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Genelik , 
ve •• İnönü 
İnönü'nün gençliğin şahsın
daki temenniyatı ileri ve 
olgun çağa gelmiş millet • 
lerin daha ileri hedeflere 

varmak için gençlerinden 
bekledikleri karakter ve 
ideal kuvvetidir. 

:ı:an: ETEM İZZET BENİCE 

l\.JI illi Şef İnönü dün Üniver· 
1 Y 1 ıitede Türk gençliği ve 

milleti ile konuştu. Yüksek 
Şefin gençliğin şahsındaki te -

lrı <' nniyatı ileri ve olgun ça&'a gel· 
ıni, milletlerin daha ileri hedef
lere varmak için gençlerinden 
bekledikleri karakter ve ideal 
kuvvetinin en mütebariz bir şe· 
kilde tavsif ve ifadesidir. 

Iler millet ibde ettiği yaşama, 
ilerleme, kuvvet ölçüsünü ve mi
•alini gençliği ile verir. Bu ölçü
de de en başta gelen iki şey: İdeal 
ve karakterdir. 

Türk milletinin iç ve dış bakış
lar karşısındaki istikbalini aydın
htan, hükümleri derliyen, neti • 
t elcri kat'iyete yakın bir şekilde 
tesbit ettirmiyc yarıyacak olan 
vasıta da hiç şüphe yok ki Türk 
gençliği ve onun temsil ettiği mad
di ve manevi şartlardır. Bu şart
lar: 

A- Abliklı olmak 
B- Faziletli olmak 
C- Zeki olmak 
D- Çok çalışkan olmak 
E- Hududsuz vatansever ol • 

mak 

F- Dürüst, iradeli, azimkar, 
Yaratıcı, bilgi!i olmak 

G- İdeal ve karakterini iman 
halinde tutmak 
1- l'tf.illl ve sosyal disipline sa

dık kalmak. 
J_ Dima daha iyiye, ~aha ol

gu,, ve ileriye hazır bulunmak 
İfadelerile hulasa edilebilir. 
Yüksek Şef, dünyanın her tara

fında yepyeni ve Türk demok • 
!'asisinin en mütebariz bir ideoloji 
lrıuhassalası olarak dinlenmiş bu
lunan nutkunun gençliğe tab~is 
etliği parçasında bilhassa Türk 
tocuğunun haline ve istikbaline 
'8ıni! bir belagatla direktiflerini 
IÖyle ifade buyurmaktadırlar: 
•- Talebenin idealist olması, 

llatanın istikbal ıçin t:.üyük te • 
llleldir. Bizim ideallerimiz, vatan 
ve ınillet hizmetinde toplanır. Her 
lkıeslekte yetişen Üniversiteli için, 
'l'iirk ınilletine ve Türk vatanına 
h~et edecek faydalı bir unsur 
0Inıa1t ideali, Dütün çalışma ha- · 

IOevamı 6 tncı •ahifPdo) 

Jveni Meb'us uklar için Parti Teşkilatın
dan da amzed Gösterilmesi istenece 
• • 

Büyük Kurultaydan Sonra Millet Meclisi İle Beraber Parti ve 
•• 

Halkevleri Geniş Olçüde Faaliyete Sahne Olacaklar 
H 

usust ve mevsuk surette öğrendiğimize göre, 
Cumhuriyet Halk Partisi Riya>et Divanı 
yeni meb'usları tesbit ve ilan etmeden ünce 

Parti teşkilatından da her •İlyönkurul• adına nam
zedler gösterilmesi talebinde bulunacaktır. Parti 
vilayet idare heyetlerince namzedlikleri muvafık 

görülenler Parti Genel Sekreterliğine bildirilecek-

ler ve Genel Sekreterlik hu listelerle birlikte ken

diliklerinden miiracaat eden ve narnzedliklerinin 

vaz'ını istiyenlerin tasnif edilrniı listesini de umu

mi divana arzedecektir. Yeni namzedler, bu şekil

de beşinci mecliste millet vekilliği edenlerle Parti 

ilyönkurullarından gönderilen, kendiliklerinden 

müracaat edenler, Parti umıımi idare heyetince 

namzedlikleri teklif dilenler, umumi reislikçe nam· 

zedlikleri muvafık görülenler arasından seçilecek

tir. Bu meyanda yeni seçimin ve yeni meclisin nıiJ. 

Jet hayatında yeni bir tekimül kaydetmesi temin 

edilecektir. 

Yine öğrendi_i:imize göre, intihabın neticesin
den sonra Parti büyük kurultayı toplanacak ve 
kurultayda alınacak kararlarla bu yıldan itibaren 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkevleri bütün mem
lekete şamil ve geniş mikyasta çalışmağa sahne <>

lacaklardır. Bu çalışmaların birçok değişiklikler 
kaydetmesi variddir. 

ispanya İşi 
Son Safhada 

Yeni Kurulan Madrid Hükometi 
Franku ile Sulh Yapmaya KararVerdi 

General Miyaja ''Artık 
Milli Şefin diin Silivride halk tarafından tezahüratla karşıla nması ve Çatalcada köylü ile hasblhaline dair lntıbalar Dökülmesine 

Kan 
Meydan 
Diyor eisicumhurumuzun Tetki leri Vermeyeceğim,, 

ondra 7 (Hususi) - Mad -

' - n - , ıdd ı Ü ı'.ımet darbesi İs· 

Mi:liŞef BusabahSarayda Beşvekil ve/ n.oinen ~=~\ı§~~fi~~~:~:~:~:~0 

istirahat Ettiler Şehirde Vekiller Kabinesi ~E~:~?.~ ai:~:~:::r:al:. 
G • f • y k 1 lntihab Dairelerinde Dahili ve Nazırı yaba ile General Frankonun tayin 

ez 1 n 1 a p a C a a r. Kalinesko Başvekil edeceğı saıaııiyettar murahhaslar Halkla Temaslarda arasında bir temas vuku bulacağı 
eisicumhur, İnönü bu sabah 
ı;arayda istirah ~t etmiştir. 

Kendileri bugün şehir da -
bilinde bir gezinti yapacaklardır. 

Şile ve diğer mülhakat kazala
nnda da bugünlerde bir tetkik ge
zintisi yapacaklardır. 
DÜNKÜ TEDKİK GEZİNTİLERİ 
İnönü dün saat on üçte Bayan 

İnönü ile birlikle hususi otomo -
billerle evvelii Çe takaya mütea
kıben Silivriye gitmişlerdir. Ken
dilerine Daliye Vekili, Vali, Kü • 
tehya meb'usu Vedid ve yaver • 

!eri refakat etmişlerair. 
Bahçekapıdan geçerlerken ge

çen akşam vukua gelen Sultanha
mamı yangın yerini görmek ar • 
zusunu izhar etmişler ve Ata Re
fik hanın önünde bir müddet te
vakkuf edilmiştir. 

YOLLARDA 
İnönünün geleceğini haber alan 

güzergahtaki köylüler yollara dö
kiilınüşlerdi. 

ÇATALCADA 
Evvela Çatale:(ya vanlınıştxr. 

(Uevamı 6 ın~-ı sahifede) 

Bulunacaklar Bükreş 7 <Hususi)- Başvekil ı ve bunda hükı'.ırnetçilerin muha-
Patrik Miron Kristiyanın ölümü samata nihayet vererek Frankist-

Başvek ilim İz Yakında üzerine yeni kabineyi teşkile Da- !ere teslim alına şartlarll'ı tesbit 
biliye Nazırı ve Başvekil muavini edecekleri anlaşılmaktadır. 

Şehrimize Gelecek ve Kalinesko memur edilmiştir. Buraya gelen haberlere göre bu 

1\1.ühim Bir Nutuk Kalinesko yeni kabinenin lis- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Söylüyecek 
Başvekil Refik Saydam ve İn

hisarlar Vekili Rana Tarhan bu
günlerde dairei intihabiyeleri o
lan İstanbula geleceklerdir. 

(Devamı 6 ıncı sabifrdf') 

tesini bugün Krala verecektir. 

Hırsız 
Zehirci 

Kan dökUlınesinl ist~n 
General Miyaja 

1 SUL T ANHAMAMI FACİASI 1 
Kaçarken Halk 

Tarafından Yakalandı 
Dün Beyoğlunda bir hadise ol

muş, bir dükkana girerek hırsız
lık yaptıktan sonra kaçmakta i

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Afrikada Harb 
Hazırlığı! 

italya Libya'daki 
K vvetlerini Yüzbin 
Kişiye Çıkarı or 

Yangın Yerinde Bir 
Keşif Yapılması 

Kararlaştırıldı 
Müddeiumumi, Yangının Trikotaj 
Fabrikasından Çıktığını Söylüyor 

.. ç gün evvel çıkan Sultan· 

U hamamı yangın yerinde bir 
keşif yapılacaktır. Ancak 

bu keşfin yapılması için yangın 
yerindeki arızaların bertaraf ol
ması beklenmektedir . 

Jlaleb şehrinin iç ~kalelerine ıur bakış 

Haleb ve Civarında 
Karışıklık Çoğalıyor 

Henüz zarar ve ziyan miktarı • 

kat'i olarak teshil edilmemiş. ka- S riyede Bir Türlü Sükunet iade 

Yangın hakkında ızahat veren 
Hikmet Onat 

salar açı lmamış, senedler sa. · ıl · U 
mamıştu. . . . Edilemivor ve Karışıklık Bilhassa 
l\IÜDDEIUJIJUJIIL'JIN BEliANATI J 
Yangın hakkında müddeıumu

mi Hikmet Onat şunları söyle • 

mektedir: 
•- Yangının trikotaj 

fDevamı 6 ıncı sahifede) 

fabrika-

Şimalde Faz/al aşıyor 

B 
eyrut 7 (Hususi)- Suri · 
yedeki karışıklıkların bir 
türlü önüne geçilememek-

ted i~ Memlekette sükunetin av
det etmesi !ihtimali a71<1Jm1ştır. 

{Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 KISACA 1 __ __, 

Zavallılık Yine 
Memurda Kaldı! 

Etrüsk vapurunda şartnameye 
uym1yan 60 nokta varmış. B11J1u, 
uyırunsuzluğu ıörmiyenlerle ya
panlar düşünsünler ve utansınlar. 
Fakat, Etrüsk vapurunun bu ku
surlara yanında açıkta bırakılan 

memurlann memur ve kendile
rine nıaişet iu1kinı aramış ol ... 
maktan ba~ka ne kusurları var
dır ki, kendilerine: 

- Sadece isiniz niha~ et buldu! 
Di~ ip kapı dışına bırakıverdik 

ve .. birer maaş nisbetinde olsun 
ikramiye vermeyi düşiinmedik. 

Arnınn, kime ne derd anlatırsı· 
n12: 

- Kabahat •amur kiirk olmuş 
da kitnse giyiıımcmiş!. 

Dedikleri, ne doğru ... • • 
Libyaya ııeyabat etmesi lfüçok dedikodulara yol açan 

Mareşal Göriıı& (Yazısı 6 ıncı sabif<>de) 
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HADiSELER KARŞISINDA' 
.__------Son Telgraf-· --

SON YANGJNIN 

BİLANÇOSU VE GAZETELER 

S 
ultanhaınaınındaki yangın 

faciası tahkikatı devam e
diyor. Bu müessif hadise · ı 

Bu brıncıya ceza verilecekse, a -
damcağıza yazık olur.. Baksanıza 
öyle bir ekmek yapmış ki, insan
da kaşınmalar hasıl ediyor .. Bil
hassa avuç kaşınması, para gele
ceğine dellilet eder. Demek ki, şu 
günlerde. bütün Bakırköylülere 

piyango isabet edecek, demektir. 

SEYYAR TAMİRHANELER 

nin ehemmiyeti üzerinde duracak 
değilim.. Y alruz, yangının aka -
binde, hadiseyi bütün İstanbul 
gazetelerinden takib ettim. Her 
gazete, öğrenebildiği kadar taf. • YAPMAK LAZIM 
silat veriyordu. Yalnız zarar ve Gazetelerde Denizbankın bir ;. 
ziyan miktarında birbirlerinde!! J.anını gördüm. Yalnız tu haftaya 
ayrılıyorlardı. Aralarındaki fark mahsııs olmak üzere İzmit posta
küçük olsa ne ise .. Fakal b:i 'ıı:aç ları yapılmıyacakmış.. Ne oldu, 
milyon farkla.. İşte size b!rkaç acaba?. Vapur mu kalmadı.. Hep-
gazelenin yazdığı zarar ziyan m:k- si de tamirde mi?. Benim aklıma 
darı: bir fikir 2eldi: Deniz Bankın ne 

Son Telgraf: 5 milyon I:ra, kadar vapuru varsa, hepsinin ya-
Tan: Bir milyon yüz otuz beş nına, bir duba üstünde seyyar bir 

binlira, tamirhane ilave etmeli.. Çünkü, 
Cumhuriyet: 12 milyon lira. nasıl olsa, vapurların tamiri bir 
Haber: 8 milyon lira.. türlü bitmiyor. Bu şekilde, hem 
Cumhuriyet refikimiz, en zen- yol giderler, hem tamir edilirler_ 

gin ve kodaman olduğu için, bu:;· O vakit, bu tamir işini yapan us
le hesah ve para işlerinde küçük talara da, •tamiratı mütemadiye• 
raksmlara bittabi tenezzül etmez. amelesi ismi verilir. 
Onun için zarar ve ziyan diyince, BİZİ MÜTEESSİR EDEN 
hatırıma gelen en küçük rakam -BİR HADİSE OLDU -
12 milyon liradır. En küçük raka- ı 
mı ortaya atan Tan refikimizdir. Geçen cumartesi günü, profe • 
Çünkü, bu arkadaşımızın sahible- sör Köprülü için Üniversite kon
rinden Halil Liıtfi, zarar ve ziya- ferans salonunda merasim yapıl
nın fazlalığına asla razı olmamış- dı. O gece de bir çay ve eğlence 
tır. Hem de kesirli bir hesab çıka- terlib edildL. 
rıldığına göre, yekfuıu mutlaka Konferans salonundaki top • 
Halil Lıiili yapmıştır. Haber re- lantıyı tertib edenler, bu kadirşi-
fikimize gelince: mürüvvette en- naslık tezahürünü, eğer İstanbul 
daze olmaz kabilinden 8 milyon gazeteleri ıolmasaydı, yalnız sa-
rakaınını ortaya atıvermiş_ Mak- !onda mevcud bir iki bin kişiye 
sad işin heyecanını, ehemmiye • duyurmakla iktifaya mecbur ka-
tini göstermektir. lacaklardı. Gnlerdenberi ve me

rasim gnünün akabinde, bütün 
İstantul gazeteleri, bu toplantıya 
sütunlar ayırarak, hadiseyi mil -
yonlarca insana duyurdular. Ya
ni, bir kadirşinaslığın ilanını te
min ettiler. Fakat, ne yazık ki, 
cumartesi gecesi yapılan eğlen • 
ceye aid, gazetelere bir tek da • 
vetiye gelmedi. 

Nihayet itiraf etmeli ki, en doğ
ru rakamı Son Telgraf söylemiş
tir. 

İşte size, yangının bill.nçosu.. 

KAŞINTI YAPAN 

FIRININ EKMEt'ii 

Bakırköyünde bir fırının çıkar
dıl!ı ekmekleri yiyen nekadar Ba
kırköylü varsa, hepsi, geçen gün 
fena bir hastalığa tutulmuşlar .. 
BaşLaını§lıı.r kaşınınağa.. V ücud
lerinde, kırmızı kırmızı sivilce -
ler, kabarcıklar peyda olmuş .. 
Şimdi mesele tahkik ediliyormuş .. 

Bunu, toplantıyı yapanların dal
gınlığma veriyor, bu hadiseden 
de, o eğlenceye iştirak edemedi • 
ğimiz için değil, sırf kalben mü
teessir olduğumuz için bahsetti • 
ğimizi kayde lüzum görüyoruz. 

AHMED RAUF 

IKÜÇÜK HAHERLE_!il 
1ı( Gıl:ıa maddelerinin tağy i ri-. •..• , ıruı . 

ne ı<ar~ı -beledıye yeni tedbirler 
al~caktır. 
•* Terkos terşih havuzlarının 

genış're t,ilrne faaliyetine devam o
ılllııı)aktadır. 
~ BefudJye namına Belediyeler 

Bankasından alınacak beş milyon 
liranın sarfı hakkında Vali Şehir 
Mec!isinin nisan toplantısında mü
saade alacaktır. 

* Adalara verilecek su hak -
kında görüşmek üzere Adalar 
kaymakamı Şevket dün Belediye 
fen heyetine gelmiştir. * Küçük san'atlar kanununa 
aykırı olarak çalışanlar hakkında 
icab eden muameleye tevessül o
lunmaktadır. * Akçakoca limanına bağlı do
kuz tonluk Atay motörü kaptan
sız olarak sefer yaparken yaka -
lanmıştır. 

* Denizbankın İstinye havuz
larında çalışmakta olan amelele
rinin işsiz k_!llmaması için tedbir 
alınacaktır. * Karadenizde biri Şile diğeri 
İkizada istikametinde iki serseri 
maynin yüzmekte olduğu müşa
hede edilmiştir. 

Karadeniz ve Ege denizinde de 
vam eden fırtına sükun bulmuş
tur. Karadenizde bulunan Güney
su vapuru Samsuna gelirken şid
detli bir fırtınaya tutulmuş ve sa
atlerce denizde bocaladıktan son
ra güçlükle Sinop limanı.na iltica 
etmiştir. Bu sebebden Güneysu 
ancak bugün limanımıza gelebil
miştir. 

Sinobla Boyabad yolu kardan 
kapanmış ve münaka!atın temini 

Halifenin Sarayında 1 
l.._B_ir_i_s~_n_ır_oı_G_üz_e_li_, 
Taı·ihi Roman: No. 15 

Haccac bunu duyunca: 
- Medinelileri kışkırtan ada • 

mın k iru olduğunu şimdi anla -
dım .. 

Diyerek atına bindi .. Adamla -
rına katilin derhal buldurulması 
için şiddetli emir !er verdi. 

O gece sabaha kadar Medineyi 
ve şehir civarını aradılar. Zil -
beyr'in yeğenini ele geçireme -
diler. Haccac hiddetinden uyku 
uyumuyordu. 

Zübeyrin yeğeni amcasının in· 
tlkamıııı alarak Medineden kaç
mış ve Haval'iç kabilesine iltica 
etmişti. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Haccac bu hadiseden sonra, şid
det ve işkencesini büsbütün art
tırarak, Medinede ileri gelen aile
leri tazyik ve lehdid etmeğe, mal
larını yağma ettirerek kendine ta
raftar toplamağa çalıştı. Valinin 
yerine ondan daha zalim birini bı
rakıp tekrar Mekkeye döndü. 

Haccac, Zübeyrin yeğeninin Ha
variçlere iltica ettiğini yolda ha
ber almıştı. Fakat, Medineden ay
rılırken yanında sekiz on muha
fızdan başka askeri yoktu. Hava
riçlere hücuma ecsaret edemedi. 
Bu kabilenin karargahı hem me
dineye uzaktı, hem de Havariçler 

~. 1aarif 
Şurası 
Hazırlığı 

PO L • 
1 

Ve .. Mahkemeler 

Muallim 1 oplantıları 
Devam Etmektedır 
Şehrimizde bulunan orta mek

teb ve lise muallimlerinin, bir 
müddet evvel İstanbul kız lise -
sinde maarif müdürü Tevfik Kutun 
riyasetinde bir toplantı yaptıkla
rını yazmıştık. Bu toplantıda türk
çe kitablar üzerinde tetkikler ya
pılmış bu hususta raporlar hazır
lamak maksadile beşer kişiden 

mürekkeb üç komisyon teşkil e
dilmiştL Komisyonlar derhal faa· 
liyete geçmiştir. 

Bu üç komisyon, o vakittenberi 
türkçe -ders kitabları üzerinde 
yaptıkları tetkiklerden sonra var
dıkları neticeyi tesbit etmişler ve 
raporlar hazırl.amışlardır. İstan -
bul kız lisesinde dün bir toplantı 
daha yapılmıştır. 

Bu toplantıya, maarif müdür 
muavini Rüşdü riyaset etmiştir ve 
müzakere saat ikiden beşe kadar 
sürmüştür. 

Toplantıda üç komisyonun ihzar 
ettikleri raporlar okunmuş, ted • ı 

kik edilmiş ve icabları görüşüle-J 

rek maarif şiırasına arzedilmek ü
zere Veklilete gönderilmesi tas • 
vib edilmiştir. Raporlar birkaç 
güne kadar Vekalete takdim edil
miş olacaktır. 

Maarif şiırasında görüşülecek 

meselelere esas olmak üzere şeh· 
rimizde yapılmakta olan toplan -
tılar devam etmektedir. Dün de, 
Noterdam Dosyon lisesinde ecne
bi ve ekalliyet okullar öğretmen
leri ve müdürleri, maarif müdürü 
Tevfik Kutun başkanlığı altında 

bir toplantı yapmışlardır. 
Bu toplantıda ekalliyet mek • 

teblerinin müfredat programla • 
rı.na, okutulan türkçe kitabları -
na ve sair hususata dair müzake
reler yapılmış ve neticede 14 mart 
salı günü, son bir defa daha top • 
!anılması kararlaşmıştır. 

---<>-

Yeni Secim • 
Müntehibisani intihabalının a-

yın yirmi birinde yapılacağını yaz
mıştık. Meb'us seçimi martın yir
mi altıncı pazar günü yurdun he~ 
tarafında yapılacaktır. Parti n ım
zedleri bir iki gün evvelden iliı.n 
olunacaktır. Cumhur Başkanımız 
Ankaraya avdet ettikten sot>ra 
Parti idare heyeti toplanacak, 
meb'ııs namzedlerini kendis.ne 
arzedecektir. 

KISA POLiS 
HABERLER] 

Pazarlıkta 
Hiç 

Uyuşamadık 
Ceketi Satmak İçin 
Başka Dükkana Gitti 

- Adın ne? 
- Koço. 

- Babanın adı? 

- Apostol. 
- Soy adın? 
- Çalışkan. 

- Çalışkan mı?. Burada •Hiç 
durmaz• yazılL 

- Evet, hem çalışkan, hem de 
hiç durmaz. 

- Canım öyle şey olur mu? Bir 
adamın bir soyadı olur, iki değil. 

- Öyleyse, hiç durmaz, yazın!. 

İkinci sulh ceza hakimi gülüm

sedi: 
- Tam kendine göre soyadı 

almışsın! Hiç durmaz! Mütema
diyen yankesicilik yaparsın, de
ğil mi? 

- Hayır be beğim! Biz nerede, 
yankesicilik nerede? 

- Demek bunun 4 lirasını sen 
vurmadın? 

- Tabii, iftira ediyor. İnan ki 
bu işde ben suçsuzum. Bundan bir 
ilti ay evvel, bir gün elbiseci Yu· 1 

sufun dükkanına gitmiştim. Yu
suila şuradan, buradan konuşu
yorduk. Bir ara, dükkana biri 
geldi. Elinde bir c~ket vardı. Yu· 
sufa: 

•- Bunu kaça alırsın?• diye 
sordu. Pazarlığa giriştiler. Yeni 
gelen 525 istedi, Yusuf 4 lira ver
dL Ondan sonra beyim, öteki ra
zı olmadı, dükkandan çıktı, gitti. 
Ben kat'iyyen onun parasını çal
madım. 

Koçodan sonra Yusuf dinlendl 
Hakim, suçlu Koçoyu işaret e-

derek, şahide sordu: 
- Bu adamı tanıyor musun? 
- Evet. 

- Tabii onun hırsız oldllğunu 
da biliyorsun değ i l mi? 

- Hayır, ben onu namuslu bir 
adam olarak tanırım. 

- Haydi canım saklama. Koço
yu ben bile tanıyorum. Sen onun 
ne mal olduğunu, polisden de, 
benden de iyi bilirsin! 

- ........ . 
- Bu adam, şunun 4 lirasını 

çalmış; sen bu hadise hakkında 
ne biliyorsun? * Sarıyerde oturan Maksud is- - O gün Koço dükkanımda i-

minde bir çocuk oyun yüzünden di. Bu adam geldi. Bana bir ceket 
çıkan kavga neticesinde arkadaşı satmak isledi. Fakat pazarlıkta 
Osmanı taşla başından yaralamış- uyuşamadık. Başka bir diikkana 
tır. gitti. Sonra aradan 011 dakika geç-

* Sürücü Mevliıdun idaresin- meden tekrar geldi ve 4 lirasının 
deki yük arabası Ankara cadde _ çalındığını söyledi. Benim ha -
sinde Mehmed kızı Ayşeye çarpa- dise hakkındaki maliımatım bun
rak muhtelif yerlerinden yara - dan ibarettir. 
lamıştır. Koçonun mahkemece suçu sa-

ı-------------- bit görülmediğinden beraatine 
için karla kaplı yolları temizi~ - karar verildi. 
mek üzere amele çıkarılmıştır. 

çok kalabalık ve muharib insan
lardı. Sahabenin evladlarını her 
zaman himayeye hazır ve amade 
olduklarını ilun etmişlerdL 

Haccac yolda giderken: 

- Elbette günün birinde ben 
sizden de intikam alırım. Haydi, 
şimdi meydanı boş bulmuşken, 

atın ı zı koşturunuz! 

Dedi ve Mekkeye geldL 

* HALİFENİN KARDEŞİ ÖLÜNCE 

Haccac, Medineden Mekkeye 
gelince, Halifenin kardeşi olan 
Irak valisi Beşir bin Mervanın öl
düğünü duydu. 

Haccac, Mekkede kısa bir za
man kaldıktan sonra, Şama döne
cekti. Bu sırada Irak valisinin ö
lümile başlıy an ihtilal gittikçe bü
yüyordu. Haccac Irak ihtilalini 
duyunca harekete hazırlandı. Ha
lifeden kendisine gelen bir mek
tubda: 

•Hicazdan hemen Iraka git ve 

M.B. 

oradaki ihtiliilcileri tedib ederek 
sükıln ve asayişi tesise çalış!• 

Deniliyordu. 

Abdülmelik •ehli !rakın hak
kından ancak Haccac gelir!• di -
yordu. Zatrn Haccacın adını du -
yan Iraklılar Haccac gelmeden 
korkmağa başlamıştı. Irakta boş 
yere kan döklilüyordu. Iraklılar 

Halifenin idaresi altında yaşamak 
istemiyordu. Irakta sık sık çıkan 
ihtilillerin sebebi bu idi. Yerliler: 

•- Biz kazanıyoruz .. Halifenin 
adamlarına ne diye vergi vere -
lim?. 

Diyor !ardı. 
Garibdir ki, Haccac Mekkeden 

yola çıktığı zaman yanında yirmi 
muharib bile yoktu. Irakda ve 
Irak civarında hareketsiz kıa.lan 

Halifenin ordusu ihtiliili bastıra
mıyordu. 

Haccac yola çıkarken: 
- Oradaki ordu bana yetişir .. 

Buradan yeni asker götürmeğe 

Memurlara 
Rüşvet Teklif 
Etmiş 

Etiket Kaçakçılığı 
Yapan Bir Adam 
Mağazasında kaçak etiket bu

lan memurlara, kendisini mahke
meye vermemeleri için, rüşvet 

teklif eden Marpuççularda Ala -
cahamamda kadın tuvalet eşya

sı imalathanesi sahibi Haygazın 
muhakemesine meşhud suç4ır 

kanununa tevfikan dün öğleden 
evvel, asliye dördüncü cezada 
bakıldı. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Haygazın -imal ettiğı pudra, 
dudak boyası gibi eşyanın fazla 
satılmasını temin için Avrupauan 

maruf Pıver ve Koli fabrikaları
nın etiketlerini getirterek, mal -
!arını bu etiketlerle piyasaya çı

karmaktadır. 

Birkaç glin e:vvel, keyfiyet ıtıu· 

hafaza teşkilatı tarafından haber 
alınmış ve Haygazın ıınalatha · 

ll<'sine araştırma yapmaları tçiı; 

birkaç memur gönderilmiştir. 

İmalathane sahibi, her ne ka
dar: 

- Mallarıma dokunmayın..... 

demişse de araştırmaya engel o
lamamıştır. Ve biraz sonra kaçak 

etiketler meydana çıkarılmıştır. 

Elaygaz, \kurtulmak, işin ~çin

den sıyrılmak ıçin memurlara 50 

şer lira rüşvet teklif etmış ve me
memurlar da cürmümeşhud yap
mışlardır. 

Dünkü duruşmada Haygaz, su

çunu inkar etli: Kat'ıyyen etiket 

kaçakçılığı yapmadığını, bunun 
Piver fabnkasının bır tertibı ol

duğunu ileri sürerek ,memurlara 
da hakaret etmedığini ve kendi

lerine rüşvet teklif etmediğini id
dia etmiştir. 

Müdafaa şahidlerinin dinlen -
mesı için duruşma çarşamba gü
ntıne oırakıldı. 

Otel Hırsızı Yakalandı 
Muhtelif otellere girerek hırsız

lık yapmaktan suçlu olarak ad
liyeye teslım edilen Abdurrahman 

Ziyanın muhakemesine dün as -
!iye üçüncü cezada başlanmıştır. 

Ziya suçlarını inkar etmiş muha

keme şahidlerin celbi :çin başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Ş3pka Hırsızı 

Yenicamide namaz kılmakta o· 
lan Salahaddin adında birinin 

şapkasını çalarak kaçmakta iken 
yakalanan Zeki adında biri dün 

asliye 4 üncü ceza mahkemesinde 
2 ay 20 gün hapse mahkıim olmuş 

ve derhal tevkif edilmıştir. 

lüzum yoktur. Anlaşılıyor kı, I -
raktakı ordumuz başsız kalmış -
tır, demişti. 

Gerçi Elharıs, Iraktakı ordunun 
başında bulunuyorsa da, yeni ge
len haberlere göre bu değerli ku
mandanın son günlerde hastalan
dığı ve çadırından dışarı çıka • 
madığı muhakkaktı. Zaten Irak a
sileri de Elharıs'in hastalığından 
istifade ederek, Halifenin memur
larını kesmeğe başlamışlardı. 

Ordunun başsız ve kumandasız 
kalınası ne fecidi.. Muharibler Ki. 
me tabi olacağını, nereye ve ne 
zaman hücum edeceğini bilmiyor
du. Zaten muhariblerin bir kısmı 
da harbden bezmişti. Kumanda -
nın hastalanması da askerin ma
neviyatını bir hayli kırmıştı. 

Haccac Iraka varınca, orduya 
gitmeden, bir kuakol noktasından 
aldığı iki yüz atlı ile (Kiıfe) ye ye
tişti.. O gncu mq idi. Şehrin bü
yük meydanında toplanan asiler, 

Belediyede 
Yeni Yıl 
Bütçesi 

Yapılan İş~er Her Ay 
Kontrol Edilecek 

Yapılan tetkiklerden bu zamana\ 
kadar İstanbul kazalarındaki imar 
hareketlerinin plansız olarak iler
lediği anlaşılmıştır. Bilhassa büt
çede sık sık yapılan münakaleler 
işlerin seyrinde gitmesine engel 
olmaktadır. Yeni sene faaliyetin
de bu gibi mahzurlar tamamen or· 
tadan kaldırılacaktır. 

Yeni sene bütçesinde her kaza 
her ay yapacağı işin mahiyetini 
göstermiş olacaktır. Mesela nisan 
ayında Kadıköy kazasında yapı -
lacak işler belli olacak, ayın so -
nuncu günü yapılınıyan iş kalmı
yacaktır. Her ay bidayetinde ka· 
zalar bir ay evvel yapılan işleri 1 
valiye bildireceklerdir. 

Bir Kadın Diri 
Diri Yanıyordu 

Dün Silivrikapıda yaşlı bir ka
dın diri diri yanmaktan güç hal 
ile kurtarılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Silivrikapıda Divin caddesinde 
37 numaralı harab ve metrılk bir 
diikkanda kimse>ız Zeynep adın
da ihtiya:· n:r kadın otur'll:ıkta • 
dır. Zeynep ~ ~n öği"Y~ doğru v ·ı·ı 

taktan kalkmış tenekede bulunan\ 
bir parça kö;niirü m:ıngala koyup '! 
ateş1edii<.. tnn so:ı :a :.et< •:lL.· yatağa 

girmiş ve uykuya dalmıştır. Bu 
sırada mangaldan sıçrayan kıvıl

cım önce yatağı. daha sonra yor
ganı tutuşturmuştur. 

Birdenbire uyanan Zeyneb bu 
feci vaziyet karşısında feryad et
miye başlamıştır. Zeynebin fer • 
yadı üzerine gelen komşular ih
tiyar kadını ate~ içinde bulunan 
yataktan kaldırmak suretile mu
hakkak ölümden kurtarmışlar ve 
ateşi de söndürmüşlerdir. 

Meş'hutSuçlar 
Kanununun 

Neticeleri 
Meşhud suçlar kanununun baş

ladığı 1/10/936 dan o yılın sonuna 
kadar İstanbul ve mülhakatı as
liye mahkemelerine 390, 37 sene
sinde 1160, 38 de 868, sulh mahke
melerine 36 gayesine kadar 1709. 
37 de 5122, 38 de 4505 meşhud suç 
vak'ası gelmiş ve kapra bağlan
mıştır. 

38 senesi içinde, ahkamı umu
miyeye tevfikan gelen ve çıkan 
davalar ise 37 den devredilenler 
dahil olmak .şartile şöyledir: 

Ceza mahkemlerine gelen 19700 
çıkan 19688, hukuk ve ticarete ge
lenler 30640 çıkanlar 17883. 

İcra dairelerine gelen 40981 çı· 
kan 45961 dosyadır. 

Müddeiumumiliğe 127563 me -
sele gelmiş, 127204 iş intaç edil -
miştir. 

o civardaki Halife askerlerini de 
katletmeğe karar vermişlerdi. 
Haccacın şehre girer girmez 

yüksek bır yere çıkarak, tarihde 
meşhur hutbesini irad etmeğe 
başlaması, asileri birdenbire hay
retten hayrete düşürmüştü. 

- Biz, Haccacı.n buraya gelece
ğini ummuyorduk. 

Di)lerek 'tirbırlerine bakışıruı.
ğa ve fırsat buldukça meydandan 
kaçışmağa başladılar. 

Haccac o kadar beliğ ve mües
sir bir hitabede bulunmuştu ki, 
biraz önce yukardaki kararı veren 
asiler birer birer silahlarını atarak 
Haccaca itaat ediyordu. İki saat 
içinde şehirde sükiınet ve asayiş 
teessüs etmişti. 

Haccac, bu müessir nutku sa -
yesinde asilerin ellerinden kılıç

larını ve cenbiyelerini almağa ve 
şehri kendi askerile çevi.ıttmeğe 

muvaffak olduktan sonra, asilere: 

(Devamı varJ 

ftalya'nı "Tabii 
Emelleri,, 

Yma: Ahmed Şükrü ESMEI' 

Kont Ciyano, İtalyanın ctabU 
emellerinden• bahseden nutkun~ 
söyliyeli aradan aylar geçmişti!· 
Nutka muhatab olan meclaı, eğe! 
yanılmıyorsak, ilga edildL Ve ()' 
nun yerine korporasyonlar ve fa• 
şistler meclisi teşkil edilecektıf· 
Son içtimalarının birinde söyle
nen bu nutuk esnasında meb'uS· 
lar, •tabii cmellerın• ne olabile
ceğini şu bağırışmalarla anlatmal 
istemişlerdi: 

- Cibuti, Korsika, Nis, SavuB 
ve Tunııs. 

Bundan sonra da İtalyan mat• 
buatı aylarca tabii emellerde~ 
bahsetti. Fakat hala İtalya tab11 

emellerı.nin ne ola,b ,leceğini Fr~ll' 
saya resmen bildirmiş değildı1• 
Mussolini, Romayı ziyareti sıra• 
sında Fransa ile müzakereye gt' 
rişmelt için İspanya meselesin•~ 
tasfiy<> ~lmesini beklediğiP1 

Çemberlayn'e söylemişti. öte' 
denberi bilındiği gibi de İtaly•Y' 
göre tasfiye Fran konun zaferi de
mekti. lşte Franko zafer kazaP ' 
mıştır. Acaba İtalya Fransa ile 
hesaplaşmak istiyecek mi? Yol»J 
vaziyPti he!1ÜZ olgun görmediğil1' 
den daha b ir müddet beklivecc~ 
m;? Mussolininin bu meseled~ 8' 

zami derecede ihtiraz gösterdi, 
meydandadır. İtalyanın Fraıı'•' 
ılan alacaklı olduğu Fransa tar'" 
fından da prensip itibariyle ~ı· 
bul !'dilmiştir. Fakat ne m.ıctı! 
alacaklı? Fransa 19:!5 senesir.r.e 
imzaalnan Mussolini - Lava! nıll' 
kavelesiyle tayin edilen mi!:'j'. 
borçlu olduğunu kabul ediyor. 
talya, mukaveleyi reddettiğ.ndeP 
bunu kafi görmüyor. Fakat he ' 
nüz hesap ı;usulasını da verme · 
miştir. 

Mussolininin pusulayı hazırla' 
makta bu derece tereddüt etı:ııl!' 
si, kendisinin de bunun miktarı 
hakkında henüz karar vermedi' 
ğine delalet eder. Belki de nıik' 
tar, siyası vaziyetin inkişafıP8 

göre az veya çok olacaktır. J11u'.' 
solini İspanya harbinin nHı.ayetı· 
ni bııkliyordu. Almanyanın yal' 
dımını temine çalışıyordu. tng 1j 
tereden ve Polonyadan bıtar8 

kalacaklarına dair vait almıya U~ 
raşıyordu. Bunların bazısında ~
vaffak olmuş, bazısındaki mu"~ 
fakiyet derecesi ümit ettiğ i kadır 
değildır. Bazısında da h iç muvs~: 
fak olmamıştır. Almanyadan •· 
dığı yardım vadi kat'i görünüyor· 
Fakat buna mukabil İng !tere de 
•hayali menfaatleri • taarruza u~· 
rad;ğı takdirde Fransaya ya rd"~ 
vadetmıştır. Bir Fransız - Alrtls 
harbinde Polonyanın bitaraf k"' 
lacağı da belli değildir. Franko ' 
nun zaferi ltalyaya beklediğ i !"'.' 
dar büyük yardım temin edecc
şüpheli görünüyor. Çünkü fogil• 

·ıı tere ve Fransa derhal Franko ı 

normal münasebetlere girişmio ' 
!erdir. Ve Fransa Frankonun )ıO' 
ca'1nı Burgos'a sefir olarak yoll3' 

mıştır. 

Bu vaziyette •tabıi emeııcri·r 
izahına hazırlık olmak üzere, 
talyanın Trablusgarb'a asker se''" 
ketmiye başladığı bild 'rilmekte' 
dir. Hatta Avrupadaki topraklsrı 
üzerinde de seferberlik yaptıP 
bile rivayet edilıyor. İtalyanın b'

1 

siyasi ve askeri hazırlıktan soot1 

Fransayı ve İngiltereyi yeni b~ 
·Münih• karşısında bırakacs~· 
tahmın ediliyor. 

Acaba İngiltere ve Franesa b0, 
vaziyet karşısında ne yapacaklar· 
Filhak:ıka zahiri manzaraya b8' 
kılacak olursa, İngiltere ve Fr~P' 
sanın veni Afrika Münihi kaıi1' 
sında boyun eğmemiye azmetti~' 
!eri netıcesine varmak !azını ge
liyor. İngiltere bu defo Frans•l'3 

k~tegorik olarak yardımı vadet'. 
miştir. Fakat mes<:'le görüldii.~" 
kadar vazıh değildir. İngilterenır, 
Fransaya yardım vadetmesi, su 
hu korumıya çalışmıyacağına de' 
!alet etmez. Bugün iktidarda bV' 
lunan İngiltere hükiınıetinin P~ 
litika tabiyesini yakından tetC<ı~ 

(Devamı 6 ıncı sahife~ 

Karısının İsmi 
Nr.sreddln Hocaya blr riin. sor 

1 

maşlar: 

- Kanrun ismi nedir?. 
- Vallahi hatınmda detll •• 
- Yaba nasd olur! İnsan karısıW' 

ismini bilmez mi?. 
- Geçlnmeie cönliim yok ki... 80"' 

rayım .. 
tlsküdar, Ziya sııa' 
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Yeni Mevsim Yaklaşıyor - -
Seyyahlar Otobüsle 
Şehirde Gezdirilecek 

Tercümanlar Otobüslerin İçinde 
Seyyahlara İzahat Verecekler 

Seyyah mevsimi yavaş yavaş 
Daşlamaktadır. Bu sene şehrimi
zi geçen senelere nazaran daha 
fazla seyyah ziyaret edeceği an
l~ılmaktadır. Belediye türizm 
ŞUbesi bu hususta 13zmıgelen ter
tibatı almaktadır. İngilizce, Fran
sızca, İtalyanca ve Almanca bro
şiirlerlerin tab'ı bitmiştir. Aral?; 
Ça broşürlerin basılması devam 
etmektedir. Yaz aylarında fazla 
sıcaktan kaçan sıcak memleket 
zenginleri Akdeniz kıyılarındaki 
diğer şeh i;lere koşmaktadır, Be
lediye sıcak memleket türistleri -
~in yaz aylarında Boğaziçine ve-

ya Adalar gelmesini temin etmek 

için faaliyete geçmiştir. Bu bu -
susta Denizbank ve Şirkııti Hay
riye ile temaslar yapılacaktır. 

Seyyahların İstanbulu güzelce 
gezmeleri ve görmeleri için Av
rupada olduğu gibi otolar satın 

alınacaktır. Her oto 20 - 30 seyyah 
alabilecektir ve her birinde mü

teaddit tercümanlar bulunacak 
oto şehrin sokaklarını dolaşırken 
tercümanlar yüksek •esle izahat 

vereceklerdir. Denizde de ayrıca 
bu maksatla motörler tahsis edile

cektir. 
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Yılan Hikayesi 

1 braç mallarımızın yabancı mem
leketlere sevki hakkında geçen 
gün salilıiyettar bir zatın yaz.. 

dığı bir etüd yazısını okuduk. İti· 
raf edelim ki, yüreğimiz sızladı. 

O etüdden anladığınllz şu idi: 
İhraç ettiğimiz mallar, vapurn -
muz olmadığı için, günlerce, haf
talarca İstanbul limanında bek • 
}emeğe mecburdur. İhracat malla
rımızı yabancı vapurlarla ve çok 
pahalıya ve gayet ağır vasıtalar
la gönderiyoruz. Geçen bu uzun 
bekleyiş ve nakil zamanı içinde, 
piyasa dağişebiliyor, mal bozula
biliyor. Bizden mal alan yabancı 
tüccBTın belki de hevesi kaçıyor. 

Yıllar var ki, İstanbul limanı
nın ve ihracat mallarımızın sevki 
bir yılan hikayesi olmaktan kur
tulamamıştır. 

Artık kurtaralım, diyoruz • 
BCKHAN CEVAD 

1 ŞEHRiN SÜT IHTIYACI 1 

İstanbul Yakında iyi 
Süte Kavuşacak 

lıelediye Mandıra/ardaki Suları 
Tahlil Ettirmiye Başladı 

1 
stanbul<jla açılan süt fabri
kasının inşası esnasında be
lediye ile dev !et Ziraat Ku-

rumu müştereken hareket ede
cektir. Süt fabrikasında muh -
telif tfiltimhaneler bulunacaktır. 1 
Süt, ~andıralardan tedarik edi
lecektir. Her mandıranın bir 
baytar ve bir doktoru olacak • 
ancak sütler bunların nezareti al-
tında sağılarak güyümlere kona
caktır. 

Sıhhiye Müdürlüğü fabrika te
sisine kadar sütlerin daha temiz 
bir halde şehre isalesi için şimdi
den tedbir alacaktır. Her mandı
ranın kullandığı sular tesbit e
dilmekte, kimyahanede tahlilden 
geçirilmektedir. Kabili şürb ol -

mıyan suların mandıralarda kul
lanılmasına izin verilmiyecektir. 

İktısat Vekiıleti temiz süt işin
de açmış olduğu mücadeleyi tam 
muvaffakiyetle bitirmek için pe
rakende süt veren hayvan bes -

lenmesine izin verilmiyeoektir. 
Oraya buraya dağılmış, ahırlar 

ortadan kaldırılacak, bir araya 

toplanacaktır. Devlet Ziraat Ku
rumunun hususi tertibatı ile man
dıralardan alınacak sütler fabri
kaya getirilecek, takim edildik
ten sonra yine hususi tertibatla 

şehrin her tarafına dağıtılacaktır. 

Çocukların taze süt içmel~i i
çin ayrıca hususi tertibat vücude 

getirilecektir. 

Arab·aıarın 
Geçeceği 

Yollar 
Ancak ikinci Sınıf 
Caddelerden Geçe 

Bilecek 
İstanbulun birinci sınıf cad -

delerinden mühim bir Jµsmı beş 
yüz yedi bin lira> ile tamir edile
cektir. Bu işi üzerine alan müte -
ahhit gecikmekte olduğundan 

yolların tamiri geç kalacaktır. 
Belediye bu yolların inşası ta -
mamlandıktan sonra diğer yolla
rın inşasına geçecektir. Şehir 

yollarının ikinci ve üçüncü dere
cede olanları en evvel tamir gö
recektir. Fen heyeti bu yolların 
listesini hazırlamaktadır. 

• 
llA aT .lt3t 

KA DANA 
üyük ~arb esnasında, Mo
danya ıskeleslnde, iki top
çu kaclanasını gemiye bin

dirmek için, bir Alman zabitinin 
nezareti altında, boyları ikişer 

metreye yaklaşan iki Alman ne
feri, dakikalarca uğraşıyorlar_ 

Kadanalar, iskeleden vapura uza
tılan tahtalar üzerinde, imkanı 

yok ilerlemiyor, ürküyorlar, şa

ha kalkıyorlar. 
İki kuvvetli Alman neferi, hay. 

vanları zaptedemiyor, vapura so- · 

kamıyor. 

Vapurun güvertesinde, üstleri, 
b~an pejmürde, zayıf, uzun 
boylu iki Me]mıedcill bu sahneyi 
seyretmektedir. 

Mebmedlerden biri arkadaşına: 
- Yazık be.. diyo•.. 1ıısan tu· 

tunca sokar lçerL 
Arkadaşı da, ayni likirde oldu

ğunu söylüyor. 
Bu muhavereye, bir Türk zabiti 

kulak misafiri oluyor. İlk iddia
da bulunana dönerek: 

- Sen yapabilir misin, diyor. 
- Yaparım efendim .. Şehir Su Depoları 

·naima Do lu 
B u lunacak 

Türk Kuşunda 
Talebe Adedi 
Fazlalaşıyor Burdur' da Yardımlar 

At arabalarının inşa edilmekte 
olan asfalt caddeleri pek ça~uk 

harap edeceği anlaşılmıştır. Bu 
gibi arabalar bundan sonra birin
ci sınıf caddelerden geçirilıni -

yecektir. At arabaları ikinci ve 
üçüncü sınıf caddeleden geçirile

ceğinden yollann biran evvel ta
mirlerine zaruret hasıl olmakta -
dır. 

Kaymakamlar da bu işde bele
diyeye müzaheret ed~ektir. 

- Sonra bizi utandırma .. 
- Ölürüm, yapanın efendim. 
Haydi öyle ise... 

Ahşab Binaların Bulunduğu 
Semtlerde Yollar Çapraz Olacak 

Tiirkkuşu bu- sene geçen yıl 
olduğu gibi Temmuz ayında faa
liyete başlıyacak ve bütün şube
lerde havacılık kampları açıla -

caktır. Türkkuşuna yazılmakta 

olan talebe mikdarı büyük bir 

nisbette artmakta olduğu için İn
önü kampı tesisatı ihtiyacı karşı

layamamakta ve bu sebeple şu

belerde de kamp kurulması mec
buriyeti hasıl olmaktadır. 

S 
on yangında susuzluğun da 
mühim bir funil olduğunu 

yazmıştık. İtfaiye yangın 
Yerine gelerek tam bir faaliyet 
göstermişse de musluklardan 
kafi mikdarda su alınamamış, de
niz suyunun yardımına koşul -
ınuştur. 

Belediye yangınlarda baş gös
te:en susuzluğun önüne geçmek 
ıçın esaslı bir tedbir alacaktır. 

Sular İdaresi yangın muslukla -
tının sayıSlm çoğaltmak üzere 
pek yakında faaliyete geçecek -
tir. Şehri geceleri yıkamak için 
tramvay caddelerinde her elli 
ınetrede bir musluk açılacaktır. 
Bu musluklardan yangın anında 
da istifade edilecektir. 
İstanbulun birçok taraflarında 

Etrüsk 
Tahkikatı 

Daha Bitmedi 
Etrüsk vapurunu yeniden tet

kik edecek ikinci Alman heyeti 

§ehriınize gelmiştir. Heyet, gıi -

verte, makine ve kazan mütehas

sıslarından mürekkebdir. Etrüsk 

Şartnameye 60 muhtelif cihetten 

Uymamakta, aynca kazanlar da 

çürük bulunmaktadır. Vapurun 

ınüvazenesizliği de mühim nok -

sanlardan sayılmaktadır. Müt.. -

hassısların tetkikatı bittikten son

ra geminin tadiline geçileceklr. 

İktısad VeJta.letnıin gönderciiJi 

heyet tetkikatını bitirmiş, AnKa

raya dönmüştür. 

metrı'.ık su depoları vardır. Bele
diye bu depolardan istifade et -
mek için tetkikler yapmaktadır. 
Her su deposu temizlenecek, ter
kos tesisatı ile borular vasıtasile .. 
birleştirilecek içlerine su doldu-
rulacaktır. Yangın anında itfaiye 
doldurulmuş su depolarından is - ı 
tiiade edecektir. 

İstanbulun sokakları itfaiyenin 
vazifesini 1-'yıkile yapma.sına 

mani olmaktadır. Bilhassa ahşap 
semtlerde caddelerin bu iş için . 
çapraz alınası lcizım gelmekte -
dir. 
Şehircilik mütehassısı Prost, 

plfınında bu nokta üzerinde e -
hemmiyetle durmuştur. Ahşap 
binalar la dolu semtlerin caddele
rine çapraz vaziyet verilecektir. 

Bugüne kadar yapılmış olan 
kayıtlar geçen sene ayni devrede 

kaydolanların sayısından en az 
iki misli fazladır. Bundan başka 

G. Antep, Balıkesir ve Denizli li
selerinde Türkkuşuna üye kay

dına başlanmış olduğu için bu se
nenin mevcudu geçen seneye na
zaran üç dört mislidir. 
Tyrkkuşu eski şubeleri bulun

dukları yerlerde hava kampları 

hazırlığına şimdiden başlamışlar

dır. G. Antep, Balıkesir ve Deniz
li talebesi de İnönüne getirilecek

tir. 
Türkkuşu eski şubeleri bulun

nün Maarif Vekaletine müracaat 

Siloların ederek mekteplerden müzaheret 
ec!ilınesini istediğin! yazJD.1'itık. 

Sayısı Bir Haber aldığımıza göre Maarif Ve 
kiıleti bu müracaatı ehemmiyetle 

Misli Artıyor nazarı itibare almış ve mekteple
re bir tamim yollamağa karar 

Memleket hububatçılığının i - vermiştir. Bu tamimde mektep 
lerlemesini temin için büyük bir müdürlerinin talebeyi Türkkuşu 
gayret ve faaliyetle çalışılmak - derslerine göndermek üzere mü-
tadır; bu hususta belli başlı bir a- saade vermeleri bildirilmektedir. 
dım olmak üzere Silolarımızın 1============== 
kapasitesini yüz bin tona çıkara
cak bir kanun projesi hazırlan-- -
mıştır. Bu surette silolarımız bir 
misli daha arttmlınış olacaktır. 

Bundan miıda, diğer alakalı ma 
kamlar, silolarımızın mevcut ka
pasitesini iki yüz bin tona yük -
seltecek mühim bir proje hazır
lamışlardır. Bu programa göre 
silolarımız ihracat, temerküz ve 
tevsi, toplama, sevk kısımlarına 
ayrılmakta ve ayrıca stok ambar 
ları yapılmaktadır. Bundan baş-

ka ilave suretile stok silolarımız 

11 bin ton olacaktır. 
Yekt'.ınu 80 bin tonu bulan bu 

silolardan başka bir de toplama 
ve stok ambarları yapılacaktır. 

Memleketimizin muhtelif yer].,.., 1 
rinde yapılacak olan bu ambar -
!arla toplama ambarlarımızın ye 
kiınu 45 bin tonu bulacaktır. Böy
lelikle silolarımız mevcutlarla 
ııeraber 200 bin tona yükselecek 
memleketin en mühim davala -
rından biri halledilmiş olacaktır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

İstanbulda maiyetinizde kimse - \ 
cikler kalmıyacak ... 

- Bundan ne çıkar?. 

- Paşam; yeniçeri haytaları 

durmadan fırsat kollarlar... A -
halıyi de aleyhimize fışkırtıp du
rurlar... Padişahın zamirini de 
bir tarafa koyarsak kuvvetlerimi
zi İdris Paşa üzerine yollamak 
her halde mülahaza değer bir 

şeydir. 

1'o. 92 

Sabah oldu. Alemdar, mutadın 
hilafına derhal giyindi ve divana 
giti. 

İlk işi; Boşnak Ağayı huzuruna 
çağırmak oldu. Emrini verdi: 

- Ağa; maiyyeliru al! On beş 
bin kişilik bir kuvvetle Vidin Va
lisi İdrisin üzerine yürü ve ma
iyyelile beraber bu herifi orta -
dan kaldır .. Başını keserek İstan
bula getir ... 
Boşnak ağa, cahil bir zorba ol

makla beraber ku !ağı delik etra
fını görür ve sezer bir adamdı. 
Paşasının verdiği bu emir karşı
sında biraz duraladı. Ve müla -

Yazan: M. Sami KARAYEL 

hazaya daldı. 

Alemdar, Boşnak ağanın dura
ladığım görünce sordu: 

- Ne o, yoksa İdris herifin üze
rine yürümekten korkuyor mu -

sun?. 
Boşnak ağa, Paşasının sözlerine 

bıyık altından güldü. Ve: 
- Paşam, İdris te kim oluyor?. 

Sayenizde bizler Balkanları a • 
şarak koca Aliosman devletinin 
payıtahtına girdik ve yine koca 
Aliosman devletine sahih olduk ... 

- E! ... Peki öyle ise ne dikilip 

duruyorsun?. 
- Paşam; dikildığim ~udur ki: 

Alemdar, Boşnak ağanın bu 
sözlerine cevab vermek lüzumu -
nu hissetmemişti. Çünkü düşün -
celeri doğru değildi. Ortada Ka
dı Paşanın emrinde binlerce sek
banı cedid teşkilatı vardı. 

Sonra; Ramiz Paşa gibi bir kap
tanı deryanın maiyetinde binler -
ce kalyoncu vardı. Bu adamlar ise 
doğrudan doğruya kendisine ta -
bidir. Nasıl olur da Y~niçeriler fır
sat kollayıp a,leyhine yürüyebilir

lerdi. 
Daha sonra; İdris Paşanın üze-

B 
urdur vilayetinin Çocuk Esirgeme kurumu yıllık toplantısını 

yapmış ve yeni çalışma yılına daha geniş bir kadro ile atılmıştır. 
Kurum geçen çalışma yılında 150 çocuğa elbise ve kundura yap-

mış, 8~ .ç~cu~ bcslcm~tir. 23 nisanda bir çocuk balosu yapmış, aynca 
400 kişilik bır de Keçıburlu tren gezisi tertib edilmiştir. Klll'um çok 
faal bir kadroya maliktir. 

Resimde vali ile kunını azaları görülmektedir. 

Ankarada Memlekette Yol 
T ıh Fakültesi 

Kuruluyor 
Ankarada yapılacak olan 

Tıp Fakültesi için_ tanınmış 

yeni 

mi -

marlar arasında açılan avan pro

je müsabakası bitmiş ve Fransız 

mimar !arından J an Va iter tara • 

fından hazırlanan proje kabul e

dilmiştir. 

Fransız mimarının yaptığı pro

jeye göre yeni Tıp fakültesi ay

rı sekiz binadan mürekkep ola

caktır. Fakülteye merbut hasta

ne 750 yatak alabilecek büyük -

lüktedir. 
Bu inşaata önümüzdeki Hazi

randan evvel başlanacaktır. Tek

mil inşaat 942 senesine kadar so- 1 
na erecektir. ı 

rine kimi gönderebilirdi. Akşam 

Kamertab bu davayı güzelce hal 
ve fasleylemişti. Kimi bu adamın 
üzerine yollamış olsa, sonradan 
devletin başına daha büyük bela
lar açabilecek bir zorba kesile -
bilirdi. 

Alemdar; kaşlarını çattı. Akşam
dan kalma mahmurluğile Boşnak 
ağaya şu yolda idarei kelama baş
ladı: 

Ağam; söy ledik!erin biraz 
doğrudur. Fakat; vaziyetimiz İs

tan bul" geld iğimiz gibi değildir. 

Kadı Paşa; eski devrin zulmüne 
uğrarmş bir adamdır ve bizdendir. 
Selimiyede elinin altında binlerce 

sekbanı cedid askeri vardu·. Son
ra; Ramiz Paşayı unutuyorsun? .. 
Bütün donanma elinde bulunuyor. 
Bana burada bırakacağın bir· iki 
bin muhafız kuvvet kafidir. Za -
ten; herkes bir köşeye sinmiş. 

Sergerdelerin kellesi uçurulmuş

tur. Ne haddine kim ayaklanabi-

İnşaatı 
Hızlan iırılıyor 
Memleketimızin her tarafında 

yol inşası hususunda büyük bir 
faaliyet başlamış bulunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere Gey -
vede de imar faaHyeti göze çarp
maktadır. 

Kaza ile istasyonu biribirine 
bağlıyan dört buçuk kilometre u
zunluğundaki eski şose çok fazla 
do !aştığından bu yolun kısaltıl -
ması düşünülmüş ve yeni bir şo
se yapılmak üzere faaliyete ge -
çilmiştir. 

Belediye binası önünden ve tar 
laların içinden geçirilecek olan 
yeni şosenin biran evvel ikmfil e
dilmesi için muhit halkı büyük 
bir gayret ve alaka göstermek -
tedir. Bu itibarla birçok kimse
ler tarlalarını kendi gönül rıza-

lir.. Kökünden doğrarım onları .. 
Zannetmem k.:imse kıpırdıyamaz .. 
Yeniçeri diye ortada 1.m kaldı?. 
Bir alay hamal, çama! insanlar .. 

Boşnak ağa paşanın bu sözleri 
üzerine yine düşüncelerine dal -
dı. Ve paşayı etraiile vukuatı kav
rıyamadığına hükmetti. 

Zaten son zamanlarda efendi -
sine bir başkalık arız olmuştu. Her 
şeyi olduğu gibi kabul ediyordu. 
Daimi hırçınlıkları kalmamıştı. 

Ah; her şeyi biliyordu. Onu bu 
hale koyan gözdesi Kamertab idi. 
O fettan İstanbul karısı dev gibi 
Alemdarı, mangal altında pinek
leyen bir kedi haline getirmişti. 

Fakat; bu düşüncelerini paşaya 

nasıl söyliyebilirdi. Akıbet gün 
gibi aşikardı. Siruzi İsmail Beyin 
kuvvetleri ortalığın halini anlar 
anlamaz ortaya birer bahane ko
yarak İstanbuldan uzaklaşmışlar-1 
dı. Ramiz Paşanın elindeki kuv -
vetler kendi adamları değildi. 

Parti kongrelerinde tesbit edi
len bozuk yolların yenilenmesine 
de dikkat olunacaktır. 

Bulgar 
Başvekili 
Geliyor 

---
Ayın 19 unda 

Şehrimizde Olacak 
Evvelce ilk defa olarak Bulgar 

Başvekilinin bu ayın 15 ini mii

teakib şehrimize geleceğini yaz
mıştık. Sofyadan bugün gelen ha
berlere göre Bulgar Başvekili Kö

seivanof Sofya elçimiz Şevki Ber
keri kabul ederek görüşmüştür . 

Bu görüşmede Bulgar Başve -
kilinin Ankaraya yapacağı seya
hat mevzuu bahsolmuştur. 

Köseivanof'un bu ayın on se
kizinde Sofyadan hareket ederek 
ertesi günü İstanbula geleceği ve 

İstanbulda kalmadan aynıi ~ece 

Ankaraya hareket edeceği anla -
şılmaktadır. Ankarada iki gün ka

larak Cumhur Reisimiz tarafın -

dan kabul edilecek olan Bulgar 
Başvekili dönüşde İstanbulda 24 
saat kalacak ve şehri gezecektir. 

Türk zabiti iki Mehmedi ya 
nına alıY-Or, rıhtıma iniyor. Al
man zabitinin yanma giderek, ter· 
cüman vantasile Mehmedlerin bu 
işe talih oldukl:ınnı söylüyor. Al
man zabiti: 

- Hay, hay-. Pekfila, diyCT. 
İki Mehmed, Alman neferleri

nin yedeğinden kadannları ulı • 
yorlar. Biri, koşart>k iskele mey
danında duran şıracının Aıneri

kan bezinden yapılmış örtüsünü 
alıyor.. Kada.,aıun göziinü bağ

lıyor. Hayvanı ,iskele üstiinde 
biraz dolaştırıyor, sonra, getiri • 
yor, o daracık, kalasların üstiin
den vapUJ"a sokuveriyor. 

Alman zabiti hayret içinde ..• 
Evvelii, boylarına, üstlerine baş· 

larına bakarak hiç ehemmiyet 
vermediği Mehmedlerin elini sı

kıyor, tebrik ediyor. 
Mehnıed, yabancı zabitin söz

lerinden birşcy anlamıyor. Tebrik 
ettiğini tercüman vasıtasilc söy
lüyorlar .. 

Mehmed omuz silkiyor: 
- Ne yaptık ki.. Hayvanları 

vapUJ"a sokmakda mı bir iş?. 
Bundan bir müddet evvel y02. 

dığım gibi, Türk kahramanlığı • 
nın, Türk çocuklannm zeka ve 
kabiliyetlerinin, harJ> ve asker
lik aşklarlDJD mekteb kitablarında 
bol bol nümunelcri bulunmalı • 
dır. Dün ve buglin yndığım iki 
misal gibi, on biulerce;I var. 

REŞAD FEYZi 

Hukuk Talebesinin 
larile yol terketmekte ve bu hu- Çayı 
susta yardımda bulunmaktadır -
!ar. Hukuk Fakültesi talebeleri ara-

larında mesleki tesanüt ve sami
Bazıları da tarlalarından böy- yet duygularını kuvvetlendirmek 

le bir fedakarlık yapmag· a razı ·· ı ve guze neş'eli bir gece geçirmek 
olmadıkları için, belediyece is - maksadile 11 Mart Cumartesi ge
timl.iik edilerek kendilerine baş- cesi Maksim salonlannda bir ge
ka yerlerden daha fazla arazi ve- ce tertip etmişlerdir. 
rilmektedir. O gece için bir çok sürprizleri 

Yol bittikten son;:;a her iki ta- ihtiva eden zengin bir program 
raf ağaçlandırılacak ve Geyve _ hazırlanmaktadır. 
den istasyona 15 dakikada git - ı--------------

mek mümkün olacaktır. 1 Birim izin Derdi 
Bunlar kalyoncu haytası idiler ki 
icabında Yeniçerilere yardımdan 
geri durmazlardı. Yağmakerlikle 

gözü açılan bu herifler hiç Alem
darın ortaya koydıığu korku sü -
kt'.ınu içinde yaşıyabilirler miydi? 
Hele, Ramiz Paşanın kalyoncula
ra karşı aldığı şiddetli vaziyet dü
şündüklerine en büyük delildi. 

Ramiz Paşa da efendisi gibi yu
ları gözdesi Canana vermişti. A
deta, abdallaşmıştı. 

Alemdar, Boşnak ağanın önüne 
bakarak derin düşüncelere daldı

ğım görünce: 

- Ağam; derdin nedir söyle? .. 
Söylediklerimde şüphe mi görür-... sun. 
Ağa; sinirlenmişti. Hiç olmazsa 

giderayak bir iki söz söylemek la
zımdı. Ağzım açtı, gözünü yumdu 
söylemeğe başladı: 

- Paşam bilirsin ki kellemiz 
vücudümüz yolunuza kurbandır. 

(Devamı var) 

Eepimizin Derdi 
Tramvay Manevraları 

Maçkada. oturan bir okuyucu
muı: yazıyor: 

«- Tramvay devlete geçtikten 
sonra bepimb bundan bü:rük btr 
sevlno duyduk. B u sevincin bir 
cok sebebJeri vardır. Bunlardan 
biri de, bundan liOlll"&, biz İstan
bul halkı, tramvay se.rvlslerıne ait 
dJlek.JerimlzJ daha kolay dlnletc
bUecciiz ve neUce almağa muvat
f~~ .. olacağız. Buna ıuvenerek şu 
kuçuk rica.de bulunuyorum: 

Maçka battıııa tşUyen tramvav
ların blr kısmı a.kşa.m sa.at sekiz
den sonra, depoya gitmek üzer~ 

l{arblyede manevn. yapıyorlar; 

bu noktada. durup daklka1a.rea bu 1 
manevranın bl\amını beklemek
tedirler. lfer cece, muayyen sa -
atten sonra bu bal Maçka yol~u
ları için çekilme:., ııı.lı:ıntılı bir hal 
almaktadır. Bunan herhanırl şe

ki1de blr 70Juna, d üzenine ko -
nalmasıru ala kadarlardan, Maç
kalılar adına derin 111a7 .. ıJa.rım.Ja 
dilerim.• 
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1 Meraklı Şeyleri 
MAKİNE ADAM • RABOT IFil Ö K 1 Müstakbel Avrupa Harbi 1 

FransayaNe Suretle 
Yardım Olabilir? 

N 
ev:rork serl'lsinln ktişad resm.1 

1apıldıfı l'ÜD kapıl&rı. dört met

ro boyunda bir Rabol • makine 

adam U.rafuıdan a.çılacakmlŞ. 
Bu makine adaırun nasd hareke~ 

retirllecetlnl bUtyor musunu~?. Bil
J'ük blr teleskop vuıWlle aklürWı yıl
dızının ıuaı :ıap&oluna.cak. Rabo& bu
nunla sevk ve idare edllecekUr. 

SEVGi STAJI 
Eski Ve Yeni Harbler Arasında 

Esaslı Bir Mukayese 

Serclde, bundan başka '&iyaref.çlle
rln işine yarı:racak birçok makine a
damlar da vardır. 

Şaşmayınu:. Çünkll öyle bir devirde 
yaşıyoru• ki blçbl.r ..,,. hayrel elmo
mek liz.ımdır. 

Ortaya Yeni ihtiyaçlar Çıkmıştır 
Rabol ismi. ilk defa olarak Çek 

muha.rrlrJecinden blrl tarafından kul· 
lanılmtttı. 

Bu muharrlrln R. U. Jl. adli eseri 
Şenz.ellze Uyatroıunda sahne7e ko -
nuldu ve çolk ratbe& l'Ördü. PIJ"esl.e, 
cansız. fakat aon derece hassas ve zekl 
bir makine adam vardı. Buna Rabot 
unvanı ,.erndl. Rabot, Çek tlsarunda. 
reytk. demektir. 

İngiliz motörlü. kıt'alan ve tayyare defi toplan 

IA 
vrupada ;renıiden . umumi 
bir harb olursa İngilzilerin 
ne yapaca:kları bahsi pek 

canlı bir mevzudur. 
Harbde İngilizlerin elinde düş

manlarma karşı iki mühim silahı 
vardı: 

1- Mali vasıta: İngilizler müt
trfiklerine bol bol paralar verdik
leri gibi harb için lazım olan di
ltcr şey !eri de vermek. 

2 - Askeri vasıta: Düşmanla -
rının en can a.acak noktaları üze
rine nisbeten kü~ük askeri kuv -
vetler yollıyarak onları vurduk - · 
ları gibi müttefiklerinin kuvvet· 
lcri.1i lazım gelen yerlerde topla
n ,k için de lazım gelen yerlere 
boyle ordular sevketmek. 

t şte bu suretle İnzilizler para
ları sayesinde daha çok iş göre -
r' k ve gördürerek insanca olan 

YENİ BiR MESELE 

kuvvetlerini mümkün olduğu ka
dar muhafaza ettikleri gibi de
nizde de donanmalarını azami de
recede kuvvetlendirdikleri halde 
donanmanın faaliyeti asgari de
rece kalmıştır. Çünkü esas kaide 
karada ve denizde şu idi: 

Kuvvetli olmak, fakat kuvveti 
muhafaza etmek. 

914-918 Umumi Harbinde ise 
İngilizler büyıik büyük ordular 
topl>yarak muhtelif cep™'lere 
yolladılar. İngiltere Umumi harb
den galib olarak çıktı. 

Taymis gazetesinin askeri mu
harriri ileride bir harb olursa İn· 
gilterenin alacağı vaziyeti uzun 
uzadıya tetkik ederken Umumi 
Harbden bu zamana kadar asker
lik ıileminde yeniden görülen pek 
mühim değişiklikleri hatırlatıyor. 

İki mühim mısal gözönündedir: 

Amerika'ya 
Mütemadiyen Altın 

Yağıyor 

W ağıyor, dıyince yağmur ye
rme altın döküldüğüne hük
metmeyiniz. 

Mali mehafile göre, bu son za
man !arda Avrupadan Amerikaya 
külliyetli altın stoku sevkolunu· 

mühimmat ve harb malzemesine 

karşılık olmak üzere gönderilmek
tedir. 

Şimdiye kadar ,600 milyon dolar 

kıymetinde altın sevkolunmuştur. 

yor. 
Bu altınlar, umumi bir il 1f 

veya harb çıktığı zaman alınacak 
/. 

Bunun büyük bir kısmı İngiltere 

hükfımeti tarafından gönderil -
. miştir. 

. 

İspanya ve Çin. 
İyi tensik edilmemiş, harb mal 

zemesi çok eksik kalmış olan or
duların bile mukavemetini kır -
mak bugün artık pek zor olmuş
tur. Çünkü son yirmi senedenberi 
silahlarda büyük değişiklikler ol· 
du. Artık eskisi gibi czafer• deni
len şeyi kat'! olarak elde etmek 
pek zorlaşmıştır. Hele mukave • 
met eden tarafın elinde yeni si
lahlar olduğu gibi bunları kul -
!anmak için lazım olan bilgi de 
mevcud olduktan sonra galib gö
rünen tarafın kat'i surette mu • 
zaffer olması pek uzaktır. 

Bugün Fransa kendisini birçok 
hücumlara karşı koymak mecbu
riyetinde !;uluyor. Bu takdirde 
Fransanın mühim kuvvetler gön
dermesi lilzım gelecek. 914 Umu
mi harbinde]) nden daha çok kuv
vet gönderiltcek. Taymis mu • 
harriri İngiliz askeri mehafilinin 
fikirlerini anlatmış oluyor: İleri
de Avrupada bir harb olursa İn
gilizler Avrupaya büyük ordular 
göndermek mecburiyetinde ka • • 
lınca deniz ve hava kuvvetleri i-
çin lazım olan askerin miktarı a
zalacaktır. İnsan kuvveti de ta
maınile temin edilse bile Alman
ların toplu ordusuna karşı kat'l 
zaferi elde edecek surette hücum 
imkanı görülemiyor. Yeni tec
rübelerden alınan deslere göre 
hücum eden taraf en aşağı üç 
misli daha kuvvetli olmalıdır ki 
müessir bir taarruz yapabilsin. 
Bu halde Alman ordusu da ne ka
dar kuvvetli olursa olsun Fransa
ya hücuma kalkıştığı zaman mü

CD.-vaını 6 ıncı sahifede) 

DANÜNCİYO'NUN ÖLthlttlNtllli 

YILDÖNthlltl 

İlalyanuı en büyük ıtalrl Ofl.brf~·el 
Danün("fyo. tamam bir ıı.cıtt~ t'v,rı:l hu
glln, Gard l°ÖIU sahilind~kl m.;dikane· 
si Gardonda öldü. 

Sekiz cün evvel vUc!ıchhıt1e ı~ir n -
halsııhk hlssetmı. ve !\Iarıne-tl)" y:ız
dıj-ı mektupta.: ,«Beni fiilim döşe~;i'l 

üzerinde rörmek istemezsen btuu~n 

şlml a-el?.• demlştL 

Fütürist muharrir derhal do~!u,1un 

,.-anına kottu. Bil:ihare: 

- Biliyor musunus. ne konu1hllı.! 

diyor. Fransız edebl1ahndan, l!"rau~uı; 

edebiyatının l°Üzelllilnden bahs?ttil: _ 
Danünclyo. bllhasu Flobere, nı..~IcrJ 

belenir. takdir ederdL 

Danüncl70, daha IS 7qında lken ilk ı 

şiirlerini nt4retml• ve töbret kazan .. 
mışhr. Oo düzineden fazla eser ,.azdı. 
Ve eserleri bütun dünya llsanlarma 
tercüme edlldL 
Vefatından iki l'ÜD evvel bir rahat

suhk hlsselmlşlL Celbolunan doklor. 
- Tehi.keli blrşey defli!. dedL Şair, 

ertesi rün akşama kadar kütüphane
sinde çalışlL Sonra bahçede k... bl.r 
g-ezlntt yaptL Aktam yemefl loln J'fl· . 

mek salonu.na l'lrerken sendeJedl Hb
metçller koştular, düı,meslne meydah 
vermediler. Yat.atına yatırdılar. Ken· 
dinden l'eçmlştL Az sonra l'elen dok
tor seklei dlmaiiiden öldüiüııü söy • 
ledl. 

An.usu veçhlle, fahri taJ'y&re ~ne
Nil üniforması flydfrfldf, cö_tsüne 
(askeri llyakal ma4alya) ları takıldı. 

145 BiRiNct ÖRDEK 

Şu J\vrupalılar çok rarlh adamlar ... 
Ya işleri ve rüçlert yok, paralan eok. 
Ne yapaca1dannı, nasıl vakit l'CÇire
ceklerlnl btlemlJ'orlar. 

Bakınız nlçlnf _ Partste, Notr Dam 
klltsesl civarında bir lokanta v:u·. Bu

1 

lokanta elll ıııene evvel açllmı!f, şimdi· 

ye kadar 144.999 ördek kızartması sat
mq. 145 inci bin ördtfl ısmarhyacak 
müşteri f"reflne büyük bl.r ziyafet ler
tfı> et.mit. O cün lokantaya l'elecekle
re bW-ava birer şlte tarap lkram ede
cekmiş_ 

TEŞEKKÜR 
Beyoğlu Belediye hastanesi A -

meliyat servisi şefi Dr. Bay Sadet. 
tin Onorcanın mahir ameliyetiyle, 

müptela olduğum basur hastalığın
dan, başka doktor nezdinde aylarca 
süren ve çok masraflı ve fakat ne
ticesiz çıkan tedaviden sonra, hiç a-

1 cısız bir surette tamamen şifayap 1 
olmakla mumaileyhe yürekden te
şekkürlerimi alenen bildlrmeği vic
dani bir minnettarlık vazifesi adde 
derim. 

Boyoğlund:a Tokatlıyan 

daki Terazi sokağında 6/1 
dükkanda gömlekçi Spiro 

karşısın

No. lu 
Guğusl. 

asıl olacak bu iş?. 
- Nasıl ne demek birader. 
Bunda tuhaf birşey yok ki .. 

- Yahu, insan hiç bir fikir sa· 
hibi olmadığı böyle mühim <I· 
!erde körükörüne hareket edebi
lir mi?. 
Namık arkadaşının çocuk gibi 

hayretle karşılayıp, acemice sual
ler sorduğu bu meseleyi ortaya at
tığına pişman olmuştu. Nereden 

bu işe girmiş, başını derde sok • 
muştu. İzzetin şaka yaptığına ka
ni olmasa çıldıracaktı, hem de 

nasıl?. 

Fakat hakikat Namığın tahmin
lerinin tamamile aksi idL Çünkü 
İzzet yaşının hayli ilerlemiş ol -
masına rağmen gönül işlerinde 

haddinden fazla toydu. Daha doğ
rusu hiçbir şeyden haberi yoktu. 

Bir gün N amığın arkadaşlarına 
verdiği çayda o da bulunmuş ve 
hayatmda l;elki ilk defa kadın· 

!arla alakadar olmuştu. Ayıp de
ğil ya o,_ otuz ikisine bastığı hal
de hayatı, sevgiyi, yaşamanın bü
tün mahiyetini yalnız çalışmakta 
mevcud sanıyordu. Yalnız ve şa
şıp şaşıp, arkadaşının hatırı için 

gittiği çayda başına gelenleri du· 
yunca önce aldırmadı, sonra va
ziyetin aldığı vahamet yüzünden 

yepyeni bir staj devresi içine 
girdi. 

Hadisenin, belki ilk de.fa du • 
yulan ve tesadüf olunan mahiyeti 
çok komikti. Namığın çayında 

bulunan ve semtin en güzel kızı 
Müberra o gün İzzet hakkında 
akla gelmiyecek bir not vermişti. 
Namık buna önce ehemmiyet ver- l 
medL Yavaş yavaş Müberranın 

hareketleri ciddi ve nazari dıkka
ti celbeder bir hale girince iş ba
şa düştü ve Namık, arkadaşının 
bu mühim meseleden haberdar 
etmek üzere soluğu yazıhanede 

aldı. 

İzzet, Namığın nefes nefese ken
disine gelmesinin sebebini bir tür
lü hesab edemiyordu. Namık ken
dini bir koltuğa !;ıraktı. Daha İz
zetin choş geldin· demesine va
kit kalmadan anlatmıya başladı: · 

- Aman birader, ne yaparsan 
1 

yap bu işe çare bul!. Kızcağ•z fe. 
na bir aileden değil. Tahsili ye
rinde, güzelliğine de diyecek yok. 
A!Tfan gözünü t;eveyim, bu işi 

halledelim, yoksa ... 
İzzet şaşırmış, N amığın söy • 

!ediği bu sözlerden birşey anla -
mamı.ştL Ne oluyordu, Namık han
gi kızcağızdan, hangi işten bah
sediyordu?. Dayanamadı, arka • 
daşının sözünü kesti ve: 

Fazıl. bala ~inde yanan ateşin, deliren sıt -

. 
' ' 
' 

Doktorun kulakları bu lakırdıları işittikten 

~onra, birden kurşun akıtılmış gibi ağırlaştı, zonk
laı ıağa başladı. Hiç bir şey söyliyemiyor, sadece 
alık alık Güneyin yüzüne bakıyor ve bakışların -
dan on paraya on taklak atan bir cimrilik hayatı
nın görüleri geçiyordu! Bir insan kendisine inme 
mdiği vakit de ancak doktorun bu saniyedeki 
duruşu kadar karikatür haline girebilirdi. 

YOS A 
manın ıztırabı içindeydi. Zorla şen görünmiye ça· 
lışarak: 

-Hiç düfünmedim .• 
Dedi, i!Ave etti: 
- Karıcığım, benim her şeylerim senin de • 

ğil mi?. Aramızdaki bağ ve onun özell4tinden hiç 
şüphe etmememiz lazım. 

Gözleri yuva.sının içinde ışığını kaybeden soluk 
bırer kara et parçası kalmıştı. Yüzü buruşmuş, 

dudakları sarkmış, yanakları porsuyuvermiş, göz 
kenarları et çizgileri ile kabarmıştı. Ne nefes a· 
labıliyor, ne söz söyllyebiliyordu. -

Güney: 
- Ha dese~ ... 
Der gibi gôzlerindeki büyüleyici gücü bir kere 

daha onun porsLmuş, donuk, et parçasından ayırt
•ız gözlerine doldurdu: 

- Gördıin ya. Benim için en küçük özveren
tğe bile katlanamıyorsun. İşte sevgisizliğinin açık 
bir örneği. 

No. S2 

Dedi. Fakat, Güney sözıinde ısrar etti: 

- Bu, böyle doktor. Tersi düşünülemez. 
Ve sözlerine uladı: 

- Seninle evlenirken nekadar yanılmışım. 

Nekadar yanlış düşünmüşüm. Bir delikanlı yeri
ne olgun, yaşını başını alınış, bütün sevgisini ka
rısına verebilectk bir erkekle evlenmeği daima 
tasarlamıştım. Ve böyle düşünürken nekadar ra
hat edeceğim, ne kerte mes'ud olacağım ... derdim. 
Oysam hepsi boşmuş, hepsinde aldanmışım. Belki 
bir genç erkek beni dal;a mes'ud eder, benim da
ha çok düşkünüm olurdu. 

Bunları söylerken doktor yüzündeki bütün 

Yazan: E'l'EJU iZZET BENİC. -------
Diye söylendi. Bu söylenişte bütün bir ömrün 

yıkılışı, bir için sıyrılışı, bütün bir hayat uzanışı 
içindeki umut, bağ ve amaçların sendeleyişi ve 
yeniden sökülüşü vardı. Doktor, bütün bu sendele
yiş, sökülüş, sıyrılış ve yıkılış içindedir ki, aşkın 

iradesine kendisini bir kere daha kaptırdı: 
- Peki Güney .. 
Dedi, sözüne sar'aya tutulan sesile ekledi: 

- Yarın sabah bu dediğini de yapacağım_ 
Güney sağlam hır dişi söker gibi cimriliğin 

kaşarlandığı bu ruhtan böyle bir. adağı da söküp 
çıkarırken hiçbir sızı duymuyordu. Birden yine 
şenlendi, kocasının boynuna sarıldı: 

Güney kazandığı davanın gururu içinde ce
vab verdi: 

- Ben de böyle düşünüyorum Fazılcığım. Be
nim bütün benliğim, varlığım, idealim, sevgim 
her şeyim sensin .. Daha açık, karşında gördüğün 

bütün bu varlık içi, dışı ile senin ... 
Ve .. Sesini daha dirilterek devam etti: 
- Eğer bu dcnençte biraz trreddütlü, biraz 

gevşek olsaydın bu gece aramızdaki bütün bağ -
lar bitecekti. 

- Niçin?. 
- Çok açık. Br 1 sevmediğin anlaşılacaktı. 

Doktor ilk sersemliğini gideren hafif bir ayık
lıkla: 

.. l __ MUR_-_A_:_~_a_n~-AD--AN--' 
- Ne işi l;irader, hangi kız 

dan bahsediyorsun?. 
- Acele etme anla tacağıın. 
- Evvelıi işi öğrenelim. 

- Sabret yahu, hepsini öğre-

neceksin. Fakat dikkatli dınle k•d 
karar vereceksin. Bu iş şakaY' 
gelmez. 

- Peki seni dinliyorum. 
Namtk bir sigara yaktı, İzzete: 
- Bir kahve ısmarla ve beni 

dikkatle dinle. Diyerek söze ba; 
!adı: 

- Geçenlerde bana gelmiştin. 

Hani çay verdiğim gün. Hatırla· 
dın değil mi?. 

- Evet ... 
- Ha... İşte o gün davetıilet 

arasında bulunan ağır başlı, gii· 
zel bir kız vardı. Onu da hatıriadı0 
ını?. w 

- Hayır ... Bilirsin ki kadınları 
dikkat etmem. 

- Dikkat etmem ne demekl• 
Müberra.vı hatırlamadın mı?. Si· 
yah saçlı. buğday tenli, derin ba· 
kışlı kız. Bizim evin karşısındaJd 
köşede oturuyor canım. 

Hatırlamadı. Neyse ... 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

1 kadyoProgram] 

Ankara Radyosu 
auotlN 

18.35 Müzik - Pi. (Melodiler) Hail<• 
ıeviuden naklen. 

18,45 llliizlk (Fiili solo • Ahmel ,u• 
dlçen). Riyaseti Cumhur BandosUJI' 
dan. 

19 Konuşma (Türkb-e post.ası). 
19.15 Türk miniil (Fastl hoelfl• 
Tahsin KarakWj YO Safiye Toı....11' 

lşllralille. 

20 AJaııs. meteoroloji haberleri, si 
raaı borsası ((lal). 

20,15 Türk muzıtı: 
Çalanlar: Vecihe, B.8'tD Fe-rl& K..,. 

Cevdel Ko.an. Ok117anlar: &lusıal• 

Çaf;lar, Radife Ne1dlk. 
1- Osman Beyin - Nihavend pof• 

revL 

2- Faik Bey • Nihavend beolo • 
Visali yare. 

3- Rakım Bey • Nihavend ""rkı$1• 
Ne 7&nan kalbime. 

4- Arif Beyin • Nihavend ''""'" • 
Söyle ned.Jr bal.si ahın. 

5- Vecibe laralındaıı • Kııaua uk• 
•imi. 

6- Rahmi Beyin • Nihavend ,ark;;I' 
Saçlarına baflanalı e7 peri. 

7- İsmail Hakkı Bey • Nılıavend 
alır semai .. Seni hLi.kmü eut. 

8- Saliballln Pınar • Kürdlll hl • 
cazkir farkı - Aşkınla 7anan k'llhinıe. 

- Salibatıln Pınar • Kiirdıll ııı
eazk&r şarkı • Ne celen var ne bab"r. 

10- Salahatıln Pınar • Kilnlıllb!• 

eazkir -kı - Aqam :rlne aqam. 
11- Sepob • Kiird.Ulblcaüü • O• 

J'unhaY&SL 
U Mcmlekel oaal ayan. 
ıı Konıqma (bıtluık Uml :ra~ 

kuruma). 
Zl,15 Esham, labvl!AI, kambb-e • 

naltul borsası (ffall. 
zı.zş N"'"ell plaklar. 
Zl.30 Müzik (Radyo orl<eolrası • eet 

Basan Ferit Alnar). 

ZUO Miblk (Vlrlilozlar • Pi) • 
!3 Müzik (Cazband • Pi.) 
!J.U • Zt Son aJaııa haberleri .-ı 

Jaı:mkl prorram. 

YARIN 

l!,15 Türk mtbıtl • PL 
13 Memleket aaat ayan, aJaaa, aıe• 

leGrolojl baberlerL 
13,15 - 14 Rlyasell Cumhu bando• 

oıı • Şef: hı.an Küııter. 

-
1357 Hic!"f 1 1354 Rumi 

MuharrPm Şubat 
ıs 22 -- -1939, Ay 3, Gün 66, Kasım 120 

7 Mart SALI 

1 
Vakitler Vanti Eza~i 

CR. ri11, ... d. --- -
Güneı 6 24 12 18 

Öğle 12 26 6 19 
,_ 

İkindi ıs 39 9 33 

Akp.m 18 07 12 00 Dedi. Doktor bir daha sendeledl Bütün sinir
lerl beyin, dü ünceleri bozguna uğramıştı: 

Kekeliye kekeliye: 
- Niçin böyle yapıyorsun Gti.ney. Nerede" 

çıkarıyorsun bu güvensizliği?. 

rengi kaybetmiş tir tir titriyordu. Üsttüste birkaç 
kere: 

- Güney .. 
Güney .. 
Güney_ 

- İşte şimdi lnandtm beni sevdiğine koca -
cığım!. 

"Qdi, onu kol!arı arasında sıktı, sıktı ve sordu: 

- Dileğimi yapar yapmaz niçin hemen peki .. 
lemedin?. 

Canım karıcığım, sevmekle apartıman ba
ğışla mak arııSında ne bu var?. Bunu anlıyarru • 
yorum~ 1 

Yata 
İınsalı: 

;9 37 l 30 

4 48 ıo •~ 

(Denmı ••) 
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elediye Bir Ço 
Hazırlıklar Yapıyor 

ş A_ K~ BuhranlıGünlerdeHemerı 
DOKTORUN HAKKI VAR: 

G 
ece, saat on ikı ... 
Doktor ( ...... ) nin telefonu 
çalıyor. Rahat uykusunu ter· 

Artan Ve Eksilen Şeyleı 
b~~~~~S T V D kı~~~a - Doktor, şimdi hemen inema, uvalet e iğer 

Yere Tükürenlerden Para Cezası 
Alınacak, Çöp Atmak da Yasak 

( ...... ) müessesesine geliniz ... Pat
ron fena halde rahatsız oluyor ... 

Doktor - Nesi var? ... 
Sada - Bilmem, rengi bembe

yaz, mütemadiyen kusuyor ... 
Doktor - Peki, şimdi geliyo -

rum ... Şimdi... 
: ...... ) nin müessesesi birkaç ki-

Masraflar 
Harb lhtimali Çoğaldığı Zamanlar 

Ne Kadar Fark Ediyor 

O 
ngiliz gazeteleri şayanı dik
kat bazı rakamlar neşret· 

miştir. r Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

Ş 
ehirde temizlik mücadele -
sinin ilk tezahürleri cad -
delerde asılan dolab içinde-

~l afişlerdir. 'Bu afişlerin Üzerle
rindeki temizliğe aid vecizeleri 
okudunuz mu? Hepimiz istiyoruz 
ki, İstanbul temiz bir şehir olsun. 
Bunun için de, Belediye kadar, 
belki, belediyeden çok, bizim, bu 
~ehirde yaşıyan hemşerilerin va-
7.i.feleri vardır. 

Belediyenin temizlik mücadele
•ı namına neler yapmak istediğini 
Ôi\rendim. Belediye ıle temas e
den gazateci arkadaşların ifade
leriııe gö: e. mücadele bllhassa şu 
ınaudelere karşı açılacaktır: 

l - Tükürükle mücadele. 
~ - Kağıd parçaları, limon, por

\akal kabukları ile mücadele, 
3 - Sokaklara atılan tramvay 

~ile ti erile mücadele. 
.\ - Evlerden verilen pislikle, 

Çöplerle mücadele. 
Büyük caddelere asılmış olan 

•fişlerden başka, Belediye sinema
larda da temizlik hakkında rek
lamla.r yaptırmaktadır. Bundan 
başka tükürükle mücadele için, ye
niden afişler hazırlatılmıştır. Bun
lar da yakında şehrin cadde ve so
kaklarına asılacaktır. Bu afişleri 
~ıymetli karikatürist Cemal Na -
lir hazırlamıştır. 
Afişin üzerindeki resim şöyle -

·lir: Bir adam yere tükürüyor. 
Ayni p!anda bir mezarlık da gö
rülüy6r.' Bu resmin altında şu 

cümle var: 
Bir tükürük, bin hastalık .. 
Bilhassa, kimsenin yerlere tü

kürmemesini temin için, bu afiş· 
ler de asıldıktan sonra, şiddetli 
kontrollar yapılacaktır. Muhtelif 

Sc~eakları temizlemeğe çalışan temizlik ameıesı 

mıntakalara sırf bu iş için me -
murlar konacak ve yere tükür • 
düğü görülen kimseler derhal tu· 
tularak ceza kesilecektir. 

Tükürmek hem sıhhat namına 
fena bir şeydir, hem de terbiye 
bakımından kötü bir huydur. So· 
kakların, umumi yerlerin temiz 
tutulması hakkında, mekteblerde 

de talebeye propaganda yapıla -
caktır. Talebeye temizlik bahis • 
!eri etrafında faydalı tavsiyelerde 
bulunulacaktır. 

İstanbulun belli başlı pislikle -
rinden birini de tramvay biletleriJ 
teşkil eder. Bilhassa, Taksim, E
minönü gibi büyük durak yerle
rinde kaldırımların üstü, civarı, 
atılmış tramvay biletleri ile dolu
dur. Tramvaydan her inen yolcu, 
elindeki bileti gayri ihtiyari yere 

atar. Belediye, şehrin muhtelif 
y-erlerine konulmak, bilhassa tram 
vay durak yerlerinde bulundurul-1 

mak üzere, yüz tane çöp kutusu 
hazırlanmıştır. Bu kutular da ya· 
kında yerlerine asılacaktır. Artık. 

iki adım önümüzde çöp kutusu 
dururken, elimizdeki bileti yine 
yer<> atarmıyız, bilmiyorum. Fa -
kat atarsak, cezası var. Orasını da 
unutmayın .. 

Bundan sonra çöp meselesi ge-
liyor. Evlerin, apartımanların, 
ve mağazaların, diğer müessesele
rin çöpleri .. Bu çöpler her sabah 
kapımıza gelen çöpçüler tarafın· 
dan alınır.. Yalnız, bizim dikkat 
edeceğimiz şey şudur: Çöp kap • 

l~rımızın muntazam olması .. Çün· 
kil, çöp kapları muntazam ve ka· 
paklı olmayınca, rüzgar vasıta -
sile, kedi, köpek gibi hayvanlar 
muvaffakiyetle, çöplerin bir kıs -
'!11 sokaklara yayılabilir. Nitekim, 
öyle oluyor. 

Eskiden sokakları kirleten va -
sıtalar arasında, bizzat Belediye .. 
nin çöp arabaları da vardı. Yolda 
giderken, bu çürük ve eski ara • 
balar mütemadiyen çöp dökerler, 
pis suları kaldırımlara akıtırlardı. 

Belediye, Balat atelyelerinde, bü· 
/Yazısı 6 ıncı sahifede) 

lometre ilerideki dağın eteğinde. 
Doktor otomobil ile on dakikada 
gidiyor. Hastanın yanına giriyor: 

- Ey, ne var bakalım? Rahat -
sızlığınız ne? ... 

- Bilmiyorum, ne oldum? .. 
Ömrümde hastalanmış de;flim. 
Galiba ölümüm yaklaştı ... 

Doktor; hastanın göğsünü din· 
!er, dikkatle muayene eder, son· 
ra başını kaldırır, sert bir nazarla 
bakar: 

- Ha! ... 
- Ne var doktor, ne buldunuz?" 
- (Ctddi bir t~vırla) vasiyetna·I 

menizi hazırladınız mı?.. · 
- Henüz lüzum görmedim, 
- Çocuklarınız burada mı? ... 
- Bilmiyor musunuz, doktor ... 

Galatasaray lisesinde değiller mi,. 
Fakat bunları niçin soruyorsu -

Geçen ey!Ulde Avrupada bü
yük bir buhran oldu. Çekoslo • 
vakyanın taksimi ile sona varan 
bu buhran sırasında İngilterede 
memleketin hayatında görülen 
fevkaladelikler gözden kaçar gibl 
değildi. Fakat bunu hesab ve ra-
kamla göst€rilen neticelerini O· 

kuyunca o günlerde İngilizlerin 
sulhun tehilkeye düşeceğinden az 
endişe etıd:dikleri anlaşılmıştır. 

En buhranlı gün sayılan 28 eyh'.ıl 

de Lor.drada 1,665,367 telefon 
muhaberesi olmuştur. Teferrüata 
lüzum görülmeden bu hususta tir 
fikir edinmek için yalnız şu yu -
varlak miktarı düşünmek kafi -
dir: Londranın vasati olarak ma" 
na ve telefon muhaveresi buhra· 

nuz?... run en merak ve endişeli günleri 
- Hizmetçiye emir veriniz, no- olan bir hafta zarfında 6,000,000 

teri ve çocuklarınızı telefonla he· fazla olm._,,ştur. 
men buraya davet etsin... Vakit Londro halkı sinemayı çok 
kaybetmeden gelsinler. Ya da ben ı sevdikleri halde o buhranlı gün-
gideyim, kendilerile konuşayım. !erde artık sinema meraklılarının 

Gider, yarım saat sonra gelir. da miktarı azaldıkça azalmıştır, 

Doktor - Oldu. Meseleyi hal • Bunu gösteren şöyle bir hesab 
!ettim. var: İngilterede her hafta vasati 

Hasta - (Rengi sapsarı, büyük olarak sinemaya gidenlerin mik· 
bir heyecan içinde) fakat, ne olu· tarı 20,000,000 kişi imiş. Buhranlı 
yorsunuz, doktor?... Hastalığım haftakrda bu miktar şöyle in-
o kadar ağır mı? Kurtulma ümidi dikçe inmiştir: 
yok mu? ... Bunun için mi çocuk· 24 ey!Ulde 18,000,000, 1 teşrini-

, !arımın, noterin gelmesini istiyor· evvelde 12,000,000 kişi. 

sunuz. S5yleylniz, çekinmeyiniz... Bu hesaba göre müşterilerin 

Doktor - Bilakis, hiçbir teh • böyle azalmış olması sinemacıla-
likeye maruz değilsiniz. Sadece f! zarara soktuğu için İngiltere -
bir mide fesadından muztarib • de sanavi için bir ziyan teşkil et-
siniz ... Dün gece kaç midiye dol- miştir. Bu zarar 300,000 İngiliz li· 
ması yediniz?... rası olarak hesab edilmiş-tir, 

- Dokur, on... Sonra halkın bankalardaki pa-
- Bunları hazmedirr.e bir şe- ralarını çekmek için müracaat et-

yiniz kalmaz. tikleri görülmüş ve buhranlı gün-
- O halde çocuklarımı, noteri 1 !erde bu suretle çekilen paranın 

Çağırtmanıza sebeb ne?... (Devamı 7 inci sayfada) Şık bir bayan 
- Ehemmiyetsiz bir rahatsızlık ;=::=======•:===•ı•=~========;;,,;;;..;;,;;~;,;:;:;,:;;~========== 
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KARI KOCA ARASINDA: 

Bayan.- Cicim ... Geceleri hor· 
ladığını biliyor musun?. 

Bay.- Biliyorum ve pek canım 

sıkılıyor. 

Tecrübelerf 
Kocasıııı Delice Seven Kralice 

' ' 

Bayan.- Herhalde benim ka -
dar değil. .. 

kaynanadan 
Bıkan 

Damad 

• 
Zenci'nin Ruhu işe Karışınca 

Fena Bir Rüya Görmüştü 400 L i r a İstem iş 
1559 sene temmuz ayında Fran-1 

'a Kral sarayı halkı büyük bir 
1 

tıe~·, içinde, 2 inci Hanrinin kızı 
Eiizabetle İspanya Kralı 2 inci 
Fi!ipin ve Fransa Kralının hem· 
Şiresi margaritle Savua Dükasının 
düğünleri yapılıyordu. 

Fransa ve İspanya ile diğer iki 
büyük devlet ıırasında senelerce 
•Ür(·n harb nihayet bulmuş, sulh 
~Uahedesi; Kambrezi şatosunda 
1nızalanmıştı• 

Kral Hanri, harbin nihayet bul· 
tnasına çok sevinmiş. hemşiresi

nin izdivacı münasebetile büyük 
Şenlikler tertibini emretmiştl 

Halbuki Katerin dö Mediçi bun
dan hiç memnun değildi. Çünkü 
fena bir rüya görmüştü. Kocası • 
llın yüzü kanlar içinde ... 

Kraliçe, kocasını büyük biı' mu· 
habbetle, çılgıncasına severdi. Ü· 
zerine titrerdi. Hanri, bu rüyaya 
gülmekle mukabele etti. 

Şenliklere, cirid oyunu ile baş· 
landı. Saray kadınları pencere • 
!erden oyunu seyrediyorlardL 

Asılzadeler atlarına binmişler • 
di. Kral, altın işlemeli zırhını giy· 
mişti. Şahane bir tavırla meydana 
çıktL Sevgilisi, Diyan dö Pudi • -
yeııin hediyesi olan bir. tüyü şap·. 
kasına takmıştı. Kraliçenin yüreği 
sızladı. Fakat ne diyebilirdi? O 
gün çok heyecanlı idi. Bunun se· 
bebini bilmiyordu. Kalbi eziliyor
du. Ruhu sıkılıyordu. Boğulacak 
gibi oluyordu. Mütemadiyen gece, 
gördüğü rüyayı düşünüyordu. _ I 

Hanri, Dük dö Monııomeri ile 

karşı karşıya geçmiş, cirid oyna· 
mıya başlamıştı. 

Nasıl oldu bilinemez, Dükün 
attığı cirid, Kralın gözüne saplan· 
dı. 

Hanri, atından yuvarlandı. Bay· 
gın bir halde saraya getirildi, ya- j 
tağına yatırıldı. Kraliçe başucun· ı 
da diz çöktü, ağlıyordu. Goma çok ı 

[b ondr a d a 
şöyle bir 
muhakeme 

cereyan edioyr: 

G 
elinlerle kaynanalar ara • Frank Vilyam is· 
sındaki aykırılık meşhur • minde birisi ile 
dur. Damadlarla kaynana· Mis Emlin Dud 

!ar arasında da fena bir geçim • isminde bir kadın 
sizlik vardır. Bundan bahseden Misis Brus ismin· 

sürmedi, Kral bir söz söylemeden d b' k d tir İngiliz gazetesi geçen günü e ır a ından 
gözlerini hayata kapadı . d hk 400 İngiliz· li Londra a ma emeye kadar dü- rası 

Katerin dö Mediçi siyahlar gl· şen bir meseleyi anlatıyor. Genç istiyorlar. Mis 
yindi ve bu yünlü elbiseyi ölün- adam mahkemeye müracaatla bir Emlin Dudun ML, 
ciye kadar sırtından çıkarmadı. çare aramaktad•r. Karısı ve kay- Marjuri Dud is • 
Hatta kızının düğününde bile... nanası ile birlikte oturan bu adam minde bir hemşi· 

Katerin dö Mediçi, Fransa Kralı, demiştir ki: 1 resi vardı. Fakat 
ile evlendiği zaman onun Madam' - Kaynanam iyi bir kadındır, bu kadın ölmüş, 
dö Puatiye ile olan münasebatını Fakat kızının her hareketine ka· ı kızka:-~eşi Emlin 
biliyordu. rıştığı ve onu tamamile hükmü Dud ile Franlc 

Bu kadın bir generalden dul altına aldığı için çekilmez bir ha· Vilyama miras bı· 
le gelmiştir. Karımla beraber bir rakmıştır. Fakat 

kalmıştı. Güzelliğile Kralın gön • 
!ünü çekmiş, gözdesi olmuştu. sinemaya gidecek olsam, kayna • iddia edildiğine 

nam hemen karışır, kız: göre Misis Brus 
Kraldan on dokuz yaş daha bü - b' k - Hayır, der, o filme gitme _ ır ta ım tesirler 

Yüldü. Zeki Katerin, rakibesine . B k b · d k .. 1 yinız. ıış a ir filim var, onu gi· ıcra e ere o en 
galebe çalamıyacağını takdir etti dip görünüz!. hemşiresinin para· 
ve anlamamış gibi davrandı. Karımı alarak başka bir yerde !arma sahih çık· 

' 

• 

giderken kazaya uğrıyarak yar" 
lanmıştı. Kendisine tazminat olıı 

rak 1,500 lira verildL Mis Emlir· 
Dud ise bir mekteb müdireisdir 
Mis Marjuri Dud yaralanarak te 
davi altına alındığı zaman Mb 
Brus gelmiş, kendisini ziyaret el 
miştir. O zaman Mis Marjuri Du 
bu kadının fevkalade bir kuvvet ı 

olduğuna inanmış, artık onun te 
sir ve nüfuzu altına girmiştir. M 
Brus fevka!Ade bir takım halleı 

~östererek gayritabii bir sesi< 
demiştir ki: 

- Ben ~eııubi Amerikalı Gre· 
Fider'in ruhu ile temas ed c- run 
Benim vasıtamla Grey Fider si2. 
tavşiye ediyor ki yaralanmış ol -
manız dolayısile tazminat taleb 
etmekte ısrar ediniz. kazanacak -
sınız. 

Diyan, Kraliçeye karşı çok hür- ev tutmak istedim. Kaynanam bu- mıştır. İşe bir ta-
mctkfır görünüyor, Kral ile olan na da mani olarak kızını bırak- kını esrarengiz la- .a...:ı""""•"il..:::::.ı;._~!!!l!!I 

İşte bundan sonra kadın dava r 
diyor, uğraşıyor, 1,500 İngiliz lira' 
tazminatı alıyor. Orada Lorctta 
isminde bir hemşire daha vardu 
ki bu kız da tamamil.; mis Brus'uı 
tesiri altında kalarak ona inanmış 
tır. 1,500 İngiliz lirası kazanılınca 
arıtk büsbütün kanaat gelmiş ve 

1 Cenubi Amerikalı Grey Fidere münasebatını belli etmemeğe ça· matlı. kırdılar karışıyor, 
!ışıyordu. Hakim düşünmüş, neticede bu Cenubi Amerikalı bir de zenci -

Kral öldükten sonra bile bir • kaynana • damad meselesini hal den bahsediliyor. Müddeiumumi 
. birlerile olan münasebatlarını kes·ı etmek.. !şinin. mruık~'1'.eye taallt'.ık- davayı anlatırken diyor ki: 

mediler. 1 -etmedıgını. l;ııldırmıştır. - Mis Marjuri Dud 40 yaşla - 1 

rında bir kadındı. Geçen sene ol- büsbütün inanılmıştır. Fakat zen 
dü. Kendisi hükümet memuri • cinin ruhu ile Mis Marjuri Dud 
yetlerinde bulunuyordu. Bundan ismindeki iki hemşirenin arasınd. 
birkaç sene evvel bu kadın yolda (Devamı 6 mcı aahifede) 
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Reisicumhurun 
Tedkikl • 

erı 
(Birinci sayfadan devam) 

Halk Milli Şefi coşkun tezahürat
la karşılamıştır. Komutanlık da -
iresine teşrif eden İnönü burada 
vatandaşların derdlerini dinle -
mişlerdir. 

KÖYLÜLERLE HASBİHAL 
İlk olarak Nakkaş İsmail içeriye 

çağırılmıştır. Milli Şef, İsmailin 
lı:aç yaşında olduğunu, ne iş yap
tığını sorduktan sonra: 

- Bana bir şey söylemek ister 
nıisin?. 

Buyurmuşlardır. Köylü: 
- İsterim. Ziraat iiletlerimiz 

noksandır. Kısmen atla, kısmen 
öküzle çift süreriz. Toprağımız da 
ayidir. 

Bundan sonra köylü bankalar· 
dan yardım görmediklerini, ziraat 
aletlerinin noksan olduğunu söy
lemiştir. 

Subaşı köyünden Hüseyin Do • 
ğan ormanlardan istifade edeme
diklerini söyleyince Milli Şef: 

- Ben meşgul olacağım. Size 
orman vermek kabil olmazsa arazi 
verdireceğim demişlerdır. 

SİLİVRİDE 
Silivriyi şereflendiren Milli Şef 

kasabaya girildiği sırada otomo
billerinden inmişler, halkla bera
ber çarşıyı dolaştıktan sonra hü -
kfınıet konağına girmişlerdir. 

Burada da köylü dinlenmiş, 

derdleri tesbit edilmiştir. Köylü, 
harman makinelerinin yokluğun
dan, arazi azlığından şikayet et
mişlerdir. 

Bilfilıare Silivri açıklarında de
mirli bulunan Savarona yatına ge
çilmiştir. Savarona yatı saat 22 de 
Dolmabahçe önünde demirlemiş
tir. 

Afrikada Harb 
.Hazır lığı 

P arls 7 (Hususi) - Mareşal ! 
Göringin İtalyan orduları 1 

erk8.nıharbiye reisi Mareşal 
Badoğluyo ile birlikte Libyaya 
gitıneğe karar vermeleri askeri 
mehafilin ehemmiyetle takib ettiği 
hadiseler arasındadır. İtalya ile 
Alınanyanın Akdeniz ve diğer mu
allak meselelerin hal şekli etra -
bnda kat'i noktai nazarlarını res
men beyan etmeden önce bilhassa 
Afrikada ordularını ve Akdeniz -
deki donanmayı bir emirle derhal 
harekata başlıyabilecek bir hale 
getirmeğe karar verdikleri anla

aciz mevkide bırakmamalarını te
min için Fransa hüklımeti çok e
saslı müdafaa tertibatı vücude ge
tirmektedir. 
Fransız gazetelerinin mevsuk o

lan istihbaratına göre İtalya son 
bir ay içinde yeniden yedi sınıf 

kur'a efradını silah altına alınış

tır. 

İtalyanlar Afrikadaki kuvvetle
rini mart içinde yüz bin kişiden 
yukarıya çikaracakları cihetle 
Fransız erkanıharbiyesi Tunusda 
İtalyan taarruzlarını önleyecek ve 
Afrika ile Fransa arasındaki mu-

§ılmaktadır. 

Berlin - Roma 
suretle Fransayı 

vasalanın kesilmesine imkan ver
mihverinin bu miyecek tedbirlere tevessül ey -
tehdid ederek ı !emiştir. 

••••• 

• 

Makineye 
Verirken 

ita/ya, F raıısadan 
• 

Arazi Istemiyecekmiş 
Alınan matbuatının iddiasına göre İtalya sadece Cibuti ve Suezin 

idare şekillerinde ve Tumıstaki İtalyanlara m•hsus statüde bazı de
ğişiklikler yapılmasını istiyecek, fakat arazi talebinde bulunmıyacak
tır. Musolini, maksadını açığa vurmak için İspanya meselesinin sonu
nu beklemektedir. 

Sultanhamamı 
Faciası 

(1 inci •ahifen~n devam) 
sından çiktığı anlaşılmaktadır. 

Sebebi zuhuru ve tahkikatla il
gili sair hususlar ine€lenmekti
dİr. Tahkikat henüz bitmemiştir. 
Halen zannaltında kimse yoktur. 
Yaralı da yoktur. Biz tahkikatı • 
mızda yalnız yangının çıktığı bi
nalardaki sigortaları teshil ediyo
ruz. Diğerl,ri bizi a!iıkadar et -
mez. Onun için zarar ve ziyanın 
h~ı<ıki mik,.::rını söyliyecek mev
kide değiliz.• 

SİGORTALAR 
Milli Reasüransm kayıtlarına 

göre son yangında birçok sigorta 
şirketleri ceman yekun 4,378,050 
lira ile alakadar bulunmaktadır
lar. Bunların listesi aşağıdadır: 
Anadolu Sigorta 
şirketi 1,330,000 T. L. 
Assikürazioni 
Cenerali 123,500 • 
istanbul Umum 67,000 • 
Konkord 69,000 • 
Kornhil 170,500 • 
Ahen ve Münih 91,400 • 
Alyans 350,150 • 
B luaz 339,200 • 
Danlib 39,900 • 
Nordştern 60,000 • 
Fonsiyer 42,000 • 
Helveçya 233,000 • 
İttihadı Milli 230,000 • 
Ünyon 145,900 • 

HASARLAR DERHAL 
ÖDENİYOR 

Bundan başka tirçok sigorta
sız mallar mevcuttur. Sonra, Su
raski gibi 750 bin liraya sigortalı 
olduğu gibi yangınd;ın mütevel
lid zararı ancak 15 bin lira olan 

Duvarları) O a m 1 arı O e 1 e n 
Camileri Soyan Se~eke 
~~~~~~~~~ 

Yakalandı 
Birçok evlere damlarını, duvar

larını delerek giren, camilerde hır
sızlık yapan iki kişi nihayet za -
bıta tarafından yakalanmıştır. 

İki gün evvel meçhul birkaç hır
sız geceyarısından sonra Saraçha
ne başında Sami Deneş isminde 
birinin evine girerek yükte hafif 
pahada ağır eşyaları çalarlarken 
ev sahibi Sami uyanmış ve hırsız
ları yakalamak istemiş fakat hır
sızlar Samiyi yaraladıktan sonra 
çaldıkları eşyaları alarak savuş -
muşlardır. 

Gerek bu hadisenin gerek bu 
kabil diğer hırsızlıkların faille -
ri Malatyalı Hüseyin Vasfi ve Bit-\ 
!isli Kamil oldukları zabıtaca tes
bit edilmiş ve her ikisi de yakalan-1 

mıştır. · / 

Yapılan tahkikat neticesinde bu 
iki azılı hırsızın son günlerde Suı-1 
tanahmed - Fatih - Langa - Bitpa-I 
zarı semtlerinde duvarı delmek ' 
suretile tütüncü dükkanlarına gir
dikleri bundan başka Samatya, 
Çemberlitaş semtlerindeki cami -
]ere girerek hırsızlık yaptıkları 

anlaşılmıştır. Suçlrını itiraf eden 
iki haydud bugün adliyeye veril
mişlerdir . 

veya hiç zarar görmiyen mües -
seseler vardır. Milli Reasürans, 
yangında hasarların derhal tedi
ye edileceğini ve halen tesbit e
dil~bilen zararların tazminine 
başlandığını bildirmektedır. 

Başvekil ve 
Vekiller 

(1 lnd sahi~t-<len devam) 
Başvekil ve İnhisarlar Vekili 

müntehiblerle temaslarda bulu
nacaklardır. 

Başvekilin bu ziyareti vesilesile 
mühim bir nutuk irad edecektir. 
Müteakiben diğer Vekiller de in
tihab dairelerine giderek tetkik
lerde bulunacaklar ve birer nu -
tuk söyliyece,.lerdir. --
ispanya işi Son 

Safhada 
(Birinci sayfadan devam) 

vaziyet Berlin ve bilhassa Ro • 
mada memnurnyet tevlid etmiştir. 
İspanyaya aid dahili meselenin 

halli İsanya meselesinin dev !etle
ri alakadar eden kısmının da hal
ledilmesine yol açmış olacaktır. 

HÜKÜMET DARBESİ 
Londra 7 (Hususi) - İspanya 

Cumhurreisinin istifasına rağmen 

Başvekil Negrinin henüz hüku -
metçilerin ellerinde kalan yerleri 
müdafaaya karar vermesi üzerine 
hükumetçiler arasında ba~lıyan 

ikilik dün fiil sahaya dökülmüş -

lspirfizme 
( 5 inci aayfad.an devam) 

vasıta olan Mis Brus da hizmetine j 
mukabil tam 200 İngiliz lirası is- , 
tiyor!.. Aradan zaman geçiyor, bu 
para verilmiyor. Kendisinin med
yom olduğunu söyleyen Mis Brus 
bir gün sokakta Lorettaya rastla
mış ve: 

- Hala iki yüz lirayı verme -
diniz. Davayı kazandınız. 

Ondan sonra üç kadın bir gün 
bir toplantı yapıyorlar. Amerikalı 
zencinin ruhunu çağıran Mis Prus 
gayritabii, büsbütün başka bir 
sesle .. 

- Aldığınız 1,500 liradan 400 
lira vereceksin!..' 

Zencinin ruhu artık evvelki gibi 
200 ile kanaat etmiyor, bunu bir 
misli daha arttırıyordu!.. 1 

Bundan sonra davacı olan Mis 
Remlin Dud bu parayı vermiştir. 
İfadesinde mahkemede şunları 
söylüyor: 

. - Grey Fider,den bahsettikleri
ni işitirdim. Ruhlarla tecrübeler 
yapılmak üzere toplanıyorlardı. 

Buralara girmek için 1 şilin ücret . 
alırlardı. Evvelce ben de bunlara 
inanıyordum. Spirtizme inanır -
dım. Şimdi inanmıyorum artik. 
Grey Fideri dinledim. Güzel in -
gilize€ söylüyordu. Bazı şeyleri 

açık bazılarına müphem cevablar 
vermiştir. H8.kirn bütün bunlara 
mahkemede Mis Brus olmadığı gibi 

Fransaya Ne Suretle 
Yardım Olabilir? 

(4 üncü sayfadan devam) 

essir bir taarruz yapamıyacaktır. 
Bu böyle olunca İngilizlerin Av
rupa öyle büyük ordular gön -
dermesine lüzum .kalmıyacaktır. 
İngilizler için daha başka düşü -
nülecek noktalar vardır. 

Harb devam ederken İngiltere 
de cephe gerisi hizmetlerini gör
mek, silah ve mühimmat fahri -
kalarını işletmek gibi pek mü -
him işler vardır. 

Buna ilave olarak İngiltererıin 
deniz kuvvetini üstün tutmal: la
zım. Çünkü İngiliz müstemleke
lerinden, imparatorluğun deniza
şırı yerlerinden İngiliz fabrika -
ları:na getiriledek p:nevaddı ipti
daiyeyi düşman taarruzundan e
min olarak fasılasız surette nak
letmek için İngilterenin denizler
de kuvvetli olması icab ediyor. 

Ondan sonra İngiliz İmparator
luğunun mühim noktalarında 

bulundurulacak kuvvetlerin tan
zimi, ondan sonra da .düşmanın 
hava taarruzlarına karşı koya -
cak, hava kuvvetlerinin derece -
sini tayin etmek kalıyor. 

Taymisin askeri mütehassısına 
göre bu noktalar temin edilme -

l 
1 

dikçe Avrupa kıt'asına büyük or
dular kollıyarak Fransanın yar -
dımına koşmak mevzuu bahso

lamaz!. 
Bugünkü vaziyet pek başka -

dır: 914-918 Umum! Harbinde İn
giltere tarafından Avrupa kıt'a

sına asker gönderilmiş ise de o 
zamanki hal başka idi. Bugün da
ha başka ili tiy açlar b~öster -
miştir. O zaman bu ihtiyaçlar yok
tu. Bilhassa hava muharebesi bu
günkü gibi ehemmiyetli değildi. 
İngiltere bugün havada da kuv
vetli olmak lüzumunu anladığı 

gibi hava kuvvetlerini kullan -
mak için pek çok adam ayırmağa 
lüzum görüyor. 

Fakat ne olursa olsun ileride 
'bir harb çikarsa bunun daha ne 
gibi ihtiyaçlara yol açacağını ta
mamile kestirmek de zordur. O
nun için şu mühim mesele de ken
dini gösteriyor: 

İngilterede mecburi askerlik 
katul edilip edilmiyeceğidir. E
ğer mecburi askerlik kabul edil
mezse icabında lüzumlu olan ye
tişmiş kuvveti nasıl bulmalı? bah
si çıkıyor. Fakat mecburi askerlik 
bahsi İngilizler için hemen halle
diliverecek meselelerden değildir. 

tür. 
Frankistlerle müzakereye gi -

rişerek daha ziyade kan dökül -
mesine meydan vermeden bir an
laşma temin etmek taraftarı olan
lar tarafından lertib edilen isyan 
muvaffak olmuş. Negrin ile Ha
riciye Nazırı Deldabo tayyare ile 
Fransaya kaçmışlardır ve asiler 
Madride ve bütün cumhuriyetçi 
İspanyaya hakim o1muşlardır. 

vekili de yoktu. Hakim ileri sürü-1-========-=================== 

Cumhuriyetçilerin tanınmış ku
mandanı General Miyaha da Fran
ko ile anlaşma tarafdarlarına il
tihak eylediğinden Madrid ve ha
valisinde sükiın kolaylıkla iade 
olunmu~tur. 

GENERAL MİYARA NE DİYOR? 
Madris 7 (A,A) Radyoda söy -

!ediği bir nutukta General Miaja, 
bilhassa demiştir ki: 

•-:- Biz sulh istiyoruz. Fakat bu 
sulhun İspanyol silii.hları için bir 
şeref olan bu harbe Jii.yık şerefli 

bir sulh olmasını arzu ediyoruz. 
Hiçbir muhalefet karşısında kal
madığımıza bakılacak olursa, yeni 
hükfunetin halkın arzusuna uygun 
bir hükiırnet olduğuna hüküm ver
mek lii.zımdır.> 

len iddiaları dinledikten sonra 
karışık davayı neticelendirmek ü
zere demiştir ki: 

- Mis Marjuri yaralanmış, has
ta düşmüş, Mis Brus onu tedavi 
için yanına gitmiş. Aralarında bir 
hasta ile onu tedavi eden birisinin 
arasındaki münasebet var. Fakat 
davacı Mis Emlin de Mis Brus ile 
münasebet tesis etmişti. Onu ken
disine ruhi müşavir olarak kabul 
etmişti. Bu vaziyette Mis Brus pa
ra çekmek için bu vaziyetten isti
fadeye kalkışmamalı idi. Mis Em
lin Dudun dediği doğrudur B.u 
münasebetten istifade ile Mis Brus 
400 lira almıştır ki bunu şimdi mi-
rasçılar geri istiyor. Fakat Mis 
Emlin o zaman Mis Majuri üze .. 

rinde nüfuz ve tesirini gösteriyor
du. Çünkü hemşiresinin işlerini 

idare eden o ıdi. Halbuki Mis Brus 
400 lirayı ölen kadından değil, 

onun hemşiresi Mis Emlinden al -
mıştır. Fakat bu alışta bir sahte -
karlık bir hile görülememiştir. 
Spirtizme tecrübeleri bir takım 
şüpheler uyandırsa bile bunların 
tetkiki mahkemeey aid değildir. 

Miaja, boşanan ihtiraslar kar - Bu vak'a dolayısile ismi geçen 
şısında kan dökülmesine mani ol- Cenubi Amerikalı zenci Grey Fi
mak için evvelce iktidar mevkiine 

der yeni şöhret kazanmış bir adam 
geçmek istemediğini söyliyerek değildir. Grey Fider ispirtizme 
demiştir ki: 

tecrübeleri ve ruhları çağırmak 
•- Bu mücadelede çok kan dö- suretile vakit vakit İngiliz ve A

külmüştür. Dahili ihtilatlar için merikan gazetelerinde ismi geçen 
de ayrıca kan dökülmesine razı 

1 
. . bir adamdır. 

o amayız. Bız hiç kimseye ihanet ---.,..--------=--::-...,,,,....,.-
etmedik. Esasen edemezdik de. Beyoğlu Dördüncü. Sulh Hukuk 
Çünkü ortada bir hükı'.imte yoktu. Hıikmliğinden: 
Hükumeti teşkil ettiklerini iddia Beyoğlu Dolapdere boyu 2~ nu -
edenlerle Reisicumhur arasında marada Niko tarafından mezkur ad
ihtiliıf vardı.. reste oturan karısı Anastasıya aley-ı 

N t . ı ak M' · d · t' k' hine açılan sulh teşebbü~ davasının . e ıce o ar ıaıa, emış ır ı: 

B şkala b k d k 
muhakemesinde muhakeme günü 

«- a n u ar eş avga-
sına devam etmek istiyorlardı. Fa- navacı gelip dava edilenin mahalli 
kat biz sulh istiyoruz ve bu harb- zabıtasınca yapılan tahkikatt_an_ ad-

d İ ll fah !
resinin halen malı1m olmadıgı an -en sonra spanyo arın re a 

1 kavuşacaklarının ve zaferi elde !aşılmakla. il~en te~liiiat icrasına! 
edenler kim olursa olsun neticede'karar verılmış oldugundan muha • 
vatana zarar getirecek olan müca- keme günü olan 1/4/939 tarihine 
delelere sürükleneceklerini ümid müsadif Sah günü saat 11 de dava 
d' edilen Anastasiyanın Beyoğlu Dör-/ 

e ıyoruz. d.. .. S Ih Hukuk Haki J'" · d 
Yaşasın İspanyollar. yaşasın İs- uncu u m ıgın e 

· hazır bulunması lüzumu tebliğat 
panya.ı k .. ·ı· 

------------ makamına kaim olma uzere ı an o-
Sultanahmed üçü~,cü sulh hu lunur. (939/246) 

kuk hakimliğinden: 
Bene Berit 

Haleb ve 
Civarında 

Karışıklıklar 
(1 inci sahifeden devam) 

Bilhassa şimal bölgelerinde karı
şıklık ve hükumete karşı hoşnut
suzluk gittikçe artmaktadır. Bu 

arada Haleble Hatay bölgesi ara
sında bulunan Körd dağında ye
niden vahim karışıklıklar çık -
mış, muhtelif mıntakalarda ahali 

jandarmaya hücum etmiştir. Fran
sızlar hadise mahalline zırhlı o
tomobiller yollamışlardır. 

Müridlerin ikinci reisi Şeyh 

Hanefi ile elli kadar müridin hile 

ile yakalanarak silahlarile birlik
te Halebe sevkedilmeleri Körd 

dağındaki tütün Müridlerin l · 

yaklanmasına sebeb olmuştur. 

Bu hadise üzerine bütün Körd 
dağındaki yollar kesilmiştir. Ha
lebden iki yüz kadar jandarma 

kuvvıcti Müridlerin bulunduğu 

mıntakaya gitmişlerdir. -
Hırsız Zehirci 

ken 

(1 inci ıahifeden devam) 

yakalanan bir satıkalının 

cebleri eroin ve afyonla dolu ol
duğu görülmüştür. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Sabıkalı beyaz zehir kaçakçı -
!arından Sabri dün Beyoğlunda 

Tünel ctıddesinden geçmekte i

ken Suren adında birinin tütüncü 

dükkanının önünde durmuş ve 

tütüncüden bir paket sigara iste
miştir. Tütüncü raftan s>;ara al

mak için döndüğü sırada Sabri 
camekfuı.ın içinde b'Ulurr n jilet 

paketlerinden birini aşırmış ve 
tam paketi cebine indireceği sı

rada tütüncü tarafından görül -
müştür. Bunun üzerine selameti 

kaçmakta bulan Sabri yan sokak

lardan birine doğru sapmış, fa -
kat halk tarafından yakalanarak Hazinei maliye namına İstanbul 

maliye muhakemat müdürlüğü ta- Cemiytti Hayriyesinin hadise yerine gelen memurlara 
rafından İstanbul Üniversitesinde Senelik heyeti umumiye toplantı- teslim edilmiştir. Karakola götü
hukuk fakültesinde ikinci sınıf da sı bu ayın 12 nci Paı:ar günü saat rülerek üzeri aranan Sabrinin ceb-
5001 sayıda kayıdlı Homidi zade 110.30 Merkezi İdaresi olan Beyoğ- !erinde 75 gram eroin, bir mik -
Ahmed Faik oğlu Rauf İnsel aley- lunda Minare sokağında 17 numara- tar afyon ve esrar bulunmuştur. 
hine açılan maaştan fazla mehuz lı mahalde yapılacağından Cemiyeti Sabri bugün adliyeye teslim edil-
41 lira 78 kuruşun tahsili davası- azasının aşağıdaki mevadı müzake- miştir. 

nın ilanen yapılan tebligat üze- re etmek üzere toplantıya gelmeleri - -
rine cari duruşmasında: Müddei rica olunur. ' 
vekili tarafından bir bordro ihraz Müzakrre edilecek meved ; 1 

edildiğinden muameleli gıyab ka- 1 - Geçen umumi içtima zaptının 
rarının tebliiğne karar verilerek okunması. 

muhakemesi 10/3/939 saat 11 e 2 - Cemiyetler kanununa tevfi -
bırakılmış olduğundan tarihi i!an- kan tadil olunan cemiyetimizin ana 
dan itibaren beş gün zarlında iti- nizamnamesinin kabulü. 

... 

Genelik • • 
Ve. lnönü 

(1 ,,.,., ·;ahifeden dt.•am) 

yatına hakim olmak liizımdır. 

Cumhuriyet, Türk milletine milli 
devleti ve yeni cemiyeti temin 
etti. 

Bu iki esnsla Türk milleti, in
saniyet ailesinde, kıymetli bir 
varlık vaziyelini alınıştır. Bu va
ziyet ancak, temiz idealle yetişen 
genç nesillerin karakter kuvvet
lerile muhafaza olunur, yükse -
lebiiir. Bilmenizi istHim ki, ah
lak ve karakter sağlam olmadık
ça, cemiyette, esaslı bir hizmet 
görmeğe imkan yoktur. Cemiye
tin kudret ve ehemmiyeti, va~atl 
ah!fık ve karakterinin yüksek 
kıymetine, her faktörden ziyade 
bağlıdır. 

Moraliniz ve karakteriniz, bü
yük Türk milletinin yüreğini ü
midlerle dolduracak güzel ör -
neklerle kendini göstermektedir. 
Türkiyenin istikbali üzerine teş

his koymak istiyen yabancılar, 

tahsil çağında bulunan gençleri
mizin ahlak ve karakterindeki 
sağlamlıktan ders almalıdırlar.• 

Ebedi Şef Atatürkiin Cumhu
riyet ve memleketi kendisine e
manet ettiği Türk gençliğinin idew 
al, ahlak ve karakteri üzerinde 
Türk milletinin görmek istediği 

vasıfları jdirektifleri ile tebariiz 
ettiren Milli Şef hiç şüphe yok ki 
kendi yetişme ve bugünkü varlığa 
ulaşma bakımından da ayni za
manda gençliğe karşı müşalıhns 
bir örnek hizmetini ifa ediyoı·Jar. 

Milli Şefi harb akademisi sıra
fa:rından, ilk kıt'a hizmetlerinden, 
garb cephesi kumandanlığına, 

İnönii zaferine, Durnlupınara, 
Lozan'a, Başvekilliğ.;, nihayet 

Cumhur Reisliğine ve Milli Şef
liğe kadar daima inkişaf eden ve 
asla değişmiyen ayni karakter ve 
ideal •ahneleri içinde buluyoruz. 
Bu ideal: 

- Berşcy vatan için ... 
Diyen ideal, bu karakter: 
•- Bilmenizi isterim ki ahlak 

ve karakter sağlam olmadıkça, 

cemiyette esaslı bir hizmet gör
miye imkan yoktur ... 

Diyen dilde daima o karakte-
rin, o ahlak, o ismet ve.. o fazilet 
ve dürüstlüğiin mümessilliğini 

taşımış bulunan karakterdir, 
ETEM İZZET BENİCE ---

raz edilmediği takdirde muhake- 3 - 938 senesine ait mali ve idari ı_, D • N [ G · R l 
meey kabul edilmiyerek gıyabın- raporlarının okunması ve bilanço- oaş, lŞ, ez e, rıp, oma zzma 
da karar. verileceği .. tebliğ ;,naka - nun tasdiki. . . . . . nevralJ"i kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes'~r . 
mına kaım olmak uzere ilan olu- 4 - Heyetı ıda.renın ıntihabı ve 1 • J 
nur. 939/120 çıkan heyetin ibrası. - icabında gUnde Uç k•t• alınabilir, .. 

ftalya'nı "Tabii 
Emelleri,, 

(2 inci ıayfadan devam) 

edenler, harp ve yahut konsesiyon 
yapmak şıklarından biri karşısın· 
da kalacak olan Fransaya İngil· 
terenin, konsesiyon yapmayı tav
siye edeceğine inanmaktadırlar· 
Yani Münihte takih ettiği poJiti· 
ka tabiyesi. Belki de bu kanaat 
yanlıştır. Fakat o derece yerleş • 
miştir ki bunu sarsmak için yen! 
bir Münihte İngilterenin ba§ika 
türlü hareket etmesi 18.zımdır. 

Ancak bugünden muhakkak o
larak şu söylenebilir ki İngiltere, 
İtalya tarafından ileri sürülecek 
olan istekler mübalağalı olmadığı 
takdirde bu yolda hareket edebi· 
lir. Eğer İtalyanın •tabii emelle
ri> İtalyan matbuatının sütunla· 
rında izah edildiği kadar gen iş ve 
şümullü ise, İngilterenin Fransa· 
ya uysallık göstermeli: tavsiye>in· 
de bulunabilmesine imkan yok • 
tur. Çünkü Alkdenizin birçok nok· 
talarında İngilterenin hayati men· 
faatleri müvazi olarak yürür. Fa· 
kat arasıra rivayet edildiği gibi, 
İtalyanın istekleri Cibutide ser· 
best bir mıntakaya, Süveyş kana• 
lının idaresine iştirake veTmıus· 
taki tebaasının bazı haklarına 
münhasır ise, Fransanın bunları 

tanımıya imale edilebileceği şüp
hesizdir. Esasen Fransız Hariciye 
Vekili Bone'nin, bazı İtalyan is· 
teklerini tetkik etmiye hazır ol· 
duğu malumdur. Demek ki her· 
şey •tabii emellerin• hududuna 
bağlı kalıyor. 
~~~~~~~~~~ . .-" 

Belediye Birçok 
Hazırlıklar 
Yapıyor 

(5 inci sayfad~n deı•am) 

tün çöp arabalarım yeniliyor. M~' 
hım bir kısmı tamam.ı.:.n yenilen~ 

miştir. 

Şun_u da itiraf edelırn ki, apar· 
tıman, ev penGereler.nden sol;3· 
ğa pis su döken, çöp atan. p:sli~ 
atan aileler de )'Ok değildir. EP 

fen• hareket bııd~:·. Belediye, kW 
pısının önünü pisl~enl~rd<en de 
derhal ceza alacaktır Artık. evi» 
penceresinden bulaşık suyu dö~· 

mek, çöp atmak, halı sılkelemek 
adetleri tarihe karışmalıdır. BuJl' 
lar, bir şehir için pislik olduğu gi· 
bi, ayni zamanda çok çirkin ve iP' 
sanın iptidailiğine ve terbiyesiz • 
liğine hükmettirecek hareketler ' 
dir. 

İstanbulun temizlik davası ço> 
şümullüdür. Görülüyor ki. bil · 
hassa hemşerilcre iş düşüyor. 

Burada, benim yapacnğım te • 
menni şudur: İstanbulluların te
mizliğe son deı·ece dikkat etmesi' 
Belediyenin de bu işi gayet sık1 

bir kontrolle takib etmesidir ve 
bu kontrol çok temenni edilir kl• 
devamlı olsun .. Ve, ceza tatbikiP' 
de kat'iyyen müsıımah~kar daV • 
ranılmasın .. 

Bu şekilde, temizlik mücadelesi 
elbirliğile devam ederse temizlik• 
bir itiyad haline getirilebilir. ıa· 

bli bunun için mücadelenin uzu» 
müddet, fasılasız, gevşemeden de' 
vam etmesli 13.zımdır. 

İstanbul bizim kendi evimiz de' 
mektir. Temiz tutalım. _...,, 

Sultanahmed üçüncü sulh hU' 
kuk hakimliğinden: 

Hazinei maliye namına İstarıb~I 
maliye muhakemat müdürlüğü ıa· 
rafından Belçikada Mons şehrin' 
de Gedisk mühendis mektebinde 
Sümer Bank nam ve hesabına taW 
silde bulunan Mehmed oğlu fetl

11 

aleyhine açılan 90 lira 42 ku: uı 
mekteb masarafının tahsili dava· 
sının ilanen yapılan tebliga: üze' 
rine cari duruşmasında: Müddei 
vekili taralından dava teşrih ve 
vesaik ibraz edilmiş olduğundaP 
bahisle muameleli gıyab kararı • 
nın tebliğine karar verilerek rıı~' 
hakeme 10/3/939 saat 11 e talik 
edilmiş olduğundan tarihi ;ıandaP 
itibaren beş gün zarfında itiraz e' 
dlimediği takdirde muhakemeye 
kabul edilmiyerek gıyabında k8' 

rar verileceği tebliğ makarnıJ18 

kaim olmak iizere ilaıı olunur. 
939/317 
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Donanma Kumandar .. lığı Deniz 
Hakimiyetinin Elimizde 
Olduğunn Söylüyor.o 

Halb :ıki Düşman Destroyerleri Bo ğaz~a Cirid 
Oynuyorlar. Bu Ne Anlaşılrr a; iş ... 

ı Mülılzlm bunlarla uğraşırken 
derıncıen derine akseden top ses
leri durmuştu. Sami Efendi kim· 
ıeyi uyandırmadı, döndü, kendi 
leminliiğne geldi. 

Telefon başında meşgul bölük 
kumandanına anlattı: 

- Hepsi ölüm uykusuna yatmış· 
!ar sanki yüzbaşım. O kadar uğ -
raştıın. Birisini uyandırmağa mu· 
Vaffak olamadım. 

- Neden? 
- Kimbilir? 
Yüzbaşı bir ön sezişin llhamlle 

Vak'anın iç yüzünü keşfetmiş gibi 
cevab verdi: 

- Bir halt etmişlerdir .. 
- Ne gibi? 
- Ey .. Kimbilir, içki fil.an! .• 
Sami bölük kumandanının sö -

ZÜnü kesti: 
- İmkanı yok yüzbaşım, bun -

lar müslüman adamlar .. Her biri 
tkmek çantasından ziyade abdest 
.ibriğine bağlı yaşlı yaşlı neferler. 
Ağızlarına içkinin damlasını koy
mazlar .. 

- Peki.. Hele sabah olsun da 
:ınlarız. 

- Olur yüzbaşım .. Telefonla top 
seslerini anlıyabildiniz mi? 

• - Karakollara sordum .. Tabura, 
telefon ettim. Cevab alamadım. 
Kimse bir şey bilmiyor, hadiseyi 
bizden öğreniyorlar. Birkaç daki
ka evvel Kavak topçu taburu ku
!?ıandan lığı telefonla bildirdi .. I -
Hkları sönük. hafif seyirle sahile 
Yaklaşan iki acayib gemiye dur 
:şareti verilmiş, projektörler ya
kılınca bunların Rus destroyer -
leri olduğu anlaşılmış, İstinyedeki 
donanma kumandanlığına haber 
Verilmekle beraber ateş açılmış, 
'estroyerler iki üç mermi savur· 
duktan sonra geldikleri istika -
?nette karanlıklara karışmışlardır. 

- İ!i ki b'zi de yoklamadılar .. 
~e cür'et bu yüzbaşım .. Donanma 
kumandanlığı verdiği raporlarda 
deniz hakimiyetinin elimizde ol
duğunu söylüyor, Boğaz kapıla -
tında düşman destroyerleri cirid j 
<ıynuyorlar .. Bu ne anlaşılmaz iş! 

- Deniz harbi meselelerine ak
lımız ermez Sami Efendi.. Harb 
Ve vaziyet icabı böyle hareketler 
meydana gelebilir. Bunları bir ta
rafa bırakalım da uyuyalım. Ya
rın sabah siz erkenden talime çı
kın .. Duyduklarıma giire Başku -
llıandanlık vekili paşa taburu tef
tişe gelecekmiş! 

- Ne zaman acaba? 
- Belli değil. Henüz tevatür 

halinde, şayia kılığında dolaşan 
bu haberler birdenbire hakikat o
luverir. Biz hazırlıklı bulunalım. 
li:nver Paşanın tabiatini az çok bi
liyoruz. Hani bir bilmece vardır: 
Çat burada çat kapı arkasında di
Ye .. İşte, bugün o bilmeceyi bana 
sorsalar vcreccğım cevab şu olur: 
Enver Paşa! 

İki zabit gülüştüler .. Biraz daha 
Öteden beriden konuştuktan sonra 
Uykuya daldılar, uyudular .. 
Boğaza kadar sokulmağa cesaret 

eden Rus muhriblerinin hangi 
maks2dla geldiği ertesi günü neş
redilen resmi temliğden anlaşıldı. 

muhriblerlnl bu tahtelbahri araş
tırmak, bulmak, yedeğe alarak 
avdet etmek vazifesile binbir ö -
Jüın tehlikesinin tehdidi altında 

bulunan Karadeniz Boğaz ınınta

kasına göndermiştl 

Destroyerler gece, muharebei 
!eyliye vaziyetinde sahile sokul • 
muşlar, ışıksız ilerleyerek Arka
diyayı aramağa koyulmuşlar .• Bu 
sırada Boğaz topçu rasıdlannın 

gözüne çarpan destroyerler ateşe 
tutulmuş, var hızlarile kaçarak 
kendilerini kurtarabilmişlerdi .. 

Ertesi sabah şafakla uyanan iki 
subay. üçüncü bölüğün teğmeni 

Sami ile bölük kumandanı yüz • 
başı Etem teftiş korkusile işleri • 
nin başına koştular. Yüzbaşı hay
vanına atladı. Civar köylerdeki 
posta ve karakolların düzenini 
gözden geçirmeğe gitti. 

HiKAYE: 

Teğmen Sami talim saatinde 
aksakallılar b1ilüğünü talimhanede 
hazır buldu ... Efrad, kestirdikleri 
bol uykuya rağmen hala mahmur 
gözler, mecalsiz taV".rlarla boy 
gösteriyorlardı. 

Sami tekmili aldı. Bölüğü talime 
götürdü. Davud Çavuşun yanlış 

bir tüfek ateşlemesi yüzünden bö
lüğün Arkadıya Rus tahtelbahri 
tarafından perişan edildiği güıı -
denberi bombalarla talim yapaıı 

kıt'a öğleye kadar bu talimlerle 
uğraştı. Yemek vaktine doğru bö
lük tekrar zeminliğe döndü. Teğ
men Sami akşamki uyanmaz uy
kunun sebebini öğrenmek için 
başçavuş Ömerle diğer çavuşları 
kendi zeminliğine çağırdı. Aksa -
kallı altı çavuş bir sıraya dizildi
ler. Esas vaziyetinde durdular. 
Teğmen sordu: • IJPnmı var• 

Sevgi Staj 
(4 üncü sayfadan devam) ı 

- Evet neyse. işte o kız, yani 
Müberra sana aşık olmuş, seni çıl
dırasıya seviyor. Birkaç dEfa yol
da sana rastlamış se!am vermeni 
beklemiş, fakat sen farkında ol
mamışsın. Bir ikı gün evvel 

mektub yazmış cevab vermemiş
sin. 

İzzet kendisini kaybedecek bir 
hale gelmişti: 

- Bana mektub mu yazmış? 
- Evet ... 
- Yahu, ten o mektubu ar -

kadaşların bir azizliğidir diye ta
mamile okumamıştım bile. 

- Allah müstahakmı versin. 
Muziplik ne demek. Senin o mek
tuba aldırış etmeyişin kızcağızı 

çok müteessir etmişti .. 
Şimdi beni dinle, bu kız seni 

seviyor. Senin de böyle bir meş
guliyete artık ihtiyacın olsa ge
rek. Ben seni bir münasebetle Mü
berra ile tanıştırayım. Hem onun 
gururunu okşamış olumz, hem 
de sen vaziyetini kurtarmış olur
sun. Sakııı bir yanlışlık yapma. 

- Nasıl olur birader. Ben bu 
işi hiç bilmem. 

_Vallahi çocuksun yahu. Bun
da bilmiyecek ne var İzzet?. 

Ne var olur mu?. Hiç bir fik
rim, tecrübem yok böyle işlerde 
birader. Becerebilir miyim bu 
işi bilmem ki?. 

İki arkadaş yarım saattir bir 
gönül hadisesinin münakaşas'nı 
yapıyorlardL İzzet, Namığın 
bütün tekliflerini hayretle karşı
lıyor, Namık da İzzetin şaka yap
tığını kabul etmekten başka bır 
şey yapmıyordu. Nihayet Namı -
ğın aklına son bir teklıf daha gel
dı. İzzet bunu da kabul ctmrzse 
ya başka bir kadını seviyor veya 
Müterrayı beğenmiyordu. 
Namık gözlerini kapadı, bir an. 

düslindükten sonra: 
_:_ İzzet sana son sözümü söy

Jlivorum. Ben sana bu hususla yar 
d:;,,, edeceğim. Başka kadınlarla 
seni tanıştıracağım ve sen bir ka
dına kur yapmayı öğreneceksin. 
Sonra Müberra ile tanışırsın. Ka

bul mu? 
İzzet zor bir sual karşısında 

kalmış, bir mekteb talebesi gibi 
kızardı, düşündü, nihayet: . 

düz İzzet yazıhanesınde Namı • 
ğ•n on sayfa doıduran aşk tali
matnamesini ezberlemiye çalıştı. 

Aradan bir hafta geçmişti. Bir 
gün Namık Müberrayı alıp İzze
tin yazıhanesine gitti. 

Hade>me İzzetin birkaç dakıkaya 
kadar geleceğini söyledi. 

İzzetin odasına girdikleri za -
man Namığm g1izüne arkadaşı -
nın çıllışma masasının üzerinde 
dur;n aşk talımatnamesi ilişti. Na
mık on sayfalık eseri (!) aldı. 

Maddelere ayrılan tu sayfalarm 
bazıları karalanm:ıı, bazıları da 
işaretlenmişti. Ve ilk sayfada 

.sevgi stajı nazari bilgiler tali
matnamesi• yazılıydı. 

izzet gelince misafirlerini hay
retle sevinç arası karşıladı. 
Namık talimatnameyi göstere -

rek: 
- Yahu bazı yerler karalanmış 

neden?. 
İzzet gülerek: 
- Onlar bitti. Tamaınile hazır. 
- Sahi mi?. 
- İstersen tecrübe edeyim? 
- Fena olmaz. 
İzzet yerinden kalktı. Yeleği -

nin cebinden çıkardığı bir yüzü
ğü Müberraya uzatarak: 

- İlk hatıramı parmağınıza 
takmama müsaade eder misiniz? 
Dedi. ve cevab beklemeden Mü
berranın elini tuttu, yüzüğü par
mağına taktı. Müberra bu hare
keti müteakib yarı şaşkın bir hal
de onu süzüyordu ki daha ilk gün 
yüz yüze geldiği adam misafirinin 
dudaklarına doğru uzanan İzzet 

bir maddeyi okumıya taşladı: 

- Aşkımız ebedileşecek değil 

mi sev'!ilim ... 
Bu kadar terakki ve staj Na

mığı sersemletmiş, olduğu yere 
çivilemişti. 
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1 Sinema Haberleri , ____ _. 

Klark Gabl'ın 
Hatıraları 

S 
inema meraklıları yalnız 

meşhur artistlerin resimle
rini, imzalarını toplamakla 

iktifa etmezler. 

Bunlara aid eşyaları da ele ge
çirmeğe çalışırlar. Yıldızların ço
rap eklerinden, eski mendillerin-
den, hatta kombinezonlarından 

kolleksiyon yapanlar çoktur. 

Çoğu, yaşlı ve zengin olan bu 
kolleksiyoncular, bunları ele ge
çlı-mek için birçok çarelere baş 
vururlar, para da sarfederler. 

Ayni hal Klark Gabl'in de ba
şına gelmiştir. Gömleklerini yı -
kamak, ütületmek için verdiği 
gömlekçinin dükkiını soyulmuş 
ve yalnız sevimli yıldızın gömlek
leri, yakalıkları ve kollukları ça
lınmıştır. 

• 
'<Sönen Ziya)) 

Kipling'in Bu Meşhur eseri 
renkli olarak Sinemaya 

Alınacak 

(Hava zaferi) filminin monta • 
jını bitiren sahne vazıı Vilyam 
Velman, Santa Manika'daki köş· 

künde istirahat etmek:edir. Buna 
da hakkı vardır. Çünkü son filim 
ile lamam dört ay uğraşmıştır. 1 

Velman. boş zamanlarında, (Sö
nen ziya) nın renkli filmini ha • 
zırlamakla meşguldür. 

Bu filim için angaje olunan ar
tistler arasında Raymillan ve 
İda Lüpino vardır. 

(Sönen ziya) filminin çevrilme
sine sonkanun ortasında başlana
caktır. 

FERNANDEL ELEKTRİK 
SANDALYESİNE OTURUYOR! 

Me-şhur Fransız komiği Fernan
del, önümüzdeki hafta (elektrik 
sandalyası) na oturacaktır. 

Bundan, sevimli artistin idam 
olunacağına hüküm vermeyiniz. 

Fcrnandel, Moris Kammaj'ın 

çevirdiği (Lavardın kırk beş pa
ra.ı) adlı filimde mühim bir rol 
almıştır. Bu rol iktızası idam olu
nacaktır. ':abii yalanjan ... 

MALKON KAMPEL 
SENARYOCU OLDU 

Otomobil sür'at şampiyonu meş
hur Sör Malkon Kampel, Lon -
cl:ada tabolunan bir eserin muhar
riridir. Holivud sinema şirketleri 
bu eseri filme almıya karar ver
mişlerdir. Sör Malkon senaryo -
yu bizzat yazmak şartile kabul 
etmiştir. 

jArtist Po rtrelerif 
............. 

Süzı Prim ve Andre Luge cCenti!-. 
men §Oför Alekis ... • filminde 

KIZILAY BEYOÖLU KAZA 
ŞUBESİ MENFAATiNE 

BÜYÜK GALA 

9/3/939 perşembe günü akşamı 
halk operet tiyatrosunda Yunan 
artisti Mana Filipidisin lştirakile 

3 yıldız 

SiNEMA MÜZESİ 

Soldan ımı ile: ı - Dekor maketleri salonu, 2 - Bu tabfo, filim ,erid!erinin nasıl yapıldığım gösteriyor. 
(Yukarıda ıoldan iti~aren) pamuk, su, a$id Sülfrik mürekkeb bir tertib. sonra kılfuri ve jelatin ka.

nştınlıyor. Şerid haline geliyor. 3 - Fotograflanıı cığrcındiıman yapıldığı salon 

Birkaç ay sonra Berlinde bir 
sinema akademisi açılacak. 

Bu; bir eğlence yeri veya yaşlı 
bir sinema merkezi olacaktır. A • 
kademinin daimi 300 talebesi bu-

teallik ticari ve sınai şeylerde lh
tısas peyda etmesine de çalışıla • 
caktır. 

Akademinin bir de müzesi var
dır. Burada, sinema hakkında bir 

lunacak vf! kursları iki sene de- j fikir edinebilmek için her ıey teş
vam edecektir. bir olunmuştur. Müzenin evrak 

Burada sinemaya, sinemacılık 

san'atına aid herşey öğretilecek
tir: Mizansen, filim çekmek, ko
medi, elektrik ve ziya kanunları, 
makiyaj usulleri, ilah ... 

Sinema, öğrenilmesi lazım bir 
san'attır. Bunu herkesten evvel 
Almanlar anlamışlar, takdir et • 
mişler ve işe başlamışlardır. 

Akademide talebelere, sinema
cılığa aid herşey öğretilecektir. 

Mesela mizansen kısmına devam 
eden bir talebenin, sinemaya mü-

hazinesinden. kütüphanesinden 
bahse lüzum yok ... 

Yalnız birinci kısmı tarif etmek! 
kafi: Bir filmin bidayetinden so
nuna kadar ne safhalardan geçtiği 
görünüyor. İşte parlak bir tablo: 
Şeridlerin sureti imalini, sonra 
dekopajların nasıl yapıldığını can· 
lı ve herkesin anlıyabileceği şe • 
kilde gösteriyor. 

Biri de, bir çalışma planı. Kü
çük dekorlar. Ötede makiyaj usul
leri... Hulisa. &inenıacılı~ın eıı 

gizli sırlan, hileleri birer birer 
öğretiliyor. 

Büyük bir dikkatle yapılan bir 
sahne maketi üzerinde, hali faa
liyette bulunan bir grup görünü
yor. Herkes vazifesi başında: Ar· 
tlstler, sahne vazıları, rejisörler, 
ameleler, ilfilı ... 

Sonra, denizaltında ve havada 
filim almanın muhtelif usulleri, 
şeffaf aynalarla yapılan hileler ... 

Mücessem, canlı ve mütchar -
rik olarak gösterilen bu şeyler sa• 

yesinde insan, az bir müddet için· 
de sinemacılığın bütün incelikle
rini, hilelerini öğreniveriyor: Can

lı resimler nasıl yapılıyor, sahne
ler nasıl tertib ediliyor, ses nasıl 

alışıyor, öğrenmek için müzeyi 
bir saat dolaşmak kili .. 

Biıyük bır stüdyonun dahili. Solciakl köşede bir filim •ahneri alınıyor. 

• • • • • 
SİMONE SİMO N 

Ç ocuk - kadını... Daha dağrusu, hani şu 
yumuk yumuk, pamuk gibi minimini kedi

ler vardır, insan görünce mutlaka okşamak, sev
mek ister •.. İşte onlar gibi ... Söz söyleyiş de öyle. 
Tıpkı kedi yavrularının mırıltılarına, miyavlayış
larına benzer. 

rinde müstehzi bir tebessüm hiç eksik değil... 

Sesi çok tatlı ve okşayıcı. Fakat, biraz ağır işiti
yorsanız duyamazsınız. Çünkü yavaş, pek yavaş 
söyler ... 

Ya saçları? ... Daima perişan, daima dağınık • 
tır. Kab başının soluna. kah sağına dökülür. Elini 
yüksek ve bombeli. Gözleri, kedi yavrusu gözleri 
gibi hazan saf ve masum, hazan çekingen ve kor
kak ... Kirpikleri uzun, pek uzun ... Burnu yuka -
rıya doğru fazl&ca kıvrık. Kaim dudakları ilze -

Halinde bir başkalık, bir şahsiyet yoktur. Ve o
lamıyacaktır da ... Kırk beş yaşına da gelse yine 
çocukluktan kurtulamıyacaktır. Geçenlerde bizzat 
kendisi: .Oynamak, daima çocuk gibi oynamak is
tiyorum. Hatta sinemada bile ...• demişti. 

Simone Siman bir çocuktan, yaramaz bir ço
cuktan farkı yoktur. Sinema meraklıkları da onu 
bu hali için seviyorlar a ... 

Buhranll Günlerde Hemen Artan Ve Eksilen şeyler 
(5 inci sayfadan devam) 

miktarı vasati olarak her vakit 
alınmakta olan miktardan 25 ııı!l

yon İngiliz lirası fazla olmuştur. 
Fakat bundan halkın fevkalade 
telaşa düşerek herkesin kendı ba
şının çaresine bakmak için pa -
rasını kurtarmağa uğraştığı ma
nası çıkarılmamalıdır. 

Kadmların sarfettığı para İn

giltercde tıcaret alemı ıçin pek 

mühim bir yekün tutmuştur. Se

nenin bazı aylarında kadınların 

iç çamaşırı, çorab, ayakkabı ve 

manto için sarfettikleri paranın 

miktarı 40,000,000 İngiliz lırasını 
bulmuştur. 

1938 senesi ağustos aymda ka

dın eşyası olarak yapılan -:::ış 

bir sene evvel ayni aydakinden 
1,200,000 İngiliz lirası fazla tut -

muştur. Fakat buhranla geçen ey
llıl ayı zarfında ıse kadınların da-

görülmüştür. 937 eylül ayındaki 

sarfiyata göre 2,G00,000 İngiliz !ı
rası daha az harcetmışlerdir 1 

Diğer cihetten ınşaat da dur -
muştur. Hele lüks eşyasının alım 
salımı büsbı.itı1'ı durmu<lur. 

Bir de 1ngil •ereye gelen Ame
rikalılar memleketlerine döndük
leri gibi Kanadadan gclenkr de 
yerlerine avdet etmişlerdir. 
Buhranlı haftalarda Amerika

dan İngiltereye seyyah gelmemiş 
bu yüzden de ziyan edilmiştir. 

Boğaza kadar gelip de girmeğe 
muvaffak olamıyan Ru• tahtel -
bah;r filotillasının Arkadiya Bo
ğaz önle: inde kaybedişi filotilla 
komodorunu te!aşa diışürmüş. Bir 
anza sebebile bir kenara sıkışması 
mevzuu bahsolan bu sefineyi ken
di vasıtasile araştırmak imkanı 
Olmadığını düşünen komodor tel
Sizle bir şifre vermiş, işi cevelan
da olan albay Tıı~ef destroyer fi
losu haber alını~, Araks ve İğııatifl 

_ Peki kabııl. Fakat ben bu ış! 
ne kadar zamanda öğreneceğim. 

- Bir iki günde .. 
izzet teklifi kabul etti. Birkaç 

gece üslüsle bara gittiler. Gün-

Pek yakında: ZOZO 
Halk Operetinde. 

Dalmas 1 Büyük operet 
Macar Balesi 

İngiliz gazetelerinin dediğine 
göre evvela buhranlı günlerde 
Fransa ve Aımanyada halkın da
ha ziyade telaşa kapıldıkları gö
rülmüştür. İngilterede bankalar
dan o günlerde sahitleri tarafın
dan çekilen para % 5 den fazla de-ı 
ğilmiş. Almanyada 'i 17 olmıı,, 1 

Fransada ise % 26 yı bulmuştur. 
h. az eşya aldıkları, 
sarfettıkleri parayı 

süsleri için 
azalttıkları 

Buhranın devam ettiği günler
de en ziyade alış veriş yiyecek 
maddeleri üzerinde olmuş, bir de 
petrol :izerinden çok alı~verilj gö
rülmüştür. 
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glisero FOSFAT terkibinde iYOD, TANEN, 
Vardır. Vücudun zayıf kısımlarına, kansızlığa, vereme istidadı olanlara, Sinir zayıflığına, genç kızlara, sıraca kemik hasta· 
lıklarına müptela teverrüme müstaid çocuklara hastalıkların nekahatlerinde yarar ve şifa verir, kanı arttırır, iştiha verir· 

Öksürükleri kökünde:ı 
Diş Doktoru Diyor ki : 

Kısa bir müddet .RADYOLİN .,.........,. __ _.,__..,.. ___ __, 

kullandıktan sonra dişleriniz inci 

gibi parladıktan başka mikropla

rın kamilen mahvolduğunu; za-

keser tecrübelid~ 1 Kaşe 

J rarlı salya ve ifrazatın kesildiği

ni, diş etlerindeki iltihapların dur 

duğunu ve nihayet ağzında 

latif bir raviha başladığını duya

il ı- 1 

caksınız. 

ayet 
Gayet 
Gr.ıJ'et 

temb 
sthhi 

c z 

Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE 

ve derman haplarile sigortalayımz. 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

devadır. 

BİOGENİNE; daima kanı temizleyip kuvvetlendirir, halsiı:liği giderir ve hariçten gelecek 

türlü mikroplan öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlnmlaştınr, zekayı yüksel

tir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden müte

essir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her mikroba 

galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRİP, nezle, enfloenza, sıtma gibi has-

Her gün sabah, öğle ve akşam ye

meklerinden sonra günde 3 defa 

dişlerinizi ı 
talıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak içi~ büyü~ler sabah, öğle, akşam birer, sekiz yal şmdan üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BIOGENINE alına1.:dır. Hasta olanların kurtul-

R A D Y O l i N ile fırçalayınız 1 ::: •· ::::.::); ::~;~·::~~:~~,:·~m • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~· İs.tanbul Satınalma -Komisyonund:ın 

Beşiktaş Maliye Tahsil Şefliğinden: 
Şevrule marka iki kamyon 

Müstamel 
Tahmini kıymet 

900 lira 

Beşiktaş şubesine muhtelif senelerden muvazene ve kazanç ver
gisinden olan borçlarına mukabil haciz edilen yukarıda miktarları ya

zılı kamyonlar 11/3/939 cumartesi günü saat 10 da aleni müzayede su
retile Taksim Ayaspaşa jandarma karakolu altındaki modern garajda 

;atılacağından talihlerin % yedi buçuk pey akçesini havi Banka mek-

1 - 150 tane otomobil ve motosiklet iç lastiğinin 9/3/939 perşembe 
günü saat 11 de pazarlığı yapıhcaktır. 

2 - Muhammen tutarı 885 lira 81 kuruştur. 

İlk teminatı 67 liradır. 

3 - Şartname komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 
vesikalarile birlikte Galata eski ithalat gümrük binasındaki komisyo-
na gelmelerL (1429) 
!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Adalar Sulh mahkemesinden: ı 
tuplarile Beşiktaş Akaretler 62 Na. lu yerde tahsil şefliğine müracaat- Beyoğlu Yeniçarşı Tonton sokak 
!arı ilan olunur. •1507• 1 
--------------------------- 48 numarada Sakin iken elyevın i

.-~- .... :.. ~-- ,.~ 

PASTiL ANTiSEPTiK 

ı 

Soğuk algınbğı, nezle ve teneffüs 
yo!larile geçer hastalıklardan korur, 
grip ve boğaz rabatıuzlıklarında, ses 
kısık.lı,,,bında pek faydalıdır. 

iNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

lilametg8.hı meçhul Kostantinid:iye: 
Ahmet, Avantiya, Hieisti, Derta, -

Nast, Katina, Kastaki Papadopulo, 1 
Hiristini ve saire ile şayian ve müş
tereken mutasarrıf bulunduğunuz 

Büyükadada Lalahatun sokağında 

eski 38 yeni 42 numaralı arsanın 

ıtayri kabili taksim olduğundan açık 
arttırma ile satılarak şııuyunun iza
lesi hakkında sözü geçen Ahmedin 
aleyhinize açtığı dava üzerine ika
metgahınız meçhul bulunduğu da - , 
vetiye zabrına ve verilen şerhden 

anlaşılmış olduğµndan ilanen tebli-1 
ğat icrasına ve duruşmanın 7 /4/939 
tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 de talikine karar 'lerilmiştir. O 

l 
Sıhlıntim:ıi St:vtr~eniz ? 

IZMIRİN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNALAR! gün ve saatte bizzat gelmeniz veya 
Her yerden israrla isteyiniz 

Selanik Sergisinden Büyük l
bir vekil göndermeniz lüzumu teb
liğ makamına kaim olmak üzere i -
!an olunur. (939/40) 1 Mükafat. 

ı=--------------·..;ı 
Değirmencilik Sebat 
TÜRK ANONİM ŞİRKEfl 

NEPTÜN 
Saydı Bahri Levazımı 

T. A. Şirketi 

. • . . . 1938 senesi heyeti umumiye top-

Sert Rüzgarlar 
? 

KIŞ GÜNEŞLERİ 
Cildi pek fena vaziyete sokar 

Bu mevsimlerde: 

istimalini ihmal etmeyiniz. 1 Hissedarlarına İlan; 
Ticaret kanununun 361 nci ve da-

hılı nızamnamemızın 47 ve 48 nci 1 t 17 M t 1939 t 'h' .. . .. an ısı ar arı ıne mu - .. . ' .. , . 
' ' .... 1 ' ---------------------------- ımaddeleri mucibınce Degirmencilik dif C .. .. t l5 d · k ti .. . . . . sa uma gunu saa e şır e n 

SÜ M ER B A N K !SEBAT Turk Ananım .Ş~ketının fabrikasının kain bulunduğu Yedi· Hali Tasfiyede -----.. -~ .._••••I 1 hıssedarlar umumi heyetının aşa- k 1 K 1 k ğ d 22 f b J Q b"l 
B • l "k p k ı· ı· • D k ğıda yazılı maddeleri müzakere et-1 .ud e t uiu u : a ın a numa • stan U tomo ı 
lf eŞI amU P ığı Ve 0 Uffia mek üzere işbu Martın 29 ncu Çar- ıra a 

0~ anac ır. • Türk Anonim Şirketi 
'şamba günü saat 10 da şirketin Be- Muzakerat Ruznan esı T f" M 1 - d . 

Fabrl"kaları M ·· · d ' 1 1 Bil' dik. as ıye emur ugıw an, uessesesın en: 'şiktaştaki merkezinde adiyen top - - .. ançonun tas ı: 1 . . . 
• lantıya davet eyleriz. 1 2 - Murak.'l'. raporu. Hali tasfıyede Istanbul Otomobil 

P m. k 1 1 • "' • RUZNAME . 3 - Meclısı ıdare raporunun tas .,.Türk Anonim Şirketi hissedaran he a u p 1 g 1 1 - 1938 senesi Bilanço ve kar ve.diki. . .. . . . yeti umumiyesi 30 Mart 939 tarihi-

l z~rar hesabının tasdiki ile idare> 4Ş.-k Yem murakıp tayı~ı. 
2 

. 1ne müsadif Perşembe günü saat 14 

S t . . . ır etın nızamnamesının 2 ne• d . . 
ı . . . maddesi mucibince toplantı günün-1 

Sizi 
günlerce 
ıztırab <ek· 

mekta;ı kurtarır. 

- -
En şiddetli baş, diş adale ağrılarını, üşütmekten mütevellid 

bütün sancı ve sızılan derhal keser. 

Grip, rezl~. soijuk a gır hğı, ktrıkhk 
·ve romatizmaya karşı çok müessirdir. Mideyi bozmaz, kalbi 

ve böbrekleri yormaz. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid 
benzeri vardır. GRİPİN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. -1stanbul Vakıflar DirektörlÜ]'Ü f.c.nları =ı 
Kıymeti 

Lıra Kr. 
100 00 

Pey puaıı 
Lira Kr. 

7 50 
Topkapıda Çivi zade nam diğer Karabaş Mehmed Ef. mahallesin

de Karabaş Mehmed Ef. cami çıkmazında 30 Na. lu ve 183/81 metre 
murabbaındaki mezkur cami imamına meşrutahane arsasının tamaını 
15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 20/3/939 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden ta
lihlerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahliılat mümeyyizli-

' ğine müracaatları. (139~ 

Kıymeti 

Lira Kr. 
352 80 

78 50 

67 10 

Pey parası 
Lira Kr. 
26 47 Rüstempaşa mahallesi eski Papasoğlu yeni Kızı!han 

üst katta 26 No. lu odanın taroamL 

5 89 Yavuzersinan mahallesi Çeşme sokağı eski 18 Na. Ju 
ve bermucibi çap 7,25 metre murabtaındaki arsanın 
tamamL 

5 04 Y ırvuzersinan mahallesi Çeşme sokağı eski 16 Na. lu 
ve bermucibi çap 7 metre murabbaındaki arsanın 

tamamı. 

Yukarıda yazılı emlfildn açık ~ırmaları 10 gün müddetle temdit 

edilmiştir. İhalesi 14/3/939 salı günü saat 14 de icra edileceğinden ta

liplerin Çeniberlitaşta vakıflar başmüdürlüğü mah!fıJat kalemine mü· 
racaatlan (1488) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
1929 seenisnde Sarayburnu gümrük ambarından kilit namı altında 

kaçırılırken yakalanan 8 sandık tabancanın ikramiyesi İstanbul itha-

lat gümrüğünce dağıtılacağından bu hadisede muhbir ve müsadir sı

fatile hizmeti geçmiş olanların istihkakını almak üzere bu ilan tari

hinden itibaren 30 gün içinde evrakı müsbtelerile birlikte İstanbul a 1 Ş 1 ımeclisı azalarının ıbrası. 1 e Taksımde Merkez garaıında fev-

1 

2 - Çıkan ıdare meclısı azası ye-ld b' haft f d h' d 
1 1kalilde içtimai kararlaştırılmış ol -· . 'h b en ır a zar ın a ısse ar ar, 

Kayseri Bez ·l"abrikası malı 12 No Paketi 4.15 Kuru,· rıne aza ıntı a ı. h' 1 · . . . duğundan yevmi içtimada hazır bu gümrükleri başmüdürlüğüne istida ile müracaat etmesi ve bu müdde-
1 

3 939 
. - . .. k t . ısse senet erını şırket veznesıne 

16 )) ıı 480 1 •. - .. senesı ıç~ .mura ıp ayı- teslimiyle mukabilinde alacakları lunacak hisse sahiplerinin tarihi tin inkızasından sonra herhangi bir sebeb ve suretle vuku bulacak mü-
» nı ıle ucreımm tesbıtı. · . • 

Nazilli &,1; Fabrikası malı 24 » » 580 )) , 
4 

İd 
1
. . 

1 
h k tezkereyi göstermek mecburiyetin- mezkfırdan laakal 8 gün evvel h~ - racaatların itibara alınmıyacağı ilan olunur. (1328) 

1 

- arc mcc ısı aza arına a - . 
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 ıı ıı 580 >> kıh t · · · dedırler. mil bulundukları hisse senetlerinil---------------------------

~ uzur ayını. '-------------1 
Y'""lillZ EreğH Bez fabrikasında: 1 ~-::-- Şirkc~i idare. ~decek.a~•. ~el Tütun İk bankay~ veya tasfiye memurluğu -

mudurlerın ucretlerının tayını ıçın ı ramiyesi na tevdı etmeleri lüzumu ilan olu-
Belediye su-ar idaresinden 

Kapalı Zarfli Münakasa İlanı 10 Balyalık 
15 )) 

25 )) 

50 )) 

siparişler için 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Fiatlarla fa.brikada teslim şartile satılmaktadır. 

575 
570 
565 
560 

)) 

)) 

)) 

'' 
iplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 

bedelleri mukabilinde ihtiyaçlan nisbetinde iplik siparişi verecekleri 
ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 
ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayni şartlarla yalnız 

Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. ....................................... -:: 

idare meclisine mezuniyet verilme- Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin· nur. 

si den: 1 · · . RUZNAME: Tasfiye memuru ve 
6 - Şirketle yapılacak muamelat Şubemıze ka)lltlı muhtelif dere- .. akı il 938 . t 

. , mur p raporu e senesı as - lı ul if liğ k k 1 rfJ .. k k ı hakkında Ticaret kanununun 323 ceden bıl umum askeri subaylar ile' a nacak 400 M 3 S tanç t i umu apa ı za a muna asaya onu -
ncü maddesine göre idare meclisi- erat ve şehit yetimlerinin 939 tütün ıfiye muamelatının tetkiki. Bilan - muştur. 
ne ı:'üsaade veri'.mesi. . . iikran:'iyesine dahil edilme.k üzere çonun tasdiki, tasfiye memurunun ı - Bu husus için tanzim edilen şartname idaremiz levazım ser-

Hıssedarlar, hısse senetlerıni tı . ,k~ndılerınde mevcut vesıkalariyle ıbrası. .visinden parasız olarak alınabilir. 
ıceret kanununun 371 .nci .maddesi- bırlikte 20/3/939 tarihine kadar şu · 

2 ~ Talipler şartnameye g(ire hazırlıyacakları kapalı zarflarını 
',ıe göre toplantı gününden en az bir ,beye n;ıüracaatları, bu tarihten son- Sahibi ve neşriyatı idare eden 
hafta evvel şirkete tevdi etmeleriı'a müracaat edeceklerin ikramiye Ba§ muharriri ihale günü olan 27 mart 939 pazartesi günü saat 16 ya kadar Taksimdeki 
l~ımdır. . · ıcetveline dahil edilemiyeceği il~n ETEM İZZET BENİCE <idare merkezinde müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirile-

İdaremizin Göksu Elmalı bendindeki terşih havuzları için satın 

idare Meclisi olunur. Soo Telcrııl Matbaaaı ce- zarflar kabul edilıne2. <14BOl 

... ~. 


