bu eezacmın suçunun derecesi ne-

Belectiye temizlik teşkilatında dir? Oras101 kestiremem .. Fakat, 
çalışan memurları tatmin edecek verilecek •ezanın çok ağır olma • 
tedbirler almak için tetkikat yap- •mı temenni ederim. 
maktadır. Temizlik ameleleri yaz Çünkü ilaç öyle bir~eydir ki bu-

sıma yaptır ı tetkiklerden Vali ve Belediye Reisi Lıitfi sız yapılan bir i•in kimlere zararı 
sonra bu miktarın ihtiyacı katly- Kırd hr' iht' 1 t • 
Y 

ar, şe ın ıyaç arını es • dokunuyor?. 

aylannda vazifelerinden ayrıl • nu alıp kollanırken. tamamile. bu 
• makta, memleketlerine çalışmak eczayı hazırlıyanın siitüne güven-

için gitınektedirler. Evvela temiz- miş vaziyetteyiz. en karşılıyamıyacağı neticesine b h 1 d ki 
11 1 

it ettiği sırada hasta ane er e Zavallı gençler, talihlerine küs-
arı mıştır. Haydarpaşa Nümune yatak miktarını arttırmış, hasta- sünler!. Fakat, artık, talih, hayatı-

lı:astahanesi ile Heybeliada Sa - l ı b ki kt 1 n t arın ay arca sıra e eme e 0 - mızda rol oyoıyan bir kuvvet ol-
a oryumuna bağlı olarak 150 duğunu görmüştür. İstanbul Be - maktan çıksa, diyoruz. 

§er yataklı verem pavyonları in- lediyesi hastahanelerin tevsi e • BÜRHAN CEVAD 
§asına derhal başlanması karar- ctilmesini ve ihtiyacı karşılayacak, _____________ _ 

!aşmıştır. İnşaata on aya kadar kadar yatak ilaveı.ini muvafık ı· 
llıllhakkak tama.ınlanacaktır. Bu bulmuş ve Sıhhiye Vekaleti ile ı"nhı"sa 1 y " 
suretle İstanbul hastahanelerinde Vali bizzat temasa geçmiştir. Lut- r ara enı 
vereın.ıı yatak miktarı yecti yüzü fi Kırdar İstanbulun hastahane ih- Boğazın Güzel Bir Köşesi 
buJmuş olacaktır. Vekalet her se- tiyaçlarını tesbit etmektedir. Mev- Memur 
ııe §ehirdeki hastahanelerde bu - eut hastahanelerdeki yatak ade _ ş irketi Hayriye Boğaziçine bulunduktan sonra Belectiye Fen 
~unan veremli yatak miktarını ço- dinin çoğaltılması istendigı"' gibi yaz aylarında rağbeti arttır- heyetinden müsaade alınacaktır. 
<>altacaktır. ak f yeniden iki hastahane açılması da A' 1 n m k m çin şimdiden faali ye- Belediye Fen heyeti, Boğaziçi-

SJıhiye Vekaleti İstanbul has - düşünülmektedir. Bunlardan biri ıyaca te geçmiştir. Geçen sene ikame e- nin güzelleşmesile ehemmiyetle 
1ahanelerine bu seneye gelinceye vilayet sanatoryumu adını ala • -·- dilen halk biletleri çok iyi netice meşgul olmaktadır. Şirketi Hay-
~ad~ senede bir milyon altı yüz cak, diğeri bo~ yataklı modem bir M I y . B vermiş, göçlerin miktarı evvelki riyenin Boğazda yapacağı yeni in-
~n ~ıra harcamakta idi Sıhhıye hastahane olacaktır. L11tfi Kırdar em ur ar enı arem senelere nisbetle bir miktar art- şaatın imar hareketlerile müte • 
. ekaıetinin geçen seneki bütçe- tetkikatını bitirdikten sonra Sıh- Kanun Projesi Şum uf üne mış, şirketin senelik varidatı ço- nasip olarak ilerlemesi istencti _ 

8' .7,901.780 lira old••ju halde, bu hıye Vekaletine teklifini yapacak- G' . f ğalmıştır. Şirket Boğaziçinde ya- ğinden Şirket her yapacağını Be-
llıiktar bu sene 596,220 lira fazla- tır ırıyor ar pacağı plajın Anadoluhisarında lectiyeden soracaktır. Şirketi Hay-

"""~==============·============ İnhisarlar Umum Müdürlüğü · inşasını kararlaştırmıştır. Bir o • riye ayrıca Avrupadaki deniz kı-
Sıhhiyeye Direktifler Verı'fd'ı memurları da, ücret alan diğer .tel de yapılmak istenmekteclir. yısı memleketlerindeki deniz eğ

Devlet memurları gibi, ücretli Modern deniz otellerinden birini lencelerini tetkik etmektedir. 
memurlar için hazırlanmış ve Ka- inşa etmek istiyen Şirketi Hayri- Yaz aylarında vapur seferleri
mutay Bütçe Encümeninde tet • ye Boğaziçine en güzel oteli ka - nin sayısı çoğaltılacak, bilet üc • 
kik edilmiş olan yeni barem ka • zandıracaktır. Otelin yeri henüz !erinde yen.iden tenzilat yap•& 
nunu projesi şümulüne girdikleri ı tesbit edilmemiştir. Müsait saha caktır. 

-
Bulaşık Hastalıklara 
Karşı Tedbir Alınıyor 

En Sıhhatli Bir Yıl Geçirdik 
~ az Maylan ya laşm.akta ol - ı Sıhhıye Müdürlüğü yapmaktayım. YJ lıdğugundan h~r türlü hasta- Her sene hastalıklarla mücadele 
,.,,_ ın sırayetıne meydan ve- etmekteyiz. İstanbul şehri bu se-
·.,,,,emesi için Sıhhıye Vekiıleti . . . .. 
İstanbul Sıhhıye Müdürlüğüne la· neki kadar sıhhatlı bır yıl gorme-

ııın gelen direktii!eri vermiştir. miştir.• 
8ılıhıye Müdürlüğü bu hususta 
~led'.ye Sıhhıye Müdürlüğii ile 

cihetle, ileride proje yürürlüğe gi-

rince yeni hükümler koymak mec- K ı • 'T' • 
~ur~yeti h~sı.ı oımaması için, pro- ana lZasyon I eSlSafl 
Jenın tatbikıne kadar İnhisarlar 
İdaresine yeni memur alınmaması B ı• d . 'T' r d 
~:~~;':;, ~:~!~:!n~~kadar1ara e e lY e I Q raT l n an 

Secim . , 
işleri 

• 
ikmal Edilecek 

939 Büdcesine Bu Maksadla İcab 
Eden Tahsisat Konuyor Şril" mesai etmiş bulunmakta - Deniz Küçük Nakliye 

tdır· Mekteplerdeki tifo aşıları bi- • Meb'us intihabı teftiş heyetine 
t"llıniş, bekar odalarında, han - Esnafının Yeni l~are Heyeti müracaat ederek isimleri bulun- 1 K ıınalizasyon inşaatı Belecliye Sıhhıye Vekaleti yeniden İstan -
~rda yapılan teftişler sıklaştırıl- madığı için itiraz edenler yüz sek- tarafından idare edilecek - bul Sıhhıye Müdürlüğü vasıtasi-

ıştı. Mayıs ayından itibaren es- Deniz küçük nakliye esnafı ce- sen kişidir. Tetkikat neticesinde ı tir. İnşaatta lazım olacak le Belediyeye bir tezkere göndeı • 
Jıoı... bunl d 'd ld ki d ft ı boruları yapmak üzere eski kana- mış' he · · d 

"Ull tekrar bı'rer defa aşılaruna- ·yıe· . d" E . .. .. H Ik ar a aı o u arı e er e- , r yaz mevsımın e çıkan mı ının, un, mınonu a e- ı· · k t' 't K h aı. temin edilecektir. re ilave ectilmiştir. ızasyon şır e ıne aı asımpa • aslalık vak'alarını azaltınak için 
G vinde, nısıf idare heyetini seçmek Teftiş heyeti İstanbuldan çık- şadaki boru fabrikası Beledi,1eye kanalizasyon tesisatının munta-

te 
~çen yaz, tifoya karşı alınan üzere toplandığını yazmıştı. Se - 'b' devrectilmiş bulunmaktadır. b dbırler yüzünden bu kış tifo ması liizım gelen müntehı ısani a- zam ir şekle sokulınası !azım ge-

lik amelesinin yaz ve kış va:cife- Bu vesile ile bir fikrimi söyleme-
sinden ayrılmaması temin edile- 1 den geçemiyeceğim: 
cektir. Maaşları çoğaltılacak, ame- Bizde son senelerde müstah . 
le tatmin olunacaktır zar ilaçlar çok kullanılmai\'a baş-

• Belediye temizlik işleri müdür- ı lanmıştır. Bu ilaçln bana, fazla 
lüğünün bütçesi hazırlanmış, ma- ' pahalı gibi geliyor. Fakat. pahalı
kama verilmiştir. Müdürlüğün ye- dır, diye mutlak bir iddiada bu· 
ni bütçesi geçen senekine naza - ı lunmuyorum. Çünkü, müstalı•ara 
ran çok farklıdır. Mevcut amele tın malzemesinin kıymeti. yapılış 
miktarı bin iki yüzden bin beş yü- masrafı hakkında hi~bir fikrim 
ze çıkarıalcak, aylık ücret 15 li- yoklru. Yalnn, bugünkü fiatlar 
radan 25 lira olacaktır. karşısında, içimde bir pahalıdır, 

:ııannı uyanıyor. Tabii bunun ha

Tramvay 
Ve Tünel 

• 
idareleri 

Devlet idaresine geçen tramvay 
arabalarının bugün Nafıa Veka -
leti hesabına işlemelerinin ikinci 
günüdür. Tramvay ve Tünel mü
esseselerinin idaresi için şimclilik 
muvakkat bir idare heyeti teşkil 
edilmiştir. Muvakkat idare heyeti 
şu zevattan mürekkebclir: Umum 
müdür elektrik idaresi müdürü 
Kadri Musluoğlu. tramvay ve tü
nel idareleri müdürü şirketler ko
miseri Süruri, teknik işleri mua
vini şirketin eski komiseri Fethi, 
idare işleri muavini şirktein eski 
memurn müdürü Celal. --Veremle Mücadele 

Heyeti Kongresi 

kiki cephesini aiakadarlar biliyor
dur. 

Bir de, diş muunu, krem, pud
ra, ve kadınların kullandıkları di
ğer bir takını boyalar ve kokula
nn da pahah olduğu hakkında bir 
zanna düşüyonım. Bilmiyorum 
bu maddelerin sıhhi n fenni ya
pılışları ile fiatlarım kontrol et
mek vazifesile mükellef olan dai
reler, ne düşünürler?. 

REŞAD FEYZi 

Dahiliye Vekilinin Şe~r!,11iz~e~i 
Tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Dah !iye 
Vekili Faik Öztrak, dün Dolma -
bahçe sarayına giderek sarayda 
Mmi Şef için yapılan hazırlıkları 
gözden geçirmiş, öğle y<'meğ.nl 

Valinin davetlisi olarak Valı ko
nağında yemıştir Ögleden sonra 
Belediyeye gelen Dahiliye Vekilı 
şube müdürlerının iştırakile va -
pılan toplantıya riyasl't ctm <şt» 
Faik Ôztrak bir müddet partı mer
kezinde de meşgul olmuştur 

Veremle Mücadele Cemiyetinin - - <>--

senelik umumi kopgresi bazı se- Gümrük Memurlarının 
bepler dolayısile geri bırakılmış- Kıdem T hl I 
tır. Kongre bu ay içinde yapıla- a O arı 
caktır. Ancak gün ve saati bir Gümrük ve İnhisarlar eka _ 
kaç güne kadar cemiyet tarafın- leli gümrük memurlarının' 1938 
dan ilan edilecektir. kıdem tablolanrun hazırlığını bi-

tirmek üzeredir. Kıd~m tabloları 
Vak'aı çim akşam saat dörde kadar de • dedini tesbitle meşguldür. İntiha- Belediye Fen heyeti , şehirde leceğinden inşaata bir an evvel 

1 
arma az rastlanmıştır. İs • b anbuJ k vam etmiş, dörtten sonra rey san- ba bu ayın on beşinde başlanacak kanalizasyon tesisatına muhtaç o- aşlanması istenmi•lir. İstanhul beki 

1 
ço geniş bir şehirdir. Yol- • enmektedir. Bu iş muazzam arı ı1m . dığı açılarak reyler tasnif edil • ve altı gün devam edecektir. lan yerleri tesbit etmiş, şehirci - belediyesi yeni kanalizasyon tesi- b' ·şı· Ç 

Yap amış, kanalızasyonu ır ı ır. ok paraya mütevakktf-

önümüzdeki günlerde neşroluna
cak ve gümrüklere gönderilecek
tir 

ik Müstakil meb'usluk için mü - lik mütehassısı Prostun da müta- satının projelerini yakında Sıhhı-llıal edilmemış· tır' Bu yu"zden miş ve neticede asli azalıklara: tır. Belediye para temın ettı'kre lı · racaat edenler eski evkaf müdür- laası alınarak yeni kanalizasyon ye Vekaletine gönderecektir. Bu • astalıkla yapılan mücadelelerde Mehmet Ali, Mustafa, Şükrü, Mus- 1 ÜJnit ederim ki, kanalizasyon te • Çok erinden Rıza, doktor Numan, a· tesisatının istikameti vücude ge- hususta maIUmatına müracaat et-
2orluk çekı'lmekted' v ı• · d k sisatını ikmale çalışacaktır .• ır. asa • tafa, Sadık, Remzı ve ye e aza- vukat Sacid, Nikolaki ve fransız- tirilmiştir. Sıhhıye Vekaleti, mü- tiğiıniz İstanbul Sıhhıye Müdürü 

;larak kış günlerinde şehirde hal- lıklara: Mustafa, Halid, Mehmet, ca İstanbul gazetesi neşriyat mü- teaddit defalar İstanbul Beledi • Ali Rıza şunları söylemiştir: Belediye 
1939 

bütçesine kanali-
s::~ iki veya üç tifo vak'asına te- İsmail, Hayri, Mehmet seçilmiş • dürü Lüi'dir. yesine müracaat etmiş, şehrin sıh- , _ Sıhhıye Vekaleti lstanbulda zasyon inşaatı için tahsisat kon-

.. Uf edilınesi bu sebepten çok bati ile, sıkı surette alakalı bulu- h talıkl mas• kararlaşmıştır. Müteaddit 
gorüJmektedır' . !erdir. as arla mücııdel" etmelLte 1 d ,. nan kanalizasyon tesisatının bir ve bu mücadel h Sl'n" er e temin edilecek paralar-
Şeh · h Deniz küçük nakliye cemiyeti- 1 T e er sene şiddı>t - ı 1r li 'it rın ıhhl va:ciyeti hakındıı ve Aylıklar an evvel ikmali için hareket ge - lendirilmektedir. Hastalık sudan • ana zasyon inşaatı ikmal e-

lıendi.'s.ine müracaat eden bir mu- nin evvelki kongresinde, muhalif • çilmesini istemişti. Be!edı'ye bu"t- · ı·k ' dil...,ektir. Ayrıca Üsküdar, Fe • pıs ı ten gelir. Bu maksatla Ktrk-

d:ı:_ırımize İstanbul Sıhhıye Mü- cephe alanlar seçime iştirak et - Mülekaid dul ve yetimlerin üç çesi daha fazla iş başarmağa ki- çeşme sularının kullanılmasını nerbahçe, Kasımpaş3, Beşiktas, 
Urü ı 600 ı t · d'l · f t t d 'ğ' d k l' Kumkapı, Unkapanında kanali:ı:as-

. şun an söylemiştir: memişlerdir. Sandığa mecmuu aylık maaş arının evzı e ı mesıne aye e me ı ın en ana ızasyon vasak ettirdik. Kanalizasyon irin 

İ d
.. b J ] t · tına devam ol t -. yon tasfiye havuzları yapılacak-

- stanbulda on üç senedenberi rey atılmıştır. un aş anı mış ır. ınşaa unamamış 11
• 

1 
de Belediyenin harekete geçmesi tu 

~~======~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~ 

ZORBALAR 
SALTANATI 

ı:.. ... 87 

r ll'akat; Padişah el altından Se
Ye~ voyvodası İsmail bey gibi ve 
p a ut Alemdar gibi vezirlik ve 
~ aşalık almış Rumclinin diğer bir 
İi 0Yvodalarından birini Rusçuk 
s:trine Padişahın hafi bir emrile 

dırmak E· ... 
lst ger; buna muvafak olunursa, 
c anbu!daki planı tek bir mü -

ac1e1 
Yetı eye meydan vermeden niha-

enebili d' Ç" r ı. 
~ Unkü; kuvvetsiz kalan Alem -
"ar 1'! bir slafa Paşayı Yeniçerilerle 
du. gece baskınına getirerek ol -
lle~u Yerde beş on maiyyetile te-

eınek hiçten olurdu. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Bu işi Kametab mükemmelen 
idare edebilir ... Ve Alemdar Mus· 
tafa Paşayı yapacağı işlerden me

nedebilircti. 
Ramiz Paşa. tehlikeli olabilirdi. 

Maiyyeti kalyoncularını toplı -
yarak Alemdar Mustafa Paşayı 
kurtarmak için Yeniçeriler üze • 

rine gelebilirdi. 
Lakin, Ramiz Paşayı Kasımpa

şadan karşı yakaya geçirmemek 
için Canan da büyük bir rol oy -

myabilirdi. 
İşin diğer mühim bir cephesi ka

lıyordu. Bu 4a Sekban namile Se
lim.iye kışlasında bulunan asker-

!eri 1stanbula geçmekten alıkoy - ki>netle İstanbulu zapteden bu, 
mak icli. Bunun başında bulunan Boşnak ve Arnavudlar çok geç-
kumandanı ele almak mümkün meden sanki; Osmanlı impara • 
değildi. Çünkü; bu adam hem ya- torluğunun hakiki sahibleri imiş 
man ve hem de biaman bir adam- gibi ne Aliosmana merbut bir pa-
dı. dişahı tanıyorlardı ve ne de öz 

Fakat bunun ehemmiyeti yok- Türk olup rical v~ enderun ha-
tu. Ramız Paşayı Canan dizginle- yatına girmiş olan zevatın akıllı 
diği takdirde ileri gelen eski ka! - ve uslu nasihatlerine kulak ası-
yonculardan bir iki yeniçeri zor- yorlardı. 
basile gemilere ve Tophaneye ha- Halk; tamamile zorbalardan 
kim olmak, bu suretle karşıdan nefret etmişti. Meyhanelerde, han-
karşıya münakaleyi katetmekle i- larda karı ve kızan oynatan, zen-
şe bir sureti hal vermek müm- ginleri soyup soğana çevirerek bu 
kün olabilirdi. müstevli anasır altın, gümüş, pir-

Yeniçeri hazırlanmış, halk Ru- Janta içine boğulan elbiselerini 
meli zorbalarına karşı tamamile pazarlarda, sokaklarda teşhir e-
ademi memnuniyet izharına baş- derek dolaşıyorlardı. 
lamıştı. Esasen; ricali devletin bir çoğu 

Çünkü; Rumeli zorbalarının ça- ve İstanbulu dolduran halkın ek-
lımlarından geçilmiyordu. So • serisi öz Türkten gayrimüslim a-

kaklarda Boşnak ve Arnavud na- nasır ile dolmuştu. 
ralarından ve cakalarından ge - Yeniçeriyi teşkil eden ruh müh-
çilmez olmuştu. tedi idi. Hükumete, millete, ırza, 

Epeyce evvel, vakurane ve sü- namusa tasallut etınekle mcvcud 

ırki karakterini kafi ve vazıh ola
rak izhar etmiş bulunuyorlardı. 

Devlet ve ordu bu ınüslüman ol
muş adamların elinde oidi. Diğer 
kısmı da müslüman olınuş müs
lüman boşnak ve Arnavudlardı. 

Denebilir ki; Yeniçeri isyanları, 
devlet bünyesindekı idaresizlik 

' hırsızlık, gammazlık, birbirini çe-
kememezlik casusluk ilah ... Hep 
Osmanlı imparatorluğunun bu 
müstevli anasır elinde bulunuşun
dan ileri geliyordu. 

Öz Türk evladı, hiç bir vakit 
Padişahından gayri memleketine 
hakim olabilecek mevkie geçeme
mişti. 

Enderun halkı. Yeniçeri ocağı, 
vezirler- ve serdarlar top yekun 
mühtedi çocuklerının ahfadı idi. 

Bu derece karışık ve ayrı, ayrı 
ırklara mensub karakterlerin vü
cude getirecekleri hükumetten ha
yır gelir miydi? .. Dini terbiye bu 
müstevlilere ancak itila devjrle • 

rinde hakinı olabilmişti. Devlet 
fıkaralaştıkça, dini terbiyenin yal· 
dızı silindi. Irki karakterlerin bi
aman tezahürleri başladı. Ve bir
birlerine benziyen bu adamlar 
birbirlerini yamyam gibi yemeğe 
koyuldu. 

İşte; her defasında ıslahata kal
kıldığı halde hırsızlıktan ve ida
resizlikten başka bir netice ver
miyen idaresizliğin, yegane saiki 
ve amili bu müstevli anasırın mev
cut oluşudur ... 

Bu müstevli karakter, memle
ketin sahibi olan öz Türke terki 
mevki eylemedikçe gerek ordu -
da, gerek mali ve idari işlerde ıs
lahat vücude getirmek imkanı 
yoktu. 

Binaenaleyh Sultan Selimin vü
C"1de getirdiği Nizamı Cedid, Sul
tan Mahmudun Sekban teşkilatı 
hep birer boş mücadele idi. Millet 
kendini bulnncaya kadar bu şaş
kınlıklar devam edip duracaktı. 

(Devamı var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Y anhşlığa İmkan 
Verilmese 

Daha İyi Olur 

Kvmkapıda MubsJnhatun ma

hallesi, Cemre sokak 8 numarada 
oturan Rant.azan Coşkun adJnda 
bir olr:ayueumın matbaamıza ce
l•rek blae 90yle bir tllli7elle bu
lwıdu ve J"aulınasını ist.edl: 

._ Geç.en sü.n Şebı.adeba.şuıda 

bir sinenıaya s-ithm. Filinı seyre
derken J"anımda blri ~-.ara l('I -
yorctv. Bir aralık :yanıma bir be

lediye p0llal c•ldl v• slpra l<l • 
7onua d17e lMni dJlf&l'ı çıkarmak 

isledi. BU- ~anlışhk oldutunu, 1-

pra ClliD 1-edlıliml ı;ö1ledlm, 

dlnletemedlm. Beal zorla. kolum
aa.n tutup sünik.lerce-tne dışarı 

çıkardılar. K.&rakoJa l'Ötürduler 
ve bir cna saptı t&mim edip bana 
imzalattılar. Suçsuz olduiumu ne 
k.a.da..r s6yledim.se de aldır.q edil
medi. Baksu yere bu derece ~ ert 
ve afır bir muameleye maruz kal
dım. Balılumı aramak için blr yan
dan mahkemeye müı-ac.aat ed' r
ken difer taraftan başkalarına da 
böyle ya.nlq. bir zanla yakı ık•uz 
bir muan1t1e reva l"Örulmtmcst 1_ 
<"in sizden de ya~ılmasıoı~ rtc.a e
diyorum... 

Okuyueumuzun anusunu yeri
ne ce\irerek ya.uyorua ,." bu hu
susta biraz daha dikkatli. biraz 
daha makul hareket edilmt:slni a
tikadarlardaa dilrrt-. 
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1 V a r ş o v a M Ü z a k e r e l e r i'J ! 1 Meraklı Şeyleri HÖK VE Leh 1• s tan 1 a-1 ta lya GÜZELBİRSEYAHAT 
a 

Jll"lltere Kralı ile Kraliçesi ma-
yısın 8 inde, 35 bin tonluk (Rep-

u Y U Ş a b ·ı ı ece k 1 er mı·?. 1 

ra Am:~~a::·::~:~::r~aadaya, son 
(Reprlse), Portesmut tersanesinde 

havuza çekilmiştir. Karinesi lemlslen
dlkteu sonra boyanacakttr. 

Bir Gangsterin Hediyesi 

r~üstakbel Harbde : Polonya 
Hattıhareket ittihaz 

Nasıl Bir 
Edecek 

Fransa-İtalya ihtilafı ve İngiltere 1 
1 

B 
ugünlerde politika alemini 
meşgul eden ehemmiyetli 
mevzulardan biri de Lehis

tanla İtalya müzakerel~idir. 
İtalya orta Avrupada vaziyeti

ni korumak istiyor. Bunun için de 
Macaristanla Yugoslavya arasın

da bir anlaşma tesis etmeğe çalış
tı. Roma - Belgrad - Budapeşte 

mihverinden bahsedildi Ond~.n 

sonra da sıra Varşovaya gelecek, 
Lehıstan da bununla birleşecek 

deniyordu. Hep bu işler Bertin • 
Roma mihveri dahilinde oluyor, 
Almanya ile İtalya ara!lınWll<i 
dostluğa zerre kadar ziyan gelmi
yecek diye söyleniyordu. 1''akat İ

talyanın faaliyeti gösteriyordu ki 
Berlin - Roma mihverinde ltalya 
kendi vaziyetini kuvvetlendirmek 
politika aleminde Almanyaya kar
~ı daha sağlam tir mevki elde et-

• mek istiyordu. 
Şu son bir ay zarfında Yugoslav

yada ve bilhassa Macaristanda şa
yanı dikkat değişiklikler oldu. Bu 
gibi haller ise Romanın nazarı dik
katind~n kaçacak gibi değildir. 

7abidir ki İtalya Hariciye Nazın 
Varşovaya giderken bu cihetleri 
de orada konuşmak niyeti ile gi
diyordu. Fakat Varşova mülakat
larında ehemmiyetli l' ir mevzu 
dıha vardır ki 1 da Akdenizde va
ziyet daha müşkül olur da Fransa 

~talya Hariciye Nazın 
Kont Ciano 

ile İtalyanın arası daha açılırsa 

acaba Lehistan ne yapacak, nasıl 
bir hattı hareket takib edeceğime
selesidir. 

Buna karşı Lehistan da bundan 
sonra Avrupada çıkacak hadiseler 

de İtalyanın alacağı vaziyetin ne 
olacağını öğrenmek istiyor. İtal

yanlar Akdeniz meselelerine e -
hemmiyet vererek tabii emelle -
rinin tatmin edilmesi için uğra

şırken orta A vrupadaki işlere e-

ı==========~================== 

:-7RANKIST iSPANYADA: 

Bir İngiliz Muhabirine 
Verilen Bir Cevab 

Franko hük<ımetinin Hariciye 
Nazırı Don Jordana 

8 
lr İngiliz muhabiri yazıyor: 
Cumhuriyet İspanyasında 
Barselona düşmeden evvel 

bulunarak Başvekil N egrin ile gö-
rüşmüş ve tetkikat yapmış, ga
zetesine yazmıştı. Sonra bir de 
Franko İspanyasına giderek va
ziyeti görmeğe gelince Burgosda
ki matbuat müdiriyetine bir tel -
graf çekerek müsaade için ken -
disine lıizım gelen vesikanm gön
derilmesini istemi~ ve gayet na
zikane müracaatte bulunmuştur. 
Burgostan aldığı ceva!ı daha na
zikane olmuş. Mattuat müdürü 
~yle bir cevab göndermiş: 

•Geçenlerde Barselonda Dok -
tor Negrinin misafiri olduğunuzu 
d:üşüMrek şlmdi gönderdiğıini.z 

telgrafın da oraya yollanacak iken 
yanl~lıkla bu tarafa gönderilmiş 
olduğunu 'zannediyorum. Hür • 
metler.• 

hemmiyet vermiyecek midir?. 
• Eğer Akdenizde istediklerini el

de etmek ümidile orta Avrupada 
Almanyayı büsbütün serbest bı
rakmağa razı oluyorsa İtalya bu
na karşı ne kar ediyor?. Eğe~ böy
le değil de İtalya yine orta Avru
pada nüfuz sahihi olmak istiyorsa 
Roma ile Varşova arasında nasıl 
bır teşriki mesai temin edilebile
cektir? Varşova mülakatlarının fi
liyat sahasında ne gibi neticeleri 
olabileceği de çok geçmeden an
laşılacaktır. 

Lehistan için bir mesele daha 
vardır ki o da müstemleke dava
sıdır. Lehistanın müstemleke is
tediğinden şimdi bahsedilmiş ol
muyor. Almanyanın müstemleke 
davası çıktı çıkalı Lehistaru.n da 
istediği yerlerden bahsediliyordu. 
Fakat Lehliler Avrupa haricinde 
kendilerine yer istemekten mak
sadları Yahudileri oraya gönder
mek için olduğunu söylüyorlar. 
Her ne hal ise bu sefer Varşova 
İtalya Hariciye Nazırı ile Lehis
tan devlet adamları arasında ko
nuşulurken müstemleke bahsi de 
tazelenecek diye tahmin ediliyor
du. Avrupa gazetelerinin yazdı -
ğından bu meselenin de iki taraf 
arasında görüşülmüş olduğu an
laşılıyor. 

Fakat en miihlm mevzu İtalya ile 
Fransa arasında şimali Afrikada 
bir kavga çıkarsa Lehistanın ne 
vaziyet alacağıdJI. İtalya öteden
teri Lehistanın müstemleke sa -
bibi olmak emeline müzaheret e
diyor. Şimdi İtalya de kendisinin 
•tabii emelleri» tatmin edilmek 
arzusile bir takım yerler istiyor. 

O halde İtalya ile birlikte olarak 
istediklerini ileri sürse iyi olmaz 
mı?. İşte tahmin edildiğine göre 
Varşova görüşmelerinde bu da 
mevzuu bahsolmuştur. 

İtalya ile Fransa arasındaki ger
ginlik devam ediyor. 

Bu gerginliği ortadan kaldır -
mak maksadile Romadaki İngiliz 
elçisi tarafından İtalya hüküme
tine bir takım teklifler vukubul
muş. Bunu Avrupa gazeteleri ya
zıyordu. Bu teklüleri İngiliz Baş
vekili Romadaki İngiliz elçisine 
yollamış. Elçi de bunun üzerine 
faaliyete geçmiş. Fakat Romadaki 
İngiliz sefareti mehafili bunların 
aslı olmadığını söyledL 

İşte Lehistan ile İtalya arasın
da bir takım meseleler konuşulur
ken İngilterenin de böyle Frarısa 
ile İtalyanın arasını bulmak üzere 
tekliflerde bulunduğu rivayetle
rinin çıkması polltika Aleminin 
nazan dikkatini celbetmekten ha
li kalmıyor. 

Beri tarafta mürettebata da, Kral ve 
Kraliçe tarafından sorulacak suallere 
nas•l cevab verecekleri, l'Üvertede ıe
sad.ü.t ettikleri zaman ne suretle ae--
li.mlıyacakları ötrelllmekleıllr. 

BİR TABLO 

Amerikanın gazetecileri \V. Randolf 
Hearst: kıymetli tablolanndan bir kıs
mını satmıştır. 

Bunlar, Fransız ressamlarUIUl eser

leridir. 1 '1 inci Lülnln Kröze taraf•ndan 
7apılan bir portresi 200.000 liraya, Ru

senln (Şaranlon detlrmenl) adlı tab
losu 90,000 liraya sattlmıııı:,1r. 

Doblninln (Anvers sahlllerl) 80,000 
llra1a çıkmqtır. 

LASTİKLİ AYAKKABLAR 

Ayak.kablarının altına otomobfl ve 
bisiklet tekerleklerine konulan şişirme 
listlkler konulamaz mı?. 

Puzlalı bir san'atk:ir, J'CDI bir kun

dura lcad etmiş. Bu kunduranın alh ve 
ökçeleri şişirme lii.stlkll.. Tıpkı otomo
bil tekerleği gibl.M 

Bu yeni kunduraları tecrübe eden
ler gayet kolay ve yorulmadan yürün
dü.tünü, uzun yolculuklar için ÇUK far• 

dalı olduğunu söylüyorlarmış.. 

ALEKSANDR DÜlllA 

KAÇ ESER YAZDI? 

AJeksaodr Düma, 257 roman, 25 pt ... 

7es yazmıştır. Bunlardan bilyük blr 

para kaundı. Fakat, öldütü zaman bü

yük blr servet bırakmad.L 

Düma çok iyi yürek.il ve çok ell açık 

ldl. Dostlarından lhU7aç içinde buJu
nanlara yardım etmekten büy.ü.k bir 

aevk alırdı. Fazla da müsriftL 

BtlYÜK BİR FOK stJRüsü 

Sayfiyeye e-ltmek lhUyacı yalnız, fn ... 
sanlarda dcill. hayvanlarda da vardır. 

Hayvanlar da iklim detlı;tlrmo lhllya
cmı hissederler. 

Mekslkanın sıcak sablllerlnde bulu

nan Fok balıklan her sene Prlbilor a
daları kıyılarına •lderıer, 7azı onda 
&~lrlrler. 

Fakat bu sayfiyeye ~dlıı zavallı Fok
lar için büyillı bir l<:hllkedlr. Zira av
cıların atlanna, o1talanna döşerler. 

Fok derisinden yapılan kllrkler çok 

lu7metllıllr ve kibar kııdınlarm mer
pbudur. 

Prlbllof aclASı blrleıılk Amerlka:ra a
ittir. Fok bahtı nı imtiyazı bir mu

kavele lle Aınerlkan. Rus, Japon ve 

Kanada balıkcılanna verilmiştir. 

İki milyonluk bir Fok aürüsündcn 
her sene 80-70 1 balıkçılann ellno dil -

ter. Dünya piyasasında oatışa çıkarılan 

Fok derllerlnln ;rüzdo sekseni Prlbllof 
adası kıyd:ı.nnda avlanmaktadır. 

B 
ir kaç yıl oluyor. Büyük a
partımanın adı., otomobili
nin markası, terzisinin şöh

reti ve nihayet cüzdanının şişkin
liği ile övünür dururdu. Her git
tiği yerde her zaman ve her bahis 
üzerinde en salahiyettar söz sa -
hibi olarak kendini ileri sürer, 
servetinin bolluğunu tekrar tek
rar söyledikten sonra yaptığı işleri 
anlatırdı. 

Her meslekten anlıyor, tecrübe 
sahibi olduğunu iddia eden bu ka
dın o zaman gençti. Yine tir gün 

bir toplantıda kadınların cesareti 
meselesi ortaya atıldı. Tabii bizim 

bayan hiç 18.fa karışmadan olur 
mu?. Derhal heyecana kapılıp te
zini müdafaa etmesini bekliyor -
dum. Netekim öyle oldu. Söze ka
rışan erkeklerden biri: 

- Efendim, kadının cesareti her 
halde ölçüye gelmez. Adi bir kül
hanbeyi, bir sarhoş, bir kadına 

arzu ettiği şeyleri yaptırabilir. Fa
kat bu söylediklerim ancak ze
mine ve zamana göre ölçülür. 

Mesela gece yarısından sonra ıs
sız ve karanlık bir yerde en cesur 

kadın karşısına çıkac_ak mütecavi
ze boyun eğer. Hele mütecaviz eli 

silahlı ve sarhoş olursa .. deyince 
bu sözler bayanı çileden çıkarını-

ya kafi geldi. Hiddetle elini. ma
saya vurdu ve: 

- Hakikati pek kolay unutu -
yorsunuz. l"'dın, eğ.er silahtan, 
tehditten, şarhoştan korksa erkek
ler evlerinden çıkamazlar. Kadını 
tehdid etmek kolay değildir.Hele 
cesareti fazla ve entektüel bir 
kadını kimse korkutamaz. Gece 
yarısından sonra erkekler yam
yamlaşmıyorlar ya?. 

Onlar da insan, kadınlar da .. Er
keğin yapabileceği herşeye kadın

lar mukahele edebilirler. Bunu i
yice aklınıza yerleştiriniz! 

Kestirme cevab verilmişti. Mü
nakaşanın bu şekilde nihayetlen
mesi herkesi memnun etmişti. Çün 
kü bu sözlerin sahibine hazırlana
cak tuzak büsbütün enteresan -

laşıruş, daha doğrusu heyecanlı 
bir hal almıştL 

* Gece yarısını iki üç saat geçi -
yor. Leman pokerde kazand•ğı pa
ı1aları hesablıyarak otomobilden 
indi ve şoförü savdı. Apartıman 

kapısına gelinciye kadar yine son 
rest;nin mükemmeliyetini düşün· 
dil. Tam elini zile basacağı sıra
da arkasında bir ayak sesi işitti. 

Sokak karanlıktı. Göıleri ancak i
ri bir erkek vücudü karaltısı seçi
yordu. Kapının açılması geciki -

, ________________ ı.-. _______ m:a ........ -.:. ....... _ 

•MARN• büyük meydan n .u harebesi ... Fransız ordularının ba~ruzu ... Alınan ve Fransll karar • 
giihında güzeran eden heyecanlı casusluk maccrnlan.. Top, Tüfek·,., , Tayyare, Tanklar arasında 
kahramanlık destanlar1-. Sinemacılık aleminin son 10 senenin en muazzam şaheseri, 

Aşk, Sadakat, Casusluk ve harp filminde seyredenleri hıç krra, hıçkıra ağlatacak 
helecan h ve heyecanlı 2 saat geçirtecek! ir. 

Baş Ro llef de : Raimu, Albert Basserman ve Germaine Dermoz 

Yarın 

akşam TAKSİM Sinemasında -
Marika . Marlka .. Fazıl sert adamlarla yatak odasına gitti. Kapıyı 

açıp içeriye girdiği zaman gördüğü şuydu: Karyola 
karmakarışık. Oda havasız. Komodinin üzerinde ten
türdiyot, aspirin şişeleri, pamuk paketi var. Güney 
arkasında bir beyaz gecelik, yatağın içinde yüzüko
yun yatmış. Saçı başı dağınık. Yüzünün rengi kıp
kırmızı. Yatakta kıvrılır gibi uzanmış. Gözleri so
luk soluk .. Kirpikleri ıslak. 

Y·O S • A 
Doktor şaşk.na dönmüştü. Odaya, karyolaya, 

ilaç şişelerine, sonra karısının yüzüne, ağlamaktan 
şişer hale .giren gözlerine, soluk yanaklarına, açı

na başına ve daha sonra hizmetçi hakkındaki ağır, 
kuvvetli sözlerine bakıyor bakıyor ne yapacağını, 
ne diyeceğini şaşıyodu. Güney bir daha seslendi: 

Fazıl bütdn bunları görünce: 
-Güney .. 
Diye seslendi. Genç kadın hiç cevab ve:!l'ed!. 

F'azıl ilerledi, yatağa sokuldu, lıir daha seslendi : 
-Güney ... 
Genç kadın yine cevab vermedi. Doktor sinirli 

sınirli: 

- Tabii •abahtan akşama kadar bir kadın so
kak sokak dolaşırsa işte böyle olur. 

Dedi, hasta karşısındaki alışkanlığın itişi Ue eli 
_kendiliğinden Güneyin bileğine 4titti. Güney tirden 
elini•çekti: 

- İstemiyorum! 
Fazıl: 

- - Nabzına bakacaktım .. 
Dedi. 
- Nabzıma bakacağın yerde bir hastanın kal

binı kırmaınal!ı düşünseydin. 

No. 87 

Doktor sertti: 
- Hastanın sokakta işi ne?. 
Güney yataktan hızla doğruldu: 
- Ben sokağa gitmedlm. 
Doktorun gözleri bir yıldmm alevine 

muş gibi parladı: 
tutul-

- On üç kere eve telefon ettim. Yoktun. 
- Ben evdeydjm. Hem de burada, yatağımda. 
- Laf .. 
- Neden laf olsun. Senin sersem hizmetçin 

bir kerecik olsun yanıma uğramadı diye sana ya
lan mı söylemiş olacağım! 

Ve Güney birden köpürdü, birden taştı: 

- Hem, bana: Yalan söylüyorsun.. Demek 
hakkını sana kim verdi?. Şimdiye kadar benim sa
na tek kelinıe yalan söylediğimi gördün mü?. 

Ve sinirli sinirli, dik konuşarak devam etti: 
- Ben hastaydım. Sen gittikten sonra tekrar 

Yazan: ETEM İZZET BENlCI: ___ , ___ 1:1 

uyumuşum. Belki saat on dörtte uyandım. Kırık
lığım gitmemişti. İki aspirin aldım. Üşümüşüm -
dür .. diye kaburgalarımın üzerine biraz tentürdi -
yot sürdüm. Terlemek için tekrar yorganı başıma 
çektim. Hemen yataktan çıkmıştım ki sen telefon 
ettin. Ben doktor kocamdan hasta bırakıp gittiği 

karısının sağlığını, esenliğini soracağını beklerken 
o bana ağız dolusu laf etti. 

Ve hemen karyoladan keskin bir etılışla indi: 
- Şimciı o hizmetçi alçağını kovacağım. Hem 

yalan söylediği için, hem de s~bahtan bu saate ka

dar bir kerecik yatak odasına gelmediği için. Ben 
gerçekten de evde olmasaydım, demek ne yatak 
odasının kapısım açacak, ne odayı, yorganları ha· 

valandıracak, ne de temizlik yapmıyacaktı?. Şim
di onu kovacağım. Üstelik kocamla aramı açmak 
için de bir sürü kepazelik yapıyor. 

Ve çığlık koparır gibi seslendi: 

- Marika .. 
Marika, ağJI, ürkek adımlarla, fakat başı da

ima önünde, gözleri daima yere iğik içeriye geldL 
Güney Marikayı görünce öfkesinden bir pars gibi 
kızdı, kabardı, sanki üzerine atılacak ve onu par
çalıyacakıruş gibi: 

- Alçak kız. Doktora nasıl yalan söyledin. 
Şimdi sana göstereceğim. Haydi çabuk bohçanı al, 
evden çık!. 

Dedi. Hizmetçi kız: 

- Suç bende doktor. Yatak odasına hiç gir
memiştim. Salonu, yazı odanızı temizliyordum. 
Mutfakta da çok işim vardı. En sonda yatak oda
sını temizliyecektim. Bayanı evin içnde görmeyince 
sizinle teraber gitti sandım. 

Diye, doktorun ayaklarına kapandı. Doktorun 
bir şey söylemesine vakit kalmadan Güney ba
ğU'dı: 

(Devama nr) 

ı- Yazan: 

'~AT KAYADAN 

yor, meçhul adam aa süratle on• 
doğru geliyordu. 

Karanlıkta yüzünü göremediği 
adamın ispirto kokulu ağzı Le
manın kulağının dibinde harekete 
geldi: 

- Hiçbir harekette bulunma • 
yınız! 

Ve bu sözlerle beraber karanlık
ta pırıltılı l;ir kavis yaparak ka· 
dının göğsüne dayanan koca bir 
bıçak meseleyi halletmiye kili 
geldL 

Leman meçhul hayduda çanta
sını uzattı. Korkunun ilk tesiri i
çinde birkaç yüz lira bulunan çan• 
tanın teslimi idi. Kadın haydudun 
çantayı kapıp savuşacağım zan· 
nediyordu. 

Fakat meçhul adam çantayı gü• 
lerek itti ve kadının saçlarında 
dolaşan eli yavaş yavaş göğsüne 
doğru indi. Haydud kadının her 
hareketi kabul etmek mecburi • 
yetinde kaldığını farkedinoe bıçs.• 
ğı cebine koydu. 

Artık apartımanın kapısı önün• 
de yeni bir sahne cereyan etmiye 
başlamıştı. Meçhul adamın hare
ketleri ve Lemanın her şeyi isti• 
yerek kabul eder gibi sessiz katışı 
hadisenin mahiyetini büsbütün de' 
ğlştirmiştL Kapıyı açmak üzert 
gelen kapıcı mal sahibini yabancı 
bir erkeğin kolları arasında görüll' 

(Devamı ıncı sahifede) 

11-<adyoPrOgrarnJ 

Ankara Radyo3U 
IJUOtlN 

18.U Minik (Oda milzlfl • pi). 
19 Kon!llfm& (zlraa& ııaaU). 
1$,15 Tıirk mül.iil (Fasıl hoyell • 

Kürdili hicazkar>. 
Çalanlar: Hakkı Derman. Etrd ıtsl' 

rl, Ha.san Gür, Burt tlner, Hamcll 1" 
kay. 

OkQJ'anları Tahsin KarrJ<ui. satıf" 
Tok.a7. 

20 AJam. meteoroloji haberlorl. ol• 
raal borsası ırıal). 

20,15 Türk müılfl: 
Çalanlar: V celbe, Refik Fttl&ll. P' 

bire Fersan, Cevdet Çatla. 
Okuyanlar: Sadi H-, Radife. 
1- Güliur peşrevi. 
Z- Nuri Halll - HüseJ'nl prl<ı - ,.,

tık yelqlr. 
3- Zeki Arif • Dllkepnran ptll1 ' 

Gn dolq. 
- Zeki Arif - DllkeııaveraD prlll ' 

Karanlık ufukdan. 
5- Covdet Çağla - Taksim. 
6- Rast prkı. 
1- Rasi prkı - Caluııa bak eted" 
S- Şemseddin Zl7a - Kürdili tıı.-S' 

kir earkı - Güvenme hüsnüne bu. fi' 
fm ırt11er. 

9- Sadettin Kaynak - Kürdili hı.ti' 
Ur ,arlu - Bir l'ilıı y-dık. 

ıg..:.... Osman Nihal - Nihavend ~ 
Fatma. 

U Memleket oaal &TUL 
ıı KonuşmL 

Zl,15 Esham, labvllit, ka.mbb'• - •" 
kut borııası (flal). 

ZI,30 Müzik (keman solo - Sodtl I' 
clb, piyanoda: Cemal Reıılt). 

!l,5t Müzik (Melodller - Pi). • .il 
!Z Müzik (küçlik orlıestra - F 

N celp Aşkın). 
!3 Müzik (cazband - Pi). 
23,45 - 24 Son aJaruo haberler! YO f'' 

nnkJ procram.. 
YARIN 

lZ,35 Türk müzlfl - Pi. 
13 Memleket •aat a7an, ajam YO ~ 

teoroloji haberleri, 
13,10 - 14 Müzik (küçük orkestt' ' 

Şef: Necip Aşkın). 
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1 TEMAŞA İŞLER İ 1 

Kanto ve V aryetecilik 
Tiyatrodan Ayrılmalıdır 
Memleket in Her Bucağı nı Dönüp 
Dolaşan Kumpanyalar Perde!erini 
Niçin Eu Kabil Numaralarla Açar? 
1 Y :ı.zan: Recai Sanay 

5-SON TELGKAP- 2 MART 1931 

l
1

_

1 ş_A_,_"K A_I Viyanalı Sara Bernar' ı-n 
HAKKI YOK MU?. 

M 
eşhur bestekar Obere, dost
larile konuşurken bir mek 
tuh getirirler. 

Mektub, ayan azasından ve mu" 
si.ki meraklılarından Prens Po
niativski tarafından gönderilmiş. 
Prensin ehemmiyetsiz birkaç ope
ra parçası var. Fakat ne sahneye 
kanulmuş, ne de rağbet görmüş. 

Ober, mektubun: cMuhterem 
meslekdaşım. ... cümlesile başla -
dığım görünce gülmüş ve dostla
rına : 

- Meslekdaş mı?. demiş, tuhaf 
şey ... Ayan azası seçildığiıni bil
miyordum!. 

• 

Son Rolü Ne idi? 
Ö lümü Menfaya Gitmeye T er~ih Eden 
San' af kar Bir P,rlanta Uğruna Nasıl 

Kurban Gitti 7 

Acemi 

Meşhur San'atkar 
En Beğendiği rol-

lerinden birin-
de gayet cazib 

bir 
vaziyette 

Hırsız 
Hayatta En Acı Şey, Yaşarken Mantonun Arkasındaki Fiyat 
Sürünmek, Gülenlerin Arasında Etiketini Unutmuş, Bir Diğeri de 
Ağlamaktır.. 1 Yazan: MEHMET HİCRET 1 Daha ilk Adımda yakalanmış 

eçen gün, Şehzadebaşında, 

G bir arkadaşıma tesadüf et
tim . Koltuğunda kırmızı 

kaplı bir defter v!lrdı. Kısa bir 
müddet şurdan, hurdan konuş
tuktan sonra, koltuğundaki def
teri işaret ederek sordum: 

-Bu ne? 
- Bir anket defteri. 
Gülümsedim: 
- Ya! .•• Neye dair!. 

_ Aşka ve hayata •.• 
Arkadaşım bu sözleri söyledik

ten sonra koluma girdL Fatihe 
doğru ağır adımlarla yürümeğe 

başladık. O anlattı: 
- Demin bir arkadaşa uğra • 

mıştım. Defteri o verdi ve benim 
de bu iki mefhum hakkındaki dü
şüncelerimi yazmamı rica etti. 
Halbuki. .. 

Sustu, uzun kirpikli, kara göz
lerini gözlerime dikti, baktı bak
tı, so.,ra devam etti: 

- Halbuki ben aşktan ve ha
yattan anlamam ki ..• 

- Neden? 
_ Çünkü, bir insanın bu iki 

mefhum hakkındaki düşünceleri-
ni söylemesi için, hayatın zev • 
kini tatnıası ve aşkı yaşaması !A

zım. değil mi? 
Ve sözlerine ilave etti: 
- Hem hayatta, hem de aşkta 

tecrül:.esiz olan bir kimse, bunlar 
hakkında ne diyebilir ki ... 

Güldüm: 
- Acaba, anketle fıkirleri bu

lunan zatların, hepsinin de bu 
hususta tecrübeleri var mı, der-

. ? 
sın .. 
Arkadaşım, dudak büktü: 
- Kimbilir?. 
Saraçhanebaşında, kendisinden 

ıyrılıd:en, a'lke\ defterini bana u
zattı ve çok tatlı bir sesle: 

- Hicret, dedi. Şu defteri al, 
anketin suallerine tenim yerime 
sen cevab ver ve beni bu derdden 
kurtar ... 

(1 ~z&Sı 4 illCI sahifede) 

Fransız Ji1.ri Hey'etleri Hırsızlara Karşı Çok 
Merhametsiz Davranır 

O
jeni Mey

yar, 21 yaş
larında gü-

zel bir Parisli kız. 
Şıklığa, şık gez -

, miye hevesli. Fa
kat parası yok. Her 
;istediğini yapa -
mıyor. 

Gençlik bu ..• 
Herşey ister. Ak-
ran ve emsali a
rasında küçük ka~ 
mak istemez. 
Mantosunun mo -
dası geçmiş. Bu -
nu yenilemenin 

çaresini düşünüyor. Nihayet bu
luyor Büyük moda mağnzaların· 
dan birin~ giriyor. Roblara ve 
mantolara bakıyor. Ve memurla
rın meşguliyetinden istifade edi
yor, gözüne kestirdiği bir manto
yu sırtına geçiriyor. 

Fakat birşey unutuyor: Mantc>
nun arkasında, fiatını gösteren e
tiketi!. .. 

Hırsız kız, sallana sallana mağa
zadan çı!<arkcn k~pıcı, bunu gö
rüyor, müdüre haber veriyor, o da 
polise telefon ediyor. Tabii yaka
lıyorlar .. 

Bu da Başka Tülüsü 
Amerikadaki hırsızlar çok kur-

Mantoyu sırtına 

eeçirmiş, fakat e
tiketini çıkarmayı 

nnutmuş. böylece 
de yakalanmıştır. 

naz ve ustadırlar. Çünkü Nev • 
york gibi, Şikago gibi büyük şe

hirlerde hirsızlara, yankesicilere 
mahsus hususi mektebler vardır. 

Hırsızlığı, yankesiciliği san • 
at (!) ittüıaz etmek istiyenler bu 
mekteblere devam ederler. Hırsız-
lığın usullerini, yankesiciliğin el 
çal:.ukluğunu öğrenirler. Sonra işe 
başlarlar. 

Anlaşılan Pariste böyle bir mek
teb yok ki Piyer Mason adlı 23 ya
şında bir abanozcu daha ilk ~in
de • korkudan - yakayı ele ver -
m~. 

Mason, aldığı yevmiyeyi az bu-

luyor. Fazla para ele geçirmek ;... 
tiyor. Piko adlı bir zenginin apar
tımanının kapısını açıyor, içeri 
giriyor, dolabları karı:-tırmıya 

başlıyor. 

Bu sırada Piko geliyor, genç hır
sız, apartıman sahibinin geldiğini 
görünce şaşırıyor, titremiye başlı· 

yor. 
- Affediniz beni!. 
Diye yalvarıyor. Buna rağmen 

karakola götürülüyor. Mahkeme
ye veriliyor. · İki sene hapse mah
kum oluyor. Bilinemez niçin? 
Fransız jüri heyeti, adam öldüren
lerin beraetine karar verdikleri 
halde hırsızlara karşı merhamet
siz davranır. Geçen hafta, baba -
sını öldüren bir delikanlının be -
raetine, ihtiyar bir papası öldü -

ren üç serserinin onar sene haı,>
sine karar verdi. Ve bir Polony>.lı 
hırsızı 20 sene kürek cezasına mah
kiı.m etti. 
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HiKAYE: Reisicumhurumuz Milli 
Şehrimizi Şef 

Şereflendirdiler İstanbulda 

VarşovaM Olekatından 
Sonra Yeni Temaslar 

(Birinci sayfadan devam) 
ROMEN HARİCİYE NAZIRI 
VARŞOVAYA GİDİYOR 

Bundan başka Göring - Musso
lini arasında mihverin Mart, ni -
san ve mayıs aylarında şarki ve 
orta Avrupa ile Akdenizde yapa
cağı i,şleri tetkik ve tesbit edecek
leri ve dünya siyaseti üzerinde 
müdaveleİ efkarda bulunup nihai 
kararlar verecekleri haber veril
mektedir. 

Bir -Gangsterin 
Hediyesi 

(Birinci sayfadan devam) bu yolda yapmt oldukları tetkik- (Birinci sahifeden devam) 

duddan karşılamıştı. Haydarpaşa- !eri anlatmış ve Bolu halkının şi- fin İstanbul ve Trakya mıntaka _ 
da Milli Şef Bolu saylavı Fethi meudifer istediğini söylemiştir. lanndaki temasları ile de memle-

Diğer taraftan Kont Ciyanonun 
Varşovadan ayrılmasını müteakıb 

Romen Hariciye Nazırı Cafenko -
nun 3 martta Varşovaya gitmeğe 
karar vermesi çok manidar görül
mektedir. Ciyano'nun Varşova te
masları esnasında Berlin - Roma 
mihverinin Romanyayı yakından 
alakadar eden arazi ve iktısadi 
meeslelere temas eylediği muhak
kaktır. 

Okyar. meb'uslrdan General Ali Üniversitelilerle temas eden Milll 
kete yeni faydalar, yeni eserler ve 
yeni çalışma hız ve hamleleri ge
tireceğinden emin bulunarak ken
dilerini şehrimizde hududsuz sev
gilerimizle karşılıyor ve: 

Hikmet, eski adliye vekili Hilmi, Şefimiz: 

Cevdet Kerim İncedayı ve birçok - Muayyen bir günde Üniver
meb'uslar, İstanbul Valisi Lütfi siteye gitmek ist«im. Gençlik 
Kırdar, İstanbul komutanı Halis toplansın, kendilerile konuşace -
Bıyıktay Milli Şefin biraderleri ğım ve iki üç gün de İstanbulda 
Hasan Rıza, Selimiye komutanı meşgul olacağım> demişlerdir. 

- Hoş geldiniz ... 
Diyoruz. 

General Osman Tufan, birçok ge- RelSicumhur bu esnada kendile-
ETEM İZZET BENİCE Romen Hariciye Nazırının şimdi 

bu temasların neticesini ve Var -
şovanın bu temaslardan sonraki 
hattı hareketini öğrenmek üzere 
Varşovaya gitmekte olduğu aşi -
kardır. 

neraller, Üniversite Rektörü ve rini karşılamağa gelen bayanlara 
kalabalık bir Üniversite gençliği iltifatta bulunmuşlardır. 

Denizbank kütlesi hararetle karşılamıştır. Suvat vapuru saat on birde Dol-
İnönü trenden indikten sonra mabahçe rıhtımına yanaşmış ve 

garda · ağır ağır yürümüş ve bu es- Reisicumhur Dolmabahçe sarayı

nada Milli Şefimiz halk ve Üui - na girerek istirahate çekilmişler - T k" I " t 
versite gençliği: dir. eş 1 a 1 

- Yaşa Milli Şefimiz, yaşa İnö- Sarayda Resmikabuller . . . 

Teraşşuh eden haber !ere göre 
Lehistan, Berlin - Roma mihveri
nin Romanyayı arazi bakımından 
fedakarlığa davet eden noktai na
zarına yanaşmamıştır . 

nümüz sadalarile ve coşkun al _ . • . . . . . . D enızbankta kadro harıcı ka-
kışlarla karşılanmıştır. Gardan çı- Milli Şefımızın şehrımızde bır . !anların hepsine tebligat ya-
kıldıkt İ .. .. h lk hafta kadar kalacakları ve bu pılmıştır . Açığa çıkarılan 

d il 
ali~ sonrkanhntonud a arasın- müddet zarfında şehrimiz ve mü!- memurların sayısı yüz kadardır 

a er yere mı a yanaşmış · k'kl d · 
l k bul · D . bankın S hakat kazalarına aıd tet ı er e Yeni b irkaç servisin daha lağve-

GÖRİNG ROMAYA GİDİYOR 
Diğer taraftan da Hitlerin sağ 

eli Mareşal Göring bugünlerde 
Romaya gidecektir. 

o ara unan enız u-
vat vauruna bi:nmişlerdir. Reisi -
cuınruru hamil Suvat vapuru 
Haydarpaşayı dolduran binlerce 
halk tarafından yaşa ve alkış ses
leir arasında ayrılmıştır. Bu esna
da Suvat vapurunu muhtelif mo
törler takib etmekte idi. 

Suvat Vapurunda 
Reisicumhurumuz Suvat vapu

runda Bolu say lavı Fethi Okyara 
iltifat etmişler ve: 

- Şükrü Saracoğlu geldi mi? 
Diye sormuşlardır. Sinop say -

lavı Cevdet Kerim, kendilerine 
. cevab vermiş: 

- Bu saatte gelmesini bekliyor
duk. Fakat henüz Savarona görün
medi. Demiştir. 

Eski adliye vekili Hilmiye iltifat 
eden Milli Şefimiz: 

- Nasılsınız, ne var ne yok? 
Demişlerdir. Bu esnada Bolu 

saylavı Fethi Okyan Boludan dö
nüşlerinde ilk defa görmüş olduk
larından kendisine: 

- Nasıl Balulular, oralarda ne 
var ne yok? diye iltifat etmek lılt
funda bulunmuşlardır. Fethi Ok-

bulunacakları ve bu arada sarayda dileceği söylenmektedir. Deniz -
bazı resmi kabuller tertib oluna- bank umum müdürlüğiı Yusuf Zi-

Göring'in Ciyano'nun Varşova 

temaslarından elde ettiği netice
leri İtalya hükumetile birlikte tet
kik edeceği anlaşılmaktadır. 

cağl muhtemel görülmektedir ya Erzin bu husustaki tetkikle -

Ankaradan Ayrılış rine devam etmektedir. 

Ankara 2 (Hususi muhabirimiz- Müşavir heyeti kaldırılmış ol -
den) _ Reisicumhur İsmet İnönü duğundan eski havuzlar müJiirü 

ve refikaları dün akşam saat yirmi Cemil, bahriye mütekaidi şükrü ve ' İstanbul Üçüncü icra Memurlu - ı 
ikiyi beş geçe hususi trenle bura- Rahmi açıkta kalmıştu. Müfettiş- ğundan: 

dan hareket buyurdular. !erden bazıları da kadro harici Mab ilm · cuz ve paraya çevr esı 

Kendileri istasyonda Meclis re- kalmıştır. k t d ' ·· j mu arrer ve amamına ye ı yuz 
isi, Başvekil, Büyükerkanıharbiye Alman heyeti bugün de Deniz- altmış beş lira kıymet takdir olu - , 
reisi ile Vekiller, meb'uslar, Veka- bankta meşgul olacak Türkiyeye nan Sama.tyada Sancaktar Hayret -
Jetler erkanı, komutanlar, Vali, sattıkları gemiler etrafında tetki - tin mahallesinde Tekke sokağında , 
emniyet müdürü ve gayet kala - kat yapılacaktır. Denizbank u- eski 27, yeni 29 numara ile mürak
balık bir halk kütlesi tarafından mum müdürü Yusuf Ziya Erzin kam ve sağ tarafı Molla arsası, solu 
uğurlandılar. bu hususta şunları söylemektedir: kömürcü Emin vereselerinin hane -

Hariciye Vekili Bu 
Akşam Geliyor 

Ha~iciye Vekili Şükrü Saracoğ
lunu Atinadan getirmekte olan 
Savarona yatı bugün saat on altı 
buçukta limanımıza gelecektir. 
Ege denizindeki fırtına yatın vak
tinde şehrimize gelmesine mani ol
muştur. Hariciye Vekili Savaro
nadan Dolmabahçe sarayına çıka
cak ve Reisicumhur tarafından 
kabul olunacaktır. 

• -Almanlarla, satın aldığımız si, arkası yine ayni veresenin ba -
gemilerin şartnameye uygun olup çeleri ile kasap Nuri hane ve bah
olmadığı tetkik edilecek ve bun- çesi , cephesi Tekke sokağı ile malı
lar şartnameye uygun bir hale ko- dut ve iki kattan ibaret bahçeli bir ı 
nacaktır. evin tamamı açık arttırme.ya kon -
Hazırladığımız kadro muvakkat muş olup 3/4/939 tarihine müsadif 

değildir . Avrupadaki talebeler ge- Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
ri çağırılmamıştı r. Maaşlardan ten- kadar dairemizde birinci açık art -
kihat olınıyacaktır.> tırması icra ve arttırma bedeli mu-

Denizbankta yeniden maliye kadder kıymetin yüzde yetmiş 
müfettişleri teftişlere başlamış - beşini bulduğu surette alıcısı uhde
lardır. sine ihale olunacağı, aksi halde son 

arttıranın taahhüdü baki kalmak ü-

FRANSIZ KABİNESİ 
TOPLANIYOR 

Fransız kabinesi bugün Reisi
cumhur Lebrun'un riyasetinde top
lanarak İspanya meselesini müza
kere edecektir. Bu toplantıda, Ge
neral Franko hüki'ımeti nezdine 
gönderilecek elçi taayyün edecek
tir. 

Mareşal Petain'in fevkalade mu
rahhas sıfatile Burgosa gönderil
mesi muhtemeldir. 

İTALYANIN İSTEKLERİ 23 
MARTTA ANLAŞil..ACA.K 

Cenevre 2- Yeni İtalyan mec-
lisi 23 martta toplanacaktır. O 
gün Kral açılış nutkunu okuya -
caktır. Bu nutkun ve bunu takib 
edecek müzakerenin İtalyanın is
teklevini meydana çıkaracağı tah
min edilmektedir. Bu itibarla Kra
lın nutku ehemmiyetle bekle -
n:iyor. 

Bir Azılı 
Ve Bir 

Hırsız 
Korsan 

Z abıta dün uzun zamandan
danberi aranmakta olan a
zılı bir hırsızı yakalıyarak 

adliyeye teslım etmiştiı·. 

Yakalanan Kalkandelenli Bahri 
adında bir gençtir. Bahri bir çe
kirge gibi şehrimizde bir hayli 
hırsızlıklar yaptıktan sonra İz -
mire, orada da birçok kimselerin 
canlarını yaktıktan ve hiçbir iz 
bırakmadan başka yerlere giderek 
sayısız hırsı zlıklar yapmıştır. A
zılı hırsız tekrar buraya gelerek 
faaliyete geçmek üzere iken ken
disini ötedenberi aramakta olan 
memurlar tarafından dün yaka
lanmıştır. Bahri evveıa suçlarını 
inkar etmek istemiş, sonra da 
yaptığı bütün hırsızlıkları birer 

yar: Şükrü Saracoğlu Reisicumhura 
Balkan seyahatine aid izahat ve

--<>----

Ve 
zere arttırma on beş gün müddetle birer itiraf etmiştir. 

•- Balulular Milli Şefimizi sa
bırsızlıkla bekliyorla-r> demiş ve recektir. 

Atatürk'ün Yaktığı 
Meş'ale 

Üstündağ 
Arkadaşlarının 

Muhakemesi 

mizden) - Otobüs işinde 

temdit olunarak 18/4/939 tarih.ine Bundan başka zabıta memur -
tesadüf eden Salı günü keza ayni \ !arı son bir hafta zarfında muh
saatte dairemizde yapılacak ikinci telif yerlerde motör ve kayıklara 
açık arttırmasında en çok arttıran girer,ek palto ve saire çalan Katır
üstünde bırakrlacaktır. Satış pe- kutur namile maruf sabıkalı kor
şin para iledir. Arttırmaya girmek sanlardan Salibi yakalıyarak adl
isteyenler takdir olunan kıymetin !iyeye teslim etmiştir. 
yüzde yedi buçuğu njgbetinde pey ı-------------A nkara 2 (Hususi muhabiri

akçesi veya ulusal bir bankanın te- tahdit edilmiş olup halen bir kısmı 
yolsuz olduğu iddia olunan ı 

(1 lnd aahifeden devanı) 

latmağa geçmiş ve demiştir ki· 
- Atatürkü kaybettikten sonra 

onun yerini doldurmak için İsmet 
İnönü gibi yüksek tir şahsiyete 
malik olmak Türk milleti için bir 
tali ve bir bahtiyarlıktır. 

söylediğim gıbi kuvvetli b ir sulh 
amili olduktan ba~lµı verdiği söz 
en büyük itimadla karşılanmakta
dir. 

minat mektubunu verme eri lazım- 1 ortülü bir vaziyettedir. 
hareketlerden dolayı haklarında 1 ki · ·11 ·ı dır. Ha arı tapu sıcı erı e sabit ol- Sahası: Tamamı 65 metre murab
lüzumu muhakeme kararı verilen-

l mıyan ipotekli alacaklılarla diğer bamdan ibaret olup bundan 50 met-
lerin muhakemelerine bugün tek- f k 

alakadarların ve irti a hakkı sa - re murabbaı bina bakiyesi bahçe _ 
rar başlanılmıştır. hiplerinin bu haklarını ve hususile ' dir. 

Suçlular sabık vali ve Belediye f · 'fe daı·r vukubul k aız ve masarı aca 1 Gayri menkul uhd . "h 1 
reisi Muhiddin Üstündağ, sabık iddialarını ilan tarihinden itibaren lunan kimse derhal v:s:e:i;e~ :~~ 
belldiye reis muavini şimdiki Bod- 20 yirmi gün zarfında evrakı müs - Jet ı·çı"nd .. tte b 

k k Ek S e parayı vermezse us ı-

rum ayma amı rem even - bitelerile birlikte dairemize bildir- rakma kararı bozu ]arak kendisin _ 
can, beediye fen işleri müdürü meleri iktiza eder. . Aksi. takdirde den evvel en yüksek teklifte bulu
Hüsnü, sabık altıncı şube müdü- hakları tapu sıcıllerıle sabıt olmı - ı 
rü ve şimdiki Mardin emniyet mü- yanlar satış bedelinin paylaşmasın- nan kimseye arzetmiş olduğu be -
dürü Faik Belediye varidat mü - d h · k ı ı M k" . delle almağa razı olursa ona, ol -an arıç a ır ar. ez ur gayrı 

dürü Neşetten mürekkebdir. menkulün nefsinden doğan birik - ı mazsa veya bulunmazsa Hi gün 
Asri mezarlık arsasının satın · bil .. 1 g· ·· k 11 f' t• müddetle tekrar arttırmaya çıkarı-

mış cum e ver ı mu e e Jye ı ı 

alma meselesine aid davanın ye- borçluya ait olmak üzere satış be _ ı larak en çok arttıran uhdesine iha
niden rüyet edilmesine de yarın delinden istifa olunur. 20 senelik ı le olunur. Ve iki ihale arasındaki 
başlanacaktır. vakıf taviz bedeli alıcıya aittir. fark ve geçen günler için yüzde beş-

(4 üncü sahifeden deva'I".' 
oe usulca kapıyı açmış ve azarlan
mak korkusu ile parmaklarının u
cuna basa basa odasına çekilmişti. 
Kapının açıldığını hisseden meç

hul adam Lemanı kucakladı, han
gi katta oturduğunu sordu. Sonra 
yavaş yavaş merdivenlerden çıktı. 
Leman çantasından küçük anahtarı 
çıkarırken rüya gördüğünü zan -
nedi yordu. 

Haydud apartımanın taksimatını 
o kadar iyi biliyordu ki Leman 
kucağında olduğu halde doğru ya
tak odasına girdi. Elektriği aç -
mıyordu .Lemanı yatağa bırak -
mlştı. Fenerle komodini buldu ve 
kilitli gözü kolayca açıp kadının 
en kıymetli mücevherlerini cebi
ne doldurdu. Sonra Lemanın ya
nına döndü. 

- Ver hesabı! 
- Peki. . . 
Leman otomobil parasından 

başka haydudun içtıği rakı para
larını verdi. 

Hiçbir şeye itiraz edemiyordu. 
Haydud Lemanı istediği şekle so
kuyor, mütemadiyen emirler ve
riyordu. Onu gecedenberi birçok 
yerlere götürmüştü. En son git -
tikleri yer lüks bi.r oteldi. 

Acaip haydud otelden çıkınca 

yeni bir emir daha verdi: 
- Bana bir sigara, bir kibrit, bir 

de rakı al!. Çabuk tarafından ol
sun. Yürü biraz!. 

Leman tütüncüden Haydudun 

K·a n t o ve 
V aryetecil ik 

ı' inci sahifeden deınm) 

yirciler daha erken gelmez. 9 da 
programa başlanır. Bir saat var
yete, kanto devam eder. Saat o -
lur 10, saat 11 de bitiı·mek 18zım

dır. O halde piyes oynamağa an
cak bir saatlik vakit kalır. Bir sa
atte üç perde, dört perde piyes oy
nanabilir mi? .. 

Bu vaziyet karşısında aktörler 
ne yapıyorlar biliyor musunuz? 
İki, iki buçuk saatlik bir piyesi kı
salta, kısa ita 1 saate indiriyorlar. 
Hatta daha sıkıya geldiği zaman 
oyun değıştirerek başka bir oyun 
oynuyorlar. 

Tiyatrocular bundan memnun 
mudurlar?.. ı 

Kat'i olarak söylüyorum: Hayır .. 
O haldP niçin kantosuz varye -

tesiz çalışmıyorlar? 

Çünkü; halk böyle istiyor! Çün
kü boyle alışılmıştır. 

Bu hususta ben şöyle düşünü -
yorum: 

Kanto ve varyetecilik tiyatro -
dan ayrılmalıdır. Fakat bu ancak 
resmi bir emirle yapılabilir. Bu 

suretle hareket etmekle hem biz
deki tiyatroculuğun ıslahına doğru 
ilk adım atılmış olur, hem de hal

kın tiyatro zevkinin yükselmesi
ne vesile teşkil eder. Ve zannede
rim ki, tiyatro san'atkarları bu 
hareketi memnuniyet ve alaka He] 
karşılar ve kabul ederler. 

İnönü Atatürkün sağ eli idi. 
Bütün yapılan işlerde onun te

siri, yüksek düşüncesi hakim ol
muştur. Bundan sonra Fethi Ok
yar İsmet İnönü'nün muvaffaki
yetli hayatını anlatmış, dahilde ve 
haricde emniyetli mevkiimizi te
barüz ettirmiş ve •Bizlere düşen 
şen vazife elden geldiği kadar 
Milli Şefimize ve onun tavzif et- l 
tiği Vekillere hizmet etmektir. 
Başarılacak daha pek çok işler ve 
tatmin edilecek çok ihtiyaçlar var
dır.> demiştir. 

Bütün komşularile iyi ve ahenk
li münasebetler tesisine muvaffak 
olmuş pek az devlet vardır. Dev
letler arasında gıpta edilecek par
lak bir vaziyeti temin etmek el
bette kolay olmamıştır. Bu mu -
vaffakiyet Atatürkün işareti al
tında İsmet İnönü'nün senelerce 
sabırlı ve sebatlı çalışm~larının 
mes'ud neticesidir. İngiltere ile o

lan münasebetlerimiz hiçbir za
man bu kadar iyi olmamıştı. İki 
tarafın karşılıklı menfaatleri üze
rine kurulmuş olan bu münase -
betlerin daha alasını tasavvur et
mek güçtür. İngiltere ile aramızda 
hasıl olan samimiyet yalnız kar
şılıklı menfaatlere müstenid de
ğildir. Bu samimiyet Türk ordu
sunun kahramanlığını ve insani 
hassalarını harb sahalarında ölç
meğe fırsat bulmuş olan İngiliz 

milletinin Türklere karşı duy -
duğu kadirşinaslığa da istinad eder. 

Bu işde suçlu olanlar eski vali MezkilT gayri menkulün ten hesap olunacak faiz ve diğer 
Üstündağ muavini Kütahya valisi 1 evsafı umumiyesi masarif ayrıca hükme hacet kal - --- -----------

Hamid Oskay ile o zamanki daimij zemin kat: Zemini çimento döşe- maksızın memuriyeti:ınizce eski alı- Viyanalı Sara 
Fethi Okyar sözlerini memleke

tin iş politikasına aid vaziyeti izah 
etmekle bitirmiş ve bu vadide de 
şunları söylemiştir: 

Türkiye asırlardanberi harici 
devletler arasında bu kadar yük
sek bir mevki işgal etmemişti. Bu
nu da evvelemirde kahraman or
dumuzun kazandığı zaferlere ve 
böyle zaferleri daima kazanacak 
veçhile hazırlanmış olmasına, on
dan sonra da yaptığuruz cezri in
kılablarla medeni milletler ara -
sında şerefli bir mevki kazanmış 
olmamıza ve kuvvetimizden emin 
olmakla beraber beynelmilel mec
lislerde Türkiyenin daima sulh ve 
uzlaşma unsuru olarak tanınmış 
olmasına medyunuz. Bugün Tür
kiyenin dostluğu büyük devletler 
arasında çok kıymetli sayılmak -
tadır. Ve onu kazanmak bir siyasi 
muvaffakiyet addedilmektedir. 
Çünkü, memleketimiz biraz evvel 

encümen azalarıdır. ı: bir koridor üzerinde ve sokak de- cıdan tahsil olunur. Daha fazla ma-

. ---o- mir parmaklıklı bir oda ve arkada ıumat almak ısıeyenler 4/4/939 ta- Bernar'ın Son 
• zemini taş döşeli ve adi ocaklı mut- rihinden itibaren dairemizde açık 

lngiltere' de fak, bir hela ve bahçeye çıkılan ka- ve asılı bulundurulacak arttırma Rolü Ne İdi? 
pı . şartnamesine ve 937 /2529 numara-

T edhişçiler Birinci kat: Ufak bir sofa üzerin- lı dosyasına müracaatla icap eden 
de iki oda, bir heladan ibarettir. malfımat ve izahatı almış ve öğren-

Fethi Okyar Boludaki tetkik
lerini bitirmiş ve Düzce tar-ikile 
şehrimize dönmüştür. 

Yine Faaliyette Bahçe: Hududu kısmen duvar ile miş olacakları ilan olunur. (15541) 

Bir Davet 

Londra 2 (A.A.)- Bu sabah 
tethişçilerin yapın ı. oldukları bir 
suikasd neticesinde Londranın 

Bridge park yakininde kain şi

mal varoşlarında yeni bir infila
kın tesirleri hissedilmiştir. 

Bu suikasd •Büyük birlik ka -
nalı> nın su kemerine karşı tev

' cih edilmiş idi. Bu kemer, inşaatı 
ı---------------ı altı sene evvel ikmal edilmjş olup 

Türk deri sepicilPr birliğinden: İngilterenin en mühim san'at e-

Milli reassürans umum müdürü 
Refii Celiil Bayar yapılan ani bir 
davet üzerine dün akşamki eks -
presle Ankaraya gitmiştir. 

6/3/939 pazartesi günü saat 11 
den 12 ye kadar idare heyeti seçi
mi ve nizamname tadili için mez-1 
kı'.ır gün ve saatte birliğe kayıdlı 
azanın gelmeleri ilan olunur. 

serlerinden olan •dairevi şimal 
yolu• nu aşmakta idi. İnfilak ne
ticesinde nüfusça zayiat olmamış 
ise de yol üzerine büyük çimento 
blokları düşmüştür. 

~~· -- ,;. . r::, - ·-.- .. 

ile SABAH OGL.t: ve AKŞAM 
Her yemekt~n sonra muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız 

(5 inci sahifeden de1-ıım) 

Aylar geçti, Avusturya Alman
yanın bir vilayeti oldu. Artık Vi
yanalı (Sara Bernar) ismi, tiyatro 
afişlerinde görülmez oldu. O, köş
künden dışarı çıkmıyordu. 

Yabancı bir memlekete gide -
cek, yeniden hayat mücadelesine 
atılacak bir sinde bulunmuyordu. 
Geçen mııs'ud günleri unutmıya, 
sevdiklerinden uzak yaşamıya a
lışmıya çalıştı: Tiyatro, ağır elbi
seler, taclar, ilah ... 

Son zamanlarda sinirlerinden 
muztaribdi. Geceleri bir türlü göz
lerini kapayıp uyuyamıyordu. İ
laç almağa mcebur kalıyordu. Bir 
gece fazla kaçırdı ve r,,J.ıedi bir 
uykuya daldı ... 

:istediklerini ald 
Haydud tenhaca bir köşede b11 

taksi çağırdı . Lemanı otomotııll 
bindirdikten sonra onu göğsiit1 

çekti ve öptü. Şoföre evin aaresıfl' 
verdi ve Lemana: 

- Doğru eve git!. dedi. 
'f Lemanın başından geçen hadıl 

nin üzerınden henüz bir gün get 
mişti. Bir gün küçük bir çocuk JI 
manın evine geld i. Hizmetçiye: 

- Leman hanım ı göreceğinıı dl 
di. 

Leman, üstü ba~ı temiz çocul' 
salonda karşıladı. 

Çocuk : 
- Hanımefend, bunları bir ı:ııl 

gönderdı . Size aitmiş. Dedi ve ~ 
vap beklemeden uzaklaştı. İki J(1)" 

çük paketi merakla açan LernaP' 
ki gün evvel meçhul hayduduJ! 
lıp gittiği mücevherleri ile kail' 
laşmıştı. Henüz hayret buhraP' 
dan kurtulamıy an kadın en a~ ~ 
altı yüz lira kıymetinde ve kePd 
sine aid olmıyan güzel yüzüğii ~ 
ayene ederken gözüne küçük t 
kart ilişti. Kartta şunlar yazı)"', 
du: 

Leman hanımefendi. 

Jt.. 
Cesaretınizin derecesini ölçf11' 

gayesile yaptığım tecrübeye 1< 1 ~ 
ın)ıdığınızı zannederim. Siıze 

gece için küçük bır hatıra taJ<d' 
ediyorum. Kabulünü rica eder•' 
Görüşmek üzere ... 

İngiltere, 
Fran:Co'nun 

Bir gangst•1 

Fransa "' 
I-Iükuırıe 

(2 inci sayfadan devam) 

tesis edecek? Ayni günde geı' 
Partste ve gerek Burgosta ııe~· 
dilen resmi tebliğ, B~rard tar• 
dan bu noktada sarfedilen Jll 1 
n in neticesiz kalmadığını aıılB 
maktadır. Dünkü gazetelerde 
kan bu teblığde iki hükumetı01 
rasında dostluk ve ivi koıııı0 

münasebellerinin tesisi hsl<k~ 
daki müşterek arzudan bahse 1 
yor ki Fransanın da kıymet v:, 
hemmiyet verdiği mesele bU 

1 
Filhakika iyi komşuluk ve dO~ı 
öyle münasebetlerdir ki bUP ~· 
tenmiyesi için Fransa ile 1sP3 

arasında siyasi münasebetler~ 
sisi ve sefirler teatisi ıazııııd 

Bir devlet diğer bir devle~; 
kib edeceği dış politika hal<k 
ancak umumi mahiyette teJ!lf' 
ver~bilir. Eğer İngiltere ve l, 
88 ispanyanın dostluğuna wı,, 
veriyorlarsa, - ki şüphesiz vet;, 
!ar - yeni devletle siyasi ıııil~ r 
betlerini tesis ettikten soııt8 ı>' 
dostluğu tenmiye etmek.~ ı 
riyetindedirler. Bu gaye ılede' 
İngiltere ve Fransa FrankO il • 
nasebete girişmekte ve en ~6 
diplomatlarını da Burgosa I' 

dermektedirler. Böyle realiS
1i 

yoldan yürüneceği yerile ff , ~ 
ıı' yu her zaman kaçınması kO i 

lan bir tak un şartlar la baill~ ~, 
çalışmak maksada aykırı b 
reket olurdu. 81 

Frankonun İngilteı e ,e ffl 
sa tarafından tanınmasile İ~riı' 
meselesi yeni bir safhaya ıı-~ 

Eski cumhuriyetçi İspanyaıı'.e · 
şında bulunanlar, möcadeleleı: 
vam edecekler mi, etmıYeC ,, ·r ı•' 

mi? Bu, kendi bilecekleri ı:ı;,r 
seledlr. Fakat devam etse ,l 
hezimetlerinin bir gün ırı• ııkı 
olduğu anlaşılmıştır. Ve fr3ıcr 
nun hökiımeti bütün devlet !si' 
rafından tarundıktan sonr~ i 
yadaki dahili harb mesele51

• J1 ı 
nasyonal politika bakımıııd~iJ1' 
ka plana geçmiş oluyor· uı"' 

• . JJl 
Frankonun dostluğu ıçıı1 ıı~ 
devletlerile demokratlar 

3
. ı•ı 

da bir diplomasi mücadele5'ı )' 
ı.n• yacaktır. Eğer Franko ya 11,rı 

di memleketlerinin nıenf3·~r• )· 
gözönünde tutarak ona go . . eV 

vazı) . 
reket edecek olursa, bu . tifad' 
İspanya namına büyük ıs 
temin edebilir. 
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Karabük Şehir Mükemmel 
•• 

Olarak En Çekil, Sürünerek Hiç Gürü tü 
Çıkarmadan Git Avrupa Şehirlerinden Ustündür 

O Geri Geri Sürünerek Bölüğünün Başına Geldı' Bu Dünkü Dağ Başında Ve Şimdiki Çelik Ve Demir Fabrikaları 
Yanında Hergün Bir Lüks Ve Muhteşem Apartınan Yükseliyor Arkadaşının Yanına Sokuldu 

Demişler ve acımağa kalkış -
lllışlardı. Bölüğün bir kısmı da 
lnahtyetini kestiremedikleri bu 
söıierle acele yerlerinden fırla -
tnı.şlar, silahlarını kapmağa, pa
laskalarını kuşanmağa koşmuş -
lardı. Ömer çav~ tekrar babı ~dı: 

t 
- Yalnız tüfek ''e bomba ala- ı 

t aksuuz .. Tam teçhizat değil: 
İşi rnühimsemiyenler söylendi

ler: 

- Olta, ağ filin alsalar daha iyi 
değil .xni çavuş!. 

- Haydi be, yerinizdEn kıpır
:asanıza, Sami Bey emretti. Ça

Uk olun .. 
~eferlerden biri zeminliğin ka

t>ısından baktı, arkadaşlarına içti- ' 
~a Yerini işaret etti: 
\' - Arkadaşlar, Sami Bey orada.. 
b a?ı.ında iki de adam var. İki başı-

0?Uk. Meydanlıkta bizi bekliyor. 
llu söz tesirini gösterdi, çavu -

Ş~rı. Şuurundan şüphelenenler de 
Sij!\• l 
!et~ arını kaptılar, aksakallı er-

Ul karuesi içtima yerinde top
landı. Teğmen birşey açmadan em
retti: 

l: - BQni takib edin .. Gürültü çı
lnnadan.. Marş! 
te 13aşta iki balıkçı, arkasından 
ğınen Sami, onu takiben de b i

~_:r _kolda, tüfek elde muhafaza bö
uğu t ahtelbahri zapta gitti .. . 

40 ınevcudlu L.!·ı··k h ttı . t· ;tar uu u a ıç ı.ma-

1.t_ı_n (1), sel Çukurlarının kıvrın
~a uyarak gözden s&kuıa sa-
1~ tahtelbahrin. kıyısında soluk f dığı kayalık sırta tırmandı. Tam 
:eddülü meyil (2) noktasına ge
l"~~~ Sami efel"di işaret verdi Bö-
Ugu. çökürdü. Yavaşça anlattı: 
t - Çocuklar .. Bu elegeçmez bir 
~~rsattır bizim için .. Koca donan -
, a aylardır kovaladığı halde bun
~n bir tanesini ne kıstırabildj, 
11 
e de batırdı. Dikkatli hareket e-

~:;:~ ~unu ele geçirir, esir dü -
b ~ı..tCUZ. Göreyim sizi. Siz şimdi 
llrada bekleyin. Ömer çavuşla 

::. tahtelbahri bir de kuşbakışı 
~ıce keşfedelim. Yapacağımızı 

arlaştırayım. 

lll 'l'eğınen Sami ile Ömer çavuş, 
b Uhalefetine ve ısrarına rağmen 
athkçılardan Halitli de yanlarına 
) atak sürüne sürüne hattı bala -
l'> a (3) kadar tırmandılar. Tam te
:t eye geldikleri zaman teğmen işa
) et etti, Oldukları yerde toprağa 
t~~ır gibi yattılar. Aşağıya bak
ltj · 10 mefre kadar yükseklikte
h: ~ayahğın altında bir tahtelba
~ d~yor, suyun üzer.inde yor
t~ hır deniz canavarının dinleni
~lc andıran duruşile tam avlana-

'l' ~aziyette bulunuyordu. 
tı. ÔgtnenSami buna dikkatle bak
~ iller Çavuş ilk defa gördüğü 
~l~ de. yakından seyrettiği tah -
ar ahrın cgÖZ• ÜnÜ, pereskopUDU 
tı it~tırıyor, hayretle bu acaib nes-
e~ı gözden geçiriyordu. 

alıkç1 Halid· mırıldandı: 

0 ....... İşte beyefendi.. Gözünüzle 
t>Otd·· .. 

Unuz. Bana müsaade artık .. 
lt.._ Peki çekil amma sürünerek .. 

lç gürültü çıkarma! n ~ilah ömür versin beyim .. 
~ alıd geri geri sürünerek bölü-
1. tl Yanına geldi, orada bir kaya 11:0..,u ~ 
~ gunda titreyerek bekliyen ar-
;a~ının yanına çekildL 

ta egrnen Sami tahtelbahrin ku-
te ka ~ 

~ll pagında beyaz boya ile ya· 
~ Ankaduya ismini 0-

dı;.1) R~Titacılık ıstılahlarmdan -
~ .Daglardaki su yarmtılarına 

t. 

~i:) Tebdili meyil bir tepenin 
tn ... "?ıe yakın, dikli.ğe dönen nok-
-ıdır. 

ti/3
) lia.ttı bala da tepe demek -

• R. Y. 

kudu, sonra ömer çavuşu da işa
retle geriye çekerek bölüğün ba
şına geldi. Efrada yavaş sesle vazi
fe ve hareket tarzlarını izah etti: 

- Çocuklar .. Göreyim sizi.. Ken
d inizi gösterin! Emirlerimi nok -
sansız ve kusursuz yaparsanız bu 
mel'unu esir ederiz. Yalnız çok 
d ikkat edeceksiniz. 

Şimdi mangalar avcı hattına ya-
yılacak. Benimle Ömer çavuşun 
tepeye çıkışını gördünüz siz de 
öyle sürünerek tepeye çıkacaksı
nız. Bombalarınızı şimdiden ha -
zırlayın .. Ben işaret verir vermez 
hepiniz ellerinizdeki bombaları 
tahtelbahrin üzerine atacaksınız. 

Anlaşıldı mı? 

Bölük bir ağızdan kısık sesle ce

vab verdi: 
- Anlaşıldı efendim! 
- Haydi mangalar istikametle-

rini, yerlerini alsınlar. 
Bölüğün mangaları 10 ar ad1m 

aralıkla tepenin eteğinde dizıldi-

ler. Sami avcu hattı iş:ıreU verdi. 
Tepenin bilfil ieklindekl yarı kıs-
mını askerler kapladl. Herkes ye- G ıı _ d 
re uzandı .. _T.~Celclerini boyunlan.mı u n e 
taktılar, suruncrek tepeye tırman- 4,ooo r 
dılar. Sami efendi elindeki bir A 
bomba demetini üstünden tahtcl· m e e 
bahre savurmağa har.ırlanıyordu. ı Oç Ekip 
Neferler birer birer tepeye va - IH ı• d 
rıyorlardı. Sami Efendi tam zir - a ın e 
veye vardığı sırada ~ağından bir Çalışıyor 
tüfek patladı, mülazim çılgın gibi 

'ayağa fırladı, bunu ikinci bir tü

fek takib elti... Neferler bomba -
larmı atmağa vakit bulamadan 
tahtelbahrin kapağı kapandı. ele 
ele avuca sığmaz nesne, düşman 

deniz canavarı sür'atle suya dal
dı, arkasından savrulan bombalar 
suda infilak ettiler, fakat o çoktan 
denizde kaymış, ileriye açılmıştı. 
Teğmen S:ımi silah sesi celeıı ye
re fırladı, haykırdı: 

(Devamı var) 
= 

G özlerinizin önüne dört tara
iı dağlarla çevrilmiş 1rlr o

va getirin. Bu ovanın şimal 
tarafı ufak fundalıklı tepeler 7a-
parak dağlarla birle.şiyor. Cenub 
tarafı ise yavaş yavaş alçalarak i
ki kilometre m\ırabbaında arıza
sız bir ova meydana getiriyor. Bu 
iki kilometre murabbalık ovada 
Türkiyenin ve Balkanların en 1:-.ü.
yük fabrikası kuruluyor. 

K.ırabük ağır sanayi merkezi ol
duğu kadar da modern bir şehir
dir. 

AŞK VE HAYAT 
Karabük ovasının şimal tara • 

fında yani fabrikaların tam kar • 
şısında apartunanalrı ile Avrupa
nın birinci sınıf otelleri ayarın -
da muazzam oteli, yüzme havuzu, 
tenis kordları, çocuk bahçesi ft 

futbol sahası ile kurulan yeni şe
hir veyahut yeni Karabük Av -
rupa ışehirlerinıd~n farksız gibi

dir. 

(S foci ıahif eden devam) 

Teklifini kabul etmek isteme • 
dim: 

- Benim bu gibi şeylere sarfe-
d ecek hiç vaktim yok, dedim. 

Israr etti: 
- Canım elbet te boş bir zama· 

nın olur!. 
O sırada birden aklıma geldi; 

Kendi kendime: •Herhalde, sayın 
okuyucularım, gençlerin a~kı ve 
hayatı nasıl tarif ettiklerini, bu 
iki meflıum hakkında neler dü -
şündüklerini öğrenmek isterler. 
dedim ve defteri aldım. 

* Anketin ilk suali şu: 
Aşk bir .rüzgar olsaydı, 8.şıklarm 

ne olması icab ederdi? 
Buna önce anket salııbi cevab 

veriyor: 
a- Aşk bir rüzgar olsaydı, er-

keğin, güzel bir kumsal, kadının 
da ona şarkı söyliyerek, .ruhunu 
okşıyan bir mavi de_nizin küç~k 
dalgacıkları olması ıcab cderdı.• 

«Birisi,, müstear adını kulla 

nan, şöyle diyor: 
«- Aşk, rüzgar olsaydı, kadının 

yeldeğirmeni, erkek de dönek ol
duğu için, onun fırıldağı olmıısı 
lazımdı.• 
«Çapkın• aşıkları uçuruyor: . 
•- Rüzgarın önüne katılan bı

rer kağıd parçası ... • 
cS. D .• remzinin sahibi: 
•- Aşk rüzgar olsa_ydı, kadın ve 

erkek, birer dal üzerine konmuş 
ilri yaprak olurdu: Güneşin ılık ı
şıklan arasında göz kamaştıran 
renklere bürünerek doğan ve 
.eyluh ün yağmur dolu; siyah, ka
lın bulutları altında ölen iki yap

rak. .• 
Bu suale en son cevab ver en 

Kıvılcım: 

c -Aşk rüzgar olsaydı. kadının 
kasırga, erkeğin de, kasırganın de
virdiği bostan korkuluğu olması 
icab ederdi!.• 

Anketin ikinci sorusu: 
cAşk nedir?.• 
Bakın anket sahibi bu hususta 

ne diyor: 
a- Aşk uçurumda yetişen bir 

çiçektir.• cAşk bir masaldır, sev
mek yalandır, seven kalbler dai
ma bedbaht olandır.• 

«Birisi» nin fikri: 
<- Aşk, kalblerde filizlenen bir 

çiçektir, ayni zam~da, sonsuz bir 
çöle benzer, ümid vEya geçici ih
tiraslar doğurur.• 

Bilmem cÇapkın• m bu suale 
verdiği cevabı doğru bulacak mı
sınız?. 

" -Aşk, anide doğan, ani de SÖ• 

nen biT hiçdir.• 
.s. D.• izah edi.yor : 
c- Aşk hayatın elemlerini, se

vinçlerini unutturan öyle tatlı, öy
le acı bri hisdir ki; hazan, saf, yıp
ranmamış bir kalbin içinde, gi.zli, 
uyuşuk durur, yahud sözlerin. ha
r eketlerin altında kımıldar... Ba-
2an, derdli bk kemanın. h assas 
tellerine yuva kurup. orada dur
madan, ş:ıiak sökünciye kadar hep 
inler, inler ... Bazan da, bir kale
nıin ucundan dökülür, yayılır"• 

Kıvılcrm, Şopenh'avr gib i dü
şünüyor: 

c -Aşk haiif bulduğunu hava
landıran bir iırtuıadır, usta bir 
yankesicidir: İstediğini kapar, 53-

vuşur.-. 

Üçüncü sual: 
c.Aşk bir ihtiyaçmış!. Niçin?. 
Bunu soran, aşkın bir ihti)·aç 

olduğunu kabul etmiyor: 
c- Aşk bir ıhtiyaç değildir. Çün

kü, onu tammıyanları çok gördüm. 
Esasen hakiki aşkın manasını bi
len o kadar az ki. .. • 

cBırisi. nin cevabı: 
«- Aşk, normal insanlar için ih

tiyaçtır, fakat, şimdi ki gibi. değil.. 
Ebedi olmak şartile ... O e-n tatlı 

heyecan ve ümidleri doğurur.• 
cÇapkm• yine bir satu·la bu S O• 

ruya karşılık veriyor: 
c- Aşk. varlığına inananlar için 

tabii bir ihtiyaçdır.• 
cS. D.• 
c- Aşk olmasaydı!.• diyor. •İn

san; ya ümidsizliğin pis .kuyusun
da kıvranır, yahud da, saadetin 
sonsuz, parlak gölgesini görünce. 
çıldırır .. • 

cKıvılcım• bu suale de yine Şo
penhavr'm şu sözü ile cevab ve
riyor: 

c- Aşk bir ihtiyaç değil, bila -
kis istenmiyen bir.şeydr. Çünkü: 
şüphe, cefa ve aşk, üçü bir yola 

çıkar.• 

Diğer ibir sual: 
cAşkın sönmesi ve ölmesi ne 

demektir? Niçin ölür ve söner!.• 
Anket sahibi buna şöyle karşı-

lık veriyor: 
•- Biz insanlar, ruhumuzun ih

tiyaçları için çırpınırız, fakat he
def ittihaz ettiğimiz mefkure biz
den uz_ş.klaşırsa, nihayet bir gün 
arzumuz söner ve ölür. Aşkın sön
mesini kadınlar hazırlar.• 

.s. D. nin fikri: 
•-Aşkın sönmesi, şehvetin par

laması demektir!.• 
Kıvılcım anlatıyor: 

c -Bir aşkın sönmesi, diğerinin 

Dörder daireli on beş apartıman 
ve on ikişer odalı bekar müben -
dislerle İngiliz ustabaşılarının o
turdukları on paviyondan maada 
dört yüz seksen bin yüz yetmiş i· 
ki liralık sekizer dairt;li yirmi beş 
apartımanın inşaatı bitmek üze
redir .Bu yeni yapılan apartıman
lar şehircilik mütehassısı Prostun 
Karabük şehri pl5.n.ına göre fab-

Dogmakta. olan yeni ve modem hir scın4!1i fthri: Kanıbük • 

rikayı görmiyecek şekilde yapılı- fabrikadan çıkacak asfalt ile kap- m.aldneleş~k asnnın temeu oıan 
yor. Bunun sebebi gündüz fabrl- !anacaktır. demir senede 300 bin ton elde edi-
kada çalışan mühendisler akşam- Dağlarla çevrili bu ovad& her lecektir. Memleketimizde birçok 

türlü ihtiV!!Cl ln. .... ılamak Ü'.Ettt demir cevheri yatakları olduğu lan da ayni dekorllt yani fabrika· ·.1- .... -~ 
Sümerban.k tarafından büyük bir halde bugün ancak miktan 10 mil-

yı karşılarında göreceklerinden 
otel yaptırılmıştır. Ote-i büyük ol- yon. ton tahmm edilen Divrik de

bir günli.iJt yorgunluklarım din • 
duğu nisbette de konforludur. mir cevheri yataklar1 faaliyette-

diremiyecekle.rdil'. Delcorwı de - d. B mikt d"' trlk kalk Yeni şehirde Profesör Dr. Ke- ır. u ar en us ın -
f.işmesi günlük yorgunlu ltlann gi- mal Baran tarahndan idare edi • mam1'%ltl ilk ağır sanayi fabrika • 
derihnesi için Prost bunu düşün· len on yataklı hastahane ile fab- sını yirmi sene kadar idare ede-
müş ve planını ona göre çizerek rikanın iç.indeki otuz b~ yataklı bilecektir. Yirmi seneden sonra 
bütün mühendisleri ve memurla· bir revir tamam.ile memurların zengin topraklarımızda yeni bir . 
n m emnun 2ttniştir. F abrika ça- ihtiyacını karşılıyacak mahiyette- cevher yatağı bulunacağı ve fab-
lışmağa başladıktan sonra yollar d.ir. Buna rağm.en ileride daha çok rikanın uzun asırlar işletileceği 

yataklı bir hastane yapılacaktır. muhakkaktır. Senede Divriktcn 
Karabük ufak olduğu halde ol- Karabüke gelece:k 500 bin ton dt'-

dukça kalabalıktır. Yeni şehrin te- mir cevherinden iki yüz elli bın 
melleri atıldığı günden bugüne ve yahut 300 bin ton demir çıkar -
kadar hiçbir sirkat vak'ası olma- lacaktır. Bundan maada sen~e 

mıştır. Sümerbank tarafından ku- çıkacak seksen bin ton çelik mem-
rulan bekçi teşkilatı her türlü yol- leketimizin ihtiyacını karşılıya -
suzluğa mani oluyor. Bunlardan cak miktardadır. Bu kadar ton çe-
başka fabrikada bir de itfaiye teş- lik haddanede işlenerek ray, put· 
kilatı vardır. Bankanın yaptırdığı rel, lama demiri, yuvarlak mak-
çocuk bahçesi Karatük yavrula- talı demir yapmağa yarıyacağı g i-
rmı fevkalade eğlendiriyor. bi cerrıahi aletlerin de imalinde 

'Burada hayat çok sade ve te - kullanılabilecektir. Ayrıca fab-
miz geçiyor. Günlerin hepsi ayni rikanın boru şubesinde her kutur-
dekorla maziye karışıyor, gecele- da demir borular dökül~ktir. 
ri ra<iyo sesleri ~hri dolduruyor. İşçiler çok az b ir para ile fab-
Esas Karabük halkının en büyük rika kantininde yemek yem~ktc--
eğlencesini de bu teşkil ediyor. dirler. 4 bin işçi iş kanununa gö-
Yalnız pazar günleri hayat deği- re sekizer saat olmak üzere iıç e-
şiyor. Yazlan tenezzüh trenleri i- kip halinde çalışıyorlar. 1 inci ~-

Karabük fa.bri kasından bir köşe le Filyosa İngiliz mühendislerinin kip 2 bin kişidir. Gundüz ) edideh 

doğması ile olur. Yenisini doğu
ran tesadüflerdir. Çünkü arzu ile 
ümidin hududu yoktur. Dünyada 
hangi arzu vardır ki, içinde doğdu
ğu kalbe, nihayetsiz bir saadet ge
tirsin?! Hayatta öyle aşk katilleri 
vardır ki, bunlar için hiçbir ka
nunda ceza yoktur!.• 

Anketin ikinci kısnuna geçi-
yoruz: 

cHayat nedir?ı 
Anket sahibinin cevabı: 
•- Hayat ,her darbesinde, ruh

ları parçalıyan bir ıztır.ab dalgası 
dır; bedbaht kalble~i kendinden 
daima bıktırır, bezdirir... Sönen 
varlıklara acıyınız!.• 

cBirisi· söylüyor: 

cHayat, sonsuz saadet ve ıı
tırab kaynakları ile dolu olan bir 

hlçdir.• 
.. s. D.• hayatı: 
11- Doğmak, hüyilmek ve niha

yet ölmektir• diye tarif ediyor. 
.Kıvılcım• da şu cümle ile fik

rini ifade ediyor: 
c- Hayat, çok güç bir san'at e-

seridir .• 
Başka bfr sual: 

•Hayatta en acı şey nedi:r!• 

Anket sahibi: c.Hay-atın .zaten 
kendi.si acıdır.• cümlesi ile söze 
başlıyor. cFakat aldatılan kalbin 
bilerek, iradesinin haricinde bed-

baht olarak, uzun yıllar sevmesi,_ 
hayatta en acı, en öldürücü bir 
;ıztırabdır.• 

cBirisi• hayatta en acı şeyin ne 
olduğunu şöyle anlatıyor: 

•- Aşkı ölmeden mezara göm
mek, ayrılık acıları ile kıvranmak, 
aldatılmak .. ,. 

cS. D.• diyor ki: 

c- Hayatta en acı şey, yaşar -
ken süriinmek, gülenlerin arasın
da ağlamakdır.111 

Nihayet cKıvılcım• ın bu husus
taki fikri de şu: 

« - Sevilmediğini bildiği halde 
sevmek, yani ölmeden, ölmektir• 

Nasıl, gençlerin aşk ve hayat 
hakkındaki fikirlerini beğendiniz 

"? mı .. 

yaptığı plaja gidilir ~ jYahud on bire ve on ikiden dörde kadar. 
Safraııbolunun en meşhur sayfi- 2 inci ekip 1000 k~i olup dörtten 
ye yeri olan bağlarda asma kütük- gece on ikiye kadar. 3 üncü ckıp 
lerinin dibinde bol bol envaı türlü ıise 12 den sabaha kadar çalışırlar. 
üzümler yemekle vakit geçirilir. Sümerbankın hır ayda ışçıye 
Kışları ise iki dost millet mühen- verdiği ücret 90 bin liradır. Fab-
dislerinin oteldeki eski yemek sa- rikanın bir aylık memur ve isçi 
!onunda vücude getirdikler.i kulüb- parası 140 bin lira~·ı geçmektedır. 
de eğlenilir. Burada kapalı bir si-
nema inşasına büyük bir ihtiyaç 
vardır. 

Bu güzel şehrin esefle bahsedi
lecek fena bir hususiyeti vardır. 
O da Karabük köylülerinin istas
yonu otele çevirmeleridir. Geceleri 
trenle Karabük diye geçerseniz 

bir tek yorgana sarı1arak yalan 
birçok köylü görürsünüz. Buna sc-
beb: Trenle bir yere gidecek olan 
köylülerin otobüs seferleri olma
dığı için Karabüke yayan gelmek 
mecburiyeti vardır. Buraya saat 
beş veya altıda gelirler. Ankara ve 
Zonguldaktaki trenleri gece yarısı 
geldiklerinden o saate kadar bek
lemek mecburiyeti vardır. 

* Karabük demir fabrikalarından, 

Fabrika Türkiyeye çelik, demir
den başka hususi gübre, ham naf
talin, benzin, petrol, katran, as
falt ve makine yağı getirecek, yal· 
nız günde 1050 ton kömür işlene
cektir. 

Dünkü çorak ve boş arazıyı bu
günkü medeni, mamur ve bütun 
memlekete şamil bir refah \ ' e sa
adet kaynağı haline getirebilmek 
mucizesini göstermek için muhak
kak ki: 

- ·Türk gibi• .. 

Darbımeseline muhtaç bir irade 
kuvveti laz1mdı ve yine muhak
kak ki, bugün Karabük bu dar
bımesele tam mümessillik eden 
bir kaynak oluyor. 

N. K . 
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OSMAN ŞAKAR 
Kadın '"' erkek eep, kol, altın ve metal saatler 10 • 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik yastıkları ıu ısıtma kapları, çay
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocaklan, ban
yolan, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6AY VERESiYE~ 
BORNYPBON ve BRAUN Radyolan İstanbul Umumi acentası 

6AY VERESiYE 
GALATA: liank'llar c<Ad, No. '1711 bEYAZIT: Unıversıte cad. No.2b 

Voyvoda han zemin kat. KADIKÖY: iskele cad. 32/2. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Ctnsl Mikdarı Muhammen 7,5 M ıv. T. Eksiltme 

L<ra Kr. Lıra Kr. Şekli Saatı 

Prinç etiket 31700 adet 400 - 30- Açık eksiltme 14 

1 

İçki satış 2900 • 8700 - 435 - Kapalı zarf 14,30 

kasası 

Filit 4000 Kg. 2800 - 210 - Açık Eksiltme 15 

Sı.hhatiniri Severaeniz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARHALARI 
Her yerden israrla isteyiniz 

Se13.nik Sergisinden Büyük 

Mükafat. -
İLAN 

ÜsküdaT ikinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Sinek !<Ağıdı 150000 adet 
iyi cins 

Filit tulumbası 146 • 
Yapışkan macunu 175 Kg. 

1500- 112 50 

146 - 10 95 
245- 18 37 

• • 

> 

• • 

Hasan kızı ölü Hafizenin gayri 
menkul terekesinden olan Üskü -
darda Solak Sinan mahallesinde 

16,15 Canbazaki çıkmaz sokoğında 5 nu-

15,30 

16 

------

Bir gün bahar, bir gün kış kararsız 
havalar hastalıkların en büyük 

yardımcısıdır! 
Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 

ağrısı, kırıklık, sinir, adale bel ağrılarına karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugiln her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğwıuzu unutmayınız 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 

bütün ıstırapları dindirir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin 
taklidi ve benzeri vardır. GRİPİN yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniı· 

maralı hanesinin varislerin talebiy- A ş k d 
ı- şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 ka· le açık arttırma suretile satılarak Emlak ve Eytam Bankasından : nonim ir etin en: 

lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. paraya çevtillmesine karar eril 
0 

. 
ıı- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös- mış· tir. v - Esas No. Yeri Nevi Kıymeti epozıtosu İkinci fevkalade içtimaa davet 

Trak Türk 
T. L. T. L. 

terilıniştir. 1 - Mezkllı hane, ahşap ve iki Rıiznameimüzakerat : 
III- Eksiltme 15/3/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü hizaların- kattan ve iki oda ve bir kiler odası '196 Beyoğlu, Hüseyinağa malı. Kilit Ev 1000.- 200.- • • 

da yazılı saaUerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım ve bir hela ve bir sofa ve bir taş· sokağı No. eski 8, yend 8 ı Maden satınalma ve ışletmesı 
Komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel nümune !ık ve yan ve arka taraflannda bi- Adresi yukarıda yazılı gayrimenkul açık arttırma suretile peşin 15 şubat 939 tarihinde yukarıda yazılı husus hakkında heyeti u.ıııu-
verilmek lazımdır. rer miktar balıçeden ibarettir. Mut- para ile satılacaktır. miyece ittihaz olunan kararda noksan kalan bazı mesailin ikmali ıı;il 

ıv- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı- fağı ve kuyusu ve elektrik tesisatı İhale 7 /3/939 Salı günü saat ondadır. yeniden müzakerede bulunmak üzere heyeti umumiyenin 27 mar~ 93! 
nabilir. mevcut olmıyan ve ehemmiyetlice İstekiilerin bildirilen gün ve saatte nüfus tezkeresi ve üç vesikalık pazartesi günü saat 15 de şirket merkezi idaresi olan İstanbulda Balıkl'r 

fotografla şubemize gelmeleri •759. •1296· zarı Maksudiye hanında 65~6 numaralı yazıhanede tekrar toplanın~ V- Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin % 7,5 güvenme pa- tamire muhtaç bulunan işbu gayri · 

'

; -,liiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ heyeti idarece karar altına alınmış olmakla hissedar anın temsil ettik)ef-
ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona ge- menkule üç yeminli ehlivukuf ta: I~ hisse mıktarını gösterir evrakı müsbilelerile birlikte muayyen gün ,~ 
meleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerın de mü- rafından iki yüz elli lira kıymet p o K E R 

1 
saatte hazır bulunmaları ilan olunur. hürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mak- takdir edilmiştir. 

buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 2 - Satış peşindir, müzayedeye
1 

eksiltme günü en geç aat 13,30 a kadar mezkür komiyon başkanlığına iştirak etmek istiyenler kıymetil traş bıçakları en sert sa-
İstanbul Belediyesi İlanları makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. •1102> muhammenenin yüzde yedi buçuk! kalı hile yener ve cildi 

* * nisbetinde pey akçesi vermeleri la- K ER 
1- İıf-ıremizln Çamaltı tuzlası için alınacak 2 adet Dizel lokomotif zımdır. Rüsumu tellfiliye ve yirmi ~ Heyurmuşay'e tır rd. a Keşif bedeli 6579 lira 76 kuruş olan Taksim - Harbiye arasınd·)ı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. senelik evkaf taviz bedeli alıcıya ve refüjlerin orta kısmına Bitümemilsiyon peton tretuar yapılması pazıı.I' 
Muhammen bedeli sif İzmir •5400> lira. % 7,5 muvakkat temina- bina vergisi ve rüsumu saire tere • Poker Traş Bıçakla- lığa konulmuştur. Keşü evrakile §artnamesi Levazım MüdürlüğÜPd1 

tı 405 liradır. keye aittir. rlnl lsrarfe lsteyı'nı'z. görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Yoll31 
II - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15,30 da 3 Satış 31/3/939 Cuma gu .. nü · e 

- ı Şubesinden alacakları fen ehliyet vesikasının Fen İşleri MüdürlüğiıP, 
Kaba taşa Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı- saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdar 1-1 tasdik ettirdikten sonra Ticaret od ası vesikalarile 493 lira 48 kuruş!~' 
lacaktır. !tinci Sulh Hukuk mahkemesinde G • k ı t "}"' ilk teminat makbuz veya mektubi!e beraber 13/3/939 pazartesi güP~ 

lll - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- yapılacaktır. Kıymeti muhammene- ayrımen U sa iŞ l aOJ saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (l350) 
na bilir. nin yüzde yetmiş beşini bulmadığı f E . d ... d. k .. 1 .. "' •• d 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek i.stiyen firmaların fiatsız teklülerini takdirde en çok arttıranın taahhü- Stanbul mnıyet. San ıgı ıre tor ugun en : lstanbul !kinci Jcra DııiTesinden: .. -----------· 
ve de\ay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umunı Mü- dü baki kalmak şartiyle müzayede Bay Ali Kemalin 7255 hesap numarasile sandığınıızdan aldığı 4800 938/2113 ~ 
.:lürlüğü TW Fen Şubesine berayı tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerinin on beş gün· .temdit olunarak 17/4/ liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcun ödenmeme- İstanbul; Balıkpazarı 48 numara 
kabulünü mutazammın vesika almalan lazımdır. 939 Pazartesı saat 14 ten 16 ya ka- sinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı 1ı dükkanda iken halen ikametga -

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme <lar devam edecek ve en çok arttı- maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Galata- hı meçhul Sarraf Murat veledi Ka
parası makbuz veya banka mektubunu ve münakasaya iştirak vesika- rana ihalei kat'iyyesi icra kılına - da Sultanbeyazıt mahallesinde Topçular caddesinde eski 152, 154, 156, rabete: 
sını ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatinden caktır. Satış parasının beş gün zar- 29, yeni 146, 148, 148/1, 148/2, 41, 15U nunıaralı mahalden Demdrci soka- Fatma Zehra, Mehmet Nail, Meh
bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14'30 a kadar mezkfır komisyon fında mahkeme veznesine yatırı! - ğında eski 40 No. lu Pilak Mustafa paşa vakfından gedikten ari hane met Nernıettin'in aleyhinizde istih-
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. cl035> ması şarttır. Aksi takdirde ihale! mahallile Topçular caddesinde eski 158 numaralı ve Sultanalımet evvel isal ve berayi infaz daireye tevdi ey-* ılr feshedilerek bundan hasıl olacak! vakfından Pontcu gediğinden münkalip. malıal ve atik 152'._154, 156 J)e- ledikled. Beyoğlu 1 inci S. H. Mah-
'.hlıo cinli 

Süpürge 
Ozüm kes. 

Mikdarı 

3000 adet 
10 • 

Mubam· Muvak· Eksiltme Saati zarar ve zıyan ve fark ve faız on- mirciler sokağında 29 numaralı sırf mulk şerbethane gedigınden mun- kemesının 24/Şubat/929 tarih ve 
men B. kat Te. şekli dan tazmin ettirilecektir. kalip elyevm dekakin ve apartımanı müştemi!. kagir tiyatro mahalleri· 1928/2773 nunıaralı ve borç öden -
Lira Kr. Lira Kr. 4 - Daha fazla malumat almak nin ancak mezklır Demirciler sokağında 29 ve Topçular caddesinde atik diği halde murisleri Hasan Talısin'-

341.25 25.59 Pazarlık 
350.- 26.- • 

15.30 
16.-

istiyenler mahkemenin 939/126 nu- 152, 154 ve 156 numaralarla murakkam sırf mülk muayyen malıallinin den intikal eden size vefaen met • 
maralı tereke dosyasına ve haneyi üç hissede bir hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuş- ruğ Beyoğlunda Katip Mustafa ma· 
görmek isti:yenler de içindeki kira- aittir. Arttırma şartnamesi 3/3/39 tarihinden itibaren tetkik etmek is- hallesinde Baltacı çıkmazında eski 

Bıç. cıya müracaat edebilirler. Talip o- tiyen (1000) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 29-27 yeni 35-33 nunıaralı iki bap 
Cibali F. Ahçılığı işi 16.30 !anların satış günü muayyen saat - teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye hanedeki vefayi ferağın fekki bak-

AGARAN 
SAÇLAR: 

ı- Cibali fabrikam memur ve ame.le lokantası alıçılığı bir sene te Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Ha- :resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telliliye rüsumu borçluya kındaki ilam hükmünün birriza ya
müddelte eksiltmeye konmuştur ve mevcut nümuneler mucibince yu- kimliğinde hazır bulunmaları ve aittir. Arttırma şartnamesi 3/3/39 tarihinden itizaren tetk·ik etmek is- lpılması hakkında tebliği muktazi 
karıda yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. varislerden olup ma!Ctm adresleri tiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 'icra emrinin ikametgahınızın meç- f· 

ll- Eksiltme 7 /3/939 tarihine raslıyan Salı günü yukarıda hiza- bulunmıyan Hayriye ve Neşete de scil kaydı ve sair lüzumlu ızahat da şartnamede ve takib dosyasında huliyeti hasebile mercice bir ay 
lannda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki tebliğ makamına kaim olmak üze- vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkiık ederek satılığa çıka- müddetle ilanen tebliğine karar ve
Alım Komisyonunda yapılacaktır. re ilan olunur. 939/126 rılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. rilmiştir. İlan tarihinden itibaren 

ili- Şartnameler, yemek fiat listeleri her gün sözü geçen. şubeden 1-------------- Birinci arttırma 18/4/39 tarihine müsadif salı günü Cağaloğlunda kain bir ay içinde ilam hükmünün birri-
alııaacağı gibi nümuneler de görülebilir. Şarköy Asliye Hukıık Hakimli • sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat za üası aksi takdirde icra ve ülas 

IV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 ğinden: ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedeliın tercıihan alınması icab kanununun 343 üncü maddesi mu -
• güvenme ve ahçılık işine iştirak edecekler 300 liralık depozitolaril" Evvelce İs~anbul Aksaray Çıkar· eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş cibince cezai hükümlerin tatbik o-
yukarıda adı g~n komisyona gelmeleri ilan olunur. •990> ağa mahallesi Abdullah çavuş so - olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şar- lunacağı gibi müddetin hitamında KUMRAL 
8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0iiiii0iiiiiiiiiim0iiiii0iiiii0iiiii0iiiii0iiiiiiiiii00iiiii0iiiii0iiiiiiiiiii0iiiiiiiiiii0iiiii0iiiii0iiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kak 31 numaralı evde iken halen i· tile 5/5/939 tarihine müsadif Cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte 30 uncu maddeye tevfikan hükmü Ve 

kametgahı meçhul bulunan şük - son arttırması. yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra- ilamın rizanıza bakılmaksızın infaz renkte sıhhi saç boyalar• ; 
ran: nın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ala- olunacağı bir şeyin yapılması hak- dır. İNGİLİZ KANZıJl' 

ı Şarköyün Mürefte nahiyesinde kadarlar ve irtüak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve lkındaki 938/2113 numaralı icra em- ECZAHANESİ 
Trak Türk Anonim Şirketinden : gümrük muhafaza memuru Ahmet, masar.üe. dair .iddialarını ilfı~ tari.hinden itbaren. yu;nı gün i-ç-inde evra-kinin te~liği hitamına kaim olmak BEYOÔLU _ İSTANBVl-

İLAN 

1 
Umumi heyetiıni.zın fevkalade ıçtıma tarihı olarak ilan edilen 13 · . · 1 1 1 . . . . ~ A·ı 

. . . • . . . . • Kemalettin Sunalın aleyhinize aç _

1 

kı musbıtelerıle beraber daıTemıze bildirmelerı lazımdır. Bu suretle luzere ilan olunur. (1379) j ~ 
mart 1939 aart . .. .. . . .. . .. .. . I tığı ihtar davasının rüyeti istida e- haklarını bıldırmemış o an ar a hakları tapu sıcillerıle sabıt olmıyan- Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk DEVREDİLECEK İHTİRA B:Bıv· . 

. P esı günku ıç~ıma, goru.len luzum uzer'..'1e 27 mart 939 dilmi ve muhakeme 27/3/939 Pa _ !ar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Dalıa fazla malfunat . . . . ı . .. . . eııit 
ıpazartesı saat (15) e talik edilerek keyüyet ayrıca da ilan edilmiştir ş 1 k . t· 1 . 9381278 d .1 dı" h k k . 

1 
. Hiikımlığınden. ·Bır vasata enerJI mtıkal .,,,ı 

!. ______________________ • .._ ____ • _. zartesi günü saat dokuza tayin kı - a m .. ıs ıye~ erm 1 .osy.a num~r~sı e san gımız u u ış erı Taksim Kazancı Çeşme sokak Sa- .mek veya bu vasattan enerji alw'jJI 
•• lınarak davetiye ile arzuhalin bir servısme muracaat etme erı !uzumu ılan olunur. lih z k. t 6 \. . . .. h.;'a ıl 

e ı apar ımanı nlln'arada o- ıçın tertıbat• hakkmdakı ı ..,.. 1~ nüshası mahkeme divanhanesine .... .lf. turan Mehmet Edip müptela oldu"u 
1 1 14 

S k. 1935 t8! 
t rk d·ı · ld • d D ı K K A T ., a ınroış o an on anun ~ıP 
a ı e ı_mış o ugun an ycvm ve . • . . . . ıakıl hastalığından dolayı bacrıvla ve 1942 numaralı ihtira ber•11 • 1 İstanbul Vakıfl<1r Direktörlüğü l.anları =ı 

{ıymeti Pey parası 

Lira Kr. Lira Kr. 

saati muayyende mahkemeye gel _ Emnıyet sandıgı. Sandıktan alman gayrımenkulü ıpotek etmek k ndi . . t .
1 

huk k ,~ı 
1 · · · 1 h · 1 · · · k ld ğ k · f t e sını emsı ve u unu sıya- iht· tt· • · h kuk b k re b•• meniz veya bir vekil göndermeniz ıstıyen ere mu ammın erımızın oymuş o U u ıymetın nıs mı eca- t t k .. • ıva e ıgı u u er ~·' 

.. .. ili 1 b . . til ne e me uzere mezkı'.ır adreste o- . . . rııev 
lazımdır Aksi takdirde gıyabınızda vuz etmemek uzere a e edelının yarısına kadar borç vermek sure e tu kı H'knı C • . sına devır ve yahut ihtıraı cW 

73 42 5 51 Çarşı Cevahir bedesteni içinde Şerifağa sokağında 
· • • k 1 lık ·· k clir <l3 ) ran zı ı et eylanın va•ı ta· .. . . . ril biJec muhakemeye devam ,.,lunacagı ilan o ay gosterme te · 75 · · l/l0/938 t .h. d fiile koymak ıçın ıcara ve e 5ı . . _ yınıne arı ın e karar ve- . . 11ıı.sıı 

oıunur. < 1 ~ti3 l Adalar kazası malmüdürlüg"' ünden rildiği ilan oıunur. (938/788> teklif edilmekte olmakla bu ıı1eriJ1 
-------------- fazla mah'.imat almak istıye ı 

131 No. lu alışap dolabın tamamı. 
43 31 Tahtakale Balkapanı han üst katta eski ve yeni 577 36 

417 10 

51/52 No. lu odaların tamamı. · K A Y l P ' 
31 29 Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Çakmakçılar Va!- Tek taşlı ~!mas bir yüzük. Sultan-

de han alt ka,tta 6 No. ıu odanın tamamı. ahmet - Fatih arasında zayı olmuş
tur. Maddi kıymetinden ziyade ma-

Yukarıda yazılı malıliıl emlak: 15 gün müddetle açık arttırmaya çı- nevi kıymeti vardır. Getiren mem
karılınıştır. İhalesi f'//3/939 Cuma günü saat 14 de icra edileceğinden nun edilecektir. 

talipleril) Çemberlıtaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahliılat kalemine AdTes: Yeni kapı Çeşme sokak 
ınüracaı.tları. (1366) · f{o. 46 Necdet .T~mrn. 

Tarih adresi adı ihbarname aene verıti san ah m //1/111 • Tepebaşmda 
________________ n_u_m_a_r_as_ı__ ıu Şehır Tıyatrosu 

29 Mehmed sucu Büyükada iskelesi 13 935 8. 92 DRAM KISMI 
Yukarıda ismi ve işi ve adresi yazılı mükellefin yeni adresini bil- Buakş•m 20.ao da 

clirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamadığından hizasında (ANNA KARENİN) 7 tablo 
gösterilen seneye aid kazanç ve buhran vergisine aid ihbarnamesi teb- İSTİKLAL CADDESİNDE 

1iğ edilememiştir. Hukuku usul muhakemeleri kanununun 141, 142 inci KOMEDİ KISMI 
maddeleri hükümlerine tt>vfi~:ın tebliğ olunur. (1355) · · (İIİR MUHASİP ARANIYOR) • P. 

Galatada, Aslan Han 5 inci kat \~fl 
numaralara müracaat eyleflle 
ilan olunur. ~ 

\Sahibi ve neşriyatı idare edefl 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENiCJ! 
Soa Tel&raf Matbaası 


