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Bulunduğumuz 
Şartlar Ya Hitler'in Dediklerini Yerine Getirecek 
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Yazan: Etem İzzet BENİCE 

W 
eni Büyük Millet Meclisi üç 
nisanda açılıyor. Doktor 
Refik Saydam hükfuııetinin 

)tOİ Meelisde programını oku -
duldan sonra, hatta ittifak seyi ile 
itimad alacağından şüphe edile-
ınez. 

Yeni seçim ile bir kere daha 

milletin itimadını tazelemiş bu
lunan inkılab mevkii iktidarı mu· 
hakkak ki, altıncı Büyük Millet 
Meclisi ile birlikte Türk milleti· 
nin istikbal ve mukadderatı ba
lumından ciddi ve ağır vazifeler
le karşı karşıyadır. 

Polonya ile Alııı.anya arasında lhti IAlı 
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Danzl& limanından bir manzara 

Milli Şef Parti 
Gurupunun 
içtimaında 

BulunacBklar 
Ankara'da Yeni Bir 
Canlılık Başladı 

/A 
nk,•>ca 30 (Hususi mulıa
birimizden)- Yeui meb
uslarımızın ınazbatalan 

kamileu gelmiş gibidir. lltec -

eker işi ve Ta. yare 
ezaleti Davaları 

Sucluların Pek Yakında • 
Muhakemelerine Başlanacaktı 

IA 
nkara 30 (Hususi muhabi • 
rimizden)- Eski İktısad 
Vekili Şakir Kesebir'in şe

ker inhharı meclisi idare reisliği 
zamanındaki vaziyetine aid ev -

rak alakadarlarca yakında tetkike 
başlanacaktır. Şeker meselesi 

biitiin tefcrrüat ve safahatile göz
den geçirildikten sonra mesele u
sulü dairesinde adliyeye intilutl 

edecektir. 

Türk ihti18li yirminci, Türk 
inkılabı da on beşinci yılları için· 
de bulunmak ve memlekete nice 

yüz yıllar kazandmnış olmakla 
beraber henüz müşküllitın yenil • 
diğini iddia edemeyiz. Der yen

diğimiz müşkülün bittiği noktada 
yeni ve binbir müşkül vazifenin 
başladığı gözönünde. Bu vazifele
rin en başında memleketin imarı, 

sınai ve zirai kalkınması, mem • 
leket halkının refahı &eliyor. 

Almanya, Lehistan' a Şarkta 
Tavizat Vererek Eski 

Topraklarını Kurtarmak İstiyor 

!isinin açılına giinü yaklaştıkça 
Ankarada yeniden büyük bir 
canlılık başlamıştır. Meb'usla -
rınnz kafile kafile gelmekte • 
dirler. 

!lleclis binasındaki hazırlık 

bitmiştir. Parti grupunun pazar 
(J)p~ ·ıırıı r. rı 

Diğer cihetten hükfunet Ek -
fOevam1 6 ıncı sahifrnt:) J!.IU'em König 

----------·------
istimlak 

Kıskanç Bir Terzi 
Bunların her biri başlıbnşına L ondra 30- Polonya Harici

ye Nazın Bek Pazartesi gü-
Polonya ve Alman bükiımetleri 

arasında cere;yan eden müzakcre-
çın Almanya tarafından vaki olan 
tekl.Cleri Q,ikketl,, P'ii·1ÖnilnrlP hn

vardır. Bu takdirde Polonyanın 
koridordan Almanyaya şarta tabi 
bir geçid vermesi miimkün ola -

..... -- .. 
Slyast mehafil Polonyadaki va -
ziyetı dikkatle takib etmektedir. 
Dançig'ln bugünlerde kendi ar • 

ti de haberdar edilmektedir. 
Polonya Hariciyl' Nazırının 

Londraya geldiği zaman, Polon -
yanın müstemleke ihtiyacını or
taya atacağı ve bu suretle Polon
yanın şarka doğru genişlemesi i- l 

cağı zannedilmektedir. Herhalde 
vaziyet Bek'in Londrayı ziyare • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

v ~ ııııar 
işleri 

çok büyük para, c.un;h •v '" ...... ,. 

sttyen ış mevzularıdır. Son on yıl 
içinde memlekette yüzlerce fab· 

rika kurmuı olmamıza rağmen 

daha bu memleketin muhtaç ol • 
duğıı sanayiin yüzde yirmisini tat

min etmiş halde değiliz. Ziraati
miz de ekseri yerlerde iptidai şart· 
lar içindedir. Memleketin iıqarı 

b~ bakan gözleri yaşartacak ka
dar çıplak bir ihtiyaç arzediyor. 
'luasır teknik ve çalışma ıartla

rının dinamik hız ve yapıcılık 
kudreti karşısında biz de ayni ba· 
şarıcı kudreti göstermek mecbu
riyetindeyiz. Hadiselerin inkişafı 
hiçbir zaman, herhangi bir tarihi 
Hya siyasi sebeble geriye kal • 
mı~ olmayı milletler için maze

ret tanımıyor. Daha çok kuvvetli 
daha az kuvvetliyi, daha çok mü
tekamil daha az mütckiınili tabii 
kanunların icabları dahilinde bar· 
cıyor. 

--
Nafıa Vekili Bu Sabah 

Şehrimize Geldi 
j FRANSA - iT ALYA MÜNASEBA Ti 1 

Siyasi Müzakereler 
inkişafa Başladı 

Daladye'nin Dün Geceki Nutku 
ve Bu Nutkun Hariçteki Akisleri 

Nafıa Vekili A-ı 
li Çetinkaya, bı 

'sabah 8,30 da, re· 
fakatinde idari 
müşavir Rilchan 
ve hurnsi kalem 
müdürü olduğu 

halde Ankaradan 
şehrimize gelmiş • 
tir. Alı Çetinka -
yayı, Haydarpaşa 

garınd3 Nafıa Ve
kaletine bağlı mü
dürlükler erkan 

Türk iktdar mevkli altı yüz yıl
lık bir kayıdsızlığın bu vatan top
rakları üzerinde husule getirdiği 
kötü neticeleri izale etmek için 

beşL'Ti deha ve kudretin fevkin
de örnekler vermiştir. Altıncı" 
Meclis ve Refik Saydam hükU • 

meti de ayni mesaiye ,ayni ça • 
lışma büınmnsı içinde devam ede
cektir. 
Altıncı meclisin Tiirk milleti • 

nin mukadderatına vaz'ıyed etti
ği günler içindeki diioya ahval ve 
şartları da gözönüne getirilirse bu 
!Ueclisin Tiirk milletinin mukad· 
dcrat n btikbali bakımından ay
rıca da muiltemel ınes'ııliyetler 

kar ·1'ında bulunduğunu dü~ün

dürccek ciddi scbebler tardır. 

Almanyanın işgal eylediğı diğ r 
mmtakalarda Hitler'i kocakarılar 

bile nazi usuliyle seHlmlamışlardır 

Bu itibarla altıncı Büyük Mil
let Meclisi dahildı·ki muazzam 

kalkınnıa, imar \.'C' "tanayi harc
k!'!h•riniıı başarıcısı ınevkiinde 
bir ıned olacağı kadar dünya po
litika ~arflarının hn1.1rlı~·abileccği 1 

her tiirlü ihtimalleri de kar~ılıya
cak vr İnönii'nün isaırl rttigi gi

bi Jı,er ne olur~a oh.un ht•hcnıclıal 
'fiirk lnilletinin nıt·ııaii '\'t! r{'fu • 

hını koru~up kıırlarn<'ak bir mes· 
ulil~etiu ağırlığını ta;:;ı)·acak hir 
n1et:lis olarak da nıillct huzurun
da 'azifc alnlı<ii hulunu~'OT. 

zusile Milletler Cemıyeti ile ala -
kasını kesmesi beklenmektedir. 
Bu takdirde, bundan sonraki va· 
ziyeti tayin etmek üzere Berlin 
ve Varşova hlikfımelleri arasında 
müzakereler cereyan etmektedir. 
Bu müzakereler hakkında sarih 
mal\ımat mevcud olmamakla be
raber anlasıldığına göre Berlin - . ' 
hük\ımPtı, koridoru kurtarmak i· 
çiıı Polonyaya şarkta bazı tavizat 

verecek ve Polonyanın istiklaline 
dokunmıyacağını temın edecektir. 
Hiller'in arzusu Dançig masele • 
sinde Polonyanın muvafakatini 
aldıktan sonra Litvanya ile meş
gul olmaktır. Almanya Dançig me
selesinde Polonyayı rencide et • 
miyecek bir formül buhınma,ına 

tnraftardır. 

· h ı k k ve mensublni kar-R
oma 30 (Hususi) - Fraıısız ancak vaziyeti her ik1 memleket 
Başvekilinin radyoda söy .- için normal bır a e oyma ar-
lediği nutuk, bura mehafı- zusunda bulunmakt,ıdır. şılanıı~tır. 

linde pek 0 kadar iyı tesir bırak- DİPLOMASi MÜZAKERELER \ Ali Çetinkaya Vekll. maiyet! 

b 1 İNKİŞAF EDİYOR erkanı ile doğruca vapura binerek 
mamış olmakla bera er, gazete er 
nutkun mutedil bir !:fanla söy - Paris 30 (Hususi) - Parlamen· İstanbula geçmiştir. 
lenmiş olduğunu, Ft ansa ile de- tode hariciye encümtn: İtalya ile (Devamı 6 ıncı salıifede) 
vam eden diplomasi mlizakerele- devam eden müzakereleri dik -
rin inkişafına. bir m ı teşkil et- l katle takib etmektedir. Ha'._iciye 
miyeceğini yazmaktadırlar. Nazırı Bone bu husu,\a eneumene 

Gazetelere göre, İtalyanın taleb- izahat vermiştir. 
leri çok mutedildir, Başvekil Da- İptidai müzakerelerdrn sonra, 
ladiye'nin nutku ile bir tearuz İtalya ile Fransa ara;·mdaki mü -
teşkil etmemektedir Zaten İtalya nasebatı düzeltmek için, bugün· 
Fransadan toorak i;tememekte, (Devamı 6 ıncı sahifede) 

İtalya . Fransa hududundaki Fransız askerleri 

Hatay
1

daki f ransız Delegesi 
An~ara'ya Gidiyor 

Hataydaki Fransız delegesi al
bay Kole Ankaraya gelmek üzere 
Antakyadan hareket etmiş ve 
Adanadan geçmiştir. 

1 KISACA 

Zenginin Gönlü 
Oluncıya Kadar .. 

1 

Küçük milletlerin hepsi gözle
rini dikmiş İngllterenin vereceği 
kararı bekliyorlar. Ve.. bunların 
en başında da şimdi Dan_sig me
selesi ile karşı karşıya olan Po • 
lonya var. 

Çekoslovakya bu kararı bek -
!erken haritai alemden silindi. 
Avusturya öyle, !llemel öyle. Bari: 

- Zenginin gönlü olunınıya ka· 
dar (ıkaranın canı çıkar .. 

Dedikleri gibi İngilterenin gön
lü olvncıya kadar daha birkaç can 

çıkmasa?! •• 

İle Ağır Surette Yaraladı 
Galatada Dibek çıkmazında 40 

numaralı evde oturan Nesim adın
da bir seyyar basmacı birkaç gün 
evvel karısına mantoluk kumaş 
almış ve diktirmek için ayni semt
te oturan Limber adında bir ter- 1 
zi kadına götürmüş ve acele di • 1 
kilmesini istemiştir. 

Dün Nesim gene terziye uğra

mış bu sırada eve gelen terzinin 

kocası Moris karısı !le Nesimin 

konuşmakta olduğunu görünce 

kıskanmış ve çıkan ağız kavga • 

sından sonra Nesimi şlşe ile ba· 

şından ağır surette yaralamıştır. 

Valan•İyanın vaktile Frankist tayyareler tarafından boınbndımanı 
e nasında alın nıi~ bir resin1 

ispanya'da Terhis 
Hazırlığı Başladı 

G. Franko'nun Bu Akşam Madrid 
1Radyosunda Bir Nutku Bekleniyor 

urgos 30 - General Franko 

B buradan Madrid'e hareket et
miştir.' Bu ak:şaına doğru .: 

Madride va~acak olan Ge.wale 
karşı büyük bir askeri kabuİ res
mi yapılacaktır, 

General Franka'nun İspanya 
harbinin sona ermesi dolayısilc, 
Madrid radyosunda bütün İspan

. yollara hitaben bir nutuk söyle • 
mesi bekl~nmektedir 

General Franko Madriı;J'den Va· 1 

lans.yaya hareket edecex ı~g~, e
dilen mıntak.ılar. teftış crlı-t·Pk 

tir 
TERHİS BA:;\LlYOH 

:Madrıd 30 - Şımdiye kad.r 
Cumhuriyelçilerır elinde bulu -
nan topraklar hemet: kiıınilcıı ı · 
gal eclill!'ı• gıbidir C ı.!ııır v t -

çiler eller.nde buluıı~n butıın \ay· 
yarelcri •ahr:b el >'ler lir. Bu • 
nunla beraber Frank.stler mühım· 

(De\'amı 6 ıncı sahifede) 
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. p OL • s Edebiyat 
Kamusu 
Yapılacak 

= 

Tedrisat Ve . . M a h k e m e l er 
HADİSELER KARŞISINDA Orta 1 
L------- Son Telgraf·--- Musolini Elini mi 

Uzatıyor? 
PARA İNSANLARI 

NEDE."1 OE(ilŞTiRİR?. 

ir de, bırkaç yüz bin liralık, 
bir şeker · işi çıktı. Mesele 
nedir, bilmiyoruz. H.kat, 

Son Posta'nın Selim Ragıb'ı her
halde daha iyı biliyor. Onda bazı 
hatıralar olsa gerek ..• 

Ahmed Ağaoğlu bu meseleye 
aid hatıralarını dün bir sabah ga
zetesinde yaz ıyordu. Üstad 1924 -
1925 yıllarında nasıl fazla para 
kazandığını anlatarak diyor ki: 

_ Bütün bunlardan tabiatile e
lime külliyetli miktarda paralar 
geliyordu . Bu, altı ay devam ettL 
Gördüm ki, benim benliğim de

ğişmeğe başlıyor. 
Fazla para kazanmak insanın 

benliğini nasıl d,eğiştirir? Bunu 
anlıyamadık .. Olsa olsa, sonradan 
görmeler değ lşebilir. Üstadın son
radan görme olduğunu asla ka -
bul etmiyoruz. 

lL'.\IİN KIYMETİ 

VE ALINACAK DERS 

Turhan Tan da, .tımin kıymeti• 
diye yazılar yazıyor. A, birader, 
Ahmed Ağaoğlu'ndan da mı ders 
almadın?. insan, atim olunca, po
litika nedir, bilmez, herşeyin doğ
rusunu söyler ... Baksana, Ahmed 
Ağaoğlu, fazla pa11ayı görünce 
benliğinin değişmyie başladığını 
itiraf edecek kadar şahsi sırlarını 
açığa vuruyor. tlmin kıymeti sa
dece, farisl kaidesine göre bir iza
fet terkibi olarak güzeldir. 

KURUN KAPANDI, 

KURUNU CEDİD-BAŞLIYOR 

Bizim Matbuat Cemiyeti Reisi 
Hakkı Tarık Us, bu seferki Mec
llse meb'us seçilemedi. Teessürü
nün derecesini bilmiyorum. Yal -
nız, işittik ki, badema, kendisini, 
matbaacılığa, gazeteciliğe vere -
cekmiş .. Bu haberi beşaret, bizi 
cidden sevindirdi. .vakit• refiki
kaldığını, şimdi daha iyi anlıyo
ruz. 

Hak1? Tarık Us'un yeni kararı 
cVakit• ve cHaber• müesseseleri 
için bir yeni devrin başlıyacağı o-

lacaktır. Şimdiden refik:~rimizi 
tebrik eder, sonsuz muvaffakiyet

ler dileriz. 
Kurun kapandı. Bir kur.ırı: <ıe

did başlıyor. 

İSTANBUL LİMANINI 

NEREDE KURMALI?. 

Yeni bir fikir daha ortaya nt.
lıyor. Dünyada, hiçbir ye!'.1 iikır 
yoktur. Yeni şekilde ifadesı var
dır ,diyenlere inanmayınız. n z
de, her fikir yenidir. Bu ıeni f'k
re göre, İstanbul limanını.,, 1-!n.~
darpaşada yapılması diliıhü '.il -
yormuş .. Müstakbel istanl:.ıı~ pla
nında limanın nerede olacağı hak
kında, şimdiye kadar o kada.- çok 
fikir ileri sürüldü ki... Haııgtsiııı 
kabul ve tatbik etmeli?. İnsa'l ş~
şırıyor. Halic, Yenikapı, '>ir!,eci, 
Tophane, Üsküdar, Boğazıçi ve 
nihayet Haydarpaşa ... 

Denizi çok şehir olmanın dı bu 
mahzuru var. Limanı nerede İm· 

ralım?. 
Allah aşkına bir an evvel mo

dern bir liman kutun da nerede 
olursa olsun... diyeceğimiz geli -

Müdürlüğü 1 
1 Diğer Maarif Tayinleri Araba Arabaya 1 

de Bugünlerde Benzer 
Yapılacak 

Karısından 
Korkan Adam ! 

Meb'usluğa seçilen Avnlden in- «Alı, Bay Haki n; Onun Ne• 
hilal eden Maarif Vekaleti orta «Fakat Ben Onu ... Te~erlek- rndar Zalim, Merhametsiz Ve 

tedrisat umum müdi.ırlüğün7 Ve- lerdcn Tanırı~, Çunku Onun Hain Bir Kadın Oldu!;,'llJlU 
fa lisesi müdürü Osman tayın e- Tekerleklcrı Kırmızıya B'l . . >> . i . ı mezsınız. 
dilmiştir. Osman ay başından ıtl- Boydı di.» Sultanahmed 

baren yeni vazifesine başlıya - rkarlaşı Hasanın el araba - semtinde yeni yapılan bir G 
eçen1erde, 

caktır. Maarif müsteş~rlığına da, A sını çalmaktan suçl~ ham.al binaya, geceleyin girerek, 
talim ve terbiye heyet, azasından Rizarun muhakemesıne dun terkosa merbut kurşun boruyu 
Reşad Şemseddiinin bugünlerde Sultanahmed birinci sulh cezada kesip ça~maktan suçlu, sabıkalı -
tayini takarrür etmiştir. Yine bakıldı. !ardan Cemilin muhakemesine dün 
muhtelif sebebler doia;·ısile inhilal Davacı Hasan şu iddiada bu - birinci sulh cezada başlandı. 
eden 3 maarif umumi müfettiş - lundu: Dünkü celsede dinlenen şahid-
liğine de yakında yeni tayinler ,_ Bundan iki ay evvel, bir !erden Ayasofya müzesi bekçiie-
yapılacaktır. gün Antalya Ambarına eşya gö- rinden Kazım şu ifadeyi verdi: 
Sıhhiye Vekaleti sari hastalık- ! türmüştüm. Arabayı ambarın ka- ,_ Hadiseden bir gün sonra, 

iarı, geçiş tarzlarını, korunma yol- pısı önünde bırakarak, içeriye gir- sabahleyin, 8-e sıralarında, Aya
larını gösteren afişler hazırlatarak sofyanın Meyyitkapıs~ . önünde dim. Biraz sonra döndüğüm zaman 
mekteblere yollamıştı.r Afişler, j suçlu Cemile tesadüf ettim. Taş-

k aral;amı J:>ıraktığım yerde bula -
dün şeh~imizdeki bir kısım me - lar üzerine yatmış, uyuyordu. Ba-

madım, onu çalmışlardı. 
teblere asılmıştır. şının yanında bir çuval vardı. On-

yor. ı 'd A k ,. 
BİR DAKİKADA YERYÜZÜNDE Hatay a s erı 

Derhal oraya en yakın karak1>ia dan şüphelendiğim için kendisine 
giderek keyfiyeti bildirdim. sokuldum, çuvale baktım, içi ke-

Yirmi gün önce, çalınan araba- silmiş kurşun parçaları ile dolu 

- NELER oLuvoR?. T ö r e n 
Antakya 29 - Kırk sekizinci 

takviyeli dağ alayının kuruluşu
nun yıldönümü münasebetile 26 
mart günü parlak askeri merasim 
yapılmıştır. Spor sahasında ya -
pılan merasime istiklfil marşile 
başlanmıştır. 

mı Rizanın elinde gördüm. Ger.;i idi. Cemile kurşunu nerede bul-

araba arabaya benzer, fakat ben duğunu sordum. Bakırköyünden 
arabamı tekerleklerinden tanıdım. birisinc',.on satın aldığını söyledi. 

Çünkü onun tekerlekleri kırmızı

ya boyanmıştı ve üzerinde ker -

tikler vardı. 

Rizaya aral:ıının benim oldu

ğunu soyledim. O, arabayı Çakır 

Mehmedden aldığını iddia ettı.• 

Onun halinden ve kıyafetinden 
kurşunun bir yerden çalınmış ol
duğunu ııniadım ve kendisini ka
rakola götürerek teslim ettim. 
Binanın bekçisi Ali de dedi ki: 
•- Gece yarısından sonra bir 

gürültü ile uyandım. Bir müddet 

Bu İşe Bir 
Memur 

Hey' et 
Edildi 

Bir edebiyat kamll!>u hazırlan

ması kararlaştırılmıştır. Bu ka -
musu meydana getirmek üzere Ü
niversite edebiyat fakıiltesi doçent
lerinden Ali Nihadın riyasetinde 
bir heyet kurulmuştur. 

Heyet çalışmalarına başlamış -
tır. Hey€tin başkanı Ali Nihad, ba
zı tetkiklerde bulunmak ve kon
feranslar vermek üzere Anadolu
ya gitmiştir. Gelece.k ay sonu şeh
rimize dönecek müteakıben ka
mus için yapılan çaLşmalara hız 

verilecektir. 

Bahçe kapı 
Yangını 

Bahçekapıda yanan Hasan ecza 

deposu yerinde bugünlerde keşif 
yapılacaktır .3ultanahmed birinci 

sulh ceza mahkemesince, yangına 

sebebiyet vermek suile tevkif e

dilen depo müstahdemlerinden 

Ali ile Mustafa sorguya çekilmiş

ler, bunlardan Mustafa hakkın -

daki tevkif kararı geri alınarak 

kendisi serbest bırakılmıştır. 

iz Bırakmadan 
Riza: 
•- Benim kat'iyyen bu sirkat 

fiili ile alakam yoktur• dedi. ·Bir 

:i'.r::~:::ı::~:~ ~~~~~t~ak~~~~!~- Kaçan Hırsız 
meden tekrar başladı. Kalktım, 

Yuaa: Ahmed l:;ülmi Ui'.\IER 

Geçen senenin snnbaharında 

Kont Ciano mecliste bir nutuk 
söylerken, bazı meb'uslar: 

- Korsika, Tunus, Nis, Savua! 
Diye bağrışarak Fransa aıeyhine 

nümayişler yapmışlardı. Bunun 
akıbinde İtalyan matbuatında 
Fransaya karşı çok şiddetli bir 
mücadele açıldı. Ve İtalya hükiı
meti de Fransa ile akledılen iti -
lafnameyi feshetti. Malumdur ki 
bu itilafname 1935 s·~ nesi ikinci 
kanununda Musolini ile Lava! a· 
rasında imzalanmış vı: harbden be 
ri devam eden hesabla. ı tasfiye 
etmişti. İtalya hükürr.etinin ansı· 

zın bu mukaveleyi feshetmesi, Koni 
Ciano'nun mecliste İtalyan mil-

Tan refikimiz, her geçen bir 
dakikada, dünyada neler olduğıı
nu merak etmiş, tetkik ve 
tahkik neticesinde, her ge -
çen dakikada yeryüzünde olup bi
ten hadiseleri okuyucularına bil
diriyor. Mesela: Dakikada bir 
Avrupanın nüfusu beş kişi artı
yormuş, Çin • japon harbinde iki 
asker ölüyormuş, Amerikada iki 
kişi otomobil kazasına kurban gi
diyormuş, yine Amerikada 500 ki
şi nezleye tutuluyormuş .. iliıh ... 

Dünya hadiselerine aid istatis
tilo;)erin böyle dakikaya taksimin
den çıkan bu neticeler fena değil.. 
Hakikaten meraklı .. 

Alay komutanı kurmay albay 
Şükrü Kanadlı kıt'aiarı teftiş et
tikten sonra, askerlere ve dvaet
lilere hitaben bir nutuk söyliye
rek, kahraman alayın kuruluşu
nun tarihini anlatmış, 5 temmuz
da Hataya ne suretle girildiğini 

izah etmiştir. 

tahta arabam vardı. Çakır Meh -
dışarıya çıktım. O sırada suçlu 1 -·----
sırtında bir çuval ile tahtap~rdeye Çok Geçmeden Tutuldu 

!etinin ctabü emelleri• üzerinde 
durması, mecliste yapılan nüma· 
yi~ ve gazete neşriyat•, bütün bun• 
!ar, beynelmilel politika sahasın· 
da yeni bir sürpriz kar~ısında ka· 
lınacağına delalet ediyor -
du. Acaba, Almanyanın yar
dımını temin eden İtn!ya, Korsi· 
ka 'yı ele geçirmek ve Tunus'u iş• 

gal etmek için Fransayu karşı ta· 
arruza geçmeğe mi hazırlanıyor· 
du? Fransa bu nümayişe karşı d:ı· 
ha sansasiyonel bir niinıayişle mu· 
kabele etti: Başvekil Daladiye• 
ismi geçen yer !ere bir seyahat yaP" 
tı. İngiltere, Fransaya doğru biraı 
daha yaklaştı. Fakat 1talyadan b1

' 

hareket gelmedi. Diğer taraftan 
başka bir sahadan sürp:·izler gel· 
miye başladı: Almanya orta Av· 
rupada yeni bir taarruza geçerek 
Çekoslovakyayı ortadan kaldırdı. 
Bunun İtalya için hiç de beklen· 
medik bir netice olduğu, geçen gun 
Kral Viktor Emanuel tarafından 
söylenen nutuktan dl anlaşılmak' 
tadır. 

Yalnız, birşey unutulmuş: Her 

Bu, a'nca~-ilakifa" d~ği(";~nfy~ 
ölçüsile bulunabilir; yoksa, 'l;u 
meraklı istatistiğe o da ithal edi
lirdi. 

AHMED RAUF 

Coşkun bir halde alkışlanan bu 
nutuktan sonra, Halayda bulu -
nan yedek subaylar askerlerimi-
................................................... 0ı .. ı .............. .ı ....... 

hitabe irad etmiş, Kmkhan meb
usu Hikmet Mehmedcik de yaz -
dığı bir şiiri okumuştur. 

Bundan sonra Orduevi önünde 

ıred, yaylı yük arabasını bununb 

trampa etmek istedi. Teklifini kıı.

hul e<tim, arabaları değiştirdik.• 

Rizadan sonra birkaç şahid sor-

av'••..c'1kiltiL- J)tif'.r.rte brıı~hlılll!Ul= 
ğiııden l;eraatine karar ~erildi. 

KISA POLiS 
HABERLER. 

doğru yürüyordu. Takib edildiğini Birkaç gün ev 
anl:ıyınca, adımlarını hızlandırdı vel Pangaltıda 
ve tahtaperdeden atlıyarak, kaç- Süleyman Nazif 

tı. sokağında Hora -
Cemil, Alinin ifadesine itiraz ııancnran anpriı _ 

maruuaa omran 
•Gerçi ben kurşuilu aldım, bu- Zarenin dairesi 

nu irık.ar etm:yorum. Fakat Ali, 
yalan söylüyor. Kat'iyyen beni ta
kib etmedi, arkamdan gelmedi. 

maymuncukla ka
pıyı açmak sureti

le giren meçhul 
bir hırsız iki ta

Aylardanberi İtaly?nın Fran • 
sadan neler istediğini öğ;ennıek 
hiitiin rliinv~ icİTI hir merak ol .

muştu. İşte bu isteklerin mahiye i, 
İtalya namına söz söylemiye en 
çok salahiyeti olan dl'\'let adanıı. 
Musolini tarafından geçen gür. 
irad edilen nuhıkda izah edilnıi;· 

tir. Gerek Majeste İlulya KraJı 

IK"üçüK HABERLE~I 
şanlı alayımızın geçid resmi sey
redilmiştir. Yiğit Mehmedcikle -
rin vakur ve muntazam adımlarla 
geçişi göğüsleri kabartmıştır. Da
vetliler öğle yemeğini kışlada as
kerle beraber yemişlerd ir. 

* Bakırköyde Kartallepede Rum 
mezar lığıııda oturan 17 yaşında 

Yani adınd a bir genç Bakırköyde 
bir bakkaldan alıp da yediği su
cuktan zehirl enmiş B.ı lıklı Rum 
hast a rıı»ine ka ldırılm1'1 ı r. 

Görüyorsunuz ki; ben ihtiyarım, 
Ali ise maşallah genç ve dinç bir 
adam. E.ğer hakikaten arkamdan 
gelseydi ve beni kovalasaydı, mu
hakkak tahtaperdeye \·armadan 
yakalardı.• 

kını elbise, kürk Haydar Oğlu 
ı ve birçok eşya ça- Rifat 

!arak ve hiçbir iz bırakmadan 

1 kaçmıştı. H:di.sey.e .~az'ıyed eden 

ve gerek faşist lideri taraiindal1 
söylenen sözler bir araya getiri • 
lecek olursa İtalyanın Fransa ile 

anlaşmak için el uzatmak ta oldu· 
ğu neticesini çıkarmsmak mu. 
kün değildir. Musolini. Geçen 
nenin mayısında Fransa ile İta! • 
ya arasındaki görüşmelere niha •. 
yet verirken, iki devleti bir bc.l' 
kadın ayırdığını söy !emişli. J3ıl 
barikat maiüm olduğu üzere, ! · 
panya meselesi ·idi. En·elki g'1"1 

nutkunda bu ~arikadın artık : ,' · 
dığını söylemiştir. Bu sözün ı~ • 
nası şarihtir: Artık müzaker c· 
re başlamak için ortada l;ir mfıııi 
kalmamıştır demek ist yor. Fakat 
müzakerelere başlamak vakt•niO 
geldiğini bildirip de İt.alya tara • 
fından ileri sürülecek isteklerıO 
mahiyeti izah edilmesc·ydi Muso· 

!ini tarafından yapılan bu jest 0 

derece manidar oiama•dı. Faşist 
lideri, İtalyanın istek1eri hakk111' 

da aynen şu sözleri söy !emiştir: 

* İstanbul ikinci ticaret mah
kemesi reısi İsmail Hakkı Adliye 
Vekaleti hukuk işlrei müdürlü -
ğüne tayin edilmiştir. 

* Hataydaki Fransız delegesi 
albay kole Ankaraya gitmek ü -
zere Adanadan geçmiştir. 

* Bebek - İstinye arasındaki 
asfalt yol döşenmesine bir iki gü
ne kadar başlanacaktır. 

* İlk mekteblerin dördüncü ve 
beşinci sınıflarında okutulan ta
rih derslerinin müfredat progra
mında bilhassa Türk tarihine aid 
kısımlara yeni maddeler ılave e
dilmiştir. Program önümüzdeki 
ders yılında tatbik edilecektir. * İstanbul meb'usluğuna yeni 
intihab edilenler dün belediyeye 
gelerek Vali Lütfi Kırdar'ı ziya
ret etmişlerdir. * Konservatuar mezunu olan 
on üç talel;eye yakında merasim
le diplomaları verilecektir 

* Mahlüt yağların satışı sıkı 
bir kontrol altına alınınca halis 
yağ fiatlarında yüzde on nisbetin
de tereffü husule gelmiştir. 

* Tasfiye halinde bulunan es· 
naf bankasının umumi heyeti ek
seriyet olmadığından dün top -
lanamamıştır. 

İran Şahının Yıldönümü 

* K!ğıdhane köyünde yeniden 
bir yatı mektebi yapılaeaktır. 

İran Şehinşahı Rız, Han Peh
levinin doğum yıldönümü müna
sebetile Cumhurreisi İsmet İnönü 
arasında tebrik ve teşekkür tel -
grafları teati edilmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 

1 Bir ispanyol Güzeli 
-~--------· 1arihi Homan: No. 36 

(Harbden korkmam!) diyen bu ce-1 
sur kadın şımdi neden susuyordu ?1 

Sitti Hadice, bütün şüphe ve te
reddüdlerini silen bir eda ile to-

rununa: 

- Oğlum. dedi, Habibe üç ay
lık gebedir. O, yükünü hafifle -
tinciye kadar benim y~nımda ka

lacak. 
Selim birdenbire yarı sevinç, 

yarı hayret ifade eden bir bakışla 

karısına sordu: 
- Sahi mi, Habibe .. Yakında bir 

çocuğumuz mu olacak? 
Habibe utanarak önüne baktı. 
Selim bu habere çok sevinmiştL 
Birkaç güne kadar Elharis'in 

Yazan: CELAL CENGİZ 

kumandasında Endulüse hareket 

edecek olan yardımcı orduya işti

rak edip etmemekte tereddüd edi
yordu. 

Gitmeğe karar vermişken, bu 

haber üzerine birdenbire ~a~ır -
mıştı. Selim: 

- Ya dönmezsem, dıyordu, ço
cuğumu görmeden ölüp gidersem. 
Sitti Hadice ciddi bir tavıl'ia to
rununa döndü: 

- Ordu seni beklıvor, Selim, 
Karın benim yanımda kalsın. Sen 

vazifene git. Biz, senin muzaffer 1 
olarak dönmen için Allaha yal -
varacağız. 

Halk şairleri de,;tanlar okumuş
lardır. Bundan sonra milli oyun-
!ar oynanmıştır. Gece Orduevin
de bir aile toplantısı yapılmıştır. 
Konsoloslar, nı~b'uslar, birçok 
davetliler bu toplantıda hazır bu· 
lunmuşlardır. 

--o--

f ener~a~çe 1an istifa Edece~ 
Sporcular 

Fenerbahçe kulübü bır kısım 

şubelerinin faalıyetini tatil ettiği 
için, Beden Terbiyesi ı,ti~are He
)l~ti istifa edecek azaların bir 
müddete tabi olmaksızın istedik-
leri kulübe girip müsabakalara 
iştirak eddl:.ilecekl,,rine karar 
vermiştir. 

İkinci s 1 
ENDÜLÜSDE BİR GECE .. 

(İşbiliye) civarında karargah 
kura.n Eiharis kumandasındaki 

isliım orsunun bir fırkası o gece 
yeni bir hücum yapacaktı. 

Arada büyük bir göl vardı. Gö
lün karşı yakasında bir eski İs
panyol şatosunda oturan rahib 
Fernando o ci'vardaki yerlileri din 
kuvvetile müslümanlar üzerine 
saldırtmak vazifesile aylardanberı 
bu şatoda oturuyordu. 

Abdülmelik bu papasın sağ o
larak yakalanmasını emretmişti. 

İspanyayı parmağında oynatan ve 
Krala: •Müslümanları gölde bo
ğacağım!• diye teminat veren pa
pasın artık ortadan kaldırılması 

zamanı ge)mişti. 

Arab fırkası kumandanı Elha· 
ris maiyetindeki mücalridlerden, 
papasın şatosuna baskın yapabile· 
cek birini arıyordu. Her şeyden 
iince şatoyu uzaktan tetkik ve te-

* Ayvansarayda kalafat yerin-
de Hacı Hüsnü Sancak:ara aid ta-
nıwlc bulunun Nimct!hüda mo -
törüni.ın at-~le ziftlen temizlen-
meld e ikon rüzg5rın tcsirile mo
tör tutuşmuştur. Yangın etrafa 
s:rs~·e t i ne mey lan \'erilmeden 

c 
söııdu r ülınüş tur. 

1 * Arnavudköyde oturan !tal -
ya ıltebaasından Lüi'nirı idaresin
dek !Y78 numaralı hus,ısi otomo
bi l B~'iiktaş polis merkezi önün
den geçmekte iken fü,~ıktaşda Ki
lise sokağıada 62 numaralı kahvede 
oturan tütün amelesiuden Himmet 
oğlu Mehmede çarparak başından 
ya: alamıştır. 

oessüs ctmeğe karar vermişti. 
Kumandanın maiyetindeki za

bitlerden biri: 
- Bu işi ancak Selim Hayyat 

görebilir. 
Diyordu. 
Elharis emir verdi.. Selimi ça

ğırdılar. 

Habibenin kocası, Elharisin or
dusile Şamdan Endüiüse geldiği 
gündenberi birçok harblerde sa
yısız yararlıklar göstermiş ve meş
hur bir kahraman olmuştu. 

Kumandan, bu cesur zabite sor
du: 

- .Seni şu karşıki papasın şato
suna göndermek istiyorum, Selim! 
Halife hazretleri, bu papasın sağ 
olarak yakalanmasını arzu ediyor. 
Herşcyden evvcl o civarda düş
manın büyük bir askeııi olup ol
madığını anlamalıyız. Eğer bu işi 
yapmağa söz verirsen, ilk yapıla
cak iş, papasın hangi kuvvete da
yanarak hata şatosunda nasıl o
turduğunu anlamak olacak. 

Selim sevindi: 

Cemil kendisini müdafaa et -
meğe başladı: 

•- Ben binaya girerek, terkos 
borusunu kesmedim. Kurşun par
çaları yolun üstünde kesilmiş bu
lunuyordu. Onları bç-n almasay -
dım, hiç şüphesiz b ir başkası a
lacP_k tı .• 

.Su lu, hakime yal\'aran nazar
larla !:,aktı. 

•- Ben hamallık yaparak, ka
zondığ•m üç beş kuruş ile evimin 
ihtiyaçlarını temin etmeğe çalı -
şırım. O gün birşey kazanamamış
tım . Halbuki akşam eve öteberi gö
türmem lazımdı. Aksi takdirde 
karım beni içeri alnındı.• 

Cemil içini çekti: 
• -Ah, bay hakim! Onun ne 

kadar zalim, merhametsiz ve ha
in bir kadın olduğunu bilmezsi-

- Bu işi bana tevdi etmeyi dü
şündüğünüzden dolayı size teşek
kür ederim. Müsaade ederseniz, 
hemen bu gece gölü geçip şatoyu 
uzaktan tecessüs edeyim. 

- Yanına başka yardımcı al
mak istemez misin? 

- Bu yardımcıyı intihabda be
ni serbest bırakmanızı dilerim. 
Emin adamlarımdan hir kişi ala
cağım. 

Eihiıris ayağa kalktı... Selimin 
alnından öptü: 

- Bu işi muvaffakiyetle bece
rebilirsen, l!<>ş yere kan dökül -
memesine sebeb olacaksıii, Selim! 
Tarih seni de diğer mücahidler 
gibi hürmetle anacak. Allah yar
dımcın olsun. 

Selim o gece yatsı ezanından 

sonra kumandanın yanından ayrıl
dı.. Doğruca karargahına döndü. 

;;'h8ris, Selime: 
- Bu meseleyi kimseye, hattl 

en yakın arkada~larına bile aç
mıyacaksın ! 

Demişti. Selim karargahına dö-

1 

Emniyet Mudurluğu bu hırsızlı

ğın faili Konyalı namile maruf sa
bıkalı Haydar oğlu Mustafa oldu
ğunu tesbit etmiş ve dün Mus -
tafayı yakalamıştır. 

Mustafanın üzerinde (Milan 
Gran Otel 118) yazısı bulunan bir 
maymuncuk bulunmuştur. Azılı 
hırsız bu maymuncukla bir çok 
hırsızlıklar yapmış olduğunu iti-
raf etmiştir. 

Mustafa dün adliyeye teslim e· 
dilmiş, çaldığı eşyalar da sahibi-
ne iade olunmuştur. 

niz. Bu cadı karıdan neler çek -
tiğimı bir ben bilirim, bir de Al
lah ... • 
Duruşma, karar vermek için 

başka bir güne bırakıldı. 
M. HİCRET 

ner dönmez soyundu. Köylü bit" 
İspanyol elbisesi buldu.. Giyindi. 

· 14 eyiiıl 1938 tarihlı İtalyan 
notasında İtalyanın Fransaya kar 

O, Endülüse geldiği dokuz ay için- (Uevamı 6 mu so1'ifrdr' 
de esir İspanyollardan İspanyolca- , ____ ;_ ________ _ 

yı da öğrenmişti. 
Selim çok zeki ve kabiliyetli bir 

adamdı. 

Selim karanlıkta çadırından çık
,tı. Bir.az gerideki çadırlardan biri
nin önünde durdu. 

- Fatma .. Uyudun mu! 
Diye seslendi. 
Haecacın yıllarca peşinden ko

şup elde edemediği bu döğüşçü 
kadın, Elharis Şamdan ayrılırken 
onun ordusuna katılarak Endülüse 
gelmişti. 

Fatma, Selimin sesini duyunca 
tanıdı. 

Çadırdan dışarı fırladı: 

- Ne var, Senm? Karanlıkta 
neden dolaşıyorsun? 

İkisi birlikte çadıra girdiler. 
Fatma kandilini yakarak çadı

rın kapısını kapadı ve Selimi İs
panyol köylüsü kılı!tında göriincej 
şaşırdı: 

1\lüsahakamızın Neticesi 

Fıkra müsabakamna lşlirak ed.,ı .,,,. 
oku7ucularımızuı fıkralarını tanıa &.i" 
neşretınq bulunuyonız. Dünden 1 

haren miiAbakayı idare eden ark• " 
dqlartmız fıkralar üzerinde tet;ıik ; 
ler yapmafa başhyacrtlardır. E'f'\·~ 1 ' .. 
müsabakamızı ilin ederken so,.ıt>d 1 

. ~ 

Cimiz clbl, en iyi fıkrayı bulmak ı.ı• 
re oku1uculann11.zın uylerlne rfl11": 
caat edJyoruı. Her okuyucumuz, t~11 
diye kadar neşredilen rıkralar~n dl" 
ziyade beğendğHni sıra.fiile bi"Je bil , .. 
recektlr. Biz Kelecek tw ee~·abWI• '! ,, 
ni reyleri tasnif edeceil'& ve nrtırt:f 
kazandıktan hediyelerle beral>f'' 
nisanda nan edeceilz, .. 
Fıkra müsabakamızı. okuyu<'uı.ırt ıl" 

mız arasında çok büyük bir ali"' ,.~ 
yandırdı. Yakında çok meraklı ~ ... 
blr müsabakaya başhyacafımııı 41 

yuculanmtta müJdelı ... e-billr'!· 



GÜNÜN MESELESİ: -
Evkaf Bankası 
Kurulacak 

Vakıf· lşf~ri 20 Yılda 
Tasfiye Olacak 

V akıflu kanunu mucibin
ce bütün vakıf emvali 
men.kulenin icare ve mu

kataalarının yirmi senelik ta
viz bedeli verildiği takdirde 
bunların vakıf ile hiçbir ala • 
kalan kalmıyacaktır. Kanun 
mer'iyete geçtiğindenberi bu 

husus, mal satışlarında tatbik 
edilmektedir. Yani, valnf mal
ların yirmi senelik ıa,·iz bedeli 

alınmadan tapu, satış muame
lesi yapmaktan imtina etmek

tedir. Ancak, kanun mucibin • 
ce satış olsun olmasın nıuay • 
yen zaman zarfında bu yirmi 

senelik taviz bedelini vermek 
suretile tapudan alakalarının 

kesilmesi lcab eder. Aksi tak • 

dirde bu gibi gayrimenkule o
tomatikman vakıf mallar ida • 

resine ipotek sayılıp satılabi • 
lecektir. Gerek taviz bedelleri 
tutarı ile, gerek bu gibi satış • 

!arla elde edilecek sermaye ile 

bir (Evkaf bankası) tesİi edi

lecektir. Müessesat ve akaratı 

vakfiye bu banka ile idare edi

lecektir. Bu husustaki muame

leler muntazam seyrini takib et
mektedir. 

RADYO iŞLERi -
Ankara ve Paris 
Radyoları Meselesi 
A nkara radyosunun neşriya

tını bozmakta olan radyo 
Parinin mahud düdük se • 

sinin izalesi için son günlerde ya
pılmış olan teşebbüsler netice ver

mek üzeredir. Halen Montro'da 

içtima halinde bulunan ve dünya 

üzerinde mevcud radyo diffüzion 
postaları arasında karışıklıkları 

tanzim etmekle mükellef olan 
beynUmilel radyo konferansı Fa

ris radyoslle Ankara radyosu a

sındaki bu ıhtııaıı Od ııc1ıı~u.c-'-'"'1" 

tir. 

Bugün Ankara radyosunun ça

lıştığı tulümevç üzer-inde Faris 

radyosu da çalışmaktadır. Faris 

radyosu evvelce başka bir tulü 

mevç üzerinde çalışırken kendisi 
Moskova radyosundan müt€essir 

olmuş ve ondan kaçmak için neş
riyatınt bizim mevce'lliz üzerine 

kaydırmıştır. Bu sıralarda Anka

ra radyosu inşa halinde bulundu· 
ğundan radyopari bunu yapmak· 

ta bir pıahzur görmemiş fakat 
Ankara radyosu kurulduktan son· 

ra yerini de oynatmak istememiş

tir. Halbuki bugünkü tulü mevç 
bize evvelce beynelmilel radyo 

konferansında imzalaııan bir mu

kavel~ ile verilmiştir. Bugünlerde 

Montrö'de toplantı halinde bulu-

nan konferans hıç şüphesız ıstas· 

yonlar arasındaki bu uygunsuzlu· 
ğu tanzim edecektir. 

Fakat bu iş halledilinciye ka· 
dar Nafıa Vekaleti düdük sesinin 

kesilmesini temin etmek maksa

dile Londraya bir filet ısm,arla • 
mıştır. Bu alet, bir kristal parça

sından ibarettir. Bu kristal kon-

duktan sonra Ankara radyosu ile 

Faris radyosu tam birbirine inti

bak edecek ve düdük sesi kesile • 

cektir. 

Belediye 
istimlak 

Müdürlüğü 
Belediye önümüzdeki haziran-

lıyacaktır. Bu arada bilhassa beş 

meyon liralık istikraz ile şehirde 

~rost planına tevfikan yapılacak 

pek çok iş vardır. 

İmar işlerinde en mühim me -

sele ise herşeyden önce istimlak 
işidir. j 

Bu cihet nazarı dikkate alına • 

rak belediye reisliğine bağlı müı;-

takil bir istimlak müdürlüğü ih

das edilmesine karar verilmişti. 

Faaliyet sahası çok geniş ve çok 

çapraşık olan bu müdürlük mu-· 

ameliitında halkın ve belediyenin 

hak ve menfaatlerini telif ederek 

hiçbir sızıltıya meydan vermeden 

işleri başarmak vazifesile mükel
leftir. 

Yeni vali de bu müdürlüğün 

kadrosunu tesbit ederken bilhassa 

bu noktaları gözönünde bulun -
durmuş ve istımlak müdürlüğüne 

şirketler komiseri İsmail Hakkı 
tayin edilmiştir. 

:Qdediyerlin kıymetli, faal ve 
çok dürüst erkanınıjan biri olan 

İsmail Hakkı şimdilik vekiileten 

şirketler komiserliği vazifesini de 
ifa edecektir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 115 

Alemdar Mustafa Paşa ve ma
iyetine esirciler cariye yetiştire • 
mez olmuşlardı. Paşa; cahil ve üm
mi bir adam olduğundan bütün 
icraatı köksüz, şahsi kudrete bağ
lı, gelip geçici idi. 

Sultan Selimi, tahta çıkarmalı; 

istemesi bir maksad ve gayeye 
bağlı değildi. Nitekim Sultan Mus
tafayı tahttan indirip, Sultan Se

limin katlolunduğunu duyduğu 

zaman Sultan Mahmucu tahta çı

kardı. Ve bu icraatının neticesin· ı 
:le vücude gelirdiği teşkilat hıç de 
Sultan Selimin vazettiği esasata 

Yazan: M. Sami KARA.YEL 

benzemiyordu. 
Sekbanı cedid asekri namile VÜ· 

cudlandırdığı askerler tıpkı Ru· 
melinden maiyetinde beraber ge
tirdği zorba teşkilatının bir nevi 
diğeri idi. 

Alemdarın her vücude getirdiği 
yenilik, diğer bir şeyi yıkmak ve 
yerine yine ayni şeye benzeri o

lan bir nevi mütegallibe güruhu 
vücudlandırmakla kaldı. 

Sekbanı cedid askeri, başların
da taşıdıkları §Obaraları incilerle, 
altınlarla dolanıyorlardı ... Şoba • 
ralarına sardıkları şal sarıkların 

- Şeker Tatlıdır 

A 
kşam eazetesinin •Dikkat
ler. sütunu muharriri §ÖY• 

le diyor: 
•Tilrkiyedı> şektrden 1,600,000 

lira senelik kir temin edilmiş.• 
Muharrir bu satırlarına kendi 

fikirlerini ilave ederek, bu kann 
fazla olduğunu, bellibaşlı bir gıda 
maddesi olan §eker üzerinde bu 
kadar kllrın doğnı olmadığını, dev
letçilik, halkçılık mefhumlarile 
bu kirm kabili telif bulunmadı • 
ğını söylüyor. 

Evvelce, şekerin kArı daha faz. 
la idi. Hükumet ucuzlattL 

Hakikaten, beUibaşlı gıda mad
delerimizin daha ucuz olması IA
:umdır. 

Biz, bu meslekdaşm fikirlerine 
fazla birşey ilave etmiyoruz. 

BURHAN CEVAD 

Darbhanemizin Bir Muvaffakiyeti 

Londra Darbhanesi 
Takdirlerini Bildirdi 

Yeni Bir Kuruşluk/arımız, Türk
1 

Ustaları Tarafından İki Bucak 
Ayda Yapılmıştır · 

G 
ümüş paralarımızın basımı 
bitmek üzeredir. yapılmış 
olan programa göre gümil§ 

liralardan 12 milyon aded basıla-
caktı. Darbhane işmdiye kadar 
bunlardan 10 milyon 300 bin tane 
basmıştır. Gümüş liralar çıktıkça 
kAğıd paralar toplanmaktadır. Pi
yasada ancak iki milyon liralık 
kağıd para kalmıştır 

50 ve 25 kuruşlukların basunı 
tamamen bitmiştir. Halen piyasada 
10 milyon aded (50), ve 20 mil -
yon aded (25) kuruşluk vardır. 

(10) kuruşluklardan 25 milyon 
700 bin, (5) kuruşluklardan 25 

milyon 200 bin, bir kuruşluklardan 
41 milyon 900 bin aded basılmış
tır. 

mıştır. Eski beş ve iki buçuk ku
ruşluklardan tek tük görülmekte 
ve yalnız bankalarla nakil vasıta
ları tarafından kabul olunmak • 
tadır. 

25 kuruşlarla karışmasın diye 
bir kuruşluklar için bulunmuş 0 • 

lan yeni tırtıllı şekil bir kuruş . 
lukların manzarasını düzeltmiştir .. 
Darbhane ve damga matbaası an
ane mucibince bugün dünya darb
hanelerine yeni paralarımızın bir 
kolleksiyonunu yollamıştır. 

,. . 
&-aoN TBLC&Ar- 30 tlA&T lllt 

1 
Terfi 
Eden 

Muallimler 

. il\;/) 111tezoru 
Sulhün Temini İçin 

İstanbul maarif teşkilatında ye- D ünyanın kar~~k~rışık hali 
niden bazı ilk mekteb muallıın' 1 . durulmuş degıldır. Anupa 

erı . • h 
terfi etmişlerdir. sıyası avasının bugün, ge-

çen hafı.ıdan daha aydınlık ol-
16 LlRADAN 17,5 a TERFİ duğu iddia edilemez. Ne olacak?, 

EDENLER: Dünya, yeni bir umumi harbe mi 
İstanbul 55 inci ilk mektebden sürüklenecek?. Muhakkak olan 

Meliilıat, Üsküdar Alemdar köyü birşey varsa, in-;anlık huzıır için
baş öğretmeni Talat, Beyoğlu 17 de değildir. Bütün memleketlerde 
inci ilk mekteb Nimet Sezer. bir endişe var. 1914 harbinin fa-

17,5 dan 20 LİRAYA TERFİ 

EDENLER 
İstanbul birinci mektebden Be

dia, 45 inciden Abide Yüc~l, 8 inci· 
den Mebrure, 16 ıncıdan Ayşe, 

47 inciden Hacer Mualla, 4 üncü
den Nazif, 9 uncudan Semiha, Be
yoğlu Kağıdhane ilk mektebi baş 

öğretmeni Halil, Üsküdar 22 inci 
ilk mektebden Süreyya, Beykoz 
50 inci ilk mektebden Münevver 

' 
Kartal merkezden Fı.tma Anal 

' Çatalca Karaköyünden İhsan, İs-
tanbul 36 ıncıdan Mustafa Nuri. 

cialarını çabuk unutmuş giiriinü• 
yoruz. 

Yeni bir büyük harb, 191-1 har
binden daba çok felaket olacak • 
tır. Böyle olacağını bile bile bir 
yeni harbe vesile vermtk, dün~·a .. 
yı böyle yeni bir harbe süriikle
mek insana çok acı geliyor. Ne 
yap.alım ki, dünya kuruldu ku
rulalı, miicad.ele, yeryüzünden 
kalkmamıştır. Ve hiçbir zaman 
da, insanlar, birJ,irlcrilc bojiuş . 
maktan bıkmıyacaklardır. '.\1üca
dele, harb, yeryüzünün en tabii 
kanunları arasındadır. 

Türbe 
Sirkeci 

Yolu Bunların basımına devam olu
nacaktır. Halen piyasada eski sarı 

Başlanacak on kuruşluklar tamamen kalk _ Der~af Yapılnııya 

Ecnebi darbhaneler ve bilhassa 
Londra darbhanesi bir kuruşluk • 
]arımızı fevkalade bulmuş ve tak

dirlerini .. bildU:mişUr. Bir kuruş- 1 

luklar. dunya uzerınde yeni bir şe
kH olup İstanbul darbhanesi us • 
taları tarafından üzerinde iki bu
çuk ay uğraşılmak suretile bu -
lunmuştur. 

20 LİRADAN 22 LİRAYA TERFİ 
EDENLER 

İstanbul 55 inci ilk mektebden 
Makbule, İstanbul 11 inci ilk mek-

tebden Şükriye, 14 üncüden Fat
ma Nimet, 15 inciden Sabiha Bil-

Ebedi sulha inanmak çılgınlık 

olur. Uzun bir sulha inanmak da 
saflıktır. Dünya, bilhassa. küeük 
milletleri, küçük istiklruleri i.;, • 
baya doğru giden bir yola siirük
lenmcktedir. 

Bize düşen vazife her zaman • 
dan daha kuvvetli, daha cok si
liilı!ı ve tetikte bulunMal·f;r, 

Babıalinin Türbeden Sirkeciye 

kadar asfalta çevrilmesi için icab 

eden tahsisat ayrılmıştı. İlk iş 0 • 

!arak Cağaloğlundaki kapalı fı
rın ile Türbe arasındaki kısım as· 

falta çevrilmiş. kış ortı;sında bu

lunduğumuz için yohın mütebaki 

sev, 11 inciden Beşir Demir, 13 ün

cüden Galib Tarhan, Beyoğlu Ok· 
meydanı okulundan Macid, Be
yoğlu 6 ıncıdan Halice, Beyoğlu 
9 uncudan Fahriye, Çatalca Mi • 
mar $inandan Osman. 

22 LİRADAN 25 LİRAYA TERFİ 

Sulhu devam ettfrn. •. (in. hiç 
durmadan harbe hazırlanınahnz 
Harbi her zaman göze alan .;,il: 
!etler, sulhu en fazla garanti ede
bilen zümreler olurlar. 

R°EşAD FEYZİ 
aksamının asfalt yapılması yaza 

tehir edilmişti. Son günlerde ha

valar düzeldiğınden bunun müte-

Bira Fiyatları 
Ucuzlıyor 

Şarap ve Bira Satışları 
Ruhs~ti_yeye Tabi Olmıyacak 

EDENLER ı~~~~~~--~~~~-

baki kısımlarının da a•falta çev
rilmesi ameliyesine yekında baş

lanacaktır. Bunun için Babıfili • 

H Halk_ı agır ıçkılerden kur- nun için hazırlanan k~nu l" , 
tarıp ,hdif içkiler~ alıştır • hasına bu k&yfiyet de. ila~e :il~ 
mak ıçın devlet zıraat ku • mistir. Müskirat -sat d"kk" 

• İstanbul 17 inciden Hadice Şa
ziye, 57 inciden Ömer Tevfik, 16 
ıncıdan Tahsin Özen. 

b" f' ı > an u an • 
rumu ıra ıat arını düşürmeğe !arın polis tahkikatile tek .. 

1 ka d'"' b .. emmu 
nin muhtelif yerlerind~ki esas kab- rar ver ıgı ve ugun bakkal- eden bir ruhsatiye almaları bir rü-

losu ve kanalizasyo~ merkezleri larda 30 kuruşa satılan bira ş~e- sum vermeleri ve keza nakil · · 
Başvekalet 

ler· b t Ttt ıçın 
fü'ceıfk~ı4~ icabeden t.dilat vaoı· 1 u enzı a an s.ınra 25 ku- de müsaade istemelen lazım gel-

H_alen birahanelerd~ 12,5 kuruşaı· ra ve şarabın alım satımındaki bu 
Müstesarlıiiı 

--0--

Bir Vapur 
Karaya 
Oturdu 

İki gündenberi poyraz ve son
ra lodosa çeviren fırtına dün ge

ce hafiflıyerek devam etmiş, bu
gün kesilmiştir. Bu şiddetli iır -

imanın bazı kazalara sebebiyet 

vermiş olması muhtemeldir. 

Bu sabaha kadar herhangi bir 
kaza hakkında malümat gelme • 

mi~ti. Yalnız evvelkı gece Servi

burnunda Hacı Eşref isimli yüz 

elli tonluk bir gemi karaya o -
turmuşsa ıla kendi vesaitile kur

tulmuştur. 

Avcılar top'antısı 
İstanbul avcıl<Lr kı.:,·umundan: 

26/3/939 tarihinde yapılan se
nelik alelade toplantıda ekseriyet 

hasıl olmadığından ikınci ve son 

toplantımız 2/4/939 pazar günü 

saat 10 da Alay köşkünde yapıla· 
caktır, 

değeri bin beş yüz kuruş derece
sini geçiyordu. 

Yani, sekbanı cedid, bir nevi süs
lü ve etrafı palaçka ederek sün
net çocukları gibi süslenip gezen 
askerler nev'inden olmuştu. 

Sekbanı cedid askerlerinin çalı

mından geçilmez olmuştu. Pazar· 
!arda, sokaklarda ehli ırza tasal
lut eder olmuşlardı. 

Bütün bu alayiş ve debdebeye 
mukabil Yeniçeriler, köşe başla
rında limon portakal satıyor, ma • 
hallelerde su taşıyor, iskelelerde 
hamallık ederek ekmek parası ka
zanmağa çoluk ve çocuklarını ge
çindirmeğe çalışıyorlardı. Üste de 
Yeniçeri esamelerinin yarı yarı
ya gümrük eshamile tebdili key
fiyeti bu ocağa men5ub olanları 
çileden çıkarmıştı. 

Her ne de olsa, İmparatorluğun 
altı yüz esnelik muzaflıeriyet, şan 
ve şeref tacını taşıyan bu ocak dö· 

verılen 200 gramlık bıra alan bil· kıyıdlar kaldırılacakt.r. 

yük bardaklar müşterilere 7,5 ku-
1 

Ucuzlaması için inhisar resminin 
ru~a satılacaktır. ve muamele vergisinin indirilme-! 

Kurum. şimdi birahanelere bi- si lazım gelmektedir. 

biliye Vekaleti müsteşarı Vehbi 
Demirel tayin edilmiştir. Dahiliye 
müsteşarlığına da Konya vk !isi 
Nazif Erkinin tayin edileceği zan 
edilmektedir. 

ranın litresini 37 kuruşa satmak· !============================ 
tadır. Bu tenzilattan sonra 25 ku-
ruşa verecektir. 

Yapılmış olan bir i"tatistiğe gö
re dünya üzerinde en az tifo vak· 
ası güriilcn veya hiç görülmiyen 
memleketin Almanya olduğu an· 
Iaşılmı~tır. Bunun sebebi orada 
sudan fazla bira içilrr.iş olduğu • 

dur. Ziraat kurumu biradaki bes
leyici vasılları da gözönünde bu
lundurarak bunun taır. manasile 
bir halk içkisi haline getirilmesi 
için alım satımının da diğer içki
lerden tefrikini düşünmüş ve bu-

Dolmabahce 
' 

Stadyomu 

Burdurda Seçim Senlik/eri 

Dolmabahçe stadyomunu yapa- Burdur 27 (Husus! muhabirimizden) - Büyük bir alaka ile baş-
cak olan İtalyan mimar Vieli Vi- lıyan seçim işleri dün sona ermiştir. Memleket neticeden çok mem -
toli dün Vali ve Belr diye reisi nundur. Yeni say lavlar verefine verilen akşamki balo d:ı pek ı.cş'eli 

Lütfi Kırdarla görüşmüştür. Stad- geçti. 
yom inşaatına yakında başlana • Yukarıki resimde seçim haftasında Halkevi salonunda verilen ve 
ca_İ(ı anlaşılmaktadır. çok alkışlanan müsamereye aittir. 

• 
küntüsü acınacak bir halde bu-
lunuyor !ardı. Bu ocağın ıslah ve 
ikdarı o kadar zor blı- şey değildi. 

Koca bir İmparatorluğun Pa
dişahına bile hakim olurcasına 

mevki almış bir adam, hiç şüphe 
yok ki; akilane ve müdebbirane 
hareketile her türlü ıslahatı ve in· 
kıliıbı vücude getirebilirdi. 

Fakat Alemdar Mustafa Paşa ve 
hempalarının İmparatorluğun ba
kası, unsuru asli olan Türk mille
tinin inkişaf ve taalisl bakımından 
mahsus bir fikir ve prensibe sa
hih olamdıkları görüliiyordu. 

Sultan Mahmud, saltanat ve 
İmparatorluk makamına tabak -
küm eden Alemdar Mııstafa Paşa 
zorbasının biran evvel boynunu 
kırmak için hiç istemediği halde 
bizzarure el altından Yeniçeri 
döküntüsünü tutuyu .. ve körük· 
lüyordu. 

Sultan Mahmudun, arzettiğim 

şekilden başka türlü hareket et
mesine imkan yoktu. Eğer; Alem
dar Mustafa Paşa ve yaranına ter
ki mevki eylemiş olsaydı. Bu a
damlar memleketi tarihin kaydet
tiği şekilde hahvu hatab eder -
lerdi. Kurdukları zorbalar salta -

natı ile ötekini berikini ke5:1Jlek, 
malını millkünü alıp yemek, sa -
raylara hakim olmalı;, Anadolu ve 
Rumelideki zorbalara kıymet ve
rip memleketi tavaifi mülük ha -
!inde yaşatmağa saik olurlardı ve 
nitekim bu yolda hareket ediyor
lardı. 

Osmanlı tarihleri, hernedense 
Alemdar Mustafa Pa~a ve yara -
nını bir halaskAn millet diye ta· 
rif ve tavsif etmektedirler. Maat
teessüf, bütün tarihlerimiz ve 
vak'anüvislerimiz bu noktada bir
leşmiş bulunuyorlar .. 

Fakat; tarihi bir Osmanlı '.:.'ürkü 
sıfatile ve bilhassa; bir Türk oğlu 

' 

Türk şahsiyetile mütalea edersek 
Alemdar Mustafa Paşa ve yaranı 
hiç de halaskarı millet değillerdir. 

Biliiltis, ağalar saltanatı gibi, 
.kadınlar saltanatı gibi, zorbalar 
saltanatı kurmuş, Türk ırkına 

mensub olmıyan bir nevi şerzemei 
kaliledir. Bu zorbalar Türk tari· 
hinin kargaşalığa uğnyan bir 
devrini zorbalıklarile muvakkat 
bir zaman için prensipsiz ve ruhu 
milliye mugayir bir şekilde ken
di menfaatlerine hizmet ederek 
sükunete irca etmişlerdir. 

Ve böyle yapmışlardır. Tarih de 
bu suretle tavsifi hal eylemek • 
tedir. Başlarına topladıkları, Ar· 
navud ve Boşnaklarla İstanbula 
gelmişler ... Yeniçeri na~ altında 
isyan etmiş olan,, yine bir alay 
ırkı belirsiz Kabakçı Mustafa ve 
saire sergerdeler saltonatına niha
yet vermişlerdir. 

(Devamı var) 

Şişe ve 
Zücaciye 
Ticareti 

Şişe ve züccaciye ticaret;'_ me·· 
gul olanlar dün grup grup Türl:
ofis ye ticaret odasında topla:ı . 

ettiği görülmüştür. Birinci kısını 
ve ca mfabrikasına büyük sıpa

rişler verdikleri içın iskontodan 

istifade edenlerdir. İkinci kısım 

züccaciye tacirleri ise, büyuk s -
parişlere yapılan büyük iskont -

dan küçük sermayeli Türk fırma
Jarının fabrikadan mal almala•ın ı 

imkan bırakıd dığındıın ~ıı<aye 

etmişlerdir. Bunlar fabriı<anı .. 
tek fiat tatbik etmesini ıstcmek-

ı tedirler. 

İktısad Vekaleti sanayi t,ctkı': 
heyeti reisi dilekleri not cclere , 
Ankaraya hareket etmışt.r 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Kütüphaneler 

Meselesi 

--

Şeb.rimb.de ccrek evkaf:ı aid, 
cerek maarife ald olmak uıere 

bir dü.r.ineye yakm kuttiphane 
vardır. Bunlardan yalaız Emin
önü Balk.evi klit.ü.phaneai ak•am
lan açıktır. Dlierleri 4,5, 5 de ka
panriıakt.&dır. Baıbui.J, tutuJan 

ı.ususi lslasllallklu ıöskrlyor ki 
tohrlmhdekl klltiıpbanelere bil • 
hassa talebeler deya.m etmekttdir. 
Mekteblerln 3,5 da ak""1\ paydo
.su 7apbklan nuan •rk.hte alı -
nırsa 1alebe ne vakit kutuphane-
7e •it.sin?. BJ.r kısım talebenin, za
ruret içinde tahsillerine drvam et
tikleri düşünülürse kq (ttf'lerl 
sıcak bir kütüphane -.Jonuoun 
.asıl bir llıli7ae .ı.ıuta ltendili • 
fbıden anı...,ıır. Halkevl lr.lliup
banesl ıtbl, diler lılr luaım ku • 
töphanderln de al.p.ml:ın m~av .. 
7en bir vaki& !tadar ~lr tulul
malamu lst17onıs. 
BİR NOT; 
U/3/939 tarihli ıazetemizde 

Kadirga talebe 7urdu hakkında 

bir yazı neşredllmlşti. Türk Ma
arif Cemiyeti, bu buıu.sda bize 
gönderdiği mektubunda ezcümle 
diyor ki: 

tYemeklerin yatı, yatak çar -
şafları, radyonun cahnıp talın -
madığı, Hamidiye suyu meselesi 
etrafındaki flkftyeller hakikate 
uygun detıJdir. Talebelerin :ua· 
mt bir kontorn nail olabilmelerini 
temin maks:tdile mUtcvazı biJt(,'e
miz.in müaaadesi nisbetinde er -
mizden geleni ;yapmaktayız \'e bu 
gı'lıi ı;il<Ayeilerin aslı ... ., olma
dıiı ve sırf d~likten ileri 
geldiği aşikArdır.> 



1 İngiltere' de Mecburi Askerlik 1 1 IMeraklı Şeyler} '· 

Büyük Bir Ordu 
Hazırlanacak mı ? 

Mecburi Askerliğe Tar aft ar Olanlar 
Gittikçe Çoğalıyor 

Başvekil Çekilmiyecek ! 
1 ngılterede Başvekil Çem • 

berlayn •araf !ldan takıb e
c...Jen po. t ka şimd.ye ka· 

dar çok huc mlara uğradı. Gerek 
matbuatta g rek parlamentoda 
Ba v k.l eyhındel<ı sozlerle, ya· 
zJarla k r la mağ nıecbur kal· 
dL Fakat hemen şunu da şoyle· 
r:ıel kı Çcmb rlayn'ın polıt;kası 
a yh de s ) ı nen, yaııları şey· 

le de Baş,·ckıl nın §ahsı şahsıye· 

tı daima !is.un tutuiTuş'.ut. Bu 
noktııya l~z :n geldıı,ıı kadar dik· 
kat ed ldiğı ıı;ın o yazıların, söz· 
!erin ayrıca kıywetı va-dır Par· 
liım ntod~ soylenen.erdcn. diğer 

gazetelerde çıkan yazılkrdan baş· 
ka b;lhassa Taynus gazetesinde 
lngJtcrenin muhtelif fikir, poli • 
tika adamları tarafından i!eri sÜ· 
rulen tenkidler şayanı dii<a\tir. 
Şurası şayanı dikkatt;r ki bun

ları sutunlarına geçıren Taymis 
gazetesi yazdığı makak!sinde ta· 
bii olarak Başvekil,n politikasını 
müdafaa etmektedir. Geçen son· 
,t>aharda Çekoslovakya buhranı 

yüzünden Avrupa karıştığı za -
man lngilterenin herhangi bir 
harte girmek istemeyıii ne kuv· 
vetı olmadığından, ne de harb • 

lng!liz motorlil kıt'atanndan bır parça 

ise de yeni geloen Londra gazete
lerinin yazılarından anlaşılıyor 

ki Çemberlayn içın bu sıralarda 
çekilmek mevzuu bahis değill!.ir. 

Söylediğine göre Hariciye Na· 
zırı Lord Halifaks Başvekil ola
cak deniyordu. Fakat İngiltere • 
deki usul ve an'aneye göre eğer 

d~ korktuğundan değildi; diyor. başvekil Lord olursa o zaman a· 
İngılteredeki bu dedikodulara vam kamarasına giderek söz söy-

bakılarak Çemberlayn kabinesinin !emek, beyanatta bulunmak ken· 
istifa edeceğı rivayetleri çıkmış disi içın imkansızd>r 1 ~·<l olan 
--·•'-"•• ••ı&...\...L...L-~L.L.l'\l,'VLJLI~. -
Almanlarııı Ellerine 

Gecen Ganaim 
' 

c 

Hltler'ııı muııım kararlanııa ıa1uuı olan Almanya BIIf"ekô.tet da· 

on hesabla.ra göre, Çekoslovak)anın işgali münasebetile Almanla
rın eline geçen gaoaim, ha.rb malzemesi, kışla, otomobil, at ve erzak 
olmak üzere 360 milyon İngiliz lirasına baliğ olmaktadır. 

- Bir dakika .. . 

l;aşvekil ancak Lordlar kamara
sına giderek orada kendisi gibi bi· 
rer Lord olan azaya hitab ede -
bilmektedir. İşte Lord Halifaks'ın 
başvekil olmasına mimi teşkil e
den şey budur, bununla beraber 
eğer Lord Halifaks bir gün mut· 
laka başvekil olursa kendisinin 
yerine başka biri, Lord olmıyan 
diğer blr nazır avam kamarasına 
gidebilir. Bu imkan da kapalı de
ğildir. Fakat lngilterede Lord baş· 
vP.lcil nı:-\c A7f'l'\1'=. R~cvı:>\cil mPh'uq.. 

vam kamarasına giderek izahat 
verecek.. İşte eskidenberi devam 
eden kaide. Haricıye N azırırun 
Lordlardan olmasına kimse birşey 
demiyor. Çünkü bu nazırın avam 
kamarasına vereceği izahatı Lord 
olmıyan başvekil gidip verebili
yor. Lord olan hariciye nazırı da 
yalnız lordlar kamarasında din
leniyor. • 

Çemberlayn'in taraftarı olan 
Londra gazetelerinin vardığı ne
tice budur. Bu gazetelere göre 
Çemberlayn hükumetinin başar
mak istediğı pek mühim bir iş 
vardır ki o da mecburi askerlik 
usulüna kabul ettirmekti. Buna 

verilen isim mecburi ve milli hiz· 
met ismidir. Bir zamandanberi ln
gilterede bunun için çalışanlar 

çağalıyordu. Fakat mesele daha 
münakaşa halinde kalıyordu. Mec
buri hizmet için bır layiha hazır- 1 
lanm~tı. Bu bır gün parlartı<!nto

ya getirilirse Çemberlayn kabl· 
nesinin muhalifleri tarafından hü
·umlara uğrıyacaktır. Zaten öyle 

.. nlaşılıyordu kı kabine azası ara
sında da tu nazik meselede fikir 
birleşm~ değildir. Deyli Ekspres 

(Devamı 7 inci sayfada) 

K anada &renlKlnde 1alno slpt~ 

ıçmlytnlere detıı. ~alo.u k~d"'" 

bra ve pocuk1ara mahsus 1':omp:ıru .. 
manlar da vardır. Erkekler. k.t.uudars 
mahsus kompartunanlara &lrl~ utuı-a .. 
ııı&dıklan rıbl çocuklar cb. komııa<· 

tuuaıııarından dışan çıkamazl•r 

95 SL"m StlREN BİR YANGIN 

Birleti.k Amerlkada, Nevkomb eya ... 
letlnde, T&naua • Bil kömtır maden
lerinde !8 atustos 1864 de bir yangın 
fıkml!J. amelenin cotu eanlarını kur· 
taramam", 1anıp ı-ltmi.ılerdL lliıkiı· 
ınet, haftalarca 7a.ncını aöndürmlye 
çalıştı, muvaffak olama1ınca vaı:ceçll. 

Tanana .. HU madeni o zamandan· 
bert 7anıyor. Geçenlerde dumanlar 
kesilmiş, yane-ın sönmüş_. Tetk ıkat l· 
çln kuyulara inenler, kömürden eser 
<ı.atmadtiınl cörınüşler. 

ELEKTRİKLİ KAPAN 

Nevyork serrlstnde teşhir olunmak 
üı"re elektrikli blr kapan ba:ı.ırlan .. 
mıştır. Farel"r, buna dokununca ani
de kavrulup oh.i.yurmuı,. 

Serrtde teşhir olunacak yeni lead 
şeylerden biri de (sessiz pl1ano) dur. 
Bu pi.J'ano, müptedllere ma~u.s lm.4. 

Fallt, en dikkate deicrl, polislere 
mahsus (elektrlkll eldiven) dlr.Polb, ) 
bunu eline ceçlrip de birini tuttu mut 
adamın eti ve a1atı k..Ul1orm11t. 

TAŞ USTURALAR 

Batdad civarında araştırmalar J'•· 
pal\ ilimler, İsa'nın doi'uşundan ev .. 
velkl devirlere ald birçok usturalar 
bulmuşlar. 

Bunları kullananlar; Fırat ve Dicle 
nehri k17ılarında J'&ŞlJ&D mllleU-er ı .. 
mlş. Bu usturalar taşdan Ye 1alııu bir 
1uzlerl blleyll lmif. 

Alimlerden biri bu mtaraıan tecrü
be için kendi kendini lırq elmek Is· 
ıemq ve muvaffak da olmuş. Taş US• 
tura, çelik usturalar clbl sakallan •· 

curuyor, hlo acı vermlyormut.. 

KÖPEKLERE MAHSUS 

GtiZELLİK MÜESSESESİ 

Toluzda bir baytar, köpeklere mah
sus bir (111Zelhk müessesesi) açaıq. 

•Köpeklerin dlşlerlnl düzeltme: 50 
frank; Boldokların yü.zlerlndekl çiz
ı-llerı izale için 80 frank; Ku1rükıan 
kısaltma: 20 frank: razla tüyleri kırp
ma.: 5 frank: tüylerin renı-lnl dei'iştir· 
me 30 frank; ku1aklan diiı;eltme: 20 
n.~I KLNDt;RALAR 

Son derece ,rarib bir modelden bah· 
solunuyor. 

Londra kunduracllan, kadınlar için 
deriden ve son derece hafif bir kun· 
dura modası çıkarmafa hazırJanayor00 

lar. Bu kunduralar. eskiden kuUanı .. 
lan fotlnler l'ibl uzun konçlu ve ke .. 
narları başka renkti derilerle süslü O• 
lacakm.ı.ş. Kırda, çayırda, ıreı:Udiil za .. 
man ayaklara dlken batmasına mini 
olacalı için ook rafbel cörecıetl un
nolunQor. 

Süvareler için 7eşll, pembe Ye7a 
aarı derilerden 7apılacak, ökçeleri I'•· 
7et yüksek olacaltmı1. tl-ı;erlerlne de 
kuş, ~içek resimleri işlenecekmiş. 

Bahçede Mehtab· Var 
1 Yazan: REŞAD FEYZi 

silm~tl Husrev Galibi bir gün 
göremese, deli oluyordü. Evin içın· 
de, Ley!anın halinde bir başkalık 
olduğu gözden kaçmadı.. Annesi, 
anlıyordu .. Kız sevda1"nmıştı .. O· 
nun hazan, pencerenin önünde o· 
turup dalgın dalgın diişündüğünü, 
balkonun ken;ırından seyrediyor· 
du. Bazan, Ley!anın ynnına kadar 
gider, genç kız farketmezdi. Elıni 
ommna dokununca, b!tden ken -
dine gelir, hır rüyadar. uyanmış 
gibi, ürkek, şaşkın, ne söyl:yece· 
ğini bilmezdi ... 

Bir akşam, Leyliinın annesi ve 
babası, lstanbula inmışlerdı. Ge· 
ce, Şişlide bir ahbablarında kala· 
caklarclı. Leyla köşkte yalnızdı. 

Bir hizmetçi vardı. Hizmetçi sa· 
ğırdı. Ağır işitirdi .. Fakat zeki bır 
kızdı. O, aşağıda işlerile meşgul 
olurdu .. Gecenin saat 21 i olmuştu. 
Genç kız 21,30 da bahçede Husrev 
Galible buluşacaktı. 

Leyla aşağıya indi. Hizmetçi, 
evin küçük hanımını görünce, cid· 
di, hatta, amirane bir tavır takın· 
dı. Daha Ley la söze haşlamadan: 

- K ( ük hanımcığım, dedi, ha• 

b f. 

\ 

nımefendi bana tenbih ettL LeylA. 
_ Allaha ısmarladık Ley!A.. l ki ett 

d K gece bahçeye çıkmasın, dedl. 
- Artık ayrılış mı•.. Kalbi .~ızlı hı:lı ça"..ı~or. u.. <>- Hizmetçi, bir müddet önüne bak• 
- Vakit gelmedi mi?,. şarak koşke dogru yurudu. Tam tı .. Bir göğüs geçirdi .. Bir şeyler 
Genç kız, boynunu büktü .. Hus- içeri girecekti. Balkondan annl' • söylemek istediği halinden belli 

rev Galib iki adım ~!tı. Leylaya sının sesini duydu: ' idi.. Fakat, sonra vaz r.e~tl. 
daha çok sokuldu. Genç kızın el· - Leyi!. neredesin bu zamana Leylii, dikkatle hizmetçiye ba· 
lerinl tutmuştu.. Ley~anın gözle· kadar?.. kıyordu. Çok canı sıkılmıştı. An• 
rinin içinde bir parlaklık ve nem - Buradayım annec>ğim... (Devamı 7 inci sayfada) 

vardı.. - Bahçede biraz dolaşa:11m. h1· --------------
Müteessir misin ayrıldığımı· va alayım diye çıktın, hır saat gec· 

1 
ı 

za.. ti .. Gelmedin .. Yalnız ~aımı da sı· Radyo Programı 
Daha çok erken değ.il mi, kılmadı nu?. 

Husrev?.. - Anne, bahçenin aşağısındaki 
- --· -

dudaklarına götürdü. Sonra, de • 
rin bir nefes aldı: 

- Daha fazla kalırsam, şüphe
lenirler .. Biliyorsun kı., senin de 
artık içeri girmen laz:ı:ı .. Ararlar 
seni Ley!ıi .. Haydi Allaha ısmar
ladık .. 

Husrev Galib, Leylt.yı son defa 
öptü, karanlıkta, ağaçların, ça .
kıllı yol üzerine sarkan dallarını 
ellerile iterek uzakla~tı. kayboldu. 
Genç kız, delikanlının son gölgesi, 
gecenin siyah dekorunda iı bırak· 

mayıncıya kadar, onu gözlerile la· 

- - ,-
dum .. Denizi seyrediyJrdum .. O 
kadar güzel gece ki.. Sular o kadar) 
tatlı ki .. Mehtab denizin koynunda 
uyuyor sanki.. 

- Bırak şimdi bu şairane ş(iz

lerl .. Üşümüşsündür .. 

- Hiç üşümedim .. Anne .. Hatta, 
terledim.. O kadar sıcak kL 

* Leylıl, Suadlyede köşk komşu-
ları Husrev Galible üç aydanberi 
sevişiyordu. Bu iki gen~, birbirleri 

1 
için adeta yanıp tutuşuyorlardı. 

Genç kız, yemekten içmkten ke-

BlJOtlM 

........ - ---~- (i-.1..•••b ..... lkl de.tW-

lerl • Halkevinden nalı.len), 

lS,30 Prorram. 
18.35 Mw:lk (Virtüozlar • Pl). 
19 Konuşma (zlraal saall), 
19,15 Türk müzlll (Fasıl be7ell), 
Tahsin Karakuş ve arkadaşları. 
ıo AJanı, meleoroloJI haberleri, d• 

raat borsası (flal), 
20,15 Türk müzlfl. 
Çalanlar: Vecibe, Cevdel Çafla, Be• 

fiil Fersan, Fahire Fenao. 
Okuanlar: llluslafa Çatlar, SaflJ'• 

Toka1. 
ı- Nlfabürek pqrevL 
- iıımaıı Batıkı Be1ln • Nlfabllretı 

besle • Bir kerre 7Uzün rörmeiL 
S- Zl1a Pqaouı • Nlpbürek A. S.. 

mal .. ET l'Ül ne acap. 
t- ZIJ'a Pqaouı • Nı.abtırek tarla• 

11 • Bin seban IÖJlenln. 

----·---·--mı111--~•--lillim--------·------------1, 
5- Vecibe kanwı lakslmL 
6- Aziz Efendi • Nlfabtlrek tarkı • 

Kırdı reı:lrdL YA 1 N ıua~?.:'!~:!1<0 TA K S İ M Sineması 
Fevkaiade maceralar ve muazzam ıı\licadeleleri tasvir eden 

BAY TEKiN YENi .DONYA·LARDA 
Baş Rolde: BUSTER CRABBE 

Dehşet ... Helecan ve Heyecaıı dolu sahneler • Bay Tekin ve Taş İnsanlar • Merih Yıldızının Cana· 
varı • Yaşıyan Ağaçlar • Kürei Arzın BombardJnanı . ateş Uçurumu . 

15 Safha - 30 Kısım tekmili birden 

• Öğrenemedim .. Kasayı açamadım .. 

7- NlşabUrek su aemaisL 
S- Refik Forsanın • Hlea• prkı • 

Göpilmden kaoıp rtllln. 
- Sadettin Kayruıfm .• Ttlrktl • 

Jlainma lq ba5&1ılım. 
1- Sadettin Ka1ııafm • 'l'llı'kll 

Dalları heo br ahla. 
U Memlekel -ı "7Al'L 

!l Konwıma 
tl,15 Eııbam, lahYllU, -blT• • 

a1lkut borsası (rtal). 
U,25 Net'ell plUdar • R, 
tl,30 Müzik (oda mti&ıtl ll:ealeO. 
ıı Müzik (kücük orkeotra • Şelı 

Necip Aşkm), 
Z3 Mürllı: (Cazband • Pi:) 
23.u • !4 Son ajanı haberleri n 

J'annkl proıram. 

Dedi, gitti, geldiği zaman söyledilderlnl per· 
kitti: 

Sordum. İstanbuldakl kasalarımızın anah
tarıdır. 

Ve ~yarda hem gözlere rahatlık, dınlenme, 

zevk veren bu güz. iliğe biraz daha doymak isteği. 
heııı de hır şey !er oğrenmek merakı var gibi. 1di. 
Sordu: 

YOS 
Diye kendi kendisini yiyordu! 

ÇILGIN BİR GECE 

Feridin yint düşünce içinde buna1 dığı bir ge
ceydı. Ne uyuysbiliyor, ne oturabiliyor, ne dura
biliyordu. 

YARIN 

12,35 Türk müzl.tl • Pi, 
13 Memleket saat •Farı, aJa,rıa, me 

leoroloJı baberlerL 
13,15 • H Müzik (muhlc>tlf net'elı 

Pliklar), 

Anahtarı bır yerde mi buldunuz?. 
Genç kadın: 
- Hayır, sizi yordum .. 
Dedı, ilave etti: 
- Teşckkt.ir ederim. 
Ve bır reveransla ayrıldı. O giderken genç 

iş.var da bu gtizd. en güzel, iyi giyimi', bir baku;
ta gozü, gö liı dolduran kadının arka'1ndan dal-
mL>. uzun uzun ıyordu. 

Güney bankanın öntinden bir başka taksıye 

bındı, 1 tanbul direktörliıgtinün kas• blllümüne 
gltt Orada palabıyıklı, şışman, gözlüklü bir işyar 
k~ndısini k1rşıladı. 

- Ne i>tedıniz bayan! .. 
Güney acamılığın verdiğı etki ile .;ağına, so· 

lut:una bir bakı dıktaıı •or.n, nahlar. ı;ıöstPrPı"<'k 

No. 115 -----Yazan. ETEM iZZET BENİCE-------

- Kocam hasta. Kasadan alacabtım şeyler var. 
Yerini bana gösterir misiniz 

Dedi. Palabıyıklı, ş~man, uzun boylu ışyar 
gözlüğünün üzerinden genç kadına bakı. baka: 

- Bunu yapmamıza imkan yok .. 
Ded , sözüne ekledı 
- Kasayı ancak sahibı açabilir, 
- Amma kocam çok hasla. Buray~ gelemez. 
- Öyle ise noterden bir vekaletna:ne getirme-

lisiniz. 
Güney sonsuz bır üzgünlükle koıı'4uyordu. 
- Onlar uzun is Bana kasayı imdi açmak 

g:!rek. 

İşyar bir büyiık nezaket ve ıncellk çerçevesi 
ıçınde kesin olarak r.evab verdi. 

- E•efle söyleıııeğe mecburum kı, .noter ve
kill,,.,namesı h·k y&rı karatı ılrnadan ka ·a kim 

olursa ol.sun bir başkası tarafından açılamaz. 
Güney iri sıyah gözlerim çukurları içinde de

vire devire bir saniye düşündü. Sonra: 
- Bunun hiç çaresi yok mu? 
Dedi. İşyar ellerini uğuştura uğuştura yine 

incelikten ayrılmıyarak: 

- Olamaz bayanım .. 
Karşılığını verdi. 
Genç kadının yüzii birden soldu. dudaklarını 

kıvıra kıvıra. 

- Ynaa .. Peki. Öyle olsun. 
Diyerek lşyara: 
- Ne yapavım, kocama böyle söylerim .. 
Dedi, bankadan çıktı. Bu çıkışta Giiney'ln ilk 

başarıksızlığı VE bu başarıksızlığın onnılmaz ke
deri vardı. İçin için kızıyor. kızgınlıibndan dudak· 
!arını tR1r1yor• 

Kalkıyor, oturuyor, yatıyor, boyu!la düşünü
yordu. Bunlar zincirleme, birlbirine ek1.eme düşün
celerdi ve kafa51nın içinde bir soru yığını vardı: 

- Ne vakii evlenebileceğiz?. 
Çok seyrek görüyorum. 

Nerede oturduğunu bile bilınlyoruml 
Ne zaman benim olacak? 
Evlenebilecek miyiz? .. 

Babası bana verecek mi? .. 

Vermezse kaçabilecek mi?. 
Neyi bekliyor?. 

Bir gece daha kaçabilecek mi?. 

Ve: 

Derken bu nokta üzerinde takılıp kalıyordu: 

(Denmı Yar) 

1357 Hicrf 

I 
1355 Rumi 

Sefer Mart 
9 17 --1939, Ay 3, Gün 89, Kasım 143 

30 Mart PERŞEMBE -- 1 
Vakitler Vauti Eıani 

ıtıa. da. ••• ıl . ---
Günq s 47 11 16 

oıı. 12 19 s 47 

ikindi ıs S2 ' 20 

Akfam 18 32 12 00 

Yata . 20 04 ı 33 

lmaak 4 04 9 33 
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1 Şehrin İçinden Röportajlar J 

Kullanılmış Elbisecilerle 
Konu ştum 

kadın yoktu. Cevab verdim .. Fa
kat Müşterim belalı bir adamdı. 
cCebimde Viyolet imzalı bir mek
tub çıktı, bana ilanı aşk ediyor. 
Bu kadını senden isterim, dedi! 
Şaşaladım. Adamcağız dükkan • 

'dan ayrılmıyordu. Ne yapacağı • 
mı bilmiyordum. Belliydi ki, bir 
önceki müşterim bu mektubu ce
binde unutmuştu. Bereket versin 
ki o adamı tanıyordum.. Koştum 

meseleyi anlattım. Meğer o da 
V'voletten ayrılmak için vesile a
r:, ormuş .. Derhal Viyoletin adre-

K ullanılmış elbiseler satan satını ouıunca, nemPn geliniz... sini alıp bu zata vererek işin için· 
ve smokin kiralayan ceski Başbaşa birer viski içelim. den sıyrıldım. Bunu yapmasay -

' elbiseci• Kohen anlatıyor: Melıihat..) dım, vallahi dayağı yiyecektim!• 
- Ben, yirmı yıld~nberi başım- Ben bu kiığıdı okurken, birden- Çarşı içindeki eski elbiseciler 

dan geçenleri anlatsam büyük bir bire başımdan bir ka~an sıcak su den biri de doğruluğıı:ıu ileri sü-
roman yazarsınız. Eski maceraları dökülmüş gibi terlemiştim. Ka • rerek: 
hır tarafa bırakalım .. Daha geçen rım kıskanç bir kadındır .. Derhal 

- Bunları olağan şeylerdir, gün sizin gazeteci arkadaşlardan elimden kağıdı kaptı. Okudu. Ar· 
dedi, ben bir gün mıişterilerimden biri, bilmem hangi b&loya gide • tık ötesini tahmin edersin! Balo 
birinin iade ettiği fırakın cebinde 

cekti. Telaşla dükkanıma geldi, o gece burnumdan geldL Aman elli liralık bir banknot buldum. 
Bir smokin alıp gitti Pazartesı· rica ederim, bir daha müşterilerin 

· Fakat, gözlerime inanamıyordum. günü elbiseyi iade ett.ği zaman elbiseleri iade ettiklerı zaman 
bl •Çünkü, bu fırakı kiralayan ada-yüzii gülüyordu .. Yav1şça yanıma ce erini iyice araştır .. Böyle o-

sokuldu: cKohen, dedi, bana öy- cak yıkıcı mektub falan kalma • mın böyle büyük bir parayı ce • 
binde unutacak kadar zengin ve le bir muziblik yaptın ki .. İki gün- sın!• dedi. 

d.:r karımla muhareb0 edip du- Elbiseci Ardaş da şu heyecanlı Iakayd olmadığını biliyordum. ı 
Kendisine acıdım .. Yazıhanesine •uyorum•. dedı. cNe var?. diye vak'ayı anlattı. 

İlk koştum. Yolda giderken de diişü-sordum. önce bu söz.terden bir ,_ KohPn'in cnvlP.rliü; VG"' hh· 

.,-y anhyamamıştun. Müşterim hadisedir. Benim başımdan bun- ~·;~g'n olsaydı, benden kira ile el-
kahkahayla gülerek: cO gece ba- dan on scı;ıe önce bunun suntur- bise alır mıydı? Yazıhanesine gi· J 

• ..da otururken, nasıl'~ elimi ce- !usu geçti. Yine böyle tanımadığım rince ~a~ıran müşterim hayretle 
b e ti m Parmaklarım ucuna bır· zata bır· smokin. kiralamıştım. ı ım a ı ·· yüzüme baktı: cHayrola, dedi, e • 
hır kiiğıd parçası ilişti. Çıkardım.. Ceblerini araştırmadan vermişim. bisenin bir tarafını mı kirlettim .. 
Şöyle bir göz gezdirdım. Şu keli- İki gün sonra müşterim geldi: (Vi- Fakat, emin ol ki ben yapmamı 
meler yazılıydı: yolct'i tanır mısın? dedı. Nasıl şımdır. Çilnkü dün geceki baloda 

(Sizi arka salonda bekliyorum. bir kadındır bu?) Birdenbire şa· 

Karınızın yanından ayrılm_;;;,ak;;,,;f;;,ır;,-=,,;ş;,,a=la=d=ı=m=.=B=u=is=im=d=e=t=~=n=ıd=ı=ğ=un==b=ir====(=D=e=v=a=m=ı =7=inc=i=s=a=y=f=ad=a=)= 
=======·· '"' 

G©ı rrülb> ~öır Dava 
PEDİKÜRJÜN MÜŞTERİSİ 
İki Kadın Düşmanca Gir diler, Dostça Çıktılar 

S
- erlevhayı görünce küçük 

bir hıkaye okuyacağınızı 

zannetmeyiniz. 
Zıra bu, bir hikaye değil, Paris 

cı z mahkemesinde görülen ga
rib hır davadır 

H s.- (Müba~ire) Lümen Mar
gdrı llc şahid Madam Daves'i ça
~ır•111 z .. 
Sc rı~ı'l, çıtıpıtı, mınyon, güzel 

b .adın mahkeme salonuna gi· 
rer, arkasından esmer, şişmanca 
bor kadın gelir. 

Rcıs.- Söyleyiniz, bakalım. Ne
drn davacısıpız?, 

M dam Daves.- Ben pedikü • 
rüm. yani ayak tırnakları keser, 
düzeltir, parlatırım. Maıı evvela .• 

Reis.- Mag mı? Bu ne demek? 
Madam Daves. Şey ... Mat -

mazel Margarit Lümen evvela 
mü~tecim jdl. Arasıra salonuma 
gelir, tırnaklarını kestirir, dil -
zelttirirdi. Sonraları dost olduk. 
Her giln gelmiye başladı. 

Reis.- Yaııi ayağının biri sizin 
;vde idi. 

Madam Daws.- Evet, bazı ge- • 
celer de bizde kalıyordu. , 

Reis.- Esas davaya gelelim .•• 
MarlaM Dı•ves.- Esas davaya 

~ı?. Pek sade ... Elmaslarım, pa
ralarını kaybolmıya başladL Bun· 
ları ondan başka kim alabilir?. 

Reis.- Maznun ile samlmlye
tinlz pek fazla idi, değil mf?. 

Mada:n Da\•es. - İk1 aamlır 

dost ... Başka bir zanda bulunma
yınız, bay hiıkim ... 

Reis. -Bulunduğum yok. Çün
kü beraber değildim sizinle ... (Maz 
nuna) ne ile itham olunduğunuzu 
işittiniz. Ne diyeoeksmiz?. 

Maznun.- İftira!... Hepsı if
tira! ... Elmasları bana kendisi ver
di. Çamaşırlara gelince ... Benim
kiler onun, onunkiler benimdL 
Kiıh o benim gömleklerimi giyer, 
Kiıh ben onunkileri arkama ge-
çirirdim. 

Reis.- Ala ... Ya paralar?. 
Maznun.- Kesemiz de birdi!. 
Reis.- (Madam Daves'e) Öy· 

lemi, Madam?. 

Mııdam Daves.- Bidayette öy· 
le idi. .. 

Jüri heyeti, kısa bir müzakere
den sonra maznunun beraatine ka

rar vermi§. İki eski dost, mah -

keme salonundan çıkınca, sanki 
birş

0

ey olmamış gibi, .kol kola gir-

mişler, gülerek gitıtı4ler .. 

;•le bö'vle bir '-·-dı Peılik.IJrlln müıtcrial ..., • ~ 

ş A ~Bir Çiçek, Beş Böcek 

- Rica ederim, matmazel... Şu 
peroka ile gözlüğü takınız!. Biraz 
sonra karım gelecek. Sizin kır -
saçlı ve gözlüklü olduğunuzu söy
lemistim de ... 

.ıı.en, makasla balık avla • 
naktan heşlanırım!. 

- Bu saatte ıie istiyorsunuz?. 
- Bay reis!. Ben cemyietiniz a-

zası olmağa 18yık bir adam de -
ğilim. Çünkü içki içmiye baş -
!adım ve (içki düşmanları) cemi
yetinden istifamı vermiye geldim. 

r 

-
Vlrjina Fild 

Haydudlardan 
Korkmıyan 

Aktris 
B"r'ıirini Takib Eden 

T .!hdidlere Kulak 
Asmıyor 

holivud'dan İngiliz gazete-

H !erine bildirildiğine göre 
Virjinya Fild ismindeki sa· 

rışın güzel yıldızı tehdid ediyor
larmış. Bunun üzerine Holivud 
zabıtası güzel aktrisin evini ta
rassud altına almıştır Virjinya 
geçen gün telefona çağırılmış ve 
kendi dediğine göre haydud sesli 
bir adam tarafından ölümle teh
did edilmİ§tir. Bu hal beş defa te
kerrür etmi.ştir. Bir defasında da 
aktrisin k.;.tibi telefona gitmiş, o· 
na da şöyle denmiştir: 

(Devamı 7 itıci sayfada) 

Faiıtazi Bir Revü 
Halk Ağır Piyeslerden Ziyade 

Hafif Revüler istiyor 

SİY AH ZA NBA CIN HiKA YESİ 
S ahne meraklısı ağır ve kla

sik oyunlardan ziyade hafif 
revüleri daha ziyade tercih 

etmektedir. Paris sahtıelerinde h0< 
şa giden bir fanteziyi biz de naJc. 
!edelim: 

.. 

ddada, Smokinli beş erkek var-ı Yandaki kapıdan yemek salonu 
dı . Biribirlerini tanımadıkları hal-ı görünüyordu. Sarı güller, kırmızı 
de şundan bundan konuşuyorlardı. 1 menekşelerle süslü sofranın üze-

rine altı tabak konulmuştu. Beş 
erkek ve bir kadın ıç:n ... 

Erkeklerin her biri ayni me • 
alde bir davetiye almışlardı: cSi,. 
yah zambak, 7 sonkanıın cuma ge 
cesi sizi süpeye dave\ eder Kah
vel~i içilirken, bir sürprizle kar· 
şılaşacak ve son derece memnun 
kalacaksınız .... 

Davetlilerin biri bnnka direktiı 

rü, biri fabrikatôr, b~i müteah -
hid, bıri şair, biri romancı, biri de 
memur idL 

(Siyah zanbak) ı seviyorlar, 
ayla.Jtianberi peşinde dolaşıyor -
lardı. Fakat bir fırsat bulup da 

yanık kalblerlnin acıltlı hlsslya · 
tını anlatamıyorlardı. 

(Devamı T inci ıavfadtı) 

Liyon'lu Vaydman 
- ff 

F ransaJ da Onbir Kişiyi O/düren 
Bir Katil Yakalandı 

Katil: <ı Ben de Liyon'lu Vavdman'•m» Diyor 

P 
arls gazeteleri Liyondan al
dıkları şu haberi neşredi • 
yorlar: 

Liyonda Lüi Filip isminde ca· 
navar bir katil yakayı ele vermit 
tir. Bu adam bütün düşüncelerini 
ve cinayetlerini kısa kısa cümle· 
!erle günü gününe bu deftere kay
detmiş. Tıpkı Landro gibi ... Kur. 
banlarına birer numara vermiş ... 

Lüi, henüz 17 yaşında fakat, kU· 
çük bir •erserL Anasını döğdıl

ğü, yaraladığı için mahkemeye çı· 
kıyor. Terbiye olsun diye Mitroya 
gönderiliyor. İki sen~ orada kalı
yor, sonra beş sene için gönüllil 
askere yazılıyor. 

* .Hayatın ne ehemmıyett var! 
Herşey mukadderata li\bi olduk· 
tan sonra .... 

Muhtıra defterinin ilk sahife 
sinde bu yazılı .. 

BELLATRİKS FACİASI 

Filip, 4 ağustos 1930 da Bellat
riks avizesi mutfağında çalışıyor

du . .Markiz adalarında keşfe çıkan 

(Devamı 7 inci sayfada) 

~----

Li11oıı1u V a11dman ff arkad<ıfı Jilbcr 
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ftalya-Fransa Münasebatı Milli Şef Parti Polonya2Y olAğzındal 
(1 inci aahifedea devamJ 

lerde her iki memleket murahhas-
la•ının iştirakile 

başlnııcağı ümıd 

müzakerelere 
edilmektedir. 

Fransayı Haricıye Nazırı Bone 
temsil edecektir. 

DALADİYE'NİN NUTKU 
Paris 30 - Fransız Başvekili 

Daladiye, İtalyan Ba§vekili Muso-] 
lini'nin son nutkuna cevab mahi· ı 
yetinde olarak söyliyeceği nutku
nu dün söylemiş ve bu nutuk 
!ransızca, ingilizce, italyanca, al
manca ve arabca olarak radyodif
füze edilmiştir. Nutkur. radyoda 
bu kadar muhtelif lisonlarla neş
redilmesi, Daladiye'nin söylediği 

sözlere verilen ehemmiyeti gös

termektedir. 
Başvekil bu nutkunda ezcümle 

şunları söylemiştir: · f 
- Beynelmilel bir buhran için- • 

de yaşadığımıza şüph~ yoktur. Bü
tün Fransa vatanının ve hürriye
tinin müdafaası için tek bir kütle 
halinde bulunmaktadır. Ayni en
dişe ile bütün milletler nasıl si
lfıhlanıyorsa, Fransa da öylece si
Hlhlanmakta kendisin! h~lı gör
mektedır. Fransızlarl'l milli birliği 1 
hiç bir zaman sarsılmomıştır. Fran
sanın bugünkü iktısaıli vaziyeti 
herzamankinden sağlamdır. Al
dığımız tedbirler sayesinde Fran
sa bugün her zamankinden daha 
ziyade kuvvetlıdir. 

İtalyanın taleblerinc gelince, ev
vela şunu söy !emek isterim ki, İm· 
paralorluğumuzu teşkil eden 
memleketler halkı Fransaya can
dan bağlıdır. Yekdğerinden ayrıl
ması imkansız olan Afrika bloku 
İmparatorluğumuzun yıkılmaz bir 
kalesini teşkil etmektedir. 
Fransanın diğer kuvveti de mu

ahedelerle kendisine bağlı olan 
dostların dostluğudur. Fransa is· 
tikbale itimadla bakmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki, bize karşı 
serdedılen talebleri itidalle din
liyecegiz . Bununla beraber bize 
karşı tecrübe edilecek herhangi 
bir cebir hareketi derhal kırıla -
caktır. 

Musolini'nin son nutku dünya 
efkarı umumiyesini hoyrette bı

rakmış olsa gerektir. İtalya Ha
beşislanı alarak yeni bir İmpara
torluk kurmakla yeni haklar elde 
etmek istediğini bildirmektedir. 
Fransa bu noktai nazarı kabul e
demez. Fransa takib edeceği hattı ı 

hareketi bild irmişlır. Fransa kim- ' 
seye bir karış dahi toprak veremez 
veherhangi bir hakkınrlan kat'iy

yen feragat edemez. 1 

Bizim bütün emelimiz Avrupa 
için büyük bir felaket olacak olan 
harbi önlemeğe çalışmaktan iba
rettir. Fransa ve İngiltere ayni va
sıtalar la ayni gayeyi takib etli -

yarlar. 

istimla~ ve imar İşleri 

G·rupunda 
(1 inci ••hileden devam) 

~nü yapacağı içtimaa ehem • 
ıniyet verilmekiedir. 
Toplantıya Reisicumhurumu

zun da şeref verecekleri ihti • 
mallerinden bahsedilmekte • 
clir. 

Milli Şef pazartesi günü irad 
buyuracakları nutku hazırla • 
rnakla meşgul bulunmakta ve 
kabine azaları da kendi Ve -
kaletlerine aid iş programlarını 
tanzim etmektedirler. 

--O----

BİR MEB'USUMUZ 
VEFAT ETTİ 

İsparta meb'usu İbrnhim Emir
alay vefat etmıştir. Cenazesi bu
gün Ankaradan İspartaya nakle
idlecektir. 

İstanbul beşinci icra memurlu
ğundan: Bir borcun temini için 
mahcuz bulunan PFAFF marka 
3,278,731 No. lu 180 lira muhammen 
kıymetli ayaklı terzi makinesi 3/ 
4/939 pazartesi günü saat 13/30 da 
başlanarak Sandal bedesteninde 
Belediye müzayede salonunda a
çık arttırma ile satılacağı ve mez
kur mahalde 8869 Na. ile teşhir 
edilmekle olduğu ve alıcıların 

yevm ve saati mezkürda hazır bu
lunmaları ilan olunur. 938/3797 

. 
Musolini Elini 

Uzatıyor? 
mı 

(2 inci ıayfo.dan devam) 

şı olan müstemleke mahiyetindeki 
meseleleri açıkça ort&ya konul -
muştu: Tunus, Cibuti, Süveyş ka

nalı .. 

Demek oluyor ki, İtalya mat • 
buatında aylardanberı ısrara! ileri 
sürülen Korsika, Nis ve Savua gibi 
yerler bahis mevzuu değildir. Mu
solini yalnız Tunus'tan, Cibuli'den 
ve Süveyş kanalından bahset -

mektedir. Her şeyden evvel şunu 
bilmek lazımdır ki, Tunus'un ve 
Süveyş kanalının mülkiyetleri de 
bahis mevzuu olamaz. Esasen bu 
mesele aylardanberi Fransız mat-

. bnatında münakaşa edilmektedir. 
1 

İtalya Tunus'la tebaa.<ı için bazı 
haklar istemektedir. Süveyş kana
lının idaresine iştira:.0 ettirilmek 
istiyor. Cibuti üzerindeki iddiası 

ise müphemdir. Fakat Habeşis -
tanın İtalya tarafından işgalinden 

sonra bu limanın iktısadi vaziyeti 
zorlaşmıştır. Fransa İtalya ile bu 
mesele üzerinde anla~mak mec -

buriyetindedir. İtalya, pazarlık 
zemini olmak üzere, hu üç mem
leket üzerinde Fransa'dan çok şey
ler istiyebilir. Fakat nihayet an
laşmıya varmak mürr.ükündür. 

lstanbul Sıhhi fiüesseseler Arttırma ve İspanya·~a Ter~is Hazırlığı 
(1 inci aahifedea devam) 

miktarda harb ganaimi almışlar -
dır. Teslim olan Cumhuriyetçiler 
silahlan alındıktan sonra garni • 
zanlarda muhafaza altına alın • 
mışlardır 

(1 lncı sahü~deD devanı) Eksiltma Komisyonundan: 
Çetinkaya, Şehrimızdeki birkaÇ Leyli Tıb Talebe Yurdu talebeleri için 1000 çift yazlık iskarpin 

günlük ikameti esnafında elek - kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
trik, tramvay ve Tünd işlerile 1- Eksiltme 14/4/939 Cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sı!ı
yakından alakadar ulacak, yeni hal ve İçtimai M~aveoet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
vaziyet üzerinde alakadarlardan yapılacaktır. 

Yakında ordunun terhisine ve 
üseranın tahliyesine başlanacak
tır. Bütün İspanya harbin sona 
ermesi münasebetile sevinç için· 
dedir. 

malumat istiyecektir. Nafıa Ve- 2 Muhammrn fiat bir çift iskarpin için 510 kuruştur. 
kilinin, Belediyenin yeni yapaca- 3- Muvakkat garanti: 382 lira 50 kuruştur. 
ği istimlakler, Gazi köprüsünün 4- İstekliler şartname ve nümunesini her gün Fuatpaşa türbesi 
iki tarafındaki bulvar ve Eminö- karşısında Leyli Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 
nündeki imar faaliyeti ile de ala- 5- İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 
kadar olacağı istihbarat cümle - kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve
mizdendir. ya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden 

PARİSTEKİ İSPANYA 
SEFİRİNİN BEYANATI 

Paris 30 (Hususi)- Madridin 
~H.,...i",...,\p.yı. 1>nn1"6 fan.a.T'IUA •.ı:ı.flT"i 
uemış ır kl: 

Nafıa Vekili, altıncı Büyük Mil- bir saat evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. (2124) 

_ .......... ~-···"""" ULC<C """"~ r~"li:IOIJUJ ;:ıınnı fi u ss serer -Anfl rma ve 
- İki muharib taraf arasında 

bir anlaşma yapılması maddeten 

gün sonra şehrimizdrn ayrıla -
caktır. Eksiltme Komis.; onundan: 

mümkün değildi. Böyle bir anlaş- •• 

ma gizli ve müsaid bir anda kanlı Uc. 'i:ehirde 
bır mahiyet almağa hazır bir harb "'/' 
halinin devamın~an başka bırşey Daimi 
olmıyacaktı. Franko fethedilmiş 

olan eyaletlerde ittihaz etmiş ol- Meşher 
duğu hattı hareketle mağlılbları 
kendi lehine kazanabıleceğini is- İktısad Vekiıleti Ankara, İstan-
bat etmiştir. bul ve İzmirde birer daimi meş-
CUMHURİYETÇİLERiN FİLOSU her kurmağa karar vermiştir. Bu 

FRANKO'Y A VERİLİYOR j meşherlerde ihraç maddelerimi -
Paris ~O - Cumhuriyetçilere a;d zin yabancı mcmleketlcrdekı mü

! B rt ı · 'lt' · masillerinin mukayeseleri yapı -o up ıza a ımanına ı ıca etmış 1 

olan tnonun Franko hükümetine lacaktır. Bu mcşherlerdeki nümu-
teslimi için Burgos hükfunetinın neler her sene vaziyete göre de-
vaki olan talebi kabul ed.lmiştir. ğiştirilecektir. Ticaret ataşelerile 
Filo Frankistler tarafından teslim elçiliklerden nünıuncler gönde -
alınmaktadır. rılmesi istenmiştir. Bir taraftan 

--•-- dahilden nümuneler taplanmağa 

Şeker ve Tayyare -b-aş-la-na-ca-kt-ır. ____ _ 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada verem sanatoryomunda yapı-
lacak kÇimürlük duvarı inşaatı işi. 

Keşif bedeli: 4590 lira. 
Muvakkat garanti: 345 lira. 

Heybeliada sanatoryomu ko"mu"rlu"k duvarı 'nşaat · · k "··ı ı ı ışı açı e.,,,ı t-
meye konulmuştur. 

1 1- Eksiltmesı 14/4/939 Cuma günü saat 16 da Cağaloğlunda .:)ıh

hat ve Içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kuru lt;. komisyonda 

1 yapılacakı:r. . . 
~- İs . ekL!er şartname, pro1e ve buna bağlı diğer evrakı her gün 

komlliyonda görebilirler 

3- İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasıle 2490 sayılı 
kanunda vazıh belgeler ve bu iş~ benzer en az 3000 liralık iş yaptığına 
daır eksıltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul vilayetinden almış ol
J u .< ıarı muteahhillik vesikasile birlikte bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte kimosyona 
gelmeleri. (2123) 

sta bul S hhi MüEsses '·ler Arttı·ma 
va Ek~i ~m Komisyonu ıdan : 

istenmiştir. ŞCıra bugiinlerde bu 

Rezaletleri husustaki kararını verecek, mii _ ! 
teakiben Ruhi'nin yalnız olarak 
derhal mulıakeme;ine başlana -
caktır. 

He.vb~liada \·erem sanatoryomuna yapılacak olan 300 adet sine
ma koltuğu açık eksiltmeye konulmuştur. 

(1 inci sahifrdea devam) 

rem König'in yaptığı tayyare re
zaleti rneselesile de yakından 

mesgul olmakta devam eylemek
tedir. Bu arada aypi meseleden 
surlu olarak mevkuf bulunan 
Ruhiinln mubalceme edilmesi i
çin Devlet Ş'1rasından dün karar 

Bu arada König yakalanacak o
lursa muhakemeleri tevhid edile 
cektir. Ruhi'nin mahkeme huzu
runda vereceği izahatın vaziyeti 
tenvir eylemesi muhtemel gö -
rülmektedir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
v) Ekıiltme Komis~onurıda11 : 
Eksiltmeye konulan iş: Sıhhi müze pencere çercevelerinin tebdili 

işi. 

Keşif bedeli: 2982 lira 76 kuruş. 

Muvakkat garanti: 224 liradır. 

Sıhhi müzede yapılacak pencere çerçeveleri tebdili işi açık eksilt

meye konulmuştur. 

Eksiltme 14/4/939 Cuma günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

İstekliler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı her gün ko
misyonda görebilirler. 

İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu ı.şe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 

mektubu ile birlikte eksıltme tarihinden 8 gün evvel !staııbul vilayetin

den almış oldukları ve bu işe benzer en az 2000 liralık iş yaptığına dair 

a:mış oldukları ehlivet vesikasile birlikte belli gün ve saatte komisyona 

gdnıelerı. 12122) 

l - Eksiltmesi 14/4/939 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçlımai Muavenet Müdürlüğü binasında bubnan komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Beher koltuk için 10 lira 75 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 241 lira 88 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve nümuneyi her giin komisyonda gö

rebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat gar~ııti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (2121) 

rstanbul Sıhhi 
ve Eksiltme 

'üess~seler Arthrma 
Komisyonu ... dan : 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada sanatoryomu otopsi mahalli 
Keşif bedeli: 4090 lira 70 kuru. 
Muvakkat gara ,t:: 307 lira. 
Heybcliada ver<>m sanatoryomunda yaptırılacak olan otopsi 

mahalli açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksillme 14/4/939 Cuma günü saat 15.30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon
da yapılacaktır. 

.. 2 - İstekliler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı her 
gun komısyonda görebilirler. 

3 - İsteklıler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda ya~ılı belgeler ve. bu işe benzer en az 3000 liralık iş yap
tıklarına daır eksıltme tarıhinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetin
den almış oldukları müteahhitlik vesikasile birlikte bu işe yeler 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli 
gun ve saatte komisyona gelmeleri. (2125) 

(Birinci sayfadan devam) 

tinden sonra daha ziyade tenev
vür edecektir. 

ALMANLAR POLONY ADAN 
NELER İSTİYORMUŞ? 

Varşova 30- Büyük gazeteler, 
Almanyanın Dançig hakkındaki 
talebleri ile meşgul olmaktadırlar. 
Berlin hükumeti Varşovaya gön
derdiği bir nota ile bilhassa üç 
talebde bulunmaktadır: 
1- Dançigde Milletler Cemiyeti 

idaresinin kaldırılması ve şehrin 
Almanyaya devredilmesi, 

2- Şarki Prusya ile Almanya 
arasında irtibatı temin etmek Ü· 

zere bir geçid açılması, 
3- Lehistanın da komünizm a

leyhindeki bloka iltihakı. 

Bu talebler hakkında meclis 
reisi meclisde hükfunet grupuna 
hitaben, hükumetin bu taleblerin 
kaffesini reddettiğini ve Leh or -
dusunun bu siyaseti müdafaaya 
hazır olduğunu söylem!ştir. 

İNGİLTERE BİR HEYET 
GÖNDERECEK Mİ? 

Londra 30 - Polonyada vukuu 
muhtemel karışıklıklar ile meş -
gul olmak üzere Polonyaya bir İn
giliz miişahid heyeti gönderilme
sinin henüz mevsimi gelmediği 

söylenmektedir. Şayed Varşova 

hükCımeti böyle bir talebde bulu
nursa, o zaman bir müşahid heyet 
gönderilecektir. 

PCLONYADA NÜMAYİŞLER 

Varşova 30 - Poloryanın muh
telif şehirlerinde, bilha•sa Dançiğ 
ve civarında Almanya aleyhindeki 
nümayişler devam e\n.ektedir Kü
çük Margonin şehrinde Alman -
!ara aid bütün camlar kırılmıştır. 
Nümayişçiler bazı Almanları ya
ralamışlardır. 

POLONYA ALMANYANIN 
MENFAATİNİ DE DÜŞÜNÜYOR' 
Varşova 30 (A.A.) - Polonya, 

bütün komşuları ile sulh ve hatta 
dostluk halinde yaşamak arzusun
dadır. Polonya, kendi hayati men
faatlerini muhafaza etmekle bera

f aatle;ini de .. dUdrikti•. ---

GOBLES PEŞTEDE 
Budapeşte 30 - Alman propa

ganda Nazırı Gobles buraya gel
miş ve merasimle karşılanmıştır. 

Gobles'in bu ziyareti son siyasi 
müzakerelerle alakadar görülmek- 1-

tedir.. . 1 

DANIMARKADAKI ALMANLAR 
Kopenhag 30 - Şli~vigdcki Al- ' 

man ekalliyetlerinin faaliyeti son 
günlerde artmıştır. Alman parti
sine kaydedilenlerin mikdarı git
tikçe çoğalmaktadır. Parti men
sublarının tahrikatı dikkate değer 
bir hal almış bulunmaktadır. Na
zi cereyanı 41ergün biraz daha 
kuvvetlenmektedir. 
BOHEMYADA ALMANYANIN 

ROLÜ 

Sıhhatinizi ~cverııeniz ? 

İZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARN l ARI 
Herycrdcn israrla isteyiniz 
Selinik Sergisinde Büyük 

MükiHat 

Berlin 30 (A.A.) - Bohemya ve 
Moravya Alman himaye idaresi 

reisi Baron Vooşneurath, Europa-ı 
ische Revue mecmuasında Prağda
ki vazifesini, ezcümle şöyle tavsif , 
etmektedir: ____________ __. 

Vazifemin derin manası şudur: İstanbul asliye beşinci hukuk ı 

Führer'in Bohemya ve Morav- mahkemesinden: 
ya hakkındaki emirnnmesinin ta- Davacı Parseh Keşişyan Vekili 
zammun ettiği idari, kültürel, ve 
siyasi çerçeve, Çek mHletine ken
di zengin meziyetlerinın serbest 
inkişafını temin edecek ve Bohem
yave Moravya memleketini kül -
türel ve ekonomik bir intibaha 
doğru sevkedecek derecede ge 

niş tir. 
Ayni nüshasında Haeha da bir 

makale neşretmekted;ı-: 
Hacha, bu makalesinde ezcümle 

şöyle diyor· 
Çek milleti, çatışmayı. disiplini 

ve nizamı se\•er. Bu sebebden do-, 
layı, Alman milletine yakın kara
beti vardır. Bohemya ve Moravya \ 
halkının Alman milleti ile sıkı iş 1 
birliğinde bulunması, bu esas u-

zerinden kolaylaşacaktır. 1 

DEVREDİLECEK İHTIRA BERATI 
cKarbon ihtiva eden maddeler

den tebdil edilmiş unsur !ar istih
sal ve istimali usulü> hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 11/4/935 
tarih ve 1999 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kerre maşkasına devi; veyahud 
icadın mevkii fiile konması için 
icara dahi k verilebil...,.,li'i 1Pk-

1 
m edlrriıe te olmakla bu 
hususa fazla malılmat e • 
dinmek istiyenlerin Gala • 
tada Aslan han 5 inci kat 1 - 3 nu-
maralara müracaat 
ilan olunur. 

eylemeleri 

avukat Mustafa Camcıoğlu tara· 
fından, müddeıalcyhler; Mığırdıç, 

Eliza, Bercuhi, Araksi ve Heran~ 
aleyhlerine: açılan ipoteğin fekki 
davasının tahkıkatı sırasında: 

Müddcialeyhlerden Bercuhi, A
raksi ve Heranuşa bir ay müddet· 
le dan arzuhalinin ilanen teb • 
!iğini Lavi Son Telgraf gazetesini 
müddei vekili ibraz etmiş olmasına 
ve muayyen günde de müddeia -
leyhlerden Bercuhi Araksi ve He· 
ranuş isbatı vücud etmediklerin
den müddei vekilinin talebi veç
hile müddeialeyhlcre davetiye teb· 
liğine ve bu davetiyenın bir ay 
müddetle ilanen tebliğine tahki
kat hakimliğince karar verilmiş 
ve bu davetiyenin de mahkeme 
divanhanesine asılmı~ olduğu ve 
tahkikatının da 16/5/939 tarihine 
rastlıyan salı gönü saat 14 de bı
rakılmış olduğu malılm olmak ü
zere keyfiyet H . U. M. K. mın 141 
ve 142 inci maddeleri mucibince 
ilanen tebliğ olunur. (16379) 

' 

YENİ ESERLER 1 .._ ____ _ 
(!Ü71i'T :ı;>i:ı;ı &;ER 

Arkadaşımız Hamdi Varoğlu 
nun güzel bir üslfıbla tercüme et
tiği Daııte Aligheri hayatı ve 
eserleri hakkındaki eseri neşre • 
dilmiştir. Bu eser tavsiyeye şa • 
yandır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

AK Ti F 
25 Ma t t 939 Vazi ·eti 

PASİF 
KASA: 
Aıtııı· Safi ki.lograrrt7.162.794 

BANKNOT 
UFAKIJK 

Dahildclü Muhabirler: 

24.140.843.43 
12.363.752.-

1.168.876.81 

Lira 

37.673.472.24 

Sermaye 

İhtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

2.712.234.11 
6.000.000.-

Lira 
15.000.000.-

8. 712.234.11 
Türk l i rası 582.100.36 582.100.:ıcl Tedavüldeki Banknotlar: 

Hariçteki l\fuhabirler: 
Altın: saı; kilogrmn 9 "54.614 12 736 . .038.33 

Altına tahvili ka-
bil Serbes t döviz 
!er 
Digcr dövizler 
ve Borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhdc 
evrakı 

kar~ılığı 

edilen 
nakdiye 

Kanunun 6 _ 8 
inci ınaddclcrıne 

tevfikan hazine 
tarafından vaki 
tediyat 

Senedat Cüzdan~ 
HAZİNE BO-
NOLARI 

6.878.77 

9.376.730.72 22.119.647.82 

158. 748.563.-

-- 100.997.89~' 100.997.898.50 
l':sham ve Tahvilat Cüzdanı 

TİCARİ SENE
DAT 

(Derubde e-
dilen evrakı 

A - (nakdiyenin 
(karşılığı Es
(ham ve 
(Tahvilat 

(İtibari kıymeile) 
B- Serbest es.. 

ham ve tah
vllat 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
deli avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 
Tahvi!At üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

41.589.842.81 

7.922.612.09 '9.512.254.90 

6.269.000.-

192.303.98 
7.808.722~ 

Yeldin 

14.270.025.98 
4.500.000.-

12.416.079.92 

384.422.726.72 

Dcruhde edilen evrakı 

nakdiye 

Kanunun 6 - 8 inci mad
delerine tevfikan hazi
ne tarafından vaki te
dıyat 

Deruhde edilen evrakı 

nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın 
olarak ilaveten tedavü
le vazedilen 
Reeskont mukabili ila-
veten tedaville vazedilen 

Tiirk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dö
vizler 

Diğer dövizler ve alacaklı 
ltlirlng bakiyeleri 

Muhtelif: 

158. 7 48.563.-

16.;197.316.-

142.351.247.-

19.000.000~ 

5~.000.- 211.3~ .. -11.-

26.871.657.87 

1.801.91 

25.238.718.18 25.242.520.09 

97.245.067 .65 

1 
1'ek6n , 384.422.726.72 

1 Tem muz 19.'38 T ari~ind~n itibaren : Iskonto haddi 0;0 4, Altın 
uzerıne avans 0;0 3 
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Enver ve Cemal Paşalar Silah 
Endaz Taburları Meselesinde 

Birbirlerine Girdiler 
• 

Her ikisi de Israrında Aynı 
Mukavemet 

Şiddetle 
Ettiler 

Sonuna 
Kadar 

Bu sır~larda Enver Paşanın fik
rinde yeni bir düşünce peyda ol
du. Donanmadan l(yriliıcak bir
kaç sil.8.hendaz taburunu X. K. em· 
rine göndermek, Amiral Suşonun 
idaresiz ellerinde Karadenizle 
Marmara erasında avare dolaş -
.maktan başka bir işe yaramıyan 

bu muharib kuvvetlerden hiç ol
mazsa bu şekilde istifade etmek.. 

Paşa, Sadrazamın Sarkldoryan· 
da ziyafet verdiği gece meseleyi 
l!VVela Talat Paşaya açtı. Zeki 
Sadrazam Enver Pasanın fikrine 
ı!ş~ak eder göründükten sonra 
şu mahzurları ileri sürdü: 

- Bahriyeden nakledeceğiniz 
silaheıı.dazların mevcudü ne ka
dar olacak! 

Enver Paşa düşünmeden kar -
§ılık verdi: 

- Eh ... 2,000 kişi kadar! 
- Bu, bir kolordu için ikmal 

kuvveti mahiyetinde olamaz! 
-Neden! 
- 30 bin kişilik ana kuvvete 

2000 kişilik yardımcı kuvvet ilhak 
et~k, havuzukebire yeni bir 
damla ilave etmekle müsavidir. 

- Yanlış düşünüyorsunuz Paşa! 

-Yan~ mı? 

- Evet! 
- Niçin! 
- Müsaade buyurun izah ede-

ylın: Çan ale h · bugün 
paytahtm kilid noktası vaziye • 
tinde bulunan en yakın harb sa· 
hamızdır. Muharebenin ba~!an - [ 
gıcındanberi orayı müdafaa etmek, 
düşman akınlarını durdurmak ü
zere çarpışan 10 uncu koiordu -
muz yalnız başına bu işd~ fe\•ka· 
ladelikler yaratarak muvaffak ol· 
du. Arka arkaya, taze kuvvetlerle 
yapılan beş umumi taarruzu kar
şıladıktan sonra yıpranan bu kah· 
taman kuvveti bahriyeden ıfraz 

edilecek 2000 kişilik zinde kuv • 
vet mükemmel surette takviyeye 
kafidir. 

Talat Paşa omuz silkti: 
- Vallahi bu izahatından bir· 

ıey anlamadım Paşa ... Senin he
sabın kale bedeninde açılan bü
yük bir gediğe ufacık bir yama 
ile örtü yapmak ... Amma müm -
kün mü? 

- Tabii mümkün... Bu yeni 
kuvvet hiç olmazsa cephenin en 
llerı hattında, karakol ve posta· 
lar mıntakasında vazife alırsa si
perlerde taarruzu kollıyan piya· 
de fırkalarımızın daha toplu, da
ha canlı mukavemete hazırlan • 
ma larını temin eder ki liu da X. K. 
hesabına bir kazanç sa-yılır. 

No.92 

- Buna pek birdenbire evet di
yemem. Fakat onun saflığından 
ve kocasının vefatile düştüğü te
essürden istüade ettiniz. Düşün
meniz lazınıdı ki ... 

Sermed ters bir hareketle, Gü· 
:tln Hanımın sözünü kesdi: 

- Rica ederim hanımefendi... 
Konuşurken lisanınıza dikkat e
<lıniz. Karşınızdaki· adamı saf ve 
müşkül mevkide kalmış kadınlan 
kandırmağa çalışan bir ahlaksız 
olatak tavsif etmeğe hakkınız yok! 

Sermedin bu ani infiali karşı
şında Güzin Hanım yumuşamış· 
tı kekeledi: 

- Hayır, ~özlerimi yanlış an
Jamavın.ı?: rica ederim! Sizi ah· 

Enver Paşanın ceffelkalem or
taya attığı bu fikir hiç de yerinde 
değildi. Fakat Soşona karşı a -
mansız bir düşman kesilen genç 
kumandan bir işe yanımadığını 

ileri sürdüğü deniz kuvvetlerin
den hiç olmazsa i1ti silahendaz ta
buru ifraz etmek kararını ver -

miş, neye malolursa olsun bunu 
tatbike azmetmişti. 

Talat Paşa Harbiye Nazırının 
ipe sapa gelmez izahatını dinle -
dikten sonra şu cümle ile kendi
sini bu işe karıştırmamasını En-

ver Paşaya anlattı: 
- Bu işe benim pek akhm er

mez .. Malum ya tenim askerlikte 
hlç ihtisasım yoktur. Siz bu işi 

Cemal Paşa ile aranızda konuşur, 
halledersiniz . .. Muvafık olanı ta

sarlamak, t~bik etmek hem bir 
nazır, hem de bugünkü vaziyete 

benden ziyade hilkim bulunan 

başkumandanlık sıfatile sizin hak 

ve salıihiyetiniz cümlesinde bu
lunuyor. 

(Denmı Yar) 

B i r Ç i ç ek, B eş B ö c ek 
(5 inci sayfadan devam) 

Birdenbire kapı açıldı, Sevim 
göründü. Beyaz kadife, göğsü ve 
arkası açık bir rob g!ymişti. Yü· 
reğinin üstünde siyah bir zambak 
vardı. O kadar güzel, öyle çıldır
tıcı bir hali vardı ki çileden çık
ı:namak kabil değildi. 

Erkekler kalktılar, orta parma· 
ğında iri bir zümrüd yüzük bu -
lunan zarif elini öptüler. Yemek 
salonuna geçtiler. Sofraya otur -
dular. Yemekler yendi kahveler 
geldi. Sevim, küçük altın tabaka
sından ·bir sigara çıkardı, yaktı. 
Uzun kirpikler arasında siyah bir 
pırlanta gibi parhyan gözlerini 
süzerek: 

- Dostlarım, dedi. Ben, sözünü 
tutan bir kadınım ... Size bir sürp
riz vadettim. Sözümü yerine ge
tireceğim. Biliyorum. hepiniz be
ni seviyorsunuz. Fakat sevginizi 
söylemeğe cesaret edemiyorsu -
nuz. Sizi bu üzüntüden kurtar -
mak isterim. 

Bir an sustu. Sonra tatlı bir ses-
le devam etti: 

1 
Banker, elini cebine attı. Çek 

defterini çıkardı. Bir şeyler yaz
dı, imzaladı, genç kadına uzattı: 

- Beş bin lira! ..• 
Siyah Zambak müteahhide dön

dü: 

- Bir klbritiniz var mı? .. 
- Sigara mı yakacaksınız? .• 
- Hayır! Şu çeki... 
Fabrikatör, birdenbire yerin -

den kalktı. İri ellerile güzel ka
dının yanaklarından tuttu, saçla
rından öptü: 

- İşte, sevgilim beklediğiniz 
jest budur ... 

- Budala! ..• Görüyorum ki bu 
jesti hiç biriniz yapamadınız. 

Sigara salonuna geçelim bir parti 
poker oynıyalım ... 

Oyun başlayınca müteahhidle, 
şair müsaade aldılar, gittiler. Par
ti, sabahın üçüne doğru bitti. Di
ğerleri de veda ettiler. gittiler. 

Sevim. salonun lambalarını sön· 
dürdü. Yatak odasma geçti. Kar
yolasının cibinliğini açtı ve hay
retle geri çekildi. Ne görse beğe
nirs iniz? .. Romancı, güzel kadının 
ıpekli pijamasını giymiş, yatağa 

- Düşündüm, buna bir çare bul
dum. Bu gece, zihnimden geçen 
şeyi içinizden her kim anlar, ve uzanmı~. yatıyor; müstt'hzi bir te
bir hareketile anladığını isbat e- 1 bessümle genç kadını süzüyor. 
derse onun olacağım. Bütün gece- !. - Ne arıyorsunuz, burada? ... 
yi onunla beraber geçireceğim. - İstediğiniz bu dtğil. miydi? 
Haydi baylar, bu hareketi bekli· Budalaların hiç birisı anlıyama· 

dı. Ben. yalnız ben anladım. Ya -
!ağınıza girip yattım. 

yorum. 
Sükut ... Erkekler, ne yapacak

larını, ne diyeceklerini bilmiyor
lar, birbirlerine bakıvorlardı. Fab
rikatörün neş'esi ka~!'nştı. Banker[ 
kaşlarını çatmış. düşünüyordu. 

- Hiç biriniz birşey söylemiyor
sunuz ... Yoksa teklifim hoşunuza 
gitmedi mi? ... 

- Müşkül bir vaziyette kaldık-
!arını görüyorsunuz. Biraz müsa
ade ediniz, cıüşünsünler ... 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

laksızlıkla itham etmedim. Söy
lemek istediğim şudur: Sizin Me
ralle evlenmeniz doğru olmaz. 

- Bu fikrinizi böyle ifade ede
bilirdiniz. Merali kandırdığımı 

nereden biliyorsunuz?. 

- Sadece bir tahmin.. Durup 
dururken elbette Meral sizi ter
~ih etmezdL Siz maddi ve manevt 
kız\ma lay•k değilsiniz. 

Genç adamın izzetinefsi fena 
halde zedelenmişti. Ağır bir mu
kabelede bulunmamak için di§
lerini sıkıyor, dudaklarını ısı -
rıyordu. 

Güzin Hanım sözüne devam etti: 
- Kızım babasının zamanınde 

da, kocam öldükten sonra benim 

Sevim, cevab vermedi. Kapıya 
yaklaştı, elektrik dü.~~esine bas
Az sonra orta boylu, etme dolgun, 
pembe yanaklı bir kız geldı. 

Sevim, pokerden kazandığı pa
raları uzattı: 

- Kız, dedi. Al şt•nları... Bu 
gece benim yatağımda yat. Ben de 
seninkinde yatacağım. Yarın do
kuzda uyandır beni. .. 

yanunda iken de, kocasının sağ
lığında da iyi gördü, iyi yaşadı. 
$iz sakat bir adamsınız, kalabalık 
yerlere girmemek gibi bir de ka
rarınız var. Bu az kazanacağınıza 
bir delildir. İki türlü kusurunuzla 
lazıma koca olmağa kalkışınız bir 
hayli tuhaf olur. 

Zeki kadın, karşısındaki genç 
adama darbeleri pe~ keskinleme 
vuruyor, onu ezmek, cevab vere
miyecek bir hale getirmek, aczi
ni teslim ettirmek istiyordu. 

Filhalcika muvaffak da olu • 
yordu. 

Sermed fena halde ezilmişti. 
Kadının hakkı yok değildi. O, 

kendisinin daha evvel Merale karşı 
ileri sürdüğü mahzurları şimdi se
beb olarak gösteriyordu. 
Kırık bir sesle cevab verdi: 
- Hakkınız olduğunu teslim e

derim hanımefendi.. Yalnız ben
de bulduğunuz kusuı:-Iarı daha ev
vel Merale ben söylemiştim. Ben J 

Liyon'lu Vaydman 
(5 inci sayfadan deııam) ı 

bu gemi, kurvet kaptanlarından 

Yves Doles'in kumandası altında 1 
bulunuyordu. 

Filip; gemide bulunan Riviye 
kardeşlerle ehemmiyetsiz bir şey 

Müddetini bitirdi, çıktı. Yeniden 
iki sene hapse girdi. Çıkınca Li· 
yona geldi. Orada, vaktile ba • 
pishanede tanıştığı. Gilber Dü -
ran'la buluştu. Bir çete kurdu • 
!ar. Evleri soymağa başladılar. Fi-

için evvela dil kavgası yapmış, son- lip, daima üzerinde bir ustura, bir 
ra döğüşmüştü. İntikam almıya de rovelver bulundururdu. Defte
karar verdi. Ve iki kardeşin mes'u· rinde: 
liyeti altında bulunan zahire am cSıra gelince bunları istimal e

deceğim ...• diyor. barını ateşledL 

Bu sırada bir infilak oldu. Ka
paklar havaya uçtu. Kumandan 
ve tayfalardan biri ağll" yaralandı, 

yaralılar iki gün sonra Tahiti has
tanesinde öldüler. 
Yangın, kazaya hamlolundu. 

Hiç kimse bir suikasddan şüphe
lenmedi Eğer filipin muhtıra def
terı ele geçmemiş olsDydı, haki
kat anlaşılamıyacaktı. 

Filip askerliğini bitirdi, terhis 
tezkeresini aldı.. Serseriliğe baş· 

!adı. İlk evvel, şunun, bunun para 
çantalarını, cüzdanları çalmakla 
geçiniyordu. Liyonda. İstirazburg
da, Marsilyada dolaştı. Birkaç ke
re yakalandı, hapise girdi, çıktı . 
1932 de parasız kaldı. Paris - Ven
mil treninde, kompartımar.T~rın 

birinde yalnız bulunan bir kadını 
soymak istedi. Az kal<ın zavallıyı 
boğuyordu. Fakat, vaktinde yetiş
tiler. kurtardılar. Kendisini de 
yakaladılar. MahkemPye verdiler. 
Beş sene hapse mahkum oldu. 

İngiltere' de 
Mecburi 
Askerlik 

BUVALO SOKAÔI CİNAYETİ 

cBoğazını sıktım, sesi kesildi 
Gitmezden evvel Jilber eğild~ 

baktı. Gebermedi, biraz sonra ken
dine gelir• diyor. 

Fakat, zavallı madam Jazefin 
ölüyor. Cinayet iki gü'I sonra mey· 
dana çıkıyor. Katil bulunamıyor. 

Filip ve çetesi, artı1< gemi azıya 
alıyorlar. Bundan sonra Madam 
Davult adlı zengin bir kadını, son
ra 76 yaşında bir adamı öidürü-. 
yorlar. Paralarını alıp kaçıyorlar. 

Beş altı D.<f kadar saklanıyorlar. 
Fakat. yine parasız kalıyorlar. Üç 
cinayet daha işliyorlar. Fakat, ni
hayet zabıta hüviyetlerini tesbit 
ediyor, takibe başlıyor. 

Filip ve çetesinin öldürdüğü za
vallıların .sayısı tamam on bir ... 

Katil Filıp, bütün cinayetlerini 
itiraf etmiş ve sonunda demiş -
tir ki: 

- Ben de Liyonlu Vaydmanım!. 

Kullanılmış 
Elbiseciler le 
Konuştum 

7-101' TSLGltAP- 30 ~Aıt·.r t'J~ 

HiKAYE: 
~ 

BAHÇEDE ME.HTAB VAR 
(4 üncü sayfadan devam) 1 

lamıştı. Yoksa, annesi her şeyi b•· 
liyor muydu? 

Hizmetçi kıza da anlatmış mıy
dı? Leyla, kalbinden vurulmuşa 
döndü. Bu düşünceler o•ıun kal
bine çok ağır geldi. İzzeti ueısi 
rencide olmuştu. Bir aı! r;özü ya· 
şardı .. Hatta, bir damla l aş, genç 
kızın elindeki kitabın .navi cildi 
üzerine düştü. 

Hizmetçi vaziyeti kavıamı~tı .. 
Elindeki masa örtülerini vanında
ki iskemleye bıraktı. Lcyl,1 un ya· 
nına geldi. Birden: 

- Sen üzülme küçük hanım 

dedi, ağlama •. Gözün yaşurdı. Bu, 
bana çok dokundu .. İnsa,. cJtı ~ltı 

yaşında ağlar mı?. Tam ı,rtlüne

cek zaman .. Ben her ŞQ'İ lıiliyo · 
rum .. Hanımefendi bana h<'r şeyi 
anlattı. Zaten hanımef.?nc:i çok in· 
safsızdır .. Bana öyle sıkı Jıkı ter.· 
bth etti ki.. Ben size eliınden ge <'n 

yardımı yaparım .. Kimsr,y~ bir şe'' 
söylemem .. Husrev bekle bahçed~I 

buluşacaksınız .. Bıliyv!"ı<m .. Hay 
gecikmeyinız.. Yalnız s :>den rıc 

ediyorum .. Kendinizi · iist t~eyi • 
niz .. Soğuk alırsınız .. Arkanıza k 
lın bir şey giyiniz.. Hanımefendi , 
bana yemin ettirdi. S3.kın uşıim 
sin, dedi.. Yemin ettiıa. Sc.:ra ba 
na sorarsa, Vallahi üşütmedim, 

derim .. 

* Leyla, birden deli gibi sevindL 
Hizmetçinin eLni öptü: 

- Bu iyiliğini unutamam İkbal 
dedi. 

İkbal, yaptığı yardımdan mes'u 
insanlara mahsus bir huzurla gü
lüyordu. 

Leyla, bir lastik tol' gibi bahç 
ye fırladı.. Koşa koşa a<ağıdaki as 
maların yanına geldi .. Husrev ken 
disini bekliyordu. Kırk yıl hasret 
kalmış gibi sarılıstılaı .. 

Mehtab yaprakların arasından 

onları gözetliyordu. 

REŞAD FEYZi 

Haydutlardan Korkmayan Akteris 
(5 inci sayfadan devam) 

- Ona söyleyiniz. Ne kadar mu· 
hafaza edilmiş olursa olsun biz 
onu yakalıyabiliriz. Omın ne yap
tığını adım adım takib ediyoruz. 

Güzel aktris bundan bahseder
ken dıyor ki: 

- Geçen cumartesi günü evi
min civarında dolaşan bir otomo
bil gördüm. İçinde iki kişi vardı. 

Bunları tanımıyordum. Fakat mak· 
sadları ne olursa olsun· ben kork
muyorum. 

Aktris Virjinya Holivud'da zen· 
gin diye tanınmıştır. Kendisi bir 
İng\liz avukatın kızıdır. Holivud
da artist olmuştur. Geçenlerde bir 
film kumpanyasile mukavele ya
parak haftada 150 İngiliz lirası 
kazanmaktadır. 

(4 üncü sayfadan devam) • 
gazetesinin yazdığına göre Hari
ciye Nazırı Lord Halifaks mec
buri hizmetin kabulüne taraftar • 
dır. Bu suret.le İngilterede büyük 
bir ordu temin edilmiş olacak, ha
ricde de lazım gelen tesir hasil o

(5 inci sayfadan devam) 

kahveden başka bir şey içmemiş- ı 
tim! • oturdum .. cBir şey kaybet- İnhisarlar U. Miidiirliiğiind~ 

lacaktır. 

İngilterenin icabında kendi 
_menfaatlerini müdafaa için sila
ha sarılmakta tereddüd etmiye -
ceği bu suretle her tarafta anla-
şilacaktır. • 

Başvekil Çemberlayn sulh za
manında mecburi askerliğin ka· 
bulüne tar.utar değildi. Fakat Av
rupada son zamanların vekayil 
Başvekilin blı fikrini değiştirt -
miştir zannediliyor. 

Yalnız Maliye Nazırı Sir Can 
Simon buna taraftar değildir. 

medin mi? Cebinde para filan u

nutmuş olmayasın?. dedim. Ba· 

na: cHayır, diye cevah verdi, Za

ten baloya gittiğim zoman yele -

ğimin cebinde bir lira param var

dı- Onu da harcettim.• Ve merak 

la sordu: cFırakın ,ceb;nde bir şey 

mi buldun?. Artık sabrım tüken-

mişti. Demek ki, bu zavallı ta -

lihsiz müşterim o gece bir kere-

cik olsun, sırtına giydiği fırakın 

cebini karıştırmamıştı. Derhal ce· 

bimdcn ellilik banknotu çıkardım: 

cŞu halde bu para, senden önceki 

müşterimden kalmış olacak. Bu, 

1- İdaremizin Cibali fabrikası garajı önündeki rıhtım tahkimatı 
işi şartname ve planı mucibince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il- Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 liradır. 

III- Pazarlık 6/IV /939 perşembe ğünü saat 14 de Katataşda Le
vazım ve mübayaat şubesi müdiriyetindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV- Şartname ve plıinlar her gün 25 kuruş bedel mukabilinde 
yukarıda sözü geçen şubeden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,~ 
güvenme paralarile mezkur komisyona geimelerL (3002) 

Gümrükt~ Eşya SatJhyor 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

3596 kilo toz ve çubuk halinde kükrüt 156 K. kasarsız pamuk men· 

İngilterede matbuatın mühim 
bir kısmı buna taraftar oldukla -

senin talihin, senin lru.metindi. Ma- sucat 209 K. müstamel ceket ve yelek ve -pantalon 1000 K. ağaç eşya 

rını göstermişlerdir. demki eline geçmedi.. İş de mey

dana çıktı. Haydi gel, şu parayı 

kırışalım seninle!• dedim ve elli 

liranın yarısını bu miişterime ve

rerek " ından ayrıldım. 

Ah şu muzib elbiseler .. 

Hulasa Çemberlaynin iktidar 
mevkiinden uzaklaşması ihtimal
leri de uzaklaşmış görünüyor. in- ı 
gilterenin silahlanma faaliyeti fa
silasız bir surette devam etmek • 
tedir. Anlaşmak, uzlaşmak po • 
litikası takib eden Başvekil diğer 
taraftan memleketin silahlanmak '!!!'.,. ________ _.._. -
ve müdafaa vasıtalarını arttırmak 1 Yeni basılan • • 
yolundaki mesaisine de devam et- ' RIZA TFVFIK 
tiğinden kendisinin çekilmesine 
bir seteb görülmemektedir. j 

(Çardaş) 

Müzik: 

l-lalk E: pereti 
Bu akşam 9 da 

meşhur 

opereti Zozo Dalmasla 
Kalman Macar Baleli 

de sizin gibi evlenmemizin kabil 
olmadığı.na kızınızı iknaa çalış • 

mıştım. Fakat Meral bana şimdıiki 
yüzü yanık, korkunç Sermed gözile 
değil, eski, Sermed gözile bak • 
makta devam ettiğinden bütün 
bunları şiddetle reddetmişti. 

Ortada bir de Şekib Sinan Be
yin mektubu vardı. 

Güzin Hanım bağırdı: 
- Bunak herif .. Aklı olsa zaten 

intihar eder miydi?. 

Saçmalamış o mektubda ... 

- Rica ederim hanımefendi. .. 
Veliııimetimize karşı biraz daha 
nazik olalım. Ölüleri hayırla yad
etmeli .. Sonra o ölü •izin bile a
fiyetinizi, istikbalinizi düşünecek 
kadar hayırsever olursa ... 

Güzın Hanım utanmış göründü. 
Başını önüne eğdi. 

Sermed kelimeleri dişleri ara· 
sında eze eze konuşmasıno <levam 
ediyordu: 

Hayatı ve Şiirleri 
RAMAZAN G. ARKIN 

220 sayfa ve 6 tablo 
İstanbulda Resimli Ay matba
ası Tilık Limited şirk~tıude 
68 kuruş fiatla satılmaktadır -

- Herhalde farkındasınız. Me
ralle ta ilk gençlik senelerimize 
kadar uzıy~n masum bir mace -
ramız vardır. 

- Kızım sizi hiç sevmedi. Da
ima onu kandırmağa çalıştınız. 

Sermed acı acı gülümsedi: 

- Farzedelim ki öyle olsun! 
Fakat itiraf edersiniz sanırım, kı· 
zınıza hiçbir zaman balta olma -
dun. Daima hürmet ettim. Daima 
uzakta kaldım. 

- Bundan başka ne yapabilir· 
diniz? .. 

- Her şey .. Mesel<\, kızınız is
tanbuldaki apartımanında oda • 
ma geldiği zaman .. ve .. mesela .. e
vimde, yatak odamda, kollarımda 
bayıldığı zaman .. Nihayet kendi
sini sevmemi yalvardığı zaman .• 
kocasının kudretsizli!!inden bah· 
sederek dizlerimde hıçkırdığı za· 
man .. 

(Devamı var) 

vagonu 119 K. kasarlı pamuk mensucat 63 K. ipekli ve yünlü mensucat 

55 K. pamuk basma mensucat 632 K. ipliği boyalı pamuk mensucat ve 

alaca hakkındaki satış ilanımız 24/3/939 tarihli Son Telgraf gazete

sindedir. İstekliler bu gazeteyi okuyarak satışa gelmeleri ilan olunur. 

(2061) 

LUMBAGO BEL 
ve ARKA ROMA-1

~ 
. . 

TIZMA AGRI LARI 
NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AYNI ZAMANDA 

4 ŞEKİLDE ICRAYI TESiR AOAREK B0T0N AÔRlLAR

INIZI TEDAVi VE TESKiN EDER. 

Arka ve Bel, Lumbago. Sıyatık veya &6gue 
ağrılarınıulan ııtlrap QC'kmedf!ln lutm&n Pc"~ 
hanetızden bır ALLCOCK ·s yakLlını ahnı& ve 
ağrıyan mahalle yap!.ft&nnıt. Pek as u.ın&.I\ 
zarhnda en kuvvet.il ağrılarınıı •ukun 
bulacaktır . Bu ALLCOCK'S yakısı, t.e•i· 
rıni aynı Kii manda 4 99kılde ıra eder : 11 Oıo
mt.tık ma.-'J - 21 Airıyan yerlerde yeni 
bir kan cevelan - 3) Sıhhi tHt aıcakhk 

te\.·lıt - 'l Kuvveth ve ııı·ak bir ellft 
ogmuı l4"aırlen S.a ıtınıı.le mef1Ulk.eft 
ALLCOCK ·s yakttı tetıriıu yapar ve bUtun 
ağrıları doredor 

ALLCOCK'S yakıları, ıoA:ok alA;tnlıtı •w 
6kluruıl:u ledavı ve bUtun aj\"rıları ~•kın 

eder. Şayanı hayrot. ve çabuk tf'•İn ıt.i· 
barıylo her kullanan son dore<-e nıf'mnıın 

kalır . H~man bugunden oc&aha.nenıu.len 
bır ALLCOC:"-'S yakl.fını alınll. Fiah 
27. I/:? kurıı,llır. Ucu~ ,-11 Laklıt yi.kılardan 
ıakınınıı. Be,ka hıç bır yakı kolayC"a 
'YBPl.fllrılıp kaldırılmaa, vf bu d rece t.-ir 
göıt.ermez. Hakıki )'&kılar uu-rınılt'kı 

kırmı~ı Kartal ve Daıre ına.rkqına dıkkaL 
ediniz. 

ANİ 
TEDAVİ 1 

AtrıJlı• ••klıflı ılWt ALL• 

COClf. 'I Ja&ı&lılM ,.,.911"' 

.... ., O...•·- ..... , 
"'"''M atnru fttM~ rtM 
tlir kaa ""'I• tttınr . 
.... ..,... •ayrtt " ... 
ttu.ı . 

ARTIK Aı;RltAR 
NIHA rET BULDU. 

llh ALLCOCa·ı ,._ 

kıtı, ••"ili '"' Meal• 

itil twt.t .... ,. " 

k....UI " "''' lllr 
it llM qat. 111 $Ilı• ..,.. . """''"' ... 
" tıtn..,_,ı kat'• 
tlarU tulu• tıMr 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

• 
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Bilumum İthalat Tacirlerinin Nazarı 
Dikkatine 

İstanbul limanında mevcut antrepolardan yalnız Hah Antre· 
posu Ue Eminönü Antreposu, Antrepo nıımı altında muhafaza ve 
ipka olunarak bu iki mahalden gayri Antrepoların kilfesi kısa 
bir zaman için 1/4/939 tarihinden itibaren AMBAR'a kalb ve tah· 
vil edılıniştlr. Bu itibarla: 

1- Şımdiye kadar Antrepo namlle yadedilen mahallere 31/3/ 
939 &Onuna kadar ithal edilmiş olan eşya, dört senelik antrepo 
müddetınden istifade edecek ise de, 1/4/939 tarihinden itibaren 
bu mahallere dahli olan eşya, ancak iki ıene müddetle buralarda 
aahibi emrine mahfuz tutulacak ve badehu satılacaktır. 

2- Eminönü Antreyosu ile Hah Antreposuna girecek eşya 
· kisi gıbi Antrepo müddetine (yant dört HneWı: müddete) ıAhi 
tutulacaktır. 

Karadeniz Postaları 
• 

YAZ T ARİFESi 
1 - 1 Nisandan itibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. Pos· 

talar eskisi gibi İstanbuldan Pazar, Salı ve Perşembe 
günleri mutad saatlerınde kalkacaklardır. Salı gilnil kal
kan postalar gidişte Zonguldağa uğramıyacak. buna mu
.kabil Per§embe günü kalkan postalar uğrayacaklardır. 

2 - Dönüş seferlerinde posta !ar . on iskelelerinden kış tari 
feslndeki kalkış günlerinden birer gün evvel kallcacak
lar ve tekmil dön~ sefer !erinde iskelelerden b•ı suretle 
blr gün evvel kalkmış olacaklardır. 1 ................ ~ 
Gayrimenkul Satış İlanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay Sül yman Cemal ve Bayın Fatma Zebranın 14948 h b No. 

ııı1e Saı:dığmıızılan aldığı (350) liraya karşı blrtnci derecede ipotek edip 
v5deslnı.le borcunu vermediğinden 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesi· 
nin matufu 40 cı madd ine göre satılması icab eden Aksarayda Mu· 
rl!lpnp m•hallesinde Sofular caddesinde eski 37 yeni 41 kapı 1095 ııd~ 
26 parsel numaralı bahçeli ahşab bir evin tamamı bir buçuk ay müd· 
det!e açık r.rttırmaya konmuştur 

inadcılığının cezasıdır. 

yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. S A Ç L A R 
Allahın yarattığı gibi saf ve tabit hububattan yapılmu; : 

ÖZLÜ UNLARI 
ViTAMiN 
KALOR 

1 

1 

KUVVET 
KUDRET 

• 

SIHHAT 
NE Ş'E 

• 

ENERJ 1 

1 
, ZEKA 

Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek malik vasıf olan bu üzlü unu 
Dünyada mevcud çocuk gıdalannın en m( kemnıelidir. 

Pir inç, Y uraf, Mercimek, Buğday, irmik. Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelva. Bad em, Çavdarözü unlarını 

Ço cukla rı n ıza Yediriniz. 

ADEMİ İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

OB 
Tabletlerl her eczanede arayınız. (Posta kutuau 1255 

En şıddet li baş V<' d agrılarılc 

üşutmck•cn mütevellıd bütun, 

KUMRAL ve SiY A~ 
renkte sıhhi saç boyalan • 
dır. İNGİLİZ KANZUK 

ECZA HANESİ 
BEYOCLU • İSTANBUL ıstırapları keser. Nezleye, kırık

lığa. romatizmaya çok faydal~dır. •-•0ım-H•O•l•{•ll•(~)l!ll•O=-'l-ı• Aldanmayınız. Rağbet goren - r. ' -ı 
her şeyin taklidi ve benzeri vardır. I Hastalarını ilşama kadar Sir
GR.tP!N yerine başkn bir marka keci Viyana Oteh yanındaki 

1
verirlersc şiddetle reddediniz. muayenehanesinde tedavi eder. 

:-----·- -Telefon: 24.131 -
ı~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,---------------------·!~ 

Kadın ~e erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 • 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik y-><hkları u ısıtma kapları, çay· 
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, bavagazı ocaklan, ban
yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilitörlcr, avizeler 

6AY VERE iYE 
HORNYPHON ve BRAUN Radyoları btaııbul Unıunıi ac~ntası 

12 AY VE iYE 
GALATA: Banblar Cad. No. 47 1 BEV~T: ~nıvonlle Cad. No. %8 

Vo;rToda han zemin lı.at. lltADIKOY: hk•le Cad. U/Z.. 

CİU)İNE KJY. JA YAN 

.. SaUJ tapu. slcil kaydııi"a göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
istıyen (114) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
temınat .mektubu ~a kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
r~erı ve vakıf ıcaresl ve taviz bedeli ve tellfiliye rüsumu borçluya 
aıttır. Arttrma §artnamesi 30/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istıyenlere Sandık Hukuk İş~eri servıslnde açık bulundurulacakt.ır. Ta· 
pu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve taklb dosyasında 
vardır. Ar~tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka
rılan gaynmenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 15/5/939 tarihlne müsadif Pazartesi gÜGw Cağaloğlun
da klin Sandığımızda s.ıat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş 
olması prttır. Akai takdirde son arttıranın taahhi'ıdıl baki kalmak 
§arüle 1/6/9'.J'J tarihine müsadi! Perşembe günü aynı mahalde ve ayni 
saat son a.~t~ı yapılacaktır, Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın ustunde. bırakılacaktır. Haltları tapu sicillerlle sabit olrnıyan 
al!kadarlar ve irtifak hakkı sahlblerlnln bu haklarını ve hususile faız 
ve masar~e ~aır i.ddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı musbıtelerıl. e beraber dairemize bılıfümel6•ı' ı· dı f 

ti haki ~ azun r. •ı.l i===================-====================-=-==j &Ure e arını bıldlrmemiş olanlarla hakları tapu siclllerile sahi! nl- • 
Kullanır. 

n_uyanlar satış bedelinin paylaşmasından hnrlç kalırlnr Daha fazla ma- inhisarlar 
lumat almak lstiyenlcrin 938/1488 dosya numarnslle .sandığımız H . 
kuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu illin olunur u 

Umum Müdürlüğünden: Her Yerde POKER Traş Bıçaklarını Arayınız. 

Cinıi Mikdan Muham. Be. Munkkat Temi. Ekıi!tmeoio 

... ... Lira Kr. Lira Kr • tekli ıaatl 

D İ K K A T Makıne §t:rıtı •Mavi • Kırmızı. 2000 adet 
1250.- 93 75 Açık 

İlanı Gayrimenkul Satış 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : E~iyet S ndığı; Sandıktan alınan gayrımenkulü ,po•ck gcister- • • •3iyah • r"Tlız1> 

mek lstıyenlcre muhammlnlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfı'll Sabit toz mürekkeb 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelının yansına kadar be rç verme:< Yazı makıne yaiı 

3000 • 
2000 pake! 224.- 16 80 Pazarlık 14.30 

500 şişe Bayan Fatma Zilbcyde ve Fatma Ferdane ve Rabıa Advıyenın 

suretile kolaylık göskrmektedir. (3012) Takrıben 25 Kg. 40.- 3 oo • 14.45 21211 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (100) lir~ya ksrşı bırınci 
Sarı kalem ucu 2000 kutu 379.- 28 49 Açık 15 dt'recede ipotek edip vadesinde borcunu vermed.ığinden 3202 No. lu 

D 5000 adet 272.50 20 44 Pazarlık 15.30 kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı madıksine göre satılması .cab 
evlet Demiryolları ve Limanları 1 Mürekkeb lastlğ eden Üsküdnrda Ahçıba•ı mahallesinin Nuhkuyusu caddesı ve Ara-• 1 t U Stampa mürekkebi ·~'avı. 2000 fişe 93.70 '/ 03 • 

iŞ e me • idaresi ilanları Stampa mürekkebi •Kırmızı• 500 • • 16 bacılar sokağında eskı 1. 3 MU. 3. 5. 7 yenı 1. 1. 3. 5. 7 No. lı altında uç 
20000 tabaka 393 96 29 25 Açık 16.30 dükkanı olan iki evin tamamı bir buçuk ay müdd<'tle açık arttırl!'Jya 

Muhammen bedelı 5212 !ıra olan muhtelif lıistllc k.ıblolarfa -yeraltı Sünger kağıdı konrnuqtur. 
kabl Takriben 600 Kg. • 

osu ı3141939 Perşembe günu saat il~) on b""te llayC:'rpaşacla gar s t t aı· ı"l kaydına g· ıl kt dı Artt a g • ek -· ~ ı- Şartname ve nünıun eri m ucib'rıce yukarıda cıns ve miktan yazılı 7 kalem kırtasiye hizalarında a ış apu c ore yap ma a r. ırm ya ;..m 
bınasındaki sat..nalma kc. ısyonu tarafından kapalı zarf ı: ..ı!u ıle satın yazılı usulllcrle ayrı ayn satın alınacaktır istiyer (60) lira pey çesl verece ktı.r. Milli bankalarımızdan bırının 
alınacaktır. ll Muhammen bedelleri, mu vakknt tcmlnaUarı eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. teminat _mektubu da kabul olunur Bi~iş bütün vergilerle belediye 

Bu ış gırmek lstiymlerın kanunun tayın ettiğı ve aikl 390 l' . ili- EksJtme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Milbayaat Şubesindeki Alım Komlsyo- resimlen ve vakıf jcaresı ve tavız bedelı ve tellfıliye rusu: u borçı..ı;a 
k uşluk muvakkat t< ~ınat v t ki ,1 uh c ırıı 90 ' d 1 -Lt ı aittır. Arttrma şar• ;amesı 30/3/939 tarihinden !tıbaren tctkık etmek 

... e e .u crı m tcvı zarf.an cksıltme nun a yapı ac .... ır. İ . 1 1 kt T 
gunı.ı saat (14) on aoıde kaör komisyona vermeıcrı laz.mdır. 1 JV- Şartnameler her gun söziı geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nümun !er de görülebilir. ıstlyenlerc Sandık Hukuk ş11en servıs!nde açık -~u undurkubacad ır d-

Bu i e aıt V- Eksiltmeye girmek lstlyenlcrin ~ 7,5 güvenme paralarlle adı geçen Komisyona gelmeleri. •2088• pu sıcil kaydı ve sair Iilzum u izahatta ıartnam,-ue ve ta ı o:.)'asm a 
§artn --ıeler Haydarpaşad gar l:.nas nd .. kı koınısyon vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çık.ı· 

!ıırafı dan par u olaı • k d ğıtılmdk;adır. ( 1878) l rılan gayrimenkul hakkında herşeyt öğrenmıt .ad ve ıt.bar olunur. * * r Dr. IHSAN SAM Orman Koruma Genel Komutanhğı Birinci arttırma 15/5/939 tarihine müsadif Pazartesi gıinü Cağaloğ un· 
Muhammen bede ı (C •• \atorlu olılugu takdırdt) 3000 lıra (e eva- GONt"KOI\ Aşıc:ı fstanbul Satınalma Komisyonundan: da kiıin Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat 

törsuz) olursa 2400 lı.ra olan 2 adet kuçük tıp beton karışt.rma mak .esı I! !soğukluğu ve ihti!Mlarına kar· Cınıi Mikturı Muhammen Bd. Muvakkat te. ihalenin ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınmıı" ı~ab 
17/4/!139 pazartesı gunü saat on b şte Haydarpaşada gar bin.ısı dahi- ıı pek tesirli ve taze aşıdır. Divan Lira Kr. Ura K. Günü Saat eden gayrimenkul mükellefıyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmıı 
1 k komısyon tarafından kapalı zarf usulü .le satın alınacaKtır. yolu Sultanmahmud tilrbes! olması §arttır. Aks! takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalırak 

Bu işe ı:;rmck istiyenlcrin 225 liralık muvakkat tcmırat ılc kanu- No. 113 Yatak ve yastıJt kılıfı lOOO takım 2000 OO 150 OO 3;t;939 14 ıartile 1/6/939 tarihine müsadif Perşembe günü ayni mahalde ve ayni 
nu tay..n ett. • vesa.l<i v tekl..flerinı muı.tevı zarfları: ı ekı: itme gürü Tıre çorap 7900 çift 1738 00 130 50 lı/•/939 14 saat son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrirne kul en Jı 

at (14) on dördc kadar komisyon reislığıne vermelen lazımdır 1- Onnan koruma kıt'aları ihtiyacı olan yukarıda cins ve mlk- arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sieıll rile sabit olr.- }'an 
Bu işe ait şartna'."!ehır komisyondan pa asız c;! rak dağıtılmaktadır. - tarları yazılı ikı kalem eşya 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin (A) alfı.kadarlar ve irtifak hakkı sahiblerinln bu haklarını ve hususile falı 

(206 ) .Mınim:nı yavrunuzun sıhha· fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. ve masarlfe dair iddıalan.nı ilAn tarihinden u,baren yirmi gün ı 'nde 
-p;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;.ı;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:; tini du unünuz. Or far ">Cuk evrakı müsb!telerile beraber dairemize bildırmclcrı J5zımdır Bu 

İstanbul Belediyesi İlanları 
7.nt İ§!eri Mudurlüğü mahzer...nde yapt.ıılacak knpakl ve raflı yerli 

d p, 598 !ıra k şif bet..d le müteahhıt nam v hesabına açık ek-itmeye 
ı ı ulmuştur. K şif evr kile şartnames Levazım Mudurlıiğünde görüle-
b 1 İstekliler 2490 ayılı kanunda y.zı! vesıJ<.ıddn başka Fen işlerı . 

1 

M ıirlüğünden alacakları Fen ehlıyet v<'sıkas lc 44 lıra 85 kuruşluk" ' 
ilk temınııt makbuz veya mektubi. b.rlikt 11/4/939 Sal gunü saat ı 
14 buçukta Dalını En<'umende bulunmalıdırlar. (2024) 

2- Evsaf ve nümuneleri her gün komisyonda görülebilir. ak] ı ili il 
nrabalannın kraliçcsı olan ve suretle h arını bildirmemiş olanlarla hak arı tapu sıc er e sabı ol· 

3- İsteklllerın, İstanbul Orman mes'ul muhasibli,.."e yatır•~ak- --' "• bed ı· · la d h k lırlar Dah r z1a en iyi imal ed imiş, c-n fazla te- ııu• - mıyouuar sa~ e ının pay şmasın ıın arıç a a a na· 
kemmul ettirılmiş en sıhhi a- !arı muvnkkat teminat makbuzlarile bir:..kıe yukarıda yazılı gün ve Jumat almak istiyenlerln 937/337 dosya numarns le Sandıı:ımız Hw • 
rabayı alınız. Yenı gelen 1939 saatte Galata Mumhane c ddesınde Alemdar hanındaki komisyona ı:uk İşleri nrvislne müracaat etmeleri Jilzumu illin olunuı 
modelmin 50 den fazla çeşidi müracaatları. (1791). lif lif 

vardır. Her yerdım ucuz fiat i D t K K A T 

\'e rnüsaid şarllnrl yalnız I' 
1 

Sahip ve neşriyatı idare eden Bafmuhaniıi Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gaynmenkulu ıpo .t gost r· 
Baker Mağazalarıncla mek ıstıyenlere muhamminlerimiızin ko"mu• oldu"'· k•"mctL1 n• tı:ıı ETEM İZZET BENlCS , • "u , 

bulabilirsın'z. · tecavüz etmemek üzere ıhale bedelinin yarısına kadar borç verme~ 
Ba11ldıi" ya• SON TELGRAJ' lllatbauı suretUe kolaylık göstermektedir. (~010\ 


