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Dış 
Güvenimiz 

Milli birliğimiz memleket 
içinde ve dışında en kud
retli müdafaa silahımızı bi
rinci derecede teşkil ediyor. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

M 
illi Şef İnönü'nün Üni~~r
site balkonundan Türk 
gençliğine ve Türk mille· 

tine irad ettiği nutuk, Türk de-
hlokrasisinin ve Kemalist rejimin 
ic'] olojisini muhassala halinde 
if, de eden büyiik bir ehemmiyeti 
taşıdığı kadar her c:iimlesi itiba· 
rilc de millet safları ve mcmle • 
ku varlığı içinde ~·eni hamlelere 
işaret eden mütcbariz hat ve di
rektifleri ihtiva etmektedir. 

Milli Şef, hepimizi her gün dil, 
tefckküT ve kalem sahasında meş
gul edecek olan nutuklarında bil
hassa milli birliğimiz üzerinde de 
durmuşlardır. İnönü'nün bu te
Vaklm.fn en başta dış ve iç gü -
\leniınizin esasını ve milli hede
fimizin bu sahadaki iz ve yolunu 
aydınlatmaktadır. 

Cumhuriyet Türkiyesi, Balkan 
milletleri ittilakı, Sadibad paktı, 
So'Vyet Rusya ile olan eski ve sar-
11ılınu dostlutu, f aşta İnpltere 
•hnak üzere bütün bi\yiik ve kü
~iik devletlerle olan samimi ve 
tandan bafblıiı ile sulh ve is -
tiknr yolu &zerinde •ünya mti
vazenesine e.n seniş ölçüde hiz
n?et eden lair devlettir. 

Ebedi Şef AtatOdUn: 
- Cihanda sulh, yunlda sulh .• 
Diye tesbit ve i aret buyurduk-

lara bu gidi~ yolumuz üzerinde 
lerre kadar bir inhiraf olmadığı 
gibi bilakis bu yolda her giin ge
t'ck memleket içinde, gerek dış 
Politikamızda daha ileri ve sağ
lam mesafeler katediyoruz. 

Yüksek İnönü nutkunda içeri
deki ve dışarıdaki bu olgun ve 
sağlam vaziyetimizin desteğini 
teşrih ederken en büyük güveni
lbİzin milli vahdet oluşunu bil • 
hassa şu şekilde teba:rüz ettirmek
tedirler: 

c- Türk milleti, her türlü ni
fak tesirlerinden uzak ve salim 
bir birlik ve beraberlik havası i
jinde kendisini göstermektedir. 
nsaniyetin geçirdiği buhran için

de birçok milletler, ufuktaki hA

....... lDevamı C mcı aahifede) 

Haftada 
Bir .. 

Andre Gid'e 
/)air 

Yazan: Hilmi Ziya Ülken 
Oniversitemiı.in kıymetli 

elemanlarından Profesör Bil
nıi Ziya Ülken •Son Telgraf• 
tahrir ailesine dahil olmuştur. 
OkuyuculaTımmn günden 

riine tev.eccühünü kazanan 
gazetemiz, kendilerine daha 

nıütekiiınil bir gazete. takdim 
etınek için eld n gelen hiçbir 
.fedakarlıktan çckinmiycn ga
zetemizde bnglindcn itibaren 
haftanın mıın~ Yl'n giinlerinde 
ilını, içtinım mnkalcll•r de bu
lacaksınız. 

Bugün İlk Makaleyi 

6 ıncı Sayfada 
Bulacaksınız 

Veni Meclisde Bütiin Millet Safları 
Ve Kudretleri Temsil Edilecek 
Yeni ve .. Milli Bir Hedefde Şu Esas Olacaktır: 

·Millet Mürakabesini idare Ozerinde ve Her Sahada Fiili ve Hakiki Olarak Tesis Etmekı 
Tedbirlere Geniş Ölçüde Yer Vermek Bu Esası Mümkün Kılacak 

Başvekil 
Yakında 
Geliyor 

Refik Savdam'ın lrad 1 

Edeceği Nutka Büyük 
Ehemmiyet Veriliyor 

~------------------.................................... 1, 
Yeı.i Meclis Millet Hayatında 
Yeni Bir T ekimül Temin Edecek 

Teşkilatında da Gençliğe Bilhassa Parti 
Çalışma Fırsatı Verilecek 

Matbuatta Samimi ve Dürüst Fikir, Münakaşa Hürriyeti Başlıca 
itina EdeceS{imiz Tekamül Esasları olacak 

lnönu ve TeJıkalanmn evvelki tetkik kezintilerinden birinde, Ankara- Bütün Vekiller lntihab 
tl4 avdet ettikleri sırada kar§tlanmalanna aid bir intiba Dairelerine Gitmiyorlar 

lnönü Ankara'da 
A nkara 8 (Hususi muhabirimizden) - Milli ı :tekamülleri, ıiyasi hayatımızda mütemadiyen ta

Şcf İnönü'nün Üniversitedeki nutku siyasi hakkuk ettirile<'ektir. Milletin murakabesi, idare 
mehafilde ve efkarı umumiyetle geniş ölçüde üzerinde hakiki ve fiili olmadıkça ve böyle oldu

mes'ud tefsirlere imkan vermiş ve nutuk ihtiva et- ğuna milletçe kanaat edinilmedikçe halk idaresi 

Milli Şef Tezahüratla 
Karşılandı 

Hey'eti Vekilenin Bugün Cumhurreisinin 
Riyasetinde Fevkalade Bir Toplantı Yapması 

Muhtemel; Fırka Umumi Divanıda Toplanacak 

A 
nkara 8 (Hususi muhabiri
mizden) - Reisicumhur İs
met İnönü Ankarada fev -

kalade tezahüratla karşılandı. İs-

tasyonda Başvekil, Mareşal, Ve
killer, meb'uslar, müsteşarlar, Ve
kaletler erkanı ve kesif bir halk 

(Devamı 1 ıncı sahifede) 

Başvekil Be.ilk Saydam 

tiği cümleler itibarile memlekette haşhyacak olan vardır, detülemez. Onun için Büyük Millet Mec
yeni bir devrin mübeşşiri addedilmiştir. lisinin vazife ifa etme~-i etı ufak bir tereddüde 

Bilhassa 1nönü'nün nutku üzerinde şu cümle- mahal venniyec.-ek • aalabet~ olacaktır.-. 
ler bu bakımdan fevkalade dikkate şayan görül- Hususi surette öğrendiğime ve siyasi mahfeller .. 
müştür. deki tefsirlere ~e izhar olunan kanaaUere gore ye-

•- Halkçı bir :idarenin butiln 11ükaek 11e ileri (Oevanu C ma aalalfede) 

Tesffm 
1 Olma 
'Müzakeresi 

Madrid'in Y c:tu lli 
Müdafaa Nazırı Bu 
İşe Memur Edildi 

A 
nkara 8 (Hususi muhabiri-
mizden) - Bütün Vekille- B erlin 8- Buraya gelen ba-
rin intihab darelerine gide- berlere göre Madrid hüku-

meti Milli Müdafaa Nazırı 

l rek yeni seçimden önce müntehib-
lerile temas etmeleri fevkalade miralay Kasado, Başvekil General 

lm ~ A (Devamı 1 mcı sahifede) 
şayanı arzu o asına ragmen n- ------------

Almanya ııe Baltık devletleri, Polonya ve Balkan. devletltırini gösteren 
ve Çekoslovakyanın payla§tlmasından evvelki devre aid bir harita 

Almanyaya Karşı 
Yeni Bir Kale 

Baltık' dan Karadenize Kadar 
Almanya'nın EJrafında Yeni Bir 
Çenber mi Çevrilmek isteniyor 

erlin 8 (A.A.)- Hamburg 

B Fremdenblatt gazetesı~in 
Bcrlin muhabirı gazetesınc 

aşağıdakı telgrafı göndermiştir. 
Berhn politik mahfclleri, bazı 

Parıs ve Londra mahfellermdc, 
oı uı Avrupa hfıdiselerı ile alaka
dar tefs.rlerine, Almanya ve İtal
yanın menfaatleri aleyhine mü

(Dl'\'amı G ım:ı sahifede) 

karadaki müstacel işl~rin çokluğu 
ve bazı Vekillerin intihab daire

(Devamı 1 mcı aahifedf') 

1 1 KISACA 

RARAZIT! 
Ankara rad~ osunun sesi İı;tan· 

bulda iyi işitilemiyormuş. Radyo 
sahibleri bundaki sebebi araştır
mışlar, posta idaresine başvur -
muşlar: 

- Sanayi müesseselerinin mu
harrik kuvvetltti bilha sa parazit 
yapl)'orlar. Bununla mücadele e
dilmesini istiyoruz .. 
Demşiler ve radyo kanununun da 

16 ancı maddesini ileriye sürmüş
ler. Bu maddeye ıöre paraı.itleri 
devlet mücadelesi ile defetmek 
deruhde olunuyormuş. 

Posta idaresinin bu ınüracaat
lara ne cevab verdiğini bilmem 
amma, ben olsam. şii~ le derdim: 

- Radyo sahihlerinin hakkı 

var. Fakat, henüz de~·let diğer sa
halardaki parazitleri <lefetmckle 
meşgul. Müsterih olunuz. Onlar 
temizlenince sıra ;radyodaki pa
razitll·ri dcf'e gelecektir. 

Hakikat.en, bu bir meseledir. 
De\'letin öteki ve türlii tiirlü pa
razitleri defetmeyi düşiinmekten, 
radyodaki paraziti izaleye vakti 
kalı~ or miı?. Buna birden ve kes
tirme ce\ ah verilemez. 

" * 

Fransız 
Donanması 
Manevrada 

Paris 8 - Fransanın AUantik 
filosu l 7 hazirana kadar sürecek 
olan büyük manevralara başla -
mak üzere dün denize açılmıştır. 
Amiral gemisi Dunkerk zırhlısı-

1f ır. Bu manevralara, ikinci hattı 
harf> filosu, dördüncü kruva -
zör filosu, iltiRci hafif lmıvazör 
filosu, ikinci torpido muhribi ve 
4 üncü tahtelbahir filotfllalan 
iştirak edaıeklerdir. 

Balkondan 
Düşen 

Hizmetçi 
Hayatından Ümid Yok 

Bugün saat 12 raddelerinde Ni
şantaşında Valıkonagı civarında 

Suad apartımanında 4 numaralı 
diN'sindc oturan Ridvan adında 
birinin hizmetçisi Mediha dör -
dunclı katın balkonundan halı 

silkmekte iken müvazenesini kay
betmiş ve sokağa düşerek muh -
telif yerlerinden feci surette ya
ralanmıştr:r. 

Ha ... tahaneye kaldırılan Medı -
hanın hayatından 'ÜAUid lr1>silmiş

tir 

Halkalı ve Taksim 
Suları da Kesilecek 

• 

1şehre Temiz Su Verilmesi için 
Yeni Bir Proje Hazırlandı 

Sıhhiye Vekaleti Kırkçeşme Gibi Halkalı ve 
Taksim Sularının da Kesilmesi için Valinin 

Yaptığı Müracaatı Kabul Etti 

V 
ali ve Belediye reisi Lutfi 
Kırdarm şehrin su ihüya -
cını tamamen temin etmek 

için icabeden tedbirlerin alınma-
sına bizzat riyaset etmektedir. 
Terkos terşih havuzlarına yerleş
tirilecek makinelerin birçok mü~ ı 
racaatlara rağmen gümrükten he
nüz alınamaması üzeı·ine Beledi-

ye, Dahiliye Vekaleti kanalıle 

Gümrük ve İnhisarlar VekaJc•ı 

nezdinde teşebbüse geçmiştir. 
Su tesisatının tevsii ilk planda 

gelmektedir. Şehrin temiz suya 
kavuşma işini yakından takib e
den Vali, bu hususta bir proje ha· 
zırlamıştır. Proje~ e göre açık sa-

(Dnramı 6 mcı sahiled,•) 

Yangın Yerinde Bu 
Sabah Keşif Yapıldı 

(Yuısı 6 ıncı aahifede) 
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GANDİ AÇLIK 

GREVİNE BAŞLADI 
Alla vere de, bu makine ada -

Et~ 

Nar hı 
Az mı ? 

mın yapılmasını, bizim Etrüskü • A 

yapan fabrik•ya ısmarlamasınıar. 1 Toptancıların Şıka yet 
İster misiniz, böyle yapılmış ol·I Ettikleri noktalar 

s••"', T•m merasim gü~ü makine Nelerdir ? 
adam. bakıyorsunuz, ışlemlyor, . 

PO L • 
1 S' 

Ve .. Ma hke meler 

Hak Adaleti 
Takib Eder ! 

H indistanda meşhur bir Gan
di vardır. Bu adamcağız. a
rada bir açlık grevine baş· 

!ar. Yine başlamış.. Yemiyor, iç
miyor, aç duruyor,. Bu. nefse faz-

111 hfilcimiyeti gösterir. Fakat, 

günlerce aç beklemek de, kolay 
bir iş değil. 

bozulmuş,, Korde!A kesilmiyor .. 
Manzarayı gözünüzün önüne geti
riyor musunuz?, 

Devlet ziraat kurumunun et işi 
üzerindeki faaliyetle meşgul ol
mak üzere bir müddettenberi ku
rumda bulunmakta olan İktısad 

Beni Lekelemek ve Malımada 

Yuf kacı 
Dü kk anı mı 

Kedi Yuvası mı? 
Geçen gün, Denlzbanktan açık

ta kalmış ve evvelce bizim mes - ı 
!ekte olan bir arkadaşa rasgeldim, 

- Ne yapıyorsun, ne haldesin, 1 

dedim. 

Cevab verdi: 

- Şimdilik Gandinin 
gibi yapıyorum .. 

yaptığı 

ETRfiSK'ÜN NOKSANLARI 

NASIL TAMAMLANACAK? 

Allah, Nevyork sergisini böyle 
bir tesadüften saklasın .. 

ELİ MAŞALI VE ELİ 

BIÇAKLI KADIN 

Üsküdarda bir kadın. kocasını 

bıçakladı, diye, bütün gaıeteler 

ballandıra ballandıra hadiseyi ya

zıyorlar .. Hayret içinde kaldıkları 

anlaşılıyor,, Kadınların her za -

man eli maşalısı olmaz ya, hazan 
da, böyle, eli bıçaklısı olur, Rab

bim, hiç birimizi böyle kadınlara 

düşürmesin,, Eli maşalıya düşmek 

nisbeten hafifmiş,, Biraz sırtınızı 

kalınca giyersiniz, olur, biter,, 

DÜZGÜN OKUR YAZAR ·-

Vekaletinin iki müfettişi Sala -
hattin ve Bülend Ankaraya va
zifelerine avdet etmişlerdir. 

Bundan sonra et işile kurum 
İstanbul bürosu müdürü Fahri a
lakadar olacaktır, 

Karadenizdc \:;ir haftadanbcri 
devam eden fırtınalar yüzünden 
vapurlar limanlara muayyen za
manlarda uğrıyarak kasabiık hay
van alamamışlardır, Balıkçılar 

fırtınadan vakit bularak denize 
çıkamadıkiarı için bol miktarda 
balık da tutulamamaktadır. 

Celebler kasaplık hayvan fi
atlarını yeniden yükseltmişlerdir, 
Toptancılar bu yüzden eti beledi
yenın tesbit etmiş olduğu narh ü
zerinden satamamaktadır, 

Devlet ziraat kurumunun eti 

Şu meşhur olan Et•üsk vapuru 

var ya.. Bunun noksanlarını tet

kik için Almanyadan bir heyet 

gelmiştL. Nihayet, gemiyi yapan, 

bütün noksanlarım tamamlamayı 

kabul etmiş.. Fakat, düşunüyo -

ruz? .. Acaba, bu noksanlan nasıl 

tamamlanacak .. 60 kadar noksanı 

olan bir vapur nasıl tamir edilir. 

Bari, oldu olacak, f&brika, yeni 
bir vapur yapsa, daha iyi eder,. 

OLANLARIN MARİFETİ istediği veçhile vereceği söylen -

İngiliz gazeteleri haber veriyor: mektedir, 
~~~~~~~~~~~~ı 

MAKİNEDEN ADAM 

NEREDE YAPILACAK? 

Amerika gazetelerinin yazdığına 

göre, nisanda açılacak olan Nev

york sergisini makineden yapıl • 
mşı ve Robot ismi verilen bir a -

dam açacakmış., Kordeliyı kese

eek: 

1 
K U ÇOK ı ı 

HABE:.RLER , __ 
* Hataya gönderilecek mektub, 

telgraf, gazete, kitab ve diğer 
müraselat için Türkiyedeki posta 
ve telgraf tarifesi kabul edilmiş
tir. * Cuma günü şehrimize deniz
den üç yüz seyyah gelecektir. 
* Fırtına hafiflemlşse de el'an 

bir kısım vapurların Karadenize 
çıkmadığı görülm~tür. * Hususi muhasebe bütçeleri
nin naliıl hazırlanacağına dair Da
hiliye Vekaleti tarafından bir ta
limatname hazırlanmıştır. * Yüksek muallim mektebi im
tihanlarının neticesi alakadarlara 
teblilı edı1mıştir, * Gümrük ve maliye müfettiş
leri Haydarpaşa gümrüklerinde 
teftişlere başlamışlardır, * Denizbankın Sirkeci güm -
rük antrepolarından çalınan eş -
yanın tahkikatı ilerlemektedir, * Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
bir iki güue kadar şehrimize gele
cektir. 
* Vakıflar müdürlüğünün ü -

çüncü aş evi Eyübde açılmıştır, 
* Marmalat olarak kullanıla

cak portakallar Almanyaya sev -
kedilmeden evvel burada kıyıla

caktır, * Mareşal Göring bir iki güne 
kadar Romaya gidecektir. • 

Bir adam, tamam 200 lisan biliyor

muş,, Bu ne hafıza?,, Bu adam -

cağızın hafızasından iki yüzde bi

rini bize verse de, bir tek lisanı 

olsun liiyıkile öğrensek,, Sağlamca 

okumsaı yazması olan o kadar a

zaldı ki.. Düzgün söylemek, düz
gün yazmak, adeta büyük bir hü· 

ner, bir marifet oldu,, 

AHMED RAUF 

Vali Ne 
Diyor? 

İtfaiye müdürlüğü, Sultanha • 
mamı yangını hakkındaki raporu
nu ikmal ederek Vali ve Belediye 
reiaine vermiştir. Vali kendisile 
görüşen bir ınuharririmize yangın / 
hakkında demiştir ki: 

c- Sultanhamam yangınının 

sür'atle bastırılamamasının sebe
bi susuzluk değildir, Malüm oldu
ğu üzere itfaiye işlerinde en mü
him nokta, yangının vaktinde ha
ber verilmesi kayfiyetidir, İtfaiye! 
ilk evvela yangını yangın kule -
sinden haber almıştır, Bu o demek-I 
tir ki alevler kendini harice ve -
rinciye kadar dahilde uzun müd
det devam etmiştir, Nitekim itfa
iye yangın yerine geldiği zaman 
ateş kendini dışarıya vermiş ve et
rafı tehdide ba~lamış bir halde 
bulmuştur, 

Yangında tam randımanla su iş
lenmiştir, Belediyemiz şehrin u
mumi su ihtiyacı üzerinde ehem
miyetle durmakta ve bunu en ev
vel başarılması icabeden bir me
sele olarak telakki etmektedir,. 

--o--* San'at mekt.eblerinin disip • 
linine aid bir talimatname hazır -
lanmıştır, * Fransaya fazla miktarda al
tın ithal edildiği tesbit edilmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
1 Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 1 6 

- Silihlarınızı bırakırsanız, 

zi affedeceğim, 
si-J 

Diye söz verdiği halde, asiler 
buna kapılarak siWılarını teslim 
ettikten sonra, o akşam hepsini 

birer birer yakalatıp şehır mey· 
danında idam ettırmiştL 

Şehirdeki çocuklar bile Hac -
cacdan korkuyor, onun adını an
maktan çekiniyordu, 

Haccac (Kfıme) civarına üç gün 
içinde tamamile lıAkim olmuştu. 

Halifenin serdarı şimdi burada 

yeniden düzdüğü ordusunun ba-

Yazan: CELAL CENGİZ 

şına geçerek Bağdada gidecek, o
radaki asileri de püskürtecekti, 

Şehirde ancak bir hafta kaldı, 

Burada, sanki bir isyan olmamış 
ve hiçbirinin kanı dökülmemış 

gi\:;i o kadar derin ve manalı bir 
sükftnet vardı ki.,, Haccac bile 
halkın bu derece sinişine hayret 
etmekten kendini alarnamıştL 

• •• 
YEZİDİN O(;LU, HACCAC! 

ÖLD'ÜRME(;E GELiYOB ... 

zHaccac ordusunu hazırladı. Bağ

dada hareket edeceği sırada, Ku
feye yeni bir haber geldi: 

KISA POLiS 
HABERLER. 

:. Ahmed isminde bir zatın mu
vakkaten kendisine teslim ettiği 1 
eşyayı iade etmemekten suçlu Ö- 1 

mcr oğlu Süleyman Hakkının mu- 1 
hakemesine dün Sultanahmet i- ı 
kinci sulh cezada bakıldı. 

Suç emniyeti suiistimal mahi
yetinde olduğu için asliye mah -
kemelerinden birinde duruşma -
nın devamı için, evrakın müddei
umumiliğe iadesine karar verildi, 

:. Aksarayda Çakırağa mahal
lesinde Sorguccu sokağında 5 nu
maralı evde oturan Fatma adında 
yaşlı bir kadın sokaktan geçer
ken üzerine fenalık gelerek düş
müş, biraz sonra da ölmüştür. 

1 

:. Eyübde Bahariye cadde -
sinde Hamid Hulıisi kontrplak 
fabrikasında çalışan Necib oğlu 

Danyal adında bir amele fahri • 
kada çalışırken kazaen sol elinin 
parmaklarını makineye kaptıra-

rak yaralanmıştır, \ 
:. Sürücü Mustafanın idare - ! 

sindeki eşya yüklü yük arabasına 
arabacı tarafından bindirilmiş o
lan Aksarayda oturn Haşimin 3 
yaşında Nurten ve beş yaşında 

Hikmet adında çocukları araba -
nın sarsılmasile kaldırımların ü
zerine düşerek her ikisi de muh
telif yerlerinden yaralanmışlar
dır, 

:. Osman adında birinin idare
sindeki motör dün Kuzguncuk -
tan balık yükile balıkhaneye git
mekte olan Artin oğlu Misakın 
idaresindeki kayığa Üsküdar a
çıklaı'ında çarparak batırmıştır, 

Denize düşen kayıkçı Misak 
sandalcılar tarafından kurtarıl -
mış, kazaya sebebiyet veren Os -
man yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır, 

•Havariç fırkaları da halifeye 
karşı isyan ettiler. Bunların ba· 
şına, Yezidin oğlu Şebib geçerek 
Haccacı tedibe geliyor!• 

Haccac, halifenin başkuman -
danı !dL Onu kim tedib edebilir
di? Haccac bu haberi alınca fe • 
na halde hiddetlendi, 

- Yezidin oğlu benden hiç da
yak yemedi,, Hele bir gelsin de, 
onunla da görüşelim,, 

Diye haber gönderdi, 

Şebib bin Yezid'in kumandası 
altında \:;ulunan Havariçler on bin 

kişiden çoktu, Haccacın hazırladı
ğı ordu ise üç bin erden fazla de
ğildL Fakat, Haccac harbde kem
miyete bakmaz, maiyetindeki as
kerin döğüşçü ve ölümden yılmaz 
olmasına dikkat ederdi, 

Haccacın gözcüleri faaliyete geç
mişti, Yezidin oğlunun (Dicil) 

köprüsü civarında konakaldığı an
laşıldı 

Sahih Olmak istedi 

Suçlu Kirlilikle, Kedi B 
irinci ceza reisi, Sa!Ahad -
dine: 
- Nerede otoruyors,un? 

Sualıni sorduğu zaman, şahid 
' Beslediği iddiasına itiraz Etti 

bön bön hakimin yüzüne baktı, 

cevab vermedi reis sualini tekrar 
etti: 

- Sana sqylüyorum, oğlum, 

nerede oturuyorsun?, 
Salahaddin nihayet dudaklarını 

aralıyarak: 

- Çirçirda,,. Cevabını verdL 
- Fakat burada Küçükpazar, 

yazılı, 

Şahid, ellerini oğu~turarak: 
- Doğrudur, dedi, Şimdi ar -

tık Küçükpazarda oturuyorum., 
Hakim gülümsedi: 

- Senin vaktile nerede otur -
duğunu soran yok ki, evüıdım!, 

- Ne bileyim ben,,, Belki de 
18zım olur, diye söyledim. 

- Hasan, arkadaşı Osmanın 

(200) lira kıymetindeki eşyasını 

dolandırmış. Sen bu mesele hak
kında ne biliyorsun? 

- Biz evvelce Osmanın evin -
de kiracı idik, Aynı evin alt ka
tında da suçlu oturuyordu, Davacı 
sand,kçı idi, Hasan da seyyar ma
hallebici,,, Osmanın biraz parası 
vardı, Bir gun Hasan, Osmana; 
sandıkçı dükkanındaki eşyayı sa
tıp, müşterek bir mahal!ebicr dük
kiinı açmalarını teklif etti, Os -
man bu teklifi kabul etti, Ve ye
ni açtıkalrı dükkana evinden ba
zı eşya götürdü. Bundan başka, 
sattığı dükkanın ve aletlerin pa
rası ile de, lazım olan takunları 
aldı, 

Fakat aradan çok geçmeden, 
Osman ile Hasan arasında ihti
laf çıktı, Hasan, Osmam dükkan
dan koğdu, 

- Aralarında ihtilaf çıktığını 
nereden biliyorsun? 

- Duydum, 
Kimden duydun? 
- Öyle söylüyordu! 
- Kim söylüyordu? 
- Evde konuşuluyordu,, 
Hakim sinirlenmişti: 
- Canım, benim sualime ce -

vab versene! 
- Peki, 
- Aralarında ihtilaf çıktı di -

yorsun, sen bunu kimden işittin? 

- Kavga ettiler! 
- Kavgayı gözünle gördün mü? 
- Hayır, 

- Peki, kim söyledi bunu sa -
na?. 

- Osman Efendi, 
- Hay Allah iyiliğini versin!., 

Bunu evvelce söyleyip de beni 
yormasaydın olmaz mıydı?,, 

* Hasan mahkemeden çıkınca ,ko-
ridordaki kanapelerden birinde 
oturan çikolata renkli, kucağında 
küçük bir çocuk bulunan genç bir 
kadına doğru yürüdü, yanına yak-

Haccaca bu haberi getirdiler. 
Haccac: 

- O, benim üzerime yürüye
ceğine, ben onu karşılamağa gi -
deyim, 

Diyerek askerini topladı,, Atını 
sürdü, 

Dicil köprüsü önüne geldi. 

Yezidin oğlu, Haccacın geldiğini 
görünce köprüyü sardı, ve Hac
caca: 

- Bana teslim olursan, kafam 
koparmıyacağım. 

Diye haber gönderdi, Haccac, 
bu haberi getiren adamın başını 
kesip bir sapanla karşı tarafa fır
lattı. 

Bu, Haccacın cevabıydL 

Yezidin oğlu, Haccacın bu mu
ka\:;elesine fena halde hiddetlen
mişti, Maiyetindeki akıncılara: 

- Haccacın başını getirene yüz 
altın vereceğim, 

Diye vadetti, Şebib bir türlü 

A 
smaaltı, Laz hanındaki, yuf· 
ka ve kadayıf imalathane
si; gayri sıhhi ve hıfzıssıh

ha kanununa uygun olmadığı gö
rülerek Belediye tarafından ka -
patıldığı halde, yine içinde birçok\ 
kömür tenekeleri mevcud, bir kö
şesinde yeni yavru yapmış bir ke
di bulunan, pencereleri tozlu ve 
her tarafı kirli olan bir odada, giz-

1 
lice yufka ve kadayıf imal etmek-

1 
te devam eden

1 
Liıtfl Uluçay, ge

çenlerde cürmü meşhud halinde 
yakalanarak, adliyeye verilmişti, 

Liıtfi Uluçayın muhakemesine, 
dün asliye ikinci cezada bakılıiı, 

Maznun suçunu inkar etti; ta
kımları mühürlenmiş imalathane
sinde bulundul'tundan takımsız iş 

yapmasına imkan olmadığını ileri 
sürerek, kendisini müdafaa etti, 1 

Zabıt varakasında imzaları bu-
lunan memurların da şahid sıf:ı

tile dinlenmeleri için duruşma 

başka güne bırakıldı, 

Hem Suçlu 
Hem Güçlü 

1 

İsak Kohen ve Mustafa adında 
iki kumarbaz dün Beyoğlunda Toz
koparan caddesinde Halilin kah- \ 
vesine giderek kumar oynamıya 

1 

başlamışlardır, 

• .ak nlhayet üzerinde bulunan 
20 lirayı kumarda kaybederek 
beş parasız kalınca kaybettiği pa
rayı geri istemiş alamayınca da 
polise giderek şikayet etmiştir, 

Zabıta her iki kumarbazı yaka
lıyarak mahkemeye verilmiştir. --... Hikmet adında birinin ida-
resindeki hususi bir otomobil Me
cidiye köyünden geçmekte ıken 

Receb adında bir çöpçüye çarpa
rak muhtelif yerlerinden yara • 
lamıştır, 

!aşınca gülümsiyerek: 
- Müddeiumumi beraetimi is

tedi, dedL Gelecek celsede karar 
verilecek 

- Tebrik ederim, artık davayı 

kazandık demektir! 

- Tabii, hak yerini bulur, Ben 
bu işte suçsuzum, Otuz yaşıma 

geliyorum. bu güne kadar doğru 
yoldan şaşmadım, Allah bundan 
sonra da şaşırtmasın, Bu vicdan
sız adam, beni lekelemek, malıma 
sahih olmak için bu oyunu bana 
oynadı amma. Allah büyüktür 
hemşire, haksızlık yapana, daima 
cezasını çektirir, 

MEHMED HiCRET 

J-1' orr::ıcın üzerine ylirüvüb iıÖA'Ü~ 

göğse cenkleşmeğe cesaret ede
miyordu, 

Iraklılar : 

- Bize müsaade et! diyorlardL 
Nehri geçip Haccacı ve adamla
rını boğalım,,. 

Şebib: 

- Meydan ortada,,, Ne duru
yorsunuz? Buraya, düşmanı sey
retmeğe değil, düşmanla çarpış

mağa geldik, 
Diye bağırınca, Iraklılar hare

kete geçtiler .. Köprüden yürü • 
meğe başladılar, Yezidin oğlu da 
ilk muhariblerle beraber ön saf· 
ta yürüyordu, 

Tamam köprünün ortasına gel
dikleri zaman, nehrin üzerinde 
müthiş bir gürültü koptu, 

Şebibin adamları hep bir a -
ğızdan: 

- Mahvolduk,,, Boğuluyoruz. 

Diye bağırı:;ıyorlardı. 

Hal 
işleri 

Düzelecek 
indirme, Bindirme 
İşleri de Takviye 

Edileeek 

• 

Meyva halinin muame!At ve 
sair hususatında bazı lüzumlu 
maddeleri ihtiva eden yeni bir 
dahili talimatname hal direktör
lüğü tarafından kaleme alındığını 
bir müddet evvel yazmıştık, 

Hal direktörü ve muavini tara
fından hazırlanmakta olan bu ta

limatname ikmal edilmiştir, 

Yakında Belediye riyasetine ar
zedilecek ve encümence nazarı 

tetkikten geçirilecektir, Bu tali -
matnamenin tatbikinden sonra 

meyva işlerinin bir hayli düzeni
ne gireceği umulmaktadır, 

Belediye Reisliği haldeki kabzı
malların sık sık şikayetlerini ön
lemek için tedbirler alacak, müs
tahsilin mutazarrır olmasına im
kan verilmiyecektir, 

Haldeki hamalların sayısı ço -
ğaltılacak, indirme ve bindirme 
işleri tevsi edilecektir, Sebze ve 

meyval . 1 dışında satılma -
sına izin \ .rilmiyecek, tali dere
cedeki haller yapıldıktan sonra 

ancak müstahsiller mallarını en 
yakın hale götüre\:;ilecektir. 

Eroin 
Suçlusunun 
Muhakemesi 

Eroin satmaktan mahkUın Meh

med Yıldız dün de bir hırsızlık 1 
suçile asliye ikinci cezada muha
keme olundu, 

Mehmed Yıldız hapse girmeden 
evvel, Nuruosmaniyede Nazif is
minde bir adamın dükkanında yüzj 

yirmi kuruş yevmiye ile çalışı -
yormuş, Geçen sene, bir yaz günü, 
Nazif suçluyu buz almak için buz
haneye göndermiş, Mehmed Yıl

dız dükkandan çıkarken, evvelce 

paket yaptığı ustasının ceketini de 
beraber götürmüş, Nazif biraz 
sonra ceketinin Mehmed tarafın
dan çalındığım öğrenmiş ve key
fiyeti polise haber vermiştir, 

Maznun, mahkemede suçunu in
kar etti, ve dükk!ındsn çıkarken 
koltuğu altında taşıdığı pakette 
Nazifin ceketi olmayıp, kendi göm
leği bulunduğunu iddia etti, 
Hazırlık tahkikatındaki şahid

lerin sorguya çekilmeleri için ?u
ruşma başka güne bırakıldı. 

--<>---

:. Dış doktoru Tevfiğin idare
sindeki hususi otomobil Beşik -

taştan Dolmabahçeye doğru git
mekte iken bir ağaca ~arparak 

otomobil hasara uğramış, doktora 
birşey olmamıştır, 

:. Cibalide Elvan caddesinde 
oturan 65 yaşında Melek adı;,da 
bir kadın mangal \;aşında otur

makta iken etekler! tutuşmuş ve 
muhtelif yerlerinden yanmıştır, 

Karşı yakadan da Haccacın as
kerleri bağırıyordu: 

- Bırakınız, \:;oğulsunlar,,, Ge
ride kalanları kılıçtan geçirmek 
kolay olur, 

Yezidin oğlu ile en güzide as
kerleri suya <;,,. şerek boğulm~ 
!ardı, 

Biraz sonra köprünün temel -
!erinin Haccacın askerleri tara -
tından bir gece - düşmana sez • 
dirmeden - yıkıldığı anlaşıldı, 

Iraklılar köprünün yıkıldığını 

görünce tersyüzüne dönerek kaç
mağa başladılar. 

Zaten bu vaziyet karşısında 

kaçmaktan başka ne yapabilir -
!erdi? Ordunun başı ve en değer
li muharibleri bir anda köprü al
tına yuvarlanarak boğulmuşlardı, 

Geride kalan askerl kim idare 
edecekti?. 

(Denmı yar) 

Romanya- Polonya 
Yaaııa: Ahmed Şilkril ESMEJI 

V arşova son bir kaç ay içinde 
enternasyonal politika faaliyeti • 
Din merkezi oldu, Alınan devlet 
adamları birkaç defa Polonya P' 
yıtahtını ziyaret ettiler, PolonY8 

Başvekili ve Hariciye Vekili koı!' 
şu memleketlere ve Fransaya se
yahatler yaptılar. Geçen hafta !· 
talya Hariciye Vekili Knnt Ciya· 
no Varşovaya gitmişti, Şimdi dl 

,.Romanya Hariciye Vekili Gafen· 
ko Polonya devlet adamlarile gö
rüşmektedir, 

RomBRya Hariciye Vekilinin 
V arşovada samimi bir kabul gô
reeeğine şüphe yoktur, RomanY1 

ile Polonya harb sonrası devrin~ 
en eski iki dost devletidir. Polon' 
ya - Romanya dostluğunun terıı 

1921 senesinde imzalanan ittifa~ 
muahedesidir, 1921 senesi mar · 
tında bu muahedenin imzalandı' 
ğı sırada enternasyonal münaseı 
betlerin mahiyeti hatırlanacak O' 

!ursa, Romanya ile Polonya ara· 
sındaki mukarenetin amilleri an· 
!aşılır: O zamanlar Sovyet Rus~ 
yalnız Polonyanın değil, Basa ' 
rabyayı bir emri vakı ile ilhak t' 
den Romanyanın ve hatta bütilı 
orta ve garbi Avrupanın düsmaJl1 

vaziyetinde görünüyordu. Fran ' 
sanın yardımile yapılan PolonY' 
Romanya ittifakı, hem iki devli' 
hem de garbi Avrupayı Sov)'11 

tecavüzüne karşı korumak içi~ 
imzalanmıştı, Bu sebeble:ledir 1 
Sovyetlerle Avrupa arasına çe~> 
len bu sedde, o zaman Cordon 5 
nitaire adı verilmişti, 

1921 senesindenberi milletler 
rası münasebetleri birçok istilı8' 
!er geçirmiştir, 1921 ittifakı o> 
tabii eski manasını kaybetti, fı' 
kat Romanya - Polonya dostluğ' 
eski kuvvetini kaybetmemiştıf 
Yalnız Münib görüşmelerinıft 
sonra Çekoslovakya parçalanır , 
ken iki müttefik devlet arasııı0·' 
ihtilaf belirdL Polonya, RütenY' 
nm Macaristana verilmesin! iltİ ' 
zam etti, Romanya buna razı ol' 
madı, Fakat bu, Romanyadan 
ha kuvvetli bir devletin de itirf' 
zına hedef olduğundan iki mütlf 
fik devlet arasındaki ihtilaf da 1"' 
nasını kaybetti, Esasen Çekoslo ' 
vakya meselesi ötedenberi, RO ' 
manyayı Polonyadan ayıran !o 
ihtilat mevzuu teşkil ediyord~ 
Romanya, Küçük Antantın bir 
vu sıfatile Çekoslovakyanın d 
tu idi, Diğer taraftan Poloıı1'· 
Fransanın mihverine tabi old~ 
zamanlarda bile, Çekoslova~~, 
hakkındaki husumetini gizlel'll1

1 
miştL Çekoslovakyanın orta P. 
rupada faal bir politika unsurt' 
!arak ortadan kalkması, iki de' 
arasında daha sıkı mukaren•1 

kurulmasına yardım etmek (:, 

netice vermiştir, Esasen RorıısP , 
ya - Polonya dış politikaları ar'. 
sında bir ahenk vardır: Her ii;, 
de mihverlerin cazibesine ksP1 

maktan çekinmektedir, Fakat,~ 
lonya. iki mihvere karşı üçuP , 
bir mihver teşkil etmek siyııse1r.ı 
mütemayil iken, Romanya, d• , 

"' realist bir d~ünce ile buna ' , 
naşmamakta ve rejiyonal anlsl, 
m•larla iktifa etmektedir, Fj}ll', 

"' kika Romanyanın bütün koııt•, 
Jarile bu yolda anlaşmaları v•1,, 

;ta' dır, Polonya - Romanya iti 
1 
, 

bu anlaşmalar cümlesinden ° 
1 

duğu gibi, Balkan antantı da '( 
mahiyette bir itiliıftır, G~feO I" 
son Bükreş içtimaındanberı,, il ıl 
kan antantı konseyinin reisi 

d•) 

iW 
Merak Etmemeli 

I 
Adamın birisi bin& yap111'a"°~ ıf 

muş, Eşyaya nezarel toın uşai'tııl ç1· 
rakmıt. Bir zam.an sonra eşyaıtıP ~ 
lıodıtmı duyunca uşaf1oı çalıtd"' ıı' 

- Ben. aenl adam sanarak bal 1 
tayin etılm, Niye eşyayı çaııtırıl"' 
demlf, u,ak ıla: .J 

- Merak etmeyin, hloblr t<f eJll~ 
olma•, Cünkil ben b irer bJrer ıJ dlf • 
yazdım. Defleri açınca hep!llnl b 
nua, demltUr. ıl 

Cerrah- Camı sokak rl"'r 
tuel ösbl 
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iMAR HAREKETLERi l 
Prost Gelecek Hafta1 

Sonunda istanbula 
Dönecek 

\ 1 ESKi ESERLER 1 
Belediye Müzelerle 
Bir Anlaşma Yaptı 

·izmir Fuarı 
Hazırlığı 

P a r i s'i n İ m a r P 1 a n ı 
inceleniyor 

1 
stanbul:ıın imar planını hazırla-i çinde yapılacaktır. Fransa hükU· 
makta olan şehircilik mütehas- i meti, Parisin kenar mahallele • 
sıs!arından Fransız alimi Prost,: rindeki tfak tefek, ahşab evleri 

halen Pariste bulunmaktadır. 1 sahiblerinden ucuz ucuz satın al
Prost, İstanbulun imarı ile bera- makta, yıktırmaktadır. Yollar tan· 
her Parisin de imraını üzerine al- zim edilmekte, kanalizasyon, su 
ınıştır. tesisatı yapılmaktadır. Müteakı· 

Vazife Hevesi 

G 
eçen gün bir sabah gaze
tesinde, •İstanbulun su 

derdini halledecek beledj
ye reisine abide dikeceğiz diye 
bir ba~makale çıkmıştL Son Tel • 

grafm •KbaCn• sütunu muharriri 

zeka dolu bir cevabla fikrini söy
ledi. 

Memleket işlerini, belde biz • 

metlerini mükafat vadeder gibi, 

abideler vadederek mi yaptıraca

ğız? O zaman, her Jstanbul so • 

kağınm başına bir abide dikme • 

ğe hazırlanmak lazım. Çünkü şeh

rin halledilecek işi, görülecek hiz

meti o kadar çok ki ... 

Sudan sonra, süt işi, imar işi, 

temizlik işi, ucuzluk i~i, ihtikar 

şi, nakil vasıtaları işi ..• Hulasa bü

tün bu şehrin derdlerni gidere

cek olanlar için birer abide mi 

dikmek mecburiyetinde kalaca • 
ğız?. 

Vazifeyi, vazife olduğu için yap· 

Sebiller Kiraya Verilecek, 
Medreseler Boşaltılacak 

S 
ultanahmedde yapılacak ad
liye sara}'lnın inşası yüzün
den çıkan ihtilat henüz hal 

edilmemiştir. Belediye, bundan 
sonra yapılacak irear işlerinde 

müzelerin sık sık engel olmaması 
için tedbir almağa karar vermiş

ti~. Y~pı~ması kararlaşan işler tes·ı 
bıt edıldıkten sonra müzelere gös-

kulmuştur. H ... >i eşhasın bura
lardan çıltarılması, medreselerin 
kütüphane olarak kullanılması 

kararlaşmıştır. 

Haseki medreselerinden başka 
bütün medreseler kabili istifade 
bir hale sokulacak, mekteb veya 
kütüphane olacaktır. 

Paris Belediyesi Parisin etra • ben geniş yolların etrafındaki bu 
fındaki mahalleleri yeni imar ha· arsalar apartıman yaptıracakara 
~eketıerile mütenasib bir Jıale sok- yüksek fiatlarla satılmaktadır. Be
lrıağa çalışmaktadJr. Bu iş Proste lediye başka tarafta inşaata mü
\>eri!miştir. Geçen sene kış ayla- saatle etmediği, şehir dahilinde 
l"nıda Parisde meşgul olan Prost, arsa tedarik etmek imkanı mev • 
bu kış da Fransada bulunmakta· cud olmadığı için kapitalist Pa • 
dır. Gelecek hafta içinde tekrar ;isliler apartıman yapmak için 
lrıeınleketimize dönmesi beklenen buralardan arsa almakta tered -

kt d . J B mak hevesini uyandıralım. §ehircilik mütehassısı tekrar ça- düd göstermeme e ır er· u su-

terilecek onların da muvafakati a
lınacaktır. Bu maksadla yapıla -
cak bazı işler hakkında Belediye 
müzelerin mütaleasını ve muva
fakatim almıştır. Bunlardan biri 

Haseki medreselerinin harab ol
maktan kurtarılması için tamir e
dilmesi keyfiyetidir. Haseki med
reseleri bazı hususi kimselere kira 
ile verilmiş, harab bir hale so -

Şehrimizde yüz kadar metrilk 
''ehii mevcuddur. Bunların ekse

risi tarihi kıymeti haiz ve muha
fazası lazım olan sebillerdir. Se

billerin su satacaklara az bir üc
retle kıralanması, bu suretle ha· 

rab olmaktan kurtarılması karar
laştırımıştır. Ana caddelerdeki se

billerin kiraya verilmesine baş • 
lanmıştır. 

hşınalarına başlıyacaktır. retle Faris genişlemeden imar gör- BCRBAN CEVAD 

Paris şehri ticari zihniyetlerle mektdir. !------------ HASTAHANE MESELESi: 
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ŞEHRiN iHTiYAÇLA~! F a a 1 i y e t yol A ç ı laca k 

ilk Planda Neler 
Yapılacak? 

Konservatuarın Yeri Yakında Belli Olacak 

Günden 
İnkişaf 

Güne Bir 
Görülüyor 

Hastaları.ıı Yersiz Kalmamaları 
Tedbir Alınıyor 

Kadın 
için 

Sümer Bank ntevcud fabrika - y apılan istatistiklere göre arsaların kıymeti tapu idaresinden 
!arının faaliyetini tevhid etmekte• kadın hastalıklarının gittik- sorulmuştur. Haseki hastanesin -
dir Sümer Bankın Bakırköy fab • çe arttıgı ve Haseki hasta- den itibaren tramvay caddesine 

rikası 27496 iğ ve 630 tezgahla ça~ nesının ihtiyacı kar~ılıyamadığı kadar bütün o civar istimlak ed i • 
anlaşılmıştır. Birçok kadın hasta- Jecek, binalar }'lktırılacaktır. Bu 

lışarak senede 2.7 milyon kilo pa· 1 · · haf 
ların hastanede yatma arı ıçın • suretle hastane binaları tramvay 

muk istihlak edecek ve bez imala- ı beki d"kl · ·· · ·ı ta arca sıra e ı erı goru • caddesini görebilecek h:ıle sokul-
tı 825 bin kilo, iplik imalatı 1,4 mil- mektedir. Vali ve Belediye reisi 1 muş olacaktır. Bciediye hastane • 
yon kiloya çıkacaktır. Lütfi Kırdar hastanenin tevsı e- nin etrafındaki yollan tanziın e-

Bir Poligon İnşa (~ilece~ 
İzmir fuarı için yapılmakta o

lan hazırlıkl*"a h~raretle devam 
olunmaktadı• Fulr işl~ıini tetkik 
ile mC§gul olan ktımite, clekora • 
tör Gotyenin vapbğı. sergi sarayı 
plaııiarını beğenmiştim. 10 !- '.n 
metre murabb~lıi< bir sahada ya
pılacak olan bn saray üç paV)onu 
ihtiva edece~ ve surlii gölün ö
nünde inşa edilecektır. 

Bundan başk ı 2500 kişi istiab 
edebilecek biivüklilkt~ inşa edile
cek olan açık hava tiyatrosunun 
da planı hazırlanmıştır. \akında 

inşaatına başlanacaktır. 

Kü!türparktaki kapalı atış po
ligonu için Almanyaya ısmarlan
mış olan silahların gelmiş olması
na rağmen henüz bu poligonun o
tomatik hedefleri gelmemiştir. 

Maarif 
Şurası 

Hazırlığı 
Dün saat 14,30 da, maarif mü· 

dürlüğünde, hususi mektebler in
zibat komisyonu, Maarif Müdürü 
Tevfik. Kutun riyasetinde toplan
mıştır. Komi~von, hususi mek -
tebler yar direktörü Osman Tuğ
cu, teftiş şefi Nureddin Biziz, hu
susi mektebler öğretmenlerinden 

Mübeccel Ersan, Melahat Demir • 
soydan müteşekkildir. 

Komisyon müzakereleri meya· 
nında hususi mekteblerin terbiye
vi ve tedris bakımından tekamül
lerile alakadar hususa! da görül
şülmüş daha iyi randıman alın

ması için icabları tetkik ve mü -
zakere edilm iştir. 

--o--

n . b k T ., •• uen1z aJ eş. ı.a.ı 
Deniz Bank umum müdürlü -

·~ 
Çocuklar Okuyacak 

ir müessese, dün)'a ilim \e 
edebiyat Bleminin şaheser
lerinden seçilmj§ kitabları, 

kısmen hulBsa olarak, lriiçük bi
rer dld halinde terdime ettire • 

rek bastmyor. Bu kitabların üs
tüne konan fiatlar da on kuruş
tur. 

Bu kitablanlan birkaçını, ben 

de onar kuruş vererclı, karıştır· 
dıın. İtiraf edeyim ki, neşredilen 

bu kitab serisi, memleketle bü -
yük bir boşluğu doldurmaktadır. 
İçinde, her inSRJllD oknması la • 
zım gelen eserler var. 

Bu küçük cildlcri, bir gün ta-
lebenin elinde gördijm. Sordum· 

- Okuyor ınusann?. 

- Evet ... 
- İstifade ediyo• mUStınuz? 

- Evet.. 

Dikkat ettiın. Çoaıklu, bu kü
çük zarif cildleri çok seviyorlar 
ve hevesle, merakla okuyorlar. 

Yeni neslin okumadığından ek
seriya şikayet edem Bu küçük 
kitab serisi ınünascbcticl bu mev

zuu, daha ya.kından tct!Uk etmek 
fırsatını buldum. Edindiğim ka· 
naat şudur: 

1- Çocuklar bkumak istiyor • 
!ar. Fakat, bizde lritab çok pa
halıdır. 

2- Çocuklara verilttek kitab 
gayet azdıT. 

l- Çocuklara, melıteb kitabı 

haricinde hangi kitablan okuma
ları lazım geldiğini aöyliyen kim
se yoktur. 

4- Çocukların kitah zevkini ve 
merakım uyandıraeak, zarif, kü

çük cildler halinde ve ucuz fi • 
atla, kuvvetli rckla~hla kitab 
basan tabiler yoktur. 

Bu davaları hallettiğimiz gün, 
Türk çocukları, bütün diğer mem
leket gençliğinden daha çok oku
yacaktır. 

Bahsettiğim bu uc.a kitab . e
risini o taya atan sayın Sabiha 
Zekeriya 'yı tebrik etmeyi bir borç 
bilirim. REŞAD FEYZi 

Kayseri bez fabrikası büyük in- dilmesi için l5.zım gelC'n ' :cam- decek, ağaçlandıracaktır. Ayrıca 
kişaf göstermiştir. 1938 senesin • Jara müracaat etmiş muvalakat • bu civarda istimlak edilecek sa

lerini almıştır. de fabrikanın pamuk istihl8ki dört haya bir park da yapılması düşü- ğünden şu mektubu .1ldık , aynen ı--------------

Evvelce yapılan kanalizasyon inşaatından biri 

B elediye tez elden yapılacak 
işleri birer birer tesbit et
miş, şehrimızde bulunan Da-

hiliye Vekiline de şifahi izahat ve
rlltniştir. 

bağlanmakla iktifa edilecektir. 

Vali ve Belediye reisi konser -
vatuar işi üzerinde ehemmiyetle 
durmaktadJr. Konservatuar inşası 

için harcanacak beş yüz bin lira 
bankalardan birinde hazır bulun· 
maktadır· Vekiller Heyetinden de 

bu hususta lazım gelen müsaade 

mi!yon kiloya çıkmıştır. İmalatı Haseki hastanesinde vücude ge- nülmektedir. 
tirilecek ve tevsi edilecek verem 

da istihlake muvazi olarak art • İmar planına göre Haseki has -pavyonunun şehrin ihtiyacını kar-
maktadır. 1938 senesinde bez ima· 1 k im tanesinden itibaren Şehzadeba • şılıyacak şek e so u ası muva • 
!atı bu fabrikada on dokuz mil • fık görülmüştür. Bu civarda bazı şına kadar geniş bir yol açılacak 

· t. E - ı·d k ı ı"stı·mıa·kıere zaruret '-asıl oldu • ve bu yol Atatürk Köprüsünden yonu geçmış ır. reg ı e uru • ·• 

18 400 · • ·· ·· gıın· dan şimdiden faaliyete geçil· .Şehzadebaşına çıkacak büyük yol-
muş olan \>e , ıg ve uç yuz 

mış· tir. istimlak edilecek bina ve la birleşmiş olacaktır. 
tezgahla büyüklük itibarile ikinci ;;;,~==========================! 
mevkii işgal eden Ereğli bez fab

rikası 1938 de üç yüz elli dört bin 

kilo iplik, bir milyon dokuz yüz 

kırk bin tire çıkarmıştır. 

Halen yapılmakta olan inşa ve 

tevsi işleri de tamamlandıktan 

sonra Sümer Bankın idaresinde 

toplanan pamuklu fabrikaların 

mecmuu kapasitesi büyük yekfın 

tutmaktadır. 

Yumurta Ta~irleri 
ispanya 

Ve 

Yumurta ihracat tacirlerinin İs• 
panyadan alacakları olan para me
selesi tekrar ortaya çıkmıştır. İh· 
racatçılara Merkez Bankası müş
külat çıkardığı için bu zamana ka
dar henüz paralarını alamamış • 

!ardır. 

Zirai 
Mücadele 

Yeni zirai mücadeleye başlan -
d1ğı tarih olan ikinciteşrinden bu
güne kadar birçok muzır hayvan 
öldürülmüştür. Mücadeleye de
vam edilmektedir. 

neşrediyoruz: 

cDenizbank kadrosunda yapı • 
lan tasarruf münasebctile muhte
lif tarihlerde gazetelerde yapılan 
neşriyat aşağıdaki şekilde tavzih 
olunur: 

Denizbankın ıhtiyaçtan fazla 
gorunen maaş ve masraflarının 
hakiki ihtiyaç derecesine intibak 
ettirilmesi için İktısad Vekiletin
ce bütçe kararnamesile verilen 
direktif üzerine bankaca alınmış 
olan tasarruf tedbirleri netice • 
sinde onu eskidenberi Denizbank 
müesseselerinde çalışanlardan o:ı... 

mak üzere kırk memur açıkta kal
mıştır. 

Şehrde halasızlık sıkıntısı çe ' 
kilınektedir. Taksimde inşası de
'l>aın etmekte olan haladan başka 
Şehrin muhtelif yerlerinde yeni -
den halalar yapılacağı için fen 
heyeti bu hususta bir proje ha -
ıırıamaktadır. 

alınmıştır. Yalnız binanın nerede!=============== Tacirler bundan bir müddet ev
vel Ankaraya tekrar bir heyet 
yollıyarak teşebbüsler yapmışlar

dır. İspanyada halen Frank o hü • 
kUıneti bulunduğundan tacirlerin 

işi tekrar sarp~ sarmıştır. Tacir- ı 
Jer bizzat Reısıcumhura müra • 
caata karar vermişlerdir. 

Kanunusani sonuna kadar Şile 

kazasında 31, Yalovada 37, Siliv
ride 39, Beykozda 48, tlsküdarda 
18, Çatalcada 17 domuz öldürül

Bunların kıdemleri S?Tasınca İk· 
tısad Vekaletine bağlı teşekküllere 
yerleştirilmeleri Vekaletçe takar
rür etmiş bulunmaktadır .. 

lCanalizasyon inşaatına başla -
mak için büyük paraya ihtiyaç 

hasıl olduğundan şimdilik yalnız 
e\>Jerin lağımlan kanalizasyona 

yapılacağı henüz tes\ıit edilmiş 

değildir. Şehzadebaşında vaktile 
yapılan istimlaklerle geniş bir sa

ha elde edilmişti. 

Diğer taraftan Taksimle Har -
biye arasındaki sahada da inşaa
tın kolayca yapılabileceği tahmin 

ZORBALAR 
SALTANATI 
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içimizde gıllügış yoktur. Düşüncel 
leriıniz zatı devletlerinize karşı a-• 
Yandır. Köleniz ortalığı iyi gör
müyorum. Ne kalyonculara ve ne 
de sekbanlara emniyetim vardır. 

İstanbul aleyhimizdedir .. Eğer 
kııwetıerimizi Vidin üzerine sü
rersek burada isyan hazırdır. Ku
lunuzun fikri budur. 

- Peki; farzet ki; böyledir ... 
ltUscuk bizim yuvamızdır... Bu
rasını İdris herifine açık mı bı
rakacağız?. 

- Hayır ... 
- Nereden kuvvet gönderece-

ğiz?. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

- Sirozlu İsmail Bey ve buna 
mümasil ayanlardan ve yahud 
valilerden birisini Vidin üzerine 
sevketmeli. .. 

- Bu fikrinde bir tehlike se

zinlemiyor musun? 
- Hiç!. 
_ Hiç olur mu? .. Bu göndere

ceğin kuvvetlere ve bunları sevk 
ve idare eden heriflere inanıyor 

musun?. 

- Niye cevab vermiyorsun? A· 
sıl meselenin ruhu bu değil mi?. 
Ya, bu gönderdiğimiz kuvvetle· 
rin başında bulunan adam mu • 

edilmektedir. 

Floryaya da lazım gelen alaka 
gösterilecektir. Yeniden birçok 
fidan ekilmiştir. Şehircilik müte

hassısı Prost şehrimize döndük • 
ten sonra Floryada yeni bazı in· 
şaata başlanacaktır. 

vaffakiyetini elde ettikten sonra 
tekmil Rumeliyi ardına toplıya

rak silahını bize çevirirse ne ya
parız?. Kaçacağımız yer kalır mı? 
Anadolu bizim yurdumuz j:leğil 

ki?. Bizi kim korur oralarda?. Pe
şimizden kim gelir oralarda bi • 
zim?. Anadolu hep, türkmen ve 
yürük yeridir... Bunlar bizlere 
yan bakan insanlardır. 
Boşnak ağa; Paşanın bu sözle

rine cevab vermekte müşkülat 
çekmişti. Doğru idi. İdris Paşa ü
zerine haricden kuvvet yollamak 
güçtü. Eğer, mesele Ruscuk işi 
olmamış olsaydı, kolaydı ... Lakin 
Ruscuk bir izzeti nefis meselesi 
oluyordu. Fakat; lafını saklama
dı. Efendisine şu yolda mukabele 
de bulundu: 

- Paşam; buyıırduğunuza na
zaran iki ateş arasında kalmışız 

demektir. 

- Hayır; Ramiz Paşa ile Kadı 
Paşaya tamamile itimadım var • 

dır. Kimse kıpırdıyamaz... En 1 
do~rusu İdris herifini senin tepe
lemendir. Eğer, t.u adamın üze. 
rine başka bir kuvvet sevkcder
sek muzaffer dahi olsak akıbeti 

daha vahim olur kanaatindeyim. 
Boşnak ağa; Alem~rın man

tıki olan sözleri karşısında sus -
muştu. Nihayet; Veziriazam idi. 
Herhalde; Kadı Paşa ile Ramiz 
Paşanın zamirlerine daha yakın -
dan viıkıfdı. 

Efendisinin son sözleri üzeri • 
ne lafı uzatmadı. Nihayet; ne o
lursa olsun alır kuvvetlerini gi
derdi. Fakat Paşanın söy !edikleri 
ne derece akla ve mantığa yakın 
da olsa kendisi vaziyeti iyi gör
müyordu. Derhal efendisine şu 

yolda mukabele etti: 

- Paşam; söyledikleriniz ayni 
hjkmet ve keramettir .. Bizler ne 
de olsa kısa düşünen adamlarız • 
dır. Sizlerce herşey ayandır. İra
deniz mucibince bugünden iti • 

müştür. Sarıyer. Beykoz. tlskü - !============== 
dar, Kadıköy ve Adalarda çam 
kesen tırtıllara Yalovada Diyas • 
pis ve bu kaza mıntakasındaki 

bağlarda tahribat yapan salkım 
güvesine karşı kış mücadelesi ya-

haren yola çıkmış bulunacağım. 
Alemdarın yüzü gülmüştü. Boş

nak ağa nihayet kanaati kamile 
ile yola çıkıyordu. 

Fakat; bütün bu mükiılemeler 
devam ederken kapı ardında bek
liyen ve Alemdarın çok yakınla -
nndan biri olan Ruscuklu ket -
hüda Ahmed Efendi dokuz do
ğuruyordu. Eğer, Boşnak ağa kuv
vetleri alıp İdris Paşa üzerine yol
lanırsa ne yapıp yapıp Alemdar
den izin alarak Ruscuğa sıvışmalı 
idi. İstanbulda kalmak tehlikeli 
olurdu. Boşnak ağanın söyledik
leri ve düşündükleri d-ğru idi. 
Kelleyi yeniçerilere teslim etmek 
hiç de işine gelmiyordu. 

Alemdar, Boşnak ağanın son söz 
leri üzerine müsterihane bir ta -
vırla: 

- Ağam; para, silah ve saire
ce ne ihtiyacınız varsa derhal ket· 
hüda Ahmed Efendiye listesini 
ver ... Defterdar çaresini görsün .. 

pılmıştır. 

Manola ağaçları yapraklarının 
koparılarak çelenk yapıldığı gö
rülmüş, bu hale mani olunması 

kazalardan istenmiştir., 

Haydi Allah muvaffak eylesin ve 
muininiz olsun ... İdri<in kellesini 
yolla bana ... Maiyetindeki yeni • 
çerileri toptan kıJıcdan geçir ... 

Boşnak ağa; Alemdarın elini 
öperek huzurundan çıkmıştı. 

Kethüda Ahmed Efendi; son 
vaziyete agah olur olmaz olduğu 
yerde titredi. Boşnak ağa ile Rus

cuğa gitmeğe karar verdi 

Biraz sonra; veziriazamın hu • 
zuruna giren kethüda şunları ar
zediyordu: 

- Efendimiz; irade buyurur -
sanız; Boşnak ağa kulunuz ile 
bendeniz de Vidin üzerine yürü • 
yeyim. Canımı yolunuza feda e

deyim.. Çoktandır, dağ tepe at
lıyarak çarpışmadan kaldığımız

dan dolayı hamlamış bulunuyo -
rum. Hem de sayei devletinizde 
bir kere de Ruscuğu görmüş bu
lunuruz. 

(Devamı var) 

Dolma bahçe 
Facia ı 

• Dolmabahçe sarayındakı izdi • 

ham hadisesi tahkikatı noksan gö
rülmüştür. Tahkikata şehrimııde 
yeniden devam edilmt"Si kararlaş

tırılmıştır. 

Dahiliye Vekaleu ımifettişlerin

den Abidin ile Cavid burada bu

lunan mülkiye müfettişi Ali Sey

fiye iltihak etmeli üzere dün şeh· 

rimize gelmişlerdir. Bugünden 
itibaren tekrar bazı lıimselerı ça

ğırarak evrakı tahkikiyedeki nok

sanları ikmal edeceklerdir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Anadolu Kavağı 
Elektrik İs.iyor 
Anadolukavağı btanbol VUa 

1eU beledJye hudndları dahilinde 

mllbim bir mesire 7erldlr. Sakin 
denizinde J'U:unek, bahoekrlnd"" 

meyva top1amak 1 tarilai kal~ ini 

cormek Uzere ber yaa. Anadolu
kavaiın.a akın Um &'OÇ .-eJ_ir. ı:a. 

kat son senelerde kö7Umu.u ya. 
pılan akmm siWku a.ı.alnukta 

oldutunu l'Öni;;Jer, 11M1la1oruz, 

Buna da ubeb köyömi.Wi.o henuı: 
elektrite kavapnuş olma.ma~ıdır. 

Jtumdllr.avafı lam U.Şmuza isa
bet etmekle .., c-ıerı pırıl. vmı 
aydınlanma.illada. Jı:bümlUe •· 
lektrlk verilmesi ~ liz.on Ke • 
len yerlere başYllftlda. Fakat. 
henüz müsbet bir eevab alma • 
nwlı. 

İkinci derdimis de cmktorsuz. 
luktur. 
Kazanın dollton> YU&ltslı.llk 

yüzünden ha.MaJasmuun. tında • 
dma dertıal lle"~kWdir. 

Köyümüzde bir dolt.&e• da bu -
lundu:rulmasmı lsteme.kk71x. 

Dile.klerlma.ir alikadal' makam
lar ta.rafından eheram.l~e.Ue cöz 
önünde tutulınasun W"erb.. 
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1 Vatikanda Yeni Bir Meselij 11 Meı·aklı Şeyler 1 

SİNEMA ŞERİDLEBİ HÖK 
A Umlerln b-bma röre dılnya-Bütün P 

İtalyan mı 
apalar 
Olacak?. A da en a~ ömrü olan şey sinema 

şerldltri üzerlndekl timsaller ... 

dlr. Hablkateıı, slueına. t,ı,eTldlert 90k 

,çabuk aşınır ve azami yedi yüz defa 

cevrlleblllr. Her çevrllişle filmin ü

zerindeki resim. aanlsede elJlde biri 

kadar aydınlalıldıit için bunlann Ö• 

mürlerl ancak 18 saniyeden ibarettir. 

Bu 16 sanl:re ba;ralı olan fUlmlerl yap
malı. i9ln insanların nrleıııtı ra:rreti, 
çelı.llil zabmell bir dılttlııiln. 

Bu Günkü Leyla 
Eu, Vatikan 
• 

Bu lan 
için Gittikçe Ehemmiyet 
B i r M e s' e 1 e d ·i r 

Papanın intihabı Nasıl Karşılandı 

Y 
eni Papanın intihabından 

evvel muhtelif tahminler • 
de bulunanlar oldu. Muh- -

telif isimlerden bahsedildi. Fakat 
on birinci Piden sonra Vatikan 
•ahtına çıkacak olan yeni Papa • 
om da İtalyan olacağını söyli • 
yenler çoktu. 

Bu tahminde yanılmadılar. On 
,kinci Pi unvanile Papa olan Kar· 
dinal PaçeJ;i de İtalyandır. 

Fakat haftalardanberi Avrupa 
matbuatında sütunlarca yazı ya
zılan bu mevzu üzerinde biraz 
durmak lazım geliyor. Vatikan -
da yeni Papanın intihabında bu
lunmak üzere dünyanın yak!n ve 
uzak yerleı indeki kardinallar da 
Italyaya gclmışlerdi. Bu kardi • 
nalların arasında sıyasi bakım -
dan farklar vardL İngilteredeki, 
Fransadaki ve şimali Amerıka -
,faki katoliklerin reisleri olarak 
Vatikanda konklav denilen ınti

hab meclis'ne gelenler arasında 

dünya vekayiini görüp tahlil et
mek tarzı bir değildi. Buna karşı 
belki de şôyel deniyordu; 
Kard,nalların kimisi İtalyan ve 

Alman, kimisi İngiliz, Fransız ve 
Amerikan taraftarı olmuş ne çı

kar?. Maksad Vatikan tahtına ye
ni bir Papa bulup oturmak değil 
midir?. Bu nasıl olsa olur. 

Fakat yalnız katolik değil de 
hıristiyanlığın diğer mezhebleri
ne mensub olan Avrupa memle • 
ketlerinin de matbuatı tarafından 1 
gösterilen alakaya takılırsa on bi- j 
rinci Pinin yerine getirilecek o- · 
lan Papanın intihabı meselesi bir 
çok noktadan ihmal edilir gibi ol
mamıştır. 

Evvela ortaya sürülen şu oldu; 
Yeni Papa dünya işlerinden zi

yade ruhani işlerle meşgul ol -
maktan zevk duyan bir kardinal 
olacak!. Bunun içın de İtalyanın 
başlıca şehirlerinden birinin ru -
hani reisi olan bir kardinalın ismi 
ileri sürülüyordu. Bu kardinal 
hem İtalyandı. Hem de dünya iş
lerinden değil, tamamile ruhani 
vazifeierden zevk alarak çalışmış 
ve kardinal olmuştu. İtalyan ga
zetelerinin yazılarında ısrar ile 
tekrar ediliyordu ki yeni Papa da
mutlaka İtalyan olacaktır diye. 
Başka katolik milletlere mensub 
ltardinallardan papa olanlar şa

.vanı dikkat derecede azdır. Bu
na mukabil uzun zamanlardan • 
beri Papalar hep İtalyan olmak
ta devam ediyor. 

Bu sefer de İtalyan matbuatı • 
•un bu bahis üzerinde ısrar gös
ıermesi bu cihetten manalı idl 
Fakat son netice gösterdi ki dün-

Yeni Pııpa XII inci Pi 

ya işlerinden ziyade ruhani iş -
!erle meşgul olacak bir Papa in
tihabı lazım geldiğini söyliyen -
!erin dediği olmamıştır. Bir kere 
Umumi Harbdenberi gelen Pa - · 
palar hep dünya politika işlerini 
iyi takib edenlerden seçilmiş ol
du. On beşinci Benva böyledir. 

Ondan sonra gelen on birinci Pi 
de mühim bir diplomat olduğu
nu gösterdi. H!;lbuki Vatikanın 
şöyle bir an'anesi olduğunu da 

söylerler; Zeki, faal, dünya işle

rini çok iyi kavrar bir Papa in
tihab edilerek vefat ettikten son

ra onun yerine getirilecek olan 
ekseriya basit, kendi halinde, dün

ya işlerile meşgul olmaktan hoş
lanmaz ir kardlnaldir. 

Bu suretle Vatikan bir müva
zene tesis etmiş, muhtelif mizac 

ve şahsiyette olarak birbirini ta
kib eden Papaların devirleri ara
sında bir ahenk kurmuş olur di

ye düşünenler de vardır. Bunu 
kaydetmekle beraber şunu da 

söylemek lilzım geliyor ki on be
şinci Benvadanberi, yani şu son 
yirmi beş senedir Vatlkan tahtı-

' na çıkarılanlar hep şiyasi şahsi-
yetlerdir. On beşinci Benva, on 

birinci Pi ve. nihayet on birinci 
Pinin son senelerde hariciye na
zırlığmı görmiiş olan karciinal 
Paçelli. Hariciye nazırlığııu gö

ren kardinalların Papa olmaları 

nadir işlerdenmiş. Fakat bu inti

hab ile görünüyor ki büyük bir 
ihtilıifın önüne geçmek ve işi 

kısa kesmek için bulunan muva
fık bir şekil sayılıyor. On ikinci 

Pi de İtalyandır. Papanın İtalyan 
olmasını istiyen ve ekseriyeti teş

kil eden Kardinalların arzusu bu 
sur!!tle olmuştur. 

Fakat Papcının dünya işlerini 

bilen, muhtelif cereyanları takib 

etmiş bir devlet adamı olması la
zım geleceği fikrinde olan kardi
nalların istediği de kardinal Pa
çellinin intihabı ile yerine geti -
rilmiş demektir. 

Kardinal Paçellinin intihabı İn
giltere, Fransa ve Amerikada iyi 
karşılandığı ~nlaşılıyor. Yukarı
danberi yazılan satırlardan bu -
nun sebebini anlamak kolaydır. 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

Dedi. Güney bu anda filozof tavıı takmdı: . 
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ZİNA CtlRMtl 

Zina: valı.llle bü;rük bir odrüm, bir 
hıyanet addolunurdu. Buna cür'et e
denlere atar cezalar verlllrdL Yahudi
ler zina ettlflne kani olduktan kadın· 
ları blllimerbaoıel r~ederlerdl. Yarı 

bellne kadar ·toprafa. römerler, taştı-
7arak öldürürlerdi. 

Romada, 330 senesinde kadınlar u
mum karşısmda işkence edllirdL Şart
man ve Lül devrinde ölüm cezası ve
rilirdi. 

o devirde Franıtada, kocasına iha
net eden, bir b..Şka erkekle münase
bette bulwtan kadmtann sa~ları kesi- -
Jlr, bir manastıra kapahlırdL Ölünci7e 
kadar buradan tıkamazlardı. 

Sakson'lar, r.lna eden kadınlan ya
karlardı. erkeii de asarlardı. 

inrllizler: erkekleri sürerler, kadın .. 
tarın da ~eltreslnl çlrklnlcıttlrirlerdL 

İspanyada. kaduı ve erkek cürümle
rine ~cbcb olan aıetıerl keslllrdl. 

Polonyada. erkelt. busyelerlnden bir 
köprünlln parmakhflna mıhlartar. ya
nıbaşına bir de han('er bırakırlardı ... 
Zavath, acıya dayanamaz, haneerl alır. 
kendi kendini Oldürü.rdu. 

Eski l\.lı ırhlar, bu clbl ka.dı .. _: .. rın 
burunlartnı ke rlerdl, erkek1~:rl de 
fal!lkaya 7atırırlardı. 

İSPANYOL MÜLTECİLERİ 

Franko'nun muzafrer orduları kar
şısında. kaçan askerleri, sivil a.hallyl 

hiç bir memleket kabul f'tmek tste .. 
medl. Fransa, büyük bir uluvvuceoab 

gösterdi, bu zavalhlara kapılarım aq
U. Günde üo, dört milyon sartedlyor. 

Buna mukabU kazandıft ne? l\temle
ketl mikroba, bite bulamak •.. 

Fransaya nUca edeo Cümhurlyetel 
zabitlerden on üeünün üzerinde 7lr
mt ınib'on Ptt~taya yakm para Qtk. 4 

mışhr. 

Askerlerln he)'belerlnde, etlketltrl 
üıerlnde mücevherat, altın ve ıumut 

blrııolı. •eyler bulunmuııtnr. Bunların 

kıymeti 300 milyon peçela lahmln e• 
d.ilınek.tedlr. EvJerdeo, ku,.umou dilli.· 
kanlarından çalındıJı mulıalı.kaklır. 

Fransa hükfunetl bunları topl~or, 

blWı.ara İspanya hükumetine iade e
decektir. Bu lrL .. Falı.al l&hlplerl na
.,ı buloıı.&-Oal<T" 

PAPA İNTiHABI 

KonklaY bqladt. 1821 de, IS inci 
Greıruvar'uı lnllhabında oldufu clbl 
blrlı.aç rün mil devam edecek, ;rolr:sa 
1831 de, 18 mcı Gre,.uvar·m intihabı 
cibl ıı cün mü siirecelı.f .. Bunun, 10 
uncu Grecuvar'tn intihabı •lbl iki se
ne 11zamUJ d• muhtemel.. 

Ayn ayrı dairelere lı.apalılaa lı.ardi -
nııller haricin leslrlnde11 -undnrlu, 
KarıUQallerl.ıı .,.,.,., H dlr. Papa inli· 
habı lolıı 41 re:r verllme>l li•IDMIJr. 
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eyla, çocukluğunu Aksaray· 
da mütevazı bir evde geçir
mişti.. On yedi yaşına gir· 

diği zaman, nişanlandı . .' Muhiti 
değiştirdi. Çünkü, nişanlısı Osman 
beyde oturuyordu. Leyla da, Os
manbeye gidip geldikçe, değişi -
yor, başkalaşıyordu. Birkaç defa 
nişanlısı ile çaya, davete gitti. He
le bir gece, delikanlının evinde bir 
poker partisi tertib edilmişti. Bis
küviler, pastalar yenildi, çaylar, 
likörler içildi. 

Artık, .o gl!ceden ııonra, I,ey!a, 
daha çok değişmiştL. Sık sık ~i

nemalara da gidiyorlardı. Beya~ 

perdede neler öğrenilmez ki .. Ley
la da, beyaz perdeden, yirminci 
asrın bütün modern bilgisini, kül
türünü, muaşeret kaidelerini öğ
renmişti.. 

Artık, giyinmesi kuşanması da
ha şıklaşmış, üzerine giydiği her 
şeyi daha çok yakıştırır bir hale 
gelmişti.. 

Onun nazarında nişanlısı Ah • 
med Tahir, dünyanın en ince, en 
modern insanı idi.. Arasıra, evin-
de yalnız, başına oturur, düşünür-
dü. Bütün bu yen! öğrendiklerini, 
yeni gördüklerini Ahmed Tabirin 

> • 
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sayesinde elde etmemiş miy
di?. Eğer, Ahmed Tahirle ni -
şanlanmasaydı, hala. dünyanın 

kaç köşe bucak olduğunu bilmiye
cektL. Leyla, Ahmed Tahire dört 
elle sarılıyor, onu gittikçe daha 
çok seviyordu. 

Ahmed Tahir henüz yirmi dört 
yaşında, bir şirkette elli lira m~
aşlı bir katibdi. Tahsili o kadar 

yoktu. Orta mektebin !kinci sını
fındl\ iken, kimya dersinden ipka 
kalmış, bu i~ canı sıkılmış, bir 
daha da mektebin semtıne uğra
mamıştı. 

Mektebi bırakınca, bir sene ka· 
dar serserlyane gezdi. Kahvelerde, 
sinemalarda vakit geçirdi. Poker 
öğrendi .. Sonra, eski bir aile dos
tunun tavassatile, şimdi çalıştığı 

şirkete otuz lira maaşla güç halle 
girebildL Leyla ile nişanlarım -
cıya kadar, bütün bekar erkl)'<ler 
gibi, epeyce gezdi, tozdu.. Müte
vazi bütçesine göre, gençliğinin ta-! 

ık dını ç ardı. 

Babası iyi bir adamdı.. Orta 
hali~ bir insandı. Osmanbeyde bir 

YAŞASIN 
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1 SÜMER ve TAKSİM 1 
Sinemalarında biı"den; Biletlerin evvelden tedarik! rica olunur. 

- -~-·-- - - - . 
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- Sevmek tatlı, vermek acı. Vermenin tutarı 
nekadar ağırlaşır, nekadar çoğalırsa acılığı o ölçü 
içinde artar. Az seven bu artan acıya dayanamaz. 
İnsan çok sevmelidir ki. her türlü maddi acıyı da
vanılabilr bulsun. İşte ben sende bu yoklamayı 
vaptım ve.. Yoklamadan iyi çıktın kocacığım .. 

YOS A 
Biribirlerine dalarak konuşuyorlar, 

İki buçuk saattfr oradalar. 

Nesrin ikide bir; 

- Oooh.. Çok geç kaldım .. 
Diyor, yerinden kalkıyor, fakat, Feridin yeşil 

' 

Ve .. Dudaklarım uzattı, kocasını alnından öp
tu. Sonra, şen, gülen, gururlanan bir sesle de • 
vam etti; 

- Kocacığım, benim her şeylerim senin oldu· 
ğu gibi senin nen var, nen yok hepsi benim olma
lıdır. •Yuvayı yapan dişi kuştur .• Sözünü unut -
ma. Seven kadın, sevilen kaC.ın için bu en başta 
gelen güven kaynağıdır. Ben daha senin başka 

nelerin var, hiç. birisini bilmiyorum. Onları da ba
na söylemelisin .. Böyle yapmamakla ildeta kendi
ni benden s:ıkliyormuşsun gibime geliyor! 

Doktor hemen canını azraile verir gibi bir 
'1Çrnyışla yerinden fıriııdı; 

- Artık hiçbir şeyim kalmadı. Bır yurt var, 
bır ikı de dükkiın .. O kadar!. 

-· Bak görüyor musun. Yine her şeylerini 
benden sak'ıyor•un. Bu hal içinde nasıl sana gü· 
,·cneyim'>. 
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Dedi, devam etti; 
- Hiç paranı söylemiyorsun?. 
Doktor, inandırmaya çalışan bir sesle vıı mli· 

fettiş önünde h.e&ab veren bir işyac boynu bükük· 
lliğile; 

- İnan bana Güney inan, bankadaki birkaç 
bin liramdan başka meteliğim yok. O da yurdun 
yedek parası. 1 orasını döndürmek için dalma elde 
biraz para b~lunmalıdır. Seninle evlenmeden ön
ce son paramla bu apartımanları almıştım. 

Dedi ve:. Sözlerine ilAve etti: 

- Bütün bunları da sana vermiş . oluyorum. 
Benim yatattaki ödevim seni mes'ut etmek oldu
ğuna göre bundım da hiçbir sızı duymuş değilim. 

Çok rahatım, iyıyim. 
Güney, bütün bunları dinledikten sonra birden: 

- Kocacığım .. Haydi yatak odamıza gidelim .. 

'f'uu: E'l'EM IZZft 8EN1Clı ------
Orada konuşuruz.. Ben çok yorgunum .. 

Dedi ve .. Karşılık beklemedr.'l yerinden kalk
tı. Doktor, sarık• derdine kaval çalan çoban gibi: 

- Biraz radyo dinleseydik.. 
Diye mır1ldaruyordu. Fakat, Güney~ 
- Aman Fazıl çok bitkinim. gidelim. 
Diyere!< yürüyordu. 
Doktor dıı. yiirüdü. Ancak bütün söyledikleri

nin tersine bac&klal'I hAlA titriyor, diz bağları ha• 
ıa gevşek duruyordu!. 

Tokatlıdalaı. 

Üst kat salonda. 
İki kişilik bir yer. 
Nesrin ve .. Ferit! 
Konuşuyorlar. 

HERŞEY SENİN İÇİN 

gozleri bakışlarına dolunca: 

- Daha beş dakika oturayım ... 

Diyor, yine sandalyesine çöküyor. Ve .. Elle -
rini Feridln avuçlarına veriyor. Ferit söylüyor: 

- Sevgilim artık bu gizli konuşmalara, ka -
çanıak buluşmalara bir son verelim, ortaya çıka
lım. Allahın bildiğiui kuldan ne diye saklıyoruz? 
Biribirimizi öl,esiye seviyoruz. Bu sevgi gel geç 
bir duygunun t~şışı değ!~ gönül ~raberl.iğimizin 
sonsuz, benice "arlığıdm Biz biribiriıniziniz. Bunu 
biliyoruz. Buna inanıyoruz. Bunun için y~ıyoruz. 
Şunu bizim bild:ğimiz kada~ herkes de bilmelidir. 

Nesrin, doyumsuz bakışlarla Feridin bu içten 
gelen sözlerini izliyor, onun her söyleyişinde göğ
~ünün sevgi heyecanlarile dolup taştığını seviyor; 

- Sevgilim her şeyim senin için .. 
Diyor. ilave ediyordu: 

(Devamı var) 1 

evi vardı. Ahmed Tahir de bu e· 
vin içinde yıyor. içiyor, aldığını 

da üstüne başına, gezmesine sal" 
fediyordu, 

Leyla ile nişanlanınca, Ahmed 
Tabirin masrafı arttı. Genç kıtı 

gezmeğe götürmek, arasıra he 
diye almak. delikanlının bütçe · 
sini adamakıllı sarsıyordu. Ah • 
med Tabiri düşünce almıştı.. Ya· 
rın, öbür gün evlenince, nasıl ge
çince.eklerdi ?. Yine babasının e· 
vinde mi oturacak~rdı?. Ayrı bir 
ev kurmak, kira vermek için mır 

aşı elvermezdi. 
Genç adam, günlerce bu mese· 

leleri düşündü . .Bir h~l çaresi bU~ 
mak fiızımdı .. Leyla ile de sev!şe
rek nişan.lanmıştı.. Onu, ilk defa 
Beyazıdda, Soğanağa mahallesill' 
de oturan bir arkad&§lnın evinde 
bir nişan. merasimi g:inünde ta • 
nımıştı. Leylayı o gün sevmişti.. 

Şimdi, hata, o ilk günün heyeca· 
nile, nişanlısına bağlı idi. 

Ahmed Tahir, bir gün karar ver 
mişti. Leyla ile yine bir sinemaY' 
gitmişlerdi. Delikanlı: 

- Leylacığım.. Artık yakında 
evleniyoruz. 

Diye takırdıyı açtı. 

Kız, tatlı bir ürperme geçir 
mişti.. Gülümsedi. 

- Ne \•akit? 
- Çok yakında.. Önıimüzdeki 

mayıs sonunda .. 
- Ne iyi değil mi, Ahmed?. 
- Mes'ud bir yuva kuracağız-

Bir evimiz, eşyalarunız olacak .. 
Leyla, sanki, bir tatlı hayal ı· 

çinde imiş gibi, titriyordu. AhmeJ 
(Devamı 7 inci sayfada) 
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18,H Protram. 
18,35 Müzik (~ müÔ:lti - Pli· 
U KenllŞma. 

19,15 Türlr: mıı.ııt (fasıl heretıt. 
Tahslıı Karalı.lllf Y• Safi.re T~klll •• 

şllraklle. 

ZO A.Jans, meteoroloji h•b.-ılerl, ııi' 
nal boıııuı (flal), 

Z0,15 Türk müzliL 
Calanlar: Vedhe, Fahire Fenan. il" 

flk Fersan. Olı.UJ'&n! Mtuaffer İlkti'• 
1- Tanburl Cemil Beyin • Hiı,.<' 

Ur peşrnL 
ı- Zelı.il Detlenln - Hlcadtlr .fi 

.. maisi - Güi'lende heur natmel d,; 
saz ite mahsiis. 

3-- Bakımın - Hlcaalı.lr prlı.ISI ' 
Bekledim fecre kadar. 

1-- Sadellln Kaynatm • Nev&I 
prlı.ı - Hicranla harab. 

5- . Ulcazlı.ir us leDIAisL 
8- Osman Nlbadın • Nlhaftnd .-" 

lı.t • Yine qlı.ı bana duılafınla ,..,. 
1- Nihavend 1iirlik semai • Jl!l' 

mezdlın özüm. 
8- Nihavend oa• oemalaL 
9- Refik Fenanın orua haYML 
%1 Memleket saat ayarı. 
21 Konutma.. 
U,15 Esham, lahvUil, t.amblt• 

nulı.ııl borsası (flal). 
Zl,25 Neş'ell plilı.lar. 

!l.3t Temsil (Tlllı.I Molımetl - 1•' 
ııan: Ahmed Naim). 

U Müzik (lı.Uçlllr: orlr:t1lra ş,11 
Necip Aşkın). 

U Müzik (Ca•band • Pi), 

%3.45 - 24 Son aJans haberleri t4 
:ruıntı ı>rorram. 

YARIN 
AZ.30 l'rosram . 
12.35 Türk miizlfl - l'L 
13 Memlet.et aaat aJ'&n. ajaal, rot' 

teoroloJI haberleri. 
13,15 • U MU.lir:. (ka..,..ıı. p_...-o 

l'l.l 

1357 Hicri 

' 
1354 Runıi 

MuharrPm Şubat 
16 23 -
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1 Meslek İntihab Ederken I' • 1 
özel San'atlara Karşı L-OKAN-TADA: • . 

ŞAKA 1 

G · 1 d Heves Yok mu? f'1 ~::~ı :~~~::~~y:;:: en ç er e . so~:~~:tr:~;~n~şit!::~:~: 
Edebiyat, Tiyatro, Resim Musiki G!bi 
Meslekler Karın Doyurmuyor mu • . 

1 Y ozan: Recai Sanay 1 

G 
eçen gün, birkaç genç ar
kadaşla, bir ~ecl~te sohbet 
edıyorduk;· soz bır aralık 

meslek intihabı bahsine döküldü. 
Meslek intihabı... Hakikaten ne 
güç şey!.. Bilmem, kendi hesabı
ma, ben, bu güçlüğe inananlarda· 
~ım. Bu ıtibarla, söz bu vadiye dC>
külünce, kcndilcrile görüştüğüm 
genç arkadaşlara, birer birer şöyle 
biı sual sormaktan kendimi ala • 
madım: 

- Haya la t lı rken hangi mes
leki intihab etmek, hangi sahada 
sivrilmek niyet ve tasavvurunda· 
sınız? 

içlerinden biri3i kat'i kara 
düşi.ınmeden söyledi: 

- Liseyı bitirdikten sonra, e
sos!ı bir musiki tahsili yapıp. yani 
garb musikısini bır konservatuar 
mezunu olarak iyice hazmettikten 
>onra bir kompozitör olmak ga • 
Yesini güdüyorum. Memleketimiz
de bu çapta musiki san'atkiırla • 
rına pek çok ihtiyaç vardır 
Diğe. ine sordum: 
- Siz? .. 

- Ben edebiyat fakültesınden 

Musiki dünyanın yegane hak! kati diyen insanlar da var. 

kanaat getirdikten sonra yavaşça: 
- Biraz peynirle ekmek.· 

DOCRU SÖZE NE DENtLİR?. 

_ Dün gece garib bir rüya gör
düm: Vergi memuru yakama sa
rıldı. .. 

- Azizim, bu rüya değil, ka • 
bus ... 

MUKAYESE 

Alill.- Mösyö, N evyork lima
nının ağzındaki hürriyet heyke
linin ayaklarının on altı kadem, 
beş parmak büyüklüğünde oldu
ğunu biliyor musunuz? 

Emeri - Evet, binden işittim. 

Alin.- Boyu otuz beş kadem, 
burnu dört kadem, altı parmak u
zunluğunda, ağzı da üç kadem ge
nişliğinde imiş öyle mi?. 

Emeri.- Evet ... 
Alin- Şu halde son mektubu

nuzda: •Sizi gördükçe hürriyet 
heykeli hatırıma geliyordu• de
menizin sebebini !Utfen izah e
der misiniz? 

KOMŞVLAR ARASISDA: 

Bay K. 1:.ahçe de dolaş•rken, pen
cereden bakan komşu bayana so· 
rar: 

- Bu şarkı söyl:yen sizin kü
çük kız mı?. Söyleyiniz ona, sesi 
fena dcğll, fakat biraz usul öğ
rensin ... 

- Anlamadınız mı? Kızım de
ğil, bayan ... radyoda söylü • 
yor. 

P ' . rense sın Hayatı 
Eski Prenses, Bugün 
ParisdeBaleDersi veriyor 

Göz Kamaştırıcı Bir Hayattan Sonra Her 
Şeyin Hayal Olduğu İhtiyarlık Yılları 

ski Rus Preı,.esi gü2el bir 
kadın bugün Pariste bir 
dans ve balet stüdyosunda 

çalışıyor. Bu Prensesin eski, deb-
debeli ve şa'şaalı hayatı ile l.u
günkü hayalı arasında çok fark 
var. Dü~~n bir saltanat Ye onun 
izleri, ınabadi ... Bu n\eraklı ve 
şayanı dikkat hayat safhalarını ve 

hatıralarını a~nğıda okuyunuz: 
O gece, Mari tivatrosunda büyüll. 

bir musamere veriliyordu. Ve bü
tün Petersburg kıbarları orada idı. 
Mavi kadife aci•eii localarda otu
ran generallerin, zabitle.in kır • 
mızı. mavi üniformaları. saray ka
dınlarının dekolte robları seyir -
cilcr üzerindo pek tatlı bir tesir 
husule getiriyordu. 
İmparatoriçe de locasında idi. 

Üstad Mariüs Peptip:ı'nın me~hur 
(Firavunun kızı) piyesi temsil o
lunuyordu. 

İlk sıra koltuklarda pıyes mıi· 
ııakkidlerı oturuyordu. Balet O)'• 

nıyan kız çok alkışlanıyordu. Üç 
defa sahneye çıkmak, İmparatori· 
çen:n önünde eğilmek mecburiye
tinde kalmıştı. 
kalmıştı. 

Nihayet İmparatoriçe kalktı. 
Keşsinska derin bir reveransla 

ınezun olduktan sonra. milli ro
manlar yazmağa başlamağı ve bu
~u kendime esas meslek ittihaz 
ederek mesai vakitlerimi, yalnız 
ınc,Jeki kabiliyetlerimin inkişafı
na hasretmcği tasavvur ediyorum. 
Çünkü adaptasyon romanların a
ıp yürüdüğü ve yerli romanın git 

gide edebiyat piyasasından elini 
eteğini çektiği gözönüne alınırsa 

bizde milli romancıya ne derece 
ihtiyaç olduğu tezahür eder. 

!er hakikaten bir cmeslek. sahibi 
olurlar. Halbuki diğerlerini ken
dilerine meslek ittihaz edenler, 
dünyanın hakiki zevklerinden zi
yade bir takım hayali zevklerden 
kam alarak yaşamağa kendilerini 
mecbur ederler. 

Çünkü; bir mesleğe intisab et-
~ek, insanın o yüzden hayatını 
kazanması demektir. Halbuki biz-
de, güzel san'atların, herhangi şu
besini meslek edinenler bu uğur
da sar!ettikleri emek hatta Ömür 
neticesinde ne kazanırlar?.. Hiç! .. 

·!arın bazılarının heder ve gaye e
dindikleri san'at şubeleri, henüz 
fantezilikten kurtularak bir cmes
lek· halini almamış bulunuyor .. 

Fakat işin dikkate değer tarafı 
memleketin, musikişinasa da, ro

mancıya da, şaire de, heykeltraşa 
da, ressama da, tiyatro san 'atka • 
rına da ayni derecede büyük bir 

ehemmiyetle iihtiyacı vıardır; ve 
bu ihtiyacı bütün azaıtfeti!e his -
sedenlerimiz zaman zaman sesle
rini yükselterek feryad ederler: 

Taymis 

Gazetesinin· 
Tarihçesi 

kendisini selamladı. Sahne. tak • 
dirkiırlan tara(ından göndcı·ilen 

çiçek demetlcrile dolmuştu: 
PARİSDE 1939 YILINDA 

Otöy'de, asri bir ev:ie küçük bir 
stüdyo. Büyük bir aynanın önün· 
de birçok genç ve güzel kızlar 
sıçrıyorlar, dönüyorlar, oynuyor· 
lar. 

Orta boylu. siyahlar giyinmiş ı 
zayıf bir kadın hareketlerini ta
kib ediyor; nası[ dönmeleri, nasıl 
sıçramaları lilzun geldiğini söy -
lüyor. Bu, vakitle Keşşinska ün • 
vwıile şöhret kazıtnan Prenses Ro

Pren.•es Romanovski Krazinski şimdi Pariste böyle bale 
dersi veriyor. 

Petersburgda, Kamenü Ostro • da Rusyadan ayrıldı. Bir müddet 
vo'daki konağında birçok kıymet- Novorosisk'de saklandı. Ölüm leh 
il tablolar, eşyalar vardı. Çok par-

1 

Jikel.eri geçirdL S~nra. İstanbula 
lak suvareler, ziyafetler veriyordu. geldı, sonra da Parıse gıtti. 

Bir l:taşkasma sualimi tekrar • 
laciım: (Devamı 7 inci sayfada) Şu halde, bizim genç arkadaş -_ 

- Siz, dedim. ~u hususta ne dü-1 =====================';',======= 

~ü;~::;:~,~:?·~ısa cümle-ile ce- Tarı.hde Geçen 
Vab verdi: 

- Tıbbiyeye girmek ve doktor k c 1 
•Jlmak azmindeyim. İşi artık yarı 18 •• •• e e· t er 
Şaka, yan sahl sıraya bindirmiş. ı uyu ınay 
tını. Dığer bir arkadaşa sordwn: 

- Siz? .. 

Bu arkadaş hafif bi: tebessümle 
'Öze başladı ve: 

- Bilmem, dedi, belki fikrimi 
tuhaf kaf§ılıyac~ksınız, fakat, ma
dem ki samimi konuşuyoruz, ben, 
ressamlığı kendime meslek edin
lllek niyetindeyim. Çünkü bu mes
lek de bizde pek boynu bükük kal
ınıştır. Kendini iY.i yetiştirmiş ve
Ya Yetiştirmeği gaye edinmiş, bu 
S&n'atı cidden seven ve feragat ne:. 
fisle çalışan gençlere ihtıyaç var
dır: 

Diğer bazılarındön :ia kısa kısa 
)iıyJc cevablar aldım. . 

- Hukukçu olmak isti{orum. 

- Heykeltraş olmatç azminde· 
:<im. 

- Mimar olınqk ıa,;avvurunda· 
Yırn. 

,. - İyi yetişmiş bir tiy~trn ar • 
··•sti olmağı düşünüyor .ı vı. 

- İktısadcı olmağı gaye edln
llliş bulunuyorum. 

\r "·· daha neler de neler ... 

Bunları dinledim. ve hayata, 
hepsi de ayrı ayrı fikir, tasavvur 
"e gayelerle hazırlanaı\ bu genç 
arkadaşların kurajlarıni kırma • 
~ak için izhar edilen arzuları ala· 
a ıle dinledim. Kendilerine mu

~ffakiyetler temenni ettim. ]3u 
r~ketim işin zahiri tarafı, siz bir 

ıie gelin btmim içime 8orun .. 
ffiç şüphe yok ki, memleketin 

tıınumı ihtiyacı bakımında·n bir 
~0ktor, iktısadcı, mühendis, hu • 
tıkçu ilah .. kadar bir romancı, şa

ıt musikişinas, ressam. heykel -
1ll·a~. tiyatro artistine de lüzum ;e ;htiyaç vardır. Fakat ilk say • 
''~mız me•tekl~r( intisab eden· 

İdama Mahkum 
Sucları Ekseriya • 

Olanların 
Nelerdir 

Katillerin Çeşidli Olduğu Görülüyor 

Martta mul'.akemelerlııe bakılacak olaıı imım babı Vaydm 

P 
arls cazetelerlnden biri, son 
birkaç ruur içinde Fransıs 

zabıtasının ·ve adliyesinin 
da>Vasını giı'rdüğü meşhur katil 
ve canilerin ve bunların muha· 
kemesinin kararlarını Mşretroek· 
tedir. Bu hadiseler içinde şaya• 
ru dikkat olanlan vardır. Bu ha· 
diselerin tarihleri ile beraber, •· 
pğıdıı, çıkinlmıış huliisalanru 
neşrediyoruz: 

z ACUSTOS 1796.- Liyon pos· 
tası memuru öldürüldü. Lezurk 
adlı birisi yakalandı. Bu adam 

masumiyetini iddia edıyordu. Ci· 
nayetl işlediğine dair bir delil ol
mamakla beraber idama mahkıiın 

edildL • 
26 İLKKANUN 1890.- Gabri-· 

yel Bombar yirmi sene küreğe 

mahkı1m oldu. Cürüm ortağı Eyro·, 
nun kafası kesildi. 

Bunlar, bir bakkalı öldürmüş
ler, cesedin! bir sandığa koyarak 
nehre atmışlardı. 

9 El'L'ÜL 1840.- Paris cinayet 
mahkemesi Madam Lafarji, koca

( Devamı 7 inci ıayfııda) 

Bu Gazetenin Dünya 
Politikasındaki rolü 

• ngilizlerin Taymis gazetesi 

1 dünyaca meşhurdur ma • 
lı'.un. 935 de Taymis 150 in-

ci yıldönümü oldu. Yüz elli sene
lik bir gazetenin bir tarihi var 
demektir. Onun içın yıldönümü 

günlerinde 'l;aymisin tarihinden 
t,erek kendisi ve gerek diğer 

memleketlerin matbuatı uzun U· 

zadıya bahsooiyorlardı. 1785 de 
tesis edileı;ı bu gazetede her şey 
gibi birçQk değişiklikler geçir • 
miştiı'. Bunların anlatmak üze
-re Taymis gazetesi tarafından 

1785 den 1841 tarihine kadar olan 
devreye ald bir tarihçe neşredil· 
mişti. Şimdi de bunun ikinci 
cildi çıktığını kendisi haber ve -
riyor ve 1841 den 1884 tarihine 
kadar olan Avrupa vukuatı da bu 
münasebetle gözden geçirtiyor. 
Meşhur Sivastopol harbi de 1854 
de olduğu için bu devreye dahil
dir. İngiltere o zaman Rusya a
leyhine olarak Fransa ve o za
manki Sardenya devleti olan İtal
yanın iştirakile Osmanlı impara
torluğuna yardım ederek harbe 
girmiştir. 

Taymis gazetesi için bu lıaı·be 
İngilterenin girmesi pek manasız 
görülmektedir. O zaman Londra
nın bu gitgide ehemmiyet kaza
nan gazetesi bu noktai nazarını 

anlatmış, Avrupa devletlerile be
raber İngilterenin kendisince ser
güzeşt sayılan böyle bir harbe 
girmemesini ileri sürmüştür. Fa
kat İngiltere harbe girmiştfr. Bah
sin burası şu itll:.arla şayanı dik
kattir ki Taymisln nüfuz ve ehem
miyeti gitgide artarak İngiltere

nin hattı hareketi ile olacağını 
Taymis gazetesinden ıınlamağa 
alışılmıştır: 

Taymisin bu ehemmiyeti istih
baratındaki kuvvet ve ciddiyet 
dolayısile büsbütün artmıştır. Öy
le ki harb çıkacağı zaman Rus Ça
rı kendisine Avrupa devletlerinin 
bir ültimatom yolladığını daha ül

timatom ge.lrneden. ~aymis ga • ı 
zetesinden oğrenmıştır!. 

manovski Krazinski'dir. 
Dans stüdyosu, klasik baletlerin 

İhtilal zamanında, 15 inci Lüi 
tarzında döşeli salonu askerlere 
yatakhane oldu. Lenin ve Zinovi
yef nutuklarını, bu salonun bal
konundan söyledL 

1909 da Grandük Andre Vlad • 

63 YAŞINDA BİR YILDIZ 

Prensesin stüdyosunda yüzlerce 
genç kız vardı. Hemen hepsi Pari 
sin kibar ailelerine mensubdur. 

mabedi olmu.ştur. On senedenberi miroviç'le evlendi. Prenses ünva
sabah saat 10 dan akşam saat 8 e nını aldı. 1917 ihtilalinde müşkil 
kadar çalışır. Yorulmak nedir bil- bir vaziyete düştü. 2 şubat 1917 del 
mez. San'atına çok bağlıdır. Ye- konağı terke mecbur kaldı. 1919 lamak mecburiyetinde kaldı. 
meğini ayakta yer. Dostlarını bu· ==:,~:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==::=:=:=:=:=:=:=:=:=::;::'= 
rada kabul eder. Terzi::i roblaruu 1 LONDRA'NJN ZENGİNLER MUHiTi 1 

Prenses, son defa olarak 1936 
da Londrada sahneye çıktı. Bu 6: 
yaşındaki san'atkar o kadar alkış· 
landı ki on sekiz defa halkı selam 

oyun arasında c.rpva eder. ,. 
Sakin bir bahçenin ortasındaki 1 

eve girildiği zaman insan kendini ngı·ıı·z Gençlerı·nı·n Paristen uzak bir yerde satır. Ta· 
raça,hakiki bir limonluk gibidir. A 

Cin• cins çiçeklerle'siliılüdür. L.JUSUSI Hayalı 
Pı:eases; · son derece misaflrper· n 

verdir. Arasıra ziyafetler tertib e-

:;: dostlar'."'. artistlerı davete- Büyük Harbden Sonra, Herkes 
cHER ŞEYİ SİZE BORÇLUYUM .• K d• • E" ı ı• bti•l A o•• •• d •• 

Dansör bir aileye mensub olan en ınJ g ence asına UŞUr U 
}VIatild Keşsinska'nın Rus bale - 1 
tinde rolü pek bü üktür. 
Babası Felil 1, Mari tiyatrosu - ı 

nun en büyük artistlerinden birisi 
idi. Bilhassa karakteristik dans
larda şöhret dmıştı. 

Tamam 60 sene sahnede çalıştı. 
75 inci yıldönümü kullandığı za· 
man kızı da yanında idi. 

Büyük kızı Jüli ile oğlu Jozef 
de artist idi. Fakat, babasının san
atına erişen ancak küçük kızı Ma· 
tild oldu. 

14 yaşında mektebi terk ve bü· 
tün mesaisini dansa hasretti. O 
sırada Petersburga bır Italyan ba· 
Jet heyeti gelmişti. Bunu idarıı e· ı ' 
den Virçinya Zü i bir hal"ika idi. . "-~-....;.---------~----- --
Matild bunu görünce çıldırdı. Biri 
kaç sene sonra ayni oyunları oy-

Dans. müzik ve kadın eıı revacda olan egıenceıeraenaır. 

nam.ağa muvaffak oldu. 1 
Bir gün, Züşi ile karşılaş!ı, elini 

öptü. ve: t 
•- Herşeyi size borçluyum! .. • 

dedi 

O 
ngilterede pul iradı ile ge

; çinerek yaşamak için çalış
mağa ve kazanmağa muh-

taç olmıyanlar çoktur. Eskiden 
beri dillerde darbımesel olmuş 

bir söz vardır: Lord gibi derler!. 
YİRMİ SENELİK BİR ŞAN Bununla beraber her Lord paye-

VE ŞEREF sine çıkarılanlar zengin değildir. 
Matild, çok çabuk terakki etti. Her zengin İngiliz de Lord de

Ve İtalyan baleti artistlerini göl- ğildir. Fakat nedense eskiden u-• 
gede bıraktı. Pctcrsburg halkının zun uzadıya seyahat edenler, git
mabudesi oldu. Elmasları, pırlanta!· tikleri yerlerde bol paralar sar
tacı meşhur idL 1 fedeıı kibar İngiliz ınıfına men-

sub olanlar böyle hır şöhret ve 
intıba 1:.ırakmışlardır. Hali da· 
•Lord glbi• sözü yaşamaktadır. 
Genç bir İngiliz muharriri mem
leketindeki zengin tabakadaki 
delikanlıların nasıl vakit geçir • 
diklerini, dün ile bugün arasın
da İngilterede nasıl bir değişiklik 
görüldüğünü tahlil ediyor. Bu 
genç muharrir İngi!terenin zen· 
gin tabakasına mensub bir asıl • 
zade olan Lord Fotberln bu tahll· 

(Devamı 7 ind sayfada) 
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ANDRE GİD'E DAİR 
1 Yazan: Hilmi Ziya tlLKEN 1 

•Bıtmiyen insan• şuurile çok 
muhtf'lif kafaları kendine meftun 
ed~ yirminci asrııı bu garib ze
kasında, devrin bütün buhranla
rını tanımak için bir nevi miyar 
görüyorum. 

Gide için derler ki o büyuk bir 
artisttir, büyük bir mütefekkir -
dir, devrin en geniş zekasıdır; in
san ruhunu bütün tezadlarile o
nun kadar kuşaktan yoktur. Hat
ta bu suretle bir Gidismeden bah- ı 
sedenler var. Buna karşı •O genç
lerin ahlakını bozuyor•; •cepıi • 
yeti yıkıyor.; veya sadece •tena
kuzlar içindedir, prensipsizdir• 
diyenler de var. Düşmanları dost
ları kadar çok olan bu adamın or
ta çapta bir insan olmadığı bes
belli. Hemen 18 inde yazmıya baş
lıyarak elliyi aşan eserile Fran
sız edebiyatında derin bir iz bıra
kan bu adamın değeri nerede? 
Bunca iddiadan hangisi doğru? 

Francois Mauriac'a inanılırsa, 

•Allah, Gide'in dramında mer • 
kezdir •. Fakat •dar kapı., celhaç• 
veya csenfoni pastoral> müellifi, 
•kalpazanlar· da, cdünya nimet
leri. nde, cimmoralisb de. buna 
tamamen zıd bir çehre ile mey
dana çıkıyor. 

Bunun sebebi: Gide'in hayatı 

bu iki zıd istikametin kendine 
mahsus dramıdır. Onda hakim o
lan Allah meselesinden evvel şu
dur gibi geliyor: 

Gide'de kudret hissı ile feragat 
duygusu, Nietı.sche ile W~~r 
çarpışıyor. Bu kelimelere • ilk 
insiyaklarımıza kadar inmek ü
zere • en geniş manalarını ver • 
mek lazım: Sevki tabiileri hakim 
kılmak veya onları feda etmek. 

Onda hıristıyanlığa rağmen İsa 
muhabbetı, cemiyet ıç nde erimek 
aç! ıı , büyük so yal hareketlere 
duyduğu hayranlık, sivasctle ala
ka,;ız gorünmesine ragmen (Vo
yage au Congo) daima action ı· 

~.n feda olanlara ınuhabbetı bu
radan gel yor. Fakat bır t.ıraftan 
da hayat sevgisi, zevke doymak 
hasreti. Nietzsche'nin ardından ha
yat, neş'e ve sarhoşluk neşıdele -
rine devamı da yine buradan ge-
liyor. · 

O bazan Nietzsche'nın hayat 
sarhoşluğunu protestan rigueur'ü 
ile mezcediyor; fakat ekseri ikısine 
karşı da fazla yaşamış ve bezmiş 
insanın münekkid ve müstehzi 
tavrını alarak. 

Hasılı Gide bir tezadlar man -
zarası gösteriyor. Fakat bu tezad
larda büyük bir dramın kıvra • 
nışları yok; O herşeyden, daima 
bir •sehli mümtenh gibi kolay • 
lıkla, fakat asırlar yaşamış bir 
hakimin tokluğu ve şüphesile 
bahsediyor. 
Ardında binlerce şehidi olan 

her fikri bir defa tadıyor: Mahir 
bır şerab experti gibi. Hiç bin o
nu doyuramıyor, Tanıdığımız bü
yük adamların •safdıl deha• la
rındaki bir fikir ardından bütün 
hayatı sürükliyen iman harareti 
onda yok. O, her imanın ateşin

de bir an yanmak, ve galiba bü
tün ömrü orada hulasa etmek is
tiyor. 

Gide için •intihab etmemek., 
bir nevi hayat panteizmine kapı 
açar gibi görünür. Çünkü o, ya· 
~adığı ve duyduğu zıd hallerden 
hiçbinni reddetmiyor. On.Jardan 
her biri hayatın binbir rengini 
tamamlıyor. İncilin yanında bin
bir gece hikayeleri rol oynuyor. 

Gide bütün prensip adamların· 
dan nefret eder: Hiçbir doktrine, 
hiçbir ortodoks kanaate bağlı de
ğildir. Onun yegane baklandığı 
şey hayat: •hayalın tenevvüü ile, 
ve asıl kendi tenevvüümle sar • 
hoş olmuştum. Müşterek bir kai
deye bağlanmak için her cehd gö
zümde bir ihanetti .. Netice: Bu 
da bir doktrin değil mi? Tenevvü
lerin ve doktrinlerin kaynağı olan 
hayata bağlanmak doktrini: Vi
talizm. 

Fakat Gide'de bütün bu karışık
lığa rağmen, ona asıl hüviyetini, 
şahsiyetiııin l.ütünlüğünü veren 
bir esas var: Her şeyden evvel o, 
klasik te!akkisile bir artisttir. Bu 
arti5tin dünya görüşü, felsefesi de 
muayyen. 

Gide ilkönce Mallarme'nin te -
sırindedir. Ona göre •her hadise 
bir hakikatin sembolüdür .. Traite 
du Narcisse de diyor ki: •Şair, a
leme bakandır. Ne görür? Cen
net, ki her yerdedir. Görünüşler 
hep nakıstır. Onlar yalnız gizle • 
dikleri hakikatleri hecelerler. Şa
ir leb demeden anlamalı. Sonra 
bu hakikatleri tekrar etmelidir.> 

Symbolisme, edebiyatta natu
ralisme'c Zola mektebine karşı 
aksülameldir. O hatta idealizmin 
en müfrit şeklidir ve bu manada 
naturalis1, realist. halkçı edebi
yatlarının • ki hep az çok mater
yalist felsefeden mülhem olmuş
lardır • tamamen aksi kutba kon
malıdır. 

Gide <le Hır;stıyanlıq:ın Nıetzsche 
ile ııyı.şnıas da bundan ıleri gelı
yordu O zaten, çok geni' yastan
beri •llırısıosa kar ı hırıstivanlık. 

di ·c bır !'Ser yazınav düşunmüş

tü Fakat tirçok CS('rleri bıı fik
rnı tahakkukundan baska bır•cy 

değ!ldir. Çunkü - felsefi mana
sile - şu nokta üzerinde bilhassa 
durmak Hizımdır ki, İsa ile Niet
zsche birbirine tamamen muhalif 
değildirler: İkisı de idralistlir. 

Nietzsehe'ye 'göre ·kıymetler 
levhasını yaratan• veya •tersine 
çeviren• insandır. İnsan ya önce
den hazır kıymetler ve •vehimle
rin içinde yaşıyor> (sürü). Ya • 
hud kendi vehimlerini kütleye 
kabul ettiriyor (üst insan), 

Hatta hıristiyanlığı kendine gö
re anlıyan Gide. İsanın • kurban. 
mda hayat hazzının en yüksek 
derttesini görüyor: •Bu ıztırab 
değildir. Bilakis saadettir. İncil 
şu sözlerle başlıyor: Mes'uddur o 
insanlar ki ağlamasını bilirler. 

Gide'in sosyalizmine gelince, 
o bu temaylllü sert bir ihtida ile 
•yeni nimetler• de birdenbire 
göstermedi. Eskidenberi lnsanive
tln terakkisine, ft>rdin k<>ndini an
cak kend dışında bulacağına ka
nidir. Gide'de utopik ve hırisli~ 

yani bir komünizm temayülü var
dı. Fakat şüphesiz •yeni nimat -
!er. bunu açık bir meyil halinde 
meydana cıkard•: ·İnsan her za
man oldu/hı gibi kalmamıştır. ve 
hicbir zaman da kaJmıvacaktır , 
(Pages des Journal). . . 

iç Ve Diş 
Güvenimiz 
(Birinci sayfadan devam) 

<liselere, bilhassa kendi içlerin -
dekı nifak ve zaafdan dolayı ız

tırabla bakıyorlar. Türk milleti 
beynelmilel siyasetin yarın için 
beklenmedik hadiseler hazırla • 
ması ihtimalı karşısında her tür
lü nifaktan masun ve müteneffir 
bir halde, kendısine güvenir va
ziyettedir. 

Milletler için en bıi.yiık kuvvet, 
her silahtan keskin, her kudret
ten üstün en büyük kuvvet, ken
di evlaaJarı arasındaki birlik kuv
vetidir.• 

Büyük İnönü'nün işard bu -
yurdııkları gibi, hakikaten yalnız 
bizim için değil biitün milletler 
için en nıüe~srr ve en üstün müda
faa silahı muhakkak ki memle . 
ket içinde ve dışında sadece mil
li vahdet ve emniyettir. Yer yü
zündeki bütün denemeler, bilJıas· 
sa büyük harb ve onu takib eden' 
vekayi milli birlikten mahrum 
milletlerin bünyelerindeki zaafı 

bütün fecaatile gözönüne koy -
muş, yakın tarih hunun en acı 
misallerini ortaya çıkarmış bul • 
lunmakladır. 

Yüksek İnönü bu ç"§id zaaf. 
lann bilhas1a müstevliler için ha
zırlıyabileceği fırsatları da ha -
trrlatmakta ve .. bu tehlikeyi şu 

ş' kilde insanlığı,b gözlerinde 
canlandırmaktadır: 

•- Bilhassa nüfusları çok mil· 
letlerin henüz insaniyet ideali i
çin istikrar bulmamış hırs siya • 
setleri karşısında, nüfusları daha 
az milletlerin başlıca dayandık • 
!arı kuvvet, kendi içlerindeki, 
kendi aralarındaki nifaksız bera-
berlik kudretidir. Memleketimi-
zin hali bu bak.imdan çok kuv • 
vetli ve çok ümidlıdir .. 

Bu cümleleri okuduktan sonra 
Yüksek İnönü'niin Milli Şefliğe ve 
Cumhur Reisliğine ı:eçmesini takib 
eden günler içindeki milli veka
yii gözönüne getirdiğimiz tak • 
dirdc memleketteki vahdet hare
ketinin ve milli toplanmanın hu

susiyet ve önemini bir kere daha 
bütün vüzuhile anlamak bilhassa 
çok kolaylaşıyor. 

sin oraya davetli olmasıdır .. 
Hakikat ugrunda birleşme. de 

Jacques 1t,rilain'ıe .şöyle cevab 
veriyordu· •Bu ııknn bır dııı ol
masını tasvib ederım. Fakat mü
him olan, bunun vahy ile gelen 
değil, makul olan, akla müstenid 
ögrenilmış bır din olmasıdır.• 

Gide, imanla bilgiyi ayırmadığı 
için tu yeni hareketi bir ıman 
şeklinde görüyor. Halbuki diya
lektik materyalizmi takib edenler 
bu hareketi herhangi şekilde bir 
edin• gibi görmeğe kat'i surette 
aleyhlardırlar. 

Bununla -beraber onda göze çar
pan yeni bir cihet var: Her ne ka
dar hıristiyanlık Gide'in komü -
nizmine müsaid bir saha teşkil edi
yorsa da, bütün san'at ve tefek
kürün kaynağı olan ferdciliklen 
de hiçbir şey feda etmiyor. O da
ima idealin tahakkuku için kuv
vetli şahsiyetler arıyor Ferdin 
tanı inkişafını yeni idealile uzlaş
tırma~'a çalışıyor: •İyi anlaşılmış 
fercilık cemaa le hizmet et • 
melidir. Onu komünizme karşı 
koymayı hata sayarım .. dıyor. 

YeniMeclis Millet Hayatında Yeni İnönü 
Bir Tekamül Temin Edecek Ankara'da 

(1 ind ıahifedeıı devam) 

ni meclis mHlet hayatında yeni bir tekamül temin 
edecek, matbuatta samimi ve dürüst fikir ve müna
kaşa hürriyetini korumak devletin başlıca itina 
ve takib edeceği tekamül esaslarından olacaktır. 

Matbuatın milli menfaatler ve siyasi vaziyetler üze
rinde gösterdiği olgunluk bilhassa Reisicumhur 
ve Milli Şef tarafından istikbal için ümıd verici 
mahiyet ve vasıfta görülmüş ve izhar edilmiştir, 

Yeni namzedlerin tesbiti keyfiyetine gelince, 
bu husustaki hazırlıklar devam ettiği gibi Parti 
Genel Sekreterliğine vaki müracaatların da henüz 
arkası alınmamıştır. Mektubla müracat edenlerin 
sayısı 3500 rakamını geçmektedir. 

Parti ilyönkurullarından da namzedlikleri mu
vafık görülenler Genel Sekreterlığe arzedilecek ve 
ağlebi ihtimal yeni namzed lisetsi Umumi Reislikçe 
21 martta ilan olunacaktır. 

Yine öğrendiğime göre, bu defaki Mecliste 
bütün millet caflarını ve kudretlerini temsil ede
cek vekillerin bulunmasına bilhassa itina oluna • 
caktır. Yeni hamlelerimizde milli bir hedef de şu 
esas olacaktır: Millet mürakabesini idare üzerinde 
ve her sahada fiili ve hakiki olarak tesis etmek, bu 
esası mümkün kılacak tedbirlere geniş ölçüde yer 
vermek 

Buraya verilen malumata göre İstanbuldan 
1311 müntehibisani çıkacaktır. Mülhakat kazaları 
bu yekundan haricdir. Sandıkların yerelştirileceği 
semtler tesbit edilmiş, alakadarlara bildirilmiştir. 

Müs!akil meb'usluk istiyenlerin sayısı altıyı bul • 
muştur. 

Önümüzdeki Parti ve Halkevleri intihabatın
da da gençliğe bilhassa geniş mikyasta çalışma im
kanı verilecek, liyakat ve istidadların inkişafı ve 
mevkilerini alması bu suretle temin olunacaktır. 

Ankarada Parti umumi merkezindeki çalışma
lar geç vakitlere kadar devam etmektedir. Müra
caatlar bir yandan devam etmektedir. Antalyadan 
altı yerine yedi meb'us çıkarılacaktır. Ankaradan 
da bir fazla meb'us meclise iltihak edecektir. Son 
vaziyete göre meb'us sayısı geçen meclise nazaran 
yirmi beş kişi fazla olacaktır. 

Almanya'ya Karşı Yeni Bir Kale 
(Birinci sayfadan devam) 

teveccih bir çeşni vermek bahsin
de yapılan gayretleri kaydetmek
teıı tıah ka1mamıştır. 

Bu gayretler gittikçe artmakta
dır. 

Bu gayretler arasında, Varşo

vada Polonya ve Romanya hari· 
ciye nazırları arasında yapılan 

görüşmelerle alakadar bazı tef
sirler şayanı dikkattir. Bu iki 
memCekıitin poltikalarını b.irbir
lerine uydurmıya çalışmaları Al· 
manyada tamamile tabii bir key
fiyet olarak telakki edilmekte -
dir. Eğer bu keyfiyet, hususi bir 
mahiyet gösterebilirse bu gerek 
Parisde ve gerek Bükreş ve Var
şovada. Romanyada, Titulesco za
manında ve Polonyada Hitler -
Pilsudski anlaşmasından evvel ta-

Yangın Yerinde 
Yapılan Keşif 
Meydancık yangınının tahki • 

katı devam etmektedir. Bugün sa
at 10 dan itibaren Ata Atabek ha
nının yıkılmasına başlanması mu
karrer idi. Dün ifadesi alınan tri
kotaj fal:.rikası ustabaşısı İzzetin, 
yangının çıktığı iddia edilen, fab· 
rikanın gazocağı ile tutkal eriti
len bir küçük odası içinde henüz 
yanmamış olarak bulunan masa, 
sandalya ve saire gibi şeylerin bu· 
lunduğunu söylemesi üzerine yık
ma faaliyeti durdurulmuştur. 

Bugün saat 11 de müddeiumu
mi muavinlerınden Necati, birin· 
ci sulh ceza hakimi Reşid ve mü
hendis Beşirden müteşekkil bir 
heyet tarafından bir keşif yapı • 
larak ustabaşının verdiği ifade • 
nin üzerinde tetkikler yapılmış
tır. 

kip edilen politikanın birçok va
ris!.eri bulunduğu içindir. Bu su
retle Polonyada ve Romanyada, 
Almanyaya karşı •kuvvetli bir 
kale• kurmak ve Baltık denizin
den Karadenize kadar içine bü
tün Balkan dev:ıetıerini de alan 
bir blok meydana getirmek ıste
nilmektedir. 

Münib ve Viyana anlaşmaları, 
Almanya ve İtalyanın bütün dün
ya huzurunda, orta Avrupada 
mütezayit bir takviye ve salim 
bir inkişafın mesuliyetini Üzer
lerine aldığını göstermiştir. Avru
panın şarkındaki devletlere ge • 
lince; Roma - Berlin mihveri a • 
leyhine vaziyet almıya ve demok
rasi cephesinde mücadele etmiye 
sevkolunurke.n, fena tavsiyelerde 
bulunulmuştur. 

Romanya- Polonya 
(2 ·nci sayfadan devam) 

lunrnaktadır. Binaenaleyh şimal

~eki müttefikine bu paktın seme· 
reli çalışması hakkında malilmat 
ve:-ebilecek bir vaziyettedir. Esa· 
sen Polonya gazetelerinin yazdık· 
!arına bakılacak olursa, Balkan 
antantının sulhu sağlamlaştırmak 
yolundaki başarısı, bu memleket 
umumi efkarının da yakın alaka
sını çekmektedir. 

Gafenko'nun Varşovayı ziya • 
reli iki devlet arasındaki dostlu
ğun takviyesine yardım edecektir. 
Romanya • Polonya münasebet -
!erinin takviyesi hem müttefiki· 
mizin emniyetini, hem de sulhu 
sağlamlaştıracağından biz Türk
leri ancak memnun edebilir. Bu vaziyet yangının trikotaj 

fabrikasından çıkıp çıkmadığını 
aydınlatacak olup elektrik şar • Fatih sulh üçüncü 
telinin açık veya kapalı oluşu da liğinden: 

hukuk hakim-

tahkikatın inkişafile ehemmiyetli Alipaşa caddesi Davutpaşa çık-
surette alakadar bulunmaktadır. mazı 7fi sayıda oturan Ali kızı Şe-

Tahkikata yarın da devam edi- rifenin hacrile kendisine Alipaşa 
lecektir. Bugün binanın yıkılma- caddesi 75 sayılı dükkanda oğlu 
sına tekrar başlanmıştır. Rafetin 22/2/939 tarihinden iti • 

Zayi Şehadetname haren vasi tayin edildiği ilan olu-
nur. (939/133) 

1326 senesinde Beşiktaşda Aka· - -
retlerde kain Afitabı maarif na- ZAYİ - Nüfus cüzdanımı k;y. 
mındaki hu.;"s· rne·,ıebden aldı • bettim. Yenisini alacağımdan za-

yiin hükmü yoktur. 
ğım riı~di:.'e şeh.cdcırsmesini za-
yi ettım. Yenisini ab..:~ğımdan es- 326 İstanbul do.i'lumlu Havrettin 
k' · oğlu Şükrü Önkal ısınin hükmü }' \ıı;r 

1
:--::,-.,.,---.....;.::....;:_ 

Taksim Gümüşsuyu Bağ odaları Sultanahmed üçü~d:""sulh h;;:-
sokağı 29 numarada mukim kuk hiikiml'ğinder.: 

HÜSEYİN RİFAT maliye mııhakemat müdürlü/jii ta·I 

Çimento 
Fabrikasında 

Bir İnfilak 
Zeytinburnu çimento fabrika 

sında nüfusça zayiata meydan 
vermeden atlatılan mühim bir 
infilak olmuş makine dairesinin 
çatıı:ı berhava olmuşt~r. İnfilak j 
fabrikanın makıne daıresinde kö
mür ispilatör makinesine hassa ı 
çekici borusunun patlamasından 

ileri gelmiştir. İnfilak neticesin· 
de makine aksamı ve makine da
iresinin çatısı mühim surette ha
sara uğramış ise de infilak ame
le servisinin değişme zamanında 
vuku bulduğundan hiç kimsenin 
ölümüne meydan kalmamıştır. 

Yalnız dört amele çok hafif su • 
rette el ve yüzlerinden yanmış • 
!ardır. Söylendiğine göre fabri • 
kada bu gibi lıadiseleri önlemek 
için bulundurulması liı"ım gelen 
tertibat yoktur ve fabrika idaresi 
hernedense bu son hadiseyi zabı
taya bile haber vermiyerek mesklıt 
geçmek istemiştir. Zabıta ve ad
liye tahkikata başlamıştır. Fab • 
rikada faaliyet durmu tur ve ta· 
mirat bilinciye kadar işleyemi • 
yecektir. Bu fabrikada geçen sene 
de böyle bir infilak olmuştu. 

Halkalı ve 
Taksim Suları 

(1 inci sahifeden devam) 
çık yollardan geçen Halkalı ve 
Taksim suları kesilerek şehre isa· 
le olunmaktan menedilecektir. 

LUtfi Kırdar projesini hazırla

madan evvel Sıhhiye Vekaletine 
bir kere de şahsi müracaatta bu
lunmuş, muvafakat cevabı almış
ın-. Esasen Belediyenin elinde bu 
sular hakkında Sıhhiye Vekaleti· 
nin vermiş olduğu bir rapor bu • 
lunmakladır. Raporda Sıhhiye 

Vekaleti Halkalı ve Taksim sula
rının da Kırkçeşme S'Jları gibi ka
bilişürb olmadığını yazmakta • 
dır. Valinin hazırladığı proje ya • 
kında tasdik edilmek üzere Sıhhi
ye Vekaletine gönderilecektir. 

Teslim O ma Müzakereleri 
(1 inci 1ahifeden dCA<am) 

neral Miajanın muvafakati ile 
~thrin teslimi müzakerelerinde 
bulunmak için nasyonalist hatla • 
rına gitmiştir. 

MADRİDDEKİ KOMÜNİST 
İSYAN! 

Burgos 8- Madridde komünist 

(1 inci •ahifeden devarll) 

kütlesi vardı. Cumhurreisimiz ga· 
yet beşuş ve sıhhatlı bl'I' sima j]e 

trenden indi, İstikbalinde hazır 
bulunanlara ayrı ayrı iltifatta bU' 
lundular. Cumhurreisimizın bu • 
gün Heyeti Vekileye riyaset et -
meleri muhtemel oldt>gu gıbi paı
ti umumi divanının da toplanma>! 
muhtemeldir, 

Reisicumhur önimımdeki hafu 
burada Bulgar Başvekilini kabul 
edecekler ve ağlebı ibtimal mar · 
tın son haftası içinde tetkiklerde 
bulunmak üzere Ankara kazala· 
rına gideceklerdir. 
REİSİCUMHUR İSTANBULDA~ 

AYRILIRKEN 
Milli Şefimiz Reisicumhur is · 

met İnönü dün gece saat onda 
Haydarpaşadan kalkan hususi 
trenle Ankaraya dönmUşlerdir. 
Haydarpaşaya Snvat vapurilt 

geçen Milli Şefimiz vapurda Da· 
hiliye Vekili Faik Öztrağı, Korg& 
neral Salihı, Vail Lii"Ji Kırdar!· 

İstanbul komutanını ve Bilecik 
meb'usu Salıh Bozuğu yanların• 

al~· ışlar ve konuşmuşlardır. 
Mılli Şef Haydarpaşada, Parti. 

Vilayet, Beleçliye, Komutanlı~ 
erkanı ve birçok haD: wafından 
karşılanmıştır. 

Riyasetıcumhur hususi treni. 
saat 22 de teşyie gelen zevatın v• 
halkın derin sevgi tezahüratı ,·e 
iyi yolculuk temenruleri arasınd• 
gardan ayrılmıştır. 

Dün Milli Şef Ayasağadaki bi· 
nicilik mektebini de gezmişlerdit 
Bu esnada mekteb müdürü süvll' 
rilerimiz hakkında Milli Şefe iıl' 
hat vermişlerdir. Buradan avdettl 
bir müddet sarayda istirahat e • 
dildikten sonra saat 17 de motörl' 
tersaneyi ziyaret etmişlerdir. J!e' 
isicumhur tersanede işçilere i!Iİ' 
fatta bulunmuşlarc!Jr. 

Başvakil Yakmda Geliyor 
(1 inci oahu...ıoo dev ın) 

!erinin uzak olması buna imklı6 

vermiyccektir. Ancak Başvek 1l 
Refik Saydam'ın bugün yarın' 

denilebılecek kısa bir miiddct 1' 

çınde ve yine Nafıa, Dahiliye, in· 
hisarlar Vekillerinin İstanbul• 
hareket etmelerı beklenmekted:I· 
Refik Saydam İstanbuJda beş giil 
kadar kalacak ve bu arada mühi~ 
ve sıyasi bir nı'ituk irad edecektil 
Bu nutkun intihaba telı:adduın el' 

mesi münasebetile bilhassa veııl 
Büyük Millet Meclisinin u,;ıııı11 
şahsiyetı ve meşgul otaeağı mev· 
zular üzerinde büyük ehemmi ·e~ 
haiz ve umumi efkiin aydınJatı' 
cak mahiyette buJ.,mıeağı işare1 

edılınektedir. Dahiliye Vekili ff 
ik Öztrak da Tekirdağmda mühıl" 
ve siyasi bir nutuk irad edece~t 
Ali Çetin Kayanın İstanbul dlY 
nüşü Afyonkarahisanna azinıe1 

ve orada müntehibleriM bir n~· 
tuk irad etmesi de ~it mnlıtenıt1 

görülmektedir. 

alayların isyanı henüz bastırılB · 
mamıştır. Bazı komiıfilsl alayJsfl 
teslim olmuşlrsa da komünistıet 

lridin cenup mahallekrınd' 
'' mukavemet gösteriyorlsf· 

Bunlar, bınalarda tal'ıassiin ede" 
rek General Miaıa kuvvetlerine 
ateş ediyorlar. 50 komünist Mad· 
ridde kurşuna dizilm~tir. 

Hükumet komünizm ile ınüc' 
dele edebilmek için halka silalı ' 
!ar tevzi ediyor. 

Zaten l:.u asır bize bir tezadlar 
mahşeri olarak görünmüyor mu? 
Faşizim ve komünizm, barikad 
harblerine kadar inen iki zıd a
lemin bayraklarını taşıyorlar. 

B.r zaman Gide, (Action française) 
in samimi ve candan dostuydu. 
Şimdi ona tamamen zıd bir cep
hede görünüyor. Bununla bera • 
ber bu intikale biz tam bir ihtida 

O. bu kanaatile burjuvazinin mu
hafazkar veya mürteci bütün mü
tefekkir ve artistlerine açıktan 
aoıita <'f>phe vapıyor. 

Fakat burada •iyi anlaşılmış 

ferdcilık. den neyi kasdettiğini 
pek iyi anJamıyol'Uz. Herhalde 
Gide'in kilise düşmanlığı, burjuva
ziye, aile.''e, ôrf ve adet şeklinde 
donup kalmış burjuva ahlakına 

isyanı onu bu gayeyle birleştiri
yor. Fakat ceıni~·etin bu feda • 
karlığı ancak bir noktaya kadar 
gidebiliyor: Burju,·a ccmıwt ınin 
tütün aşağ· fonksi\'oıılarından 

kurtulmak için her feda et • 
ınek . 

Komünistlerin bu isyarıındı~ 
maksad, Madridde l:.ir ko 
hükümeti tesis etmektir. 

merhum Mustafa oğlu 1 Hazinei maliye namına İstanbul 

dekite;adlarını, kcndı dra~;;-1 rafından İ'tanbıılda Aşırefendi 1 

han 12, 13 numarada Zaneti aley- =r1:::::ı;;;:;:;:;:;::ı;;:ı;;~~=~===~==:~:ı;;:;;;·~~~~lı eP iyi duyması, bugunkü san'atı h 4 • 
ine açılan, puJ,uz 3 ordinvodan Tı 

(Canvcr.;ion) nazarile bakama
yız. Şüphe yok, hala onun içinde 
asrın bu tczadları şahsiyetin iki 
zıd kuvveti halinde, dramını oy
namıya devam ediyor: Neticeye 
hemen varmak, çabuk usanmak, 
•an. ın hazzı içinde yaşamak, her 
gün eski şekilleri bozup yeni tec
rübelere girmek, işle bugünkü 

sür'at ve lezad ha.•tasının vasıfları. 
Gide bu vasıfların hepsini ya

şıyor. Bütün •tesirlere açık du • 
rnn•, •intihabsız, cephesiz bir 
zıdlar ırahşerh olan eserini ge
nişletiyor. 

Fakat GidP, sosvalizmi bir nevi 
d'n s1vıvor. Onca mııtervalist bir 
feh:efe. bir Mar~ na7 .... ri ·e~i mPv

zuu bahis değildır: •Beni hu fik
re sevkPrl"" farx'i okumak ol _ 
m.,mı~ır. P/""na ,...,· .. .,"llha Pdi
leme7 dererP<le fena t:'İ. ·ünen im
tivnlı insanın diim·adaki vBziveti 
olmuştur. Ben sefalete sebeb o
lan bir saadeti istemem. Bir ba•
kasını mahrum bırakan serveti 
istemPm. E/!l'r elbls,.m baska bi
rini çıplak bırakacaksa. ~n çıp
lak kalırım. Sofranı daima açık 
bnlıındurursun ev İsa' Ve bu zi
yafetin güzelliğini veren, herke-

Gide kıymetlerin izafiliği fik
rini de ancak bir dereceye kadar 
kabul edebiliyor: Ahlaki, dini, 
iktısadi, ilah ... Her sahada kıy • 
metler izafidir. Yalnız san'at bu 
vergiden muaftır. O her zaman 
ferdi ve mutlak kıymet olarak ka
lır. Klasik Gide tekrar meydana 
çıkıyor. 

Ona hiçbir zaman tam mana • 
sile yeni telakkide bir artist de
nem'ez. Fakat Gide'in asıl kıymeti 
bugünkü cemiyetin kendi için • 

ve ahl8kı aşn1ak için en insani ve •• kk d dolayı tarhedikn 2490 kuruş pul 
ciırnk hamleyi yapmak istemesi- ur uşun an . cezasına karsı yangından Pvvel a-
d;r: •İnsl\·akların şerefini iade• • 

çılan itiraz davası yangında yan-
(Rehabılıtation des instincts) de

mış olduğundan bu kere yapılan 
ciğı için yaptığı cehdleri, onu boş 

venileme talebinde Zanetive gön-
yere muasır Sokrat vaziyetine dü- . · 1 
şürmedi. Eskinin azabını duyu • drr•len d"ava arrn'.1~1 adresi meç- 1 

hu! olclu~undan bıla tebli~ iade e
yor, ondan silkinmek istiyor; ta 

dilm.is \·e mahkemece ilanen teb
• boşuna hareket• <acıe gratuit)i 

l!gat icrasına karar verilerek mu
tebcıl edecek kadar (!)! Fakat 

hakeme ö/4 /939 saat 11 e talik 
henüz yeninin haşin alemıni ya-
dırğamıyacak kadar değıl. edilmiş olduğundan mezkur gün 

ve S?atte bizzat veya bilvekfıle 
(1) Gide •Les Caves dıı Vatican• ı mahkern ·r'c hazır bulunulması 

adlı romanında, trende sebebsiz ak•i takdirde muhakemeye gıya-
yere bir adamı tıcııra yııvarlıynıı b:nrfa karer verileceği tehli2 ma-
kahraınnnına bu l.csuna harck.c ii JI ko:ın;ııi,} ka'm ol 111ak üzere ilcin 
miidafoa cttirh·- olunur. 939/535 

1- Muayene zamanı yaklaştı. Lisenin 9, 10 ve 11 inci sınıfiarınd30 

Tıi.rkkuşuna yazılmak istiyenlerin vakit geçirmeden: 

2- Geçen sene lisenin dokuzuncu sınıfında olupda İnonıine sevk 

edilmiyen taletelerle şimdiye kadar İnönü kampında B, C ve 
motörlü kampta Turizm Brövesi alanların kayıtlarını yenıle
mek üzere: 

3-- Türkkuşunun diğer şubelerinden İstanbula nakledenieria dr 
kayıtlarını yaptırmak üzere: 

Derhal Türk Hava Kurumu Merkezinde Tiırkkuş" lspek 

terliğine müracaat etmeleri Kayıtlarını, yenilemiyenler Tiirk· 

kuşu Üyelik haklarını zayi edeceklerdir. • ıs:i~I 
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IeCrika Numaruı ı 51 vazon ı Rahmi YAGIZ 

Kış Uykusuna Yatan Köstebekler 
Gibi Hepsi Derin Derin Horluyor 

Hic Biri Bir Türlü Uyanamıyor, Kalkamıyordu 
• 

- Dün gece bölükte niçin nö
betçi yoktu? 
Çavuşlar biri>irlerine takıştı

lar, Ömer ça.us it'ra7. etti: 
- Bölükte nasıl nöbetçi bu -

lunmaz beyim. Var·~ı'. 
- Ben geldiğim vakit kapı dı· 

tındaki silahlı nöbetçiyi uykuda 
buldum. 

Ömer Çavuş gülümsedi: 
- Eh .. İnsanlık hali bu beyim.. 

rasını doldurdu. Sonra yudum yo· 
dum çektiler. Ne tatlı bir şıra idi 
bu beyim .. 

Sami hikayeyi uzun buluyor, ne
ticeyi çabuk öğrenmek istiyordu. , 
Biraz sert bir sesle Ömer çavuşa 
çıkıştı: 1 

- Kısa anlat! Sonra?!.. 1 

- Anlatıyorum beyim .. Birer ı 

parça o şır~dan tattık. Arkadaş - ı 
!ardan Oflu oğlu Samed çavuş bir
denbire haykırdı: 

- Şarab olduğunu bilmiyorduk. 
Bir defadır oldu beyim. Şimdi bö
lükçe boy abdesti alır tecdidi vuzu 
ederiz. 

Şeklindeki af dileyişinl de mü· 
samaha ile karşıladı. Sözü aldı: 

-- Anlaşıldı.. İçtiğiniz ba ! gibi 
şıra, mis gibi şarabmış! Bir daha 
böyle ne olduğunu bilmediğiniz 

şeyleri yemekten iç:nekten vaz 
geçin .. Sizin bu halinizi düşman 

duysa sahile sandıklarla zehirli 

lngiliz Gençlerinin 
Hususi Hayatı 

( 5 inci sayfadan devam) 

li şayanı dikkattir. Onu okuyun
ca şu neticeye varılıyor: 

Umumi Harbden sonra İngil -
terede bir aksül.8.mel olmuştur. 

Harbde dört buçuk sene birçok 
şeylerden mahrum y~şamağa kat
landıktan sonra sulh olunca iş 

başkalaşmıŞ;tır. Amerikadan ge
len milyonerler A vrupada bol bol 
paralar harcederek gözleri kamaş
tırdığı giti Avrupanın zenginleri 
de onlardan geri kalmamağa ça
lışıyorlardı. 

920 senesile 930 senesi arasında 
geçen seneler işte böyle her zen
ginin kendi servetini teşhir et
mesi ve zenginıerin birhirlerlle 
yarışa çıkması ile geçmiştir; de
nebilir. 

Bu hal on sene kadar devam et
miştir. Fakat vakitaki 929 da Av
rupada ve Amerikada iktısadi 
buhran başgösterdi. O zaman 
zenginler de düşünceye varmıştır. 
920-930 arasında öyle milyonerler j 
görülüyordu ki şapkasını getirip j 

veren bir kıza hemen 1,000 dolar
lık bir kağıdı çıkarıp veriyor, gar
sonlara bol bol bahşiş vermek i
çin sanki fırsat arıyordu!. 

Fakat zeı)jin ve genç İngiliz 
delikanlıları ne yapardı?. Bunlar 
maaş alarak geçinmek için değil 
de, yalnız şeref için orduya gi -
rerler, birkaç sene askerlik et • 
tikten sonra servetini muhafaza 
için bir takım işlere girişerek pa
rasını işletir, oturduğu yerde ira
dı gelirdi. 

Şimdiki zengin genç böyle yap
mamaktadır. Şimdiki İngiliz gen· 
ci daha ziyade tehiikeli bir hayat 
sürmeyi tercih ediyor. Tehlikeli 
hayat da şudur: Tayyarecilik öğ
reniyor, havada uçuyor, rekor kır
mağa çalışıyor. Hulasa tam mana
sile bir tayyareci olmak istiyor. 
Bu suretle zengin İngil:iz genci i
cabında memleketinin müdafaası 
uğrunda hayat•nı feda etmeyi gö
ze alan bir tayyareci olmaktadır. 
Bu da eski zamanların İngilte -
resi ile şimdiki arasındaki mü -
bim farklardan biri imiş .. Serde ihtiyarlık da var. Şöyle bi

raz içi geçmiştir .. 
- İçerde hiç nöbetçi yoktu. 

- Çocuklar.. Bunu içmeyin .. yiyecekler de koyabilir .. Dikkatli:,'============================ 

- Nasıl beyim? 
- Koğuş nöbetçisi çıkarmamış- , 

tınız! 

- Vardı efendim .. Salih onbaşı 
ile Mustafa, Nasuh oğlu İbrahim 
koğuş nöbetinde 'idiler. 

- Geceyarısı geldim.. Koğuşa 
dolaştım.. Hepinizi ayrı ayrı u • 
Yandırmağa çalıştım. Birinizi uy
kudan kaldır2!nadım. Kış uyku -
SUna yatmış köstebekler gibi he· 
iliniz derin derin horluyor, bir 
türlü uyanmıyor, kalkmağa . dav
ranamıyordunuz! 

Çavuşlar başlarını eğdiler, teğ
men dtıvam etti: 

- Bunun sebebini söyle Ömer 
çavuş! . 

Başçavuş bir sıraya duran ar
:;~aşıar_ile g~zgöze geldi.. cNasıl, 
k Y ıyeyım mı. tıer gibi bir ba -
ışla onların fikrini sordu, sonra, 

karşısında ısrar eden teğmene ce
Vab verdi; 

- Bir kaza oldu beyim. 
- Ne kazası? 

- Anlatayım efendim: 
Ömer çavuş hadiseyi anlattı: 
- Şu deniz kenarında her gün 

batan gemilerin sahile vuran eş
Yalarını toplamağa giden arkadaş· 
!arımız adam boyunda büyük bir J 

fıçının yarıya kadar kuma gömülü 
durduğunu görmüşler .. Merak et
ınişler .. Fıçıya bir delik açmışlar 
bakmışlar ki kırmızı bir su akıyor. 

Acaba sirke mi, şarap mı, şer
bet mi nedir diye bundan birer 
Yudum içmişler .. Hoşlarına git -
iniş .. Koşa koşa bölüğe geldiler, 
haber verdiler. 

- Sahilde büyük bir fıçı . bul -
duk .. İçi şıra dolu .. Aman neka -
dar güzel bir şıra 
Arkadaşlar hep birden bağrış

tılar: 

- Fıçıyı buraya getirelim. 
- Gelmez. 6 manda zor sürük-

ler! 

- Öyle ise biz oraya gideriz. 
Bütün bölük matralannı kaptı, 

Sahil yolunu tuttu.. Adam boyu 
fıçının başına üşüştüler. Herkes 
fıçıyı bir tarafından deldi. Mat • 

No.79 

Artık ben şehirde yaşıyamam. 
BUrası bütün gürültüsüne rağ -
:ıı:ıen bir inziva... Ömrümün so· 
nuna kadar burada kalmak kara
rındayım. 

Janetin gelişini iki kişi iyi kar
şılamadı. 

Meral ve Belına .. 
İkisinden de bahsetmek istemi

Yorum. 
İkisine de soğuk davranıyorum. 

l\.iera!, Şekib Sinanın yanında bi
le şüpheyi celbedecek bir yakın
lık gösteriyor. Belma ise .. 
Aramızdaki münasebeti tazele

lnek yolunda yaptığı bir iki t.eşeb
büsten sonra, bana tamamen la· 
kayd.. 

Şarab bu .. Katresi haramdır. 
Matralarını doldurduk1an sonra! 

yudum yudum içmeğe kanamadık
ları bu şırayı avuç av:.ıç çekiştiren · 

1 

neferler durakladılar.. Karşılık • 

verdiler: ı 
- Yanlış olmasın Samed çavuş! 
- Hüda bilir şarab bu! .. Mos • 

koftan gelmiş olacak! 
Neferler arasında bir: 
- Şarabdır. 

- Değildir. 

davranın Gözünüzü açın.. Vazife 1 
ve talimlerinize dikkat edin. Mu
tad teftişler yaklaştı. Üstelik baş-

kumandan vekili Enver Paşa haz-
' retleri de yakınlarda taburumuzu' 

teftiş edecekmiş! Hazırlıklı bulu- i 
nun ... Haydi marş! 1 

Çavuşlar teğmen.i askerce se!am-1 
!adılar, zeminliğe döndüler... 1 

(IJe\•aıııı varı 

- Hak bilir şarabdır! ı 
- Bilmem amma hiç benzemi-

1 
TOPLANTILAR f 

yor! 
Sesleri ortalığı kapladı. Herkes 

dolu matrasını aldı, fıçıyı olduğu 
yr•~a hır•1<tı. Koğuşa döndük. 

Orada yine bu şıra, şarab bahsi 
taze,enaı. drkadaşıar fazla çekiş· 

mediler, Cideli Şerif Çavuş işi 

kestirdi attı: 
- Tadı güzel, içimi iyi bu şer· 

betin hiç bir imiz ne olduğunu 

Beyoğlu Halkevinden: 

1 - 9/3/939 perşembe günü sa
at 18.30 da Evimizin Tepebaşındaki ; 

merkez binasında muharrir Bay 
Ahmed Hamdi tarafından cservet 
ve para telakkisi. mevzuunda mü
him bir konferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

kestiremiyoruz. Şarab alınası ih • 'f. 
timali karşısında imanımızı sa- S inir Hekimleri Toplantısı 
katlamamak için içerisine bir par·ı 
ça tuz atarız. Şer'an şaraba tuz ka· Sinir Hekimleri aylık toplantısı • 
tılınca şirke olur ya .. Böylece ha- nı Şubatın 10 uncu Cuma günün 
ramlığı da kalkar. Afiyetle içeriz. 

1
saat 1 de İsta~bul Etib~a odasında\1 

Şerif çavuşun teklifi alkışlarla !aktedeoeklerd'.1". Mevzu. Erken bu-
. H k t ınamada İnsulın ve Cardiazol teda-ı 

karşılandı beyım. er es ma ra-
b. f" k t att Ondan son lvileridir. Toplantı bütün hekimlere 

sına ır ıs e uz ı. -

1 
ra içti. açıktır. 

Oflu Samed çavuş önce biraz * 
mukavemet etti .. Sonra baktı ki Darüşşafakanın Yıldönümü 
herkes bu şırayı lezzetle içiyor, Dariişşafaka Mezunlan Cemiye -
o da matrasına biraz tuz attı, içti .. tinden: 

Karnvanayı büyük bir iştaha. ile [ Darüşşafakanın 66 ıncı yıldönü -
yedık. Yemekten sonra da koguşu mü 12-3-939 Pazar günü kutlana -
bir . neş'e havası sardı.. Tatlı soh- /caktır. Mezun arkadaşlarımızın o 
betler, dostça muhabbetler .ara • gün saat 10 da Darüşşafakada bu -
sında saz fasılları yapıldı, uyku lunmaları rica olunur. 
zamanı gelince yerlerimize yat- l-------------
tık. Uyumuşuz .. İşte hepsi bu be-
yim! 
Teğmen Sami hikayenin son fas

lını tebessümle dinledi. Gece, işi 
yüzbaşıya anlattığı zaman bölük 
kumandanının: 

- Bunlar mutlaka bir halt et· 
mişler, içki filan içmişlerdir. 

Diyişini hatırladı... Sözlerine 
nihayet verirken: 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Janet gelince büsbütün çekil -
dim. Zaten aramıyorum da. Yal
nız bir gece Şekib Sinan yemeğe 
davet etti. Sofrada bir tarafımda 
Belma diğer tarafımda Meral var
dı. 

Gelin görümce birbirlerine ol
dukça resmiler .. Yalnız Şekib Si
nanın yanında zevahiri pek güzel 
kurtarıyor!;ır. 

* • Bugün mühendis Kenenın pek 
t.elaşlı ve beklemedifilT' :tiyaretile 
karşılaştım. Bu ziyaret, seri halin
de devam eden felaket darbele • 
rine bir yenisini ilave etti. Mü -
hendis Kenanın bana vdktile bah
settiği İstanbuldaki sevgılisi me-

KIZILAY BEYOGLU KAZA ŞU· 
BESİ MENFAATİNE BÜYÜK 

GALA 

9/3/1939 perşembe günü akşamı 
halk operet tiyatrosunda Yunan 
artisti Mana Filipidisin iştirakile 

3 yıldız 
Büyük operet 
Macar balesi 

ğerse Belr.ı 'l değil ıniymış!.. 

BenoL-n b•:;kaları içın ço1< ı o
lay. fakat l ·niır. için çok l'tÜ}.'.Ül 
hir arkad~ş'"k bekliyor: 
Şekib Sinandan kardeşin, Ke • 

nan hesabına istiyet:eğim. 
Hastaneden geldiğimdenberi 

Kenanla: uzun bir konuşma yap
mamıştım. Beni yoklama[ıı gel -
miş, bir defa da dairedeki odama 
uğramıştı. 

Daha İstaııbula gitmdeen evvel 
kendisine yüz vermediğimden 

benden biraz çekiniyordu. Son za
manlarda yine yakınlaşmak için 
etrafımda dolaştığını hissediyor
dum. Buna evvelaları hiç bir ma
na veremedim. Sonra aklıma J a
net geldi. Mühendis Kenan bu se
fer de Janete mi kur yapmak, ar· 
kadaşlık vesilesile evime girip 
çıkmak istiyordu? 

Bu herüden büsbütün iğren -
dim. 

Fakat aldanmışım!. 

ku~u~:~~~;!deü;.üncü sulh hu- ı Tarihte Geçen 
Hazıneı maliye namına İstanbul 

:~:;:a:~hu~~:::~~::r~:,;~~ Büyük Cinayetler 
mahallesinde Arabacılar sokağın- j 

. (5 inci sayfııdan devam) 
da Raşıd ağanın 11 numaralı ha -
nesinde oturan defterdarlık daire- smı zehirlemek cürmile itham ve 
sinin eski kahvecisi Osman ile idama mahküm etti. 

Sultanahmedcie Keresteci soka -
ğında 12/20 numaralı dükkanda 
kömür~ü Mustafa aleyhine açılan 

80 liranın tahsili davasının ilanen 

yapılan tebligat üzerine c~ri du

ruşmasında: Müddei vekili tara -

fından ibraz olunan mukavelede-

ki imzanın berayı istiktab mah -
kemeye gelmeniz, gelmiyecek o- 1 

lursanız istiktabdan çekinmiş ad·ı 

dile ibraz olunan mukavelenin si· 
ze aidiyetine karar verileceği hu
susunun ihtarı suretile muameleli 
gıyab kararının ilanen tebliğine 

karar verilerek muhakeme 15/3/ 
939 saat 10 a talik edilmiş oldu -
ğundan tarihi ilandan itibaren beş 

gün zarfında itiraz etmediğiniz 

takdirde muhakemeye kabul e
dilmiyerek gıyabınızda karar ve

rileceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere i.lı\n olunur. 939/9 

TIYATROLA~ 

;~
Ol® Tepe başında 

, 111~ Şehir Tiyatrosu 
~ ııı 11/1 DRAM KISMI 
IJıııııııılJJ "Ruakş•m 20.J0 Ja 

(ANNA KARENİN) 7 tablo 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

(BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. 

* 
-~ Halk epereti 
' rıı~ Bugün 16 da, akşam 
~ 9 da (ŞİRİN TEYZE) 

Macar baleti 
Perşembe akşamı 9 da Filibids 

ve eşi iştirakile (üç yıldız). 

Akşam yemeğinden sonra Janet 
bana o gün gelen İstanbttl gaze
telerini okuyordu. Ben kanepeye 
arka üstü uzanmış, gözlerimi ta
vana dikmiş dinler gözüküyor -
dum. Kapı çalındı. Hizmetçi ka
dın Kenanın geldiği haberini ver
di. İçerledim. J anete çekilmesini 
söyledim. Mühendis Kenan he -
yecanlı gözüküyordu. 

Üstüste sigara içiyor. yerinde o
turamıyor, mütemadiyen sandal _ 
ya değiştiriyor, ayakta dolaşıyor· 
du: 

- Pek gayri tabiisin \ 
Dedim. 
Sigarasını tablaya bastırdı: 
- Beni sen de pek gayri tabii 

karşılayıp cesaretimi kırdığın hal
de, sana niçin geldiğimi, senden 
ne istiyeceğimi söyliyeceğim. 

Karşıma oturdu: 
- Sana İstanbuld~ bir sevgilim 

olduğunu söylemiştim; Tam işi 

pişireceğim sırada, kalktık bura-

13 TEMMUZ 1887.- Kibar bir 
fahi,şeyi, hizmetçisini v>e iküçük 
bir kızı öldüren Prazini Sen malı-
kemesi tarafından idama mahkılm 
oldu. 

14 SONTEŞRİN 1888.- Esra
rengiz Prado bir kadını öldürdü
ğü için asıldı. 

19 SONTEŞRİN 1909.- Kocası 
ressam Stanheylin katline sebeb 
olmakla itham edilen Madam 
Stanheyl beraat etti. 

5 MAYIS 1910.- •Ben bir u
mumhaneci değilim! ...• diye ba
ğıran Liaböf, bir polis memurunu 
öldiirdüğü için asıldı. 

11 ŞUBAT 1913.- Bono çetesi 
efradından bıışi Giyotinle idam 
olundu. 

30 SONTEŞRİN 1921~ Land
ronun, lliişanlandığı kadınlardan 

onunu, Gambede'deki köşkünde 

öldürüp fırında yaktığı için ka -
fası kesildi. 

3 AGUSTOS 1894.- Santo Ka-

zerio, Liyon istasyonunda Cum
hur ~isi Karno'yı.ı hançerle öl
dürdü. Ve mahkemede 

cHançeri tercih ettim. Çünkü 
kurşun kördür.• dedi. 

7 HAZİRAN 1929.- İki ki§i 
öldürmekle itham olunan Şarl 

Brofon müetbed küreğe mahkfun 
oldu. 

12 ŞUBAT 1936.- Yugoslavya 
Kralı Aleksandr ile Fransa Hari
ciy·e Nazırı Barto'yu öldüren Ke
lemen vak'a mahallinde linç edil
di. 

12 İLKTEŞRİN 1934.- Viyolet 
Noziye, babasını zehirlediği için 
idama mahkılm oldu. Fakat Cum· 
hur Reisi, cezasıru küreğe çevirdi. 

ya geldik. Onunla ilk zamanlarda· 
ki münasebetimin bütün hududu 
vakit geçirmekten, laalettayin bir 
muaşakadan ibaretti. Fakat İs -
tanbuldakl sabık sevgilimi burada 
bir akşam karşımda görünce a -
fail adım. 

Ayni afallama bana 
mişti. DGğruldum: 

- Burada mı? .. 
- Evet!.. 

da gel -

Meraktan boğulacaktım. İstan
buldaki ve sonra burada karşı -
sında gördüğü sevgilisi kimdi? 

- Belma! dedi. Patronun kar-
deşi. 

Olduğum yere yığılıvermişim. 

Bunu hiç beklemiyordum. Artık 
o kadınla aramda hiçbir şey kal
madığı halde, yine bu vaziyet be
ni can evimden vurmuştu. 

- Belma mı? .. , 
Diye kekeledim. 
- Ne o pek telaşlandın!.. 

(,Devamı var) 

Yemeklerinizin 
lezzet ve ncfa. 
~etini ancak 

ÇAPA 
MARKA 
Bo.harahm 
Kullanmak 

la temin 

edebilir-

siniz. 
la gramlık 
Salep ve 
baharat pa• 

ketleri her 
yerde 

5 

Güzel Sanatlara Karşı 
Gençlerde 

Heves Yok mu? 
(5 inci sayfadan devam) 

- Bizde Avrupa ayarında ar • 
tisti. romancı ilah .. yetişmiyor. İş· 
te garb edebiyatı, garb san'atkar
ları. Bakın ne büyük dehalar, ne 
şaheserler var... Ve saire .. ve sa
ire .. 

İyi, güzel amma bizde herhangi 
bir insan kendini iyi yetiştirebil
mek ve yalnız mesleğinin adamı 
olabilmek için bütün ömür ve bü
tün enerjisini, güzel san'atların 

herhangi bir branşına hasredecek 
olursa, bu sahada muvaffak ola -
bilmek maksadile harcamaya mec
bur olduğu enerjiyi daha ilk adım· 
!arda, açlıkla mücadele ederek 
harcamış ve tüketmiş olacaktır! 

İşte bu acıklı akıbet\ evvelce 
gören ve hisseden bazı gençler, 
kendilerini bu gibi san 'atlardan 
çekip herhangi kazanç temin ede
bilecek bir mesleki benimsemek 
lüzumunu kabul ve öyle hareket 
ediyorlar. Başka türlü yapılabi -
lir mi?. Biri bunun aksini yapsa da 
dilediği kadar gayesine erişemi -
yecek, her şeye, her şeye rağmen 
mücadele edecek ve yalnız ener-

HİKAYE: 

Bugünkü 
Leyla 

(4 iincii sayfııdan devam) 

Tahire daha çok sokuldu.. Genç 
adamın bu sözleri onu biraz şı • 
martmıştı: 

- Apartımanımız nerede ola -
cak Ahmed?. 

- Nere™' ıstersen?. 
- Taksimde tutalım canım .. O-

lur mu? .. 
- Olur Leylacığım .. 
- Taksimde tramvayla geçer· 

ken görüyorum .. Ne güzel apar -
tımanlar var orada .. 

Ahmed, bir lahza susm~ştu .. Ö
nüne baktı. İçini çekti. Acı acı dü
şünüyordu. Leylaya baktı .. Kar -
şısındaki genç kız değişmişti.. İlk 
seviştikleri gün: 

- Ahmedciğim, yalnız seni is
tiyorum .. Dünyada, başka bir şey 
istemem. diyordu .. 

Halbuki şimdi? .. Delikanlı, genç 
kızdaki bu değişiklikten dolay-ı 

derin bir hüzün duydu .. Leyla, Ah
med Tabirin bir düşünceye dal • 
dığını farkedince: 

- Ne düşünüyorsun Ahmed, 
dedi, mes'ud yuvamızı mı?. Bazı 
geceler poker partileri de yapa • 
rız, değil mi Ahmed?. 

Ahmed, yine susuyordu. İçin -
den geçenleri Leylayıı söylemenin 
hiçbir faydası olmıyacağını bili
yordu .. Genç kız, böyle ş~yleri dü
şünecek, dinleyecek halde değildL. 
En ufak bir imada bulunsa, asıl 

hakikati, korkunç hakikati söyle
se, belki de, Leyla, derhal ağla -
mağa başlıyacaktı. Hınçkırarak 

jisini değil izzeti nefsini de har -
camak zorluklarile karşılaşacak -
tır. Çünkü edebiyat, resim, tiyat
ro, heykeltraşlık, musiki ilah .. Biz
de henüz insanın iki elle ve canla 
başla sarılabileceği birer cmeslek• 
değil, sair meşguliyetlerimiz ara· 
sında, arasıra el dokundurabildi· 
ğimiz birer cfantezi• den ibarettir. 
Ve bu yüzden, istidadlar, yerinde 
inkişaf edemediği için kısır kal
mağa mahkUın olmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında, bu güzel 
ve güzelim san'atları ve san'atldi
rı, dudakları yarı müstehzi tebes
sümler uyandıran birer fantezi ol 
maktan kurtaramdığımıza yanmak 
ve bunun çaresini Lramak kimse
nin aklına veya işine gelmiyor dı.., 

mütemadiyen: 
- Bizde san'atkar yetişmiyor!. 

Bizde şaheser verenler yok!.. 
Diye feryad ediyoruz; işte, işin 

garib olduğu kadar acık!ı tarafı dı. 
burasıdır. 

cTaş yerinde ağırdır!• derler. 
İstidadların eyerinde• inkişafını 
temin etmeden cağırlık• ve col -
gunluk. beklemeğe hakkımız yok· 
tur. 

Bütün Papalar 
ltalya mı Olacak 

(4 üncü sayfadan devam) 

Vatikan için nazik bir mesele 
kendini göstermekteclııu:: I~pa -
!arın İtalyanlığı meselesi. Şırndi
ye kadar kaç asırdır Papaların İ
talyan kardinallar.'-:ın intilıabı 

devam edip gelmektedir. Fakat 
katolik kilisesinin mensubları yal
nız İtalyanlar değildır. Dünya -
nın her kıt'asına yayılmış ve tu
gün bir rivayete göre 360,000,000 
diğer bir rivayete göre 400,000,000 
tutan katolikler muhtelif mil • 
Jetlere mensubdur. 

Alman, Leh, Macar, Fransız, 

Amerikalı ,İrlandalı, İspanyol, İn
giliz milletlerine mensub nice 
katoliklerin de kendilerinden bir 
kardinalin günün birinde Papa ol· 
masını istemelerine şaşılmaz. 

ağlıyacak: 

- Sen beni sevmiyorsun Ah • 
med, diyecekti. 

* Ertesi gün, Ahmed, Leylaya bir 
mektub yazdı.. Bu kısa. mektu -
bunda şöyle diyordu: 

cSeninle evlenmeme imkdn yok. 
Bunun sebebleri var.. Fakat. bu 
sebebleri, sana hiçbir zaman söy· 
liyemiyeceğim.. Yalm.:!, inan ki, 
seni hiilıi seviyorum.. Bu sevgiyi 
unutmağa çalışııcağım Sana ha· 
yatta saadetler dilerior .. Kısa ııii

ren nişanlılık haytımızın kıymetli 
hııtırıısı olan nişan yiiziiğünii de 
sana bugün gönderiyorum.. Allcı

ha ısmarladık Leyla ..• 

REŞAD FEYzl 
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terkibinde 
• 

KUVVET 
i Y O D, T A N E N, 

ŞURUBU 
glisero FOSFAT 

Vardır, Vücudun zayıf kısımlarına, kansızlığa, vereme istidadı olanlara, Sinir zayıflığına, genç kızlara, sıraca kemik has· 
talıklarına müptela teverrüme müstaid çocuklara hastalıkların nekahetlerinde yarar ve şifa verir, kanı arttırır, iştiha veri · 

İhtiyarlığa Veda: Gençlik 
Ve Dinclik • 

Komprimelerio istimalile kabildir. 

Ademi iktidar, Bel Gevşekliği, Dermansızlık, 
Umumi Beden Zafiyeti 

VİRİLİNETS, Almanyanın Bioloji üstadlarından Dr. Richard 
Weeiss'in muazzam bir keşfidir. 

Eczanelerden arayınız. Doktorunuza sorunuz. 

u HA"'_ İ~ilm~si latif,. tesiri_ koı~.Y ve. mü.~a.~ ıı -s A G l ( G 1 N l Z 1 ' "4: yımdır. Yerını hiçbır mumasıl mus-

4~ tahzar tutamaz. Ve daha çabuk tesir 1 KD[, u j; UN u Z: ~.-der. ;-1ide ve barsakları alıştırmaz . 

~- INK IB AZI 
J:&• Defeder I '\(G-• • 

~. HAZIMSIZLIGI ~ 
Mide ekşilik ve yanmaları• ·-:;;;;;;- ~ 

m giderir. AğızdJki tatsız- ) 
hk ve kokuyu defeder. ' -

~ " Şişkinlik, bul · ntı, gaz, "'- 'Q" ·~~ 

;/ sak ataleti, inkibaz, sarılık, , , ' 1~ I \ 
-~·L. sancı, mide bozukluğu, bar- ~· ' 

... ,... · "' safra, karaciğer mide ekşi- 1 
") ~ ' ~ ~ 

1 ı·nhı·sarlar u. M. u··du··rıu··g"' u·'nden·. ı· MAZ~ liB~t:~ ~~d~:1::;:a~abozuklıık- ~\1:- ·. rı 
MEYVA TUZU larında kullanınız. ~ .- . 

Mıkdarı MJhıın· 7,5 Mo· E<shtme.11n Sa•tı - 1 ~I Cinsi 

' ' ~ ; ~ . . ' .-· o . ... .. \ 

Bütün hayat imtidadınca dişle

rin güzelliğini ve sağlanılığıııı 

temin eder. ANCAK: Bu . ga· 
ran tiyi elde edebilmek iç in diş• 

!eri •RADYOLİN > ile sa.ıalı> 
öğle ve akşam her yemekten 
sonra muntazaman fırçalamak 
lazımd•r. 

men a vakkatıe. şekli 1 Devlet Demiryolları ve Limanları 1: ~ 
Muşamba 27 Ad. ~~~-11:,. -- ~~.3:r. Açık Eksilt. 14 işletme u. idaresi ilanları - KANZU. K o 

Selefon kağıdı 15000 Tabak 806,25 60,47 • • li,3P İsinl, miktar ve muahemmen b€dellerile muvakkat teminatları 
Çuval ağzı dik- 1 Ad.Sif 490.- 96.75 • • 15 aşağıda yazılı olan 2 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21/3/939 salı MEYVA TUZU 
me makinesi İzmir günü .saat 15,30 dan itibaren sırasile kapalı zarf usulile Ankarada idare 

I- Cins ve miktarı tabmin bedeli ve teminatı yukarıda yazılı 3 binasında satın alınacakbr. En hoş ve tabii meyva usa • 
relerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olma-
kalem malzeme şartnameleri ve nümu.neleri mucibince ayn ayrı ek- ı Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat te-
siltmeye konm~. · t · ı k · · · 

• 
II- Eksiltme 16/3/939 Per embe günü hizalarında yazılı saatlerde mına ı e anunun tayın ettığı vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 

Kabataşta Levazım ve Müba~aat Şubesindeki Alım Komisyonunda 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
yan hir fen harikasıdır. 

yapılacaktır. Şartnameler (141) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 
İNGİLİZ KANZUK ECZANE

veıı:nelerinde 1 Sİ BEYOCLU - İSTANBUL M m- Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden parasız satılmaktadır. (1427) -alınalbilir. No. lımi Miktan 
Kır. 

Muham• Muvakkat Sultanahmed üçüncü sulh hu
IV- Dikiş makinesi eksiltmesine iştirak etmek miyenler fenni 

tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine 5 gün evvel 
berayi tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin ;kabulünü mutazammın 
iştirak vesikası almaları !Azımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 
güvenme paralarile münakasa için tayin edilen gün ve saatlerde yu-
karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cll29• 

Cinııl Mi it darı * * Muham• %7,5 Muvak· 
men n. t.. at Tem, 
Lir ;ı K . Lir o Kr. 

Tuz küfesi 3000 adet 900 - 67 50 
Yangın söndür· 17 kalem 2337 54 175 31 

Açık 

• 
me levazım1. 

El..siltme Saati 
şekli 

eksiltme 16 
• 16.20 

I - Liste ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı ya
zılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen b€dellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 17/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında 
gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Liste ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde 
% 7,5 güvenme paralacile birlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilan 
olunur. cl3lh 

* * I- Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya tütün fab-
rıkasında yaptırılacak tretuar, asansör tesisatı, bahçe toı:ırak tesviyesi 
Drenaj bahçe dahili yolları ve ihata duvarları işleri ve bunlara ait ima
latı sınaiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II- Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi (2.759) 
lira 77 kuruştur. 

III- Eksiltme 23/3/939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşda Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname keşiiname ve projeler (184) kuruş mukabilinde 
Levazım şubesinden ve Ankara, İzmir, Malataya Başmüdürlüklerin
den alınabilir. 

V- Bu işe girmek istiyenlerin Yüksek mimar veya yüksek mü
hendis olmaları ve yahut mukaveleyi birlikte im~alamak üzere bu 
evsafta bir mühendis veya bir mimarla iştirak etmiş bulunmaları ve 
şimdiye kadar bu kabil (50.000) liralık bir işi muvaffakiyetle yapmış 
ve bitirmiş olmaları şarttır. 

VI- Taliplerin eksiltme günürn;!en sekiz gün evveline kadar biz
zat Umum Müdürlük inşaat şubesine müracaat ederek fenni ehlyet 
ves i kası almaları lazımdır. 

VII- İsteklilerin şartname ve projeler ve yukarıdaki maddede 
gösterilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika almaları teminat -
akçesi veya banka mektuplarını ve mühürlü fiat teklif mektuplarını 
ıhtiva eden kapalı zarflarını eksiltme gününden nihayet saat J4 de 
kadar makbuz mukabilinde mezkür komisyon riyasetine vermeleri Jii
zımdır. Postada vaki olacak teahhurlar kabul edilmez. <1489) 

men B. 
Lira 

1 Bezirler (3 kalem) 115000 62050 4352,50 

kuk hakimliğinden; 
Hazinei maliye namına İstanbul 

maliye muhakemat müdürlüğü ta
rafından Galatada Kürk'çülerde 

ir nokt 
2 Üstübeçler, minyon dö plomb ·ve oksit 

dö fer (4 kalem) 100000 2825-0 2118,75 
13 numarada istefanaki Atama a- Yemekleri müteakip her gece lbu mikroplar ve salya ifrazatı biİ" 
leyhine açılan gümrük bedelinden yatarken temizlenmiyen dişler yük tahribat yaparlar. Geccleyi~ 

275 liranın tahsili davasının illi.- mikroplara ve onlar derecesinde ) fırçalanması ihmal edilen d~]erı 
nen yapılan tebligat üzerine cari muzır olan yemek kırıntılarına sabahleyin temizlemeğe kall<JŞ' 

duruşmasında: Müddei vekili ta- muzır tesirlerine maruz bırakıl- mak, kırılan bir. vazoyu cilfilaınağa 
rafından esbabı s~butiye plıırak mış, demektir. Geceleri ağız dahi- uğraşmaktan farksızdır. Bunun 
muhasebe kaydı ibraz edildiğin - !inde 35 dereceye varan hararelle için: 

KARADENiZ PERŞEMBE POST ASI 
Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınaların seferler üzeri.nde 

husule ge<tirdiği büyük teaahhurlardan dolayı 9 Mart Parşembe 
postasını yapa~ak (GÜNEYSU) vapuru bir gün rötarla 10 Mart 

Cuma günü saat 16 da kalkacaktır. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

den ve mahkemece nakza uyuldu
ğundan bahisle muameleli ·gıyılb 

kararının tebliğine k'ıirar verile -
re.k muhakeme 15/3/939 saat 10 a 
bırakılmış olduğundan tarihi ilan
dan itibaren beş gün zarfında iti
raz edilmediği takdirde muhake
meye kabul edilmiyerek gıyabında 
karar verileceği tebliğ bakamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

939/457 

Eksiltme Komisyonundan: ZAYİ 
Merkezinlize aid Kavak Tahaffuzhanesi banyo dairesi ve mütefer- Bundan sekiz sene evvel Em • 

rik tamiratı ile formol evi inşası açık eksiltmeye konulmuştur. niyet sandığında kullandığım na-

A mıma mehkfilı: Maryonkıa mühü-- Tahmin bedeli •3593. lira c53> kuruştur. 
rümü kaybettim. Bu mühürü hiç 

B - Buna aid şartnameler merkezimiz levazunından •18• kuruş' 
mukabilinde alınır. bir yerde, hiçbir muameltde, hiç 

bir yazıda kullanm~clı,!'•mdan, her 
C - Eksiltme 21 mart 939 Salı günü saat 14 de Gal~tada Karamus- kim nezdimde, resn;i ve gayri ~es

tafapaşa sokağında yukarıda yazılı eksiltme komisyonunda yapıla- mi her ne gibi yazı altında bulu

Sabah Öğle ve Akşam her yemskten soara gün~e 3 defa 

Adalar Kazası Ma.müdürlüğünden: 
Mevkii Sokağı Cinsi Mutıammeu K ra"' 

Kamino Büyük ada Balık voli yeri 400 lira 
Sitravoli Heybeliada > 100 lira 
Köyönü Burgazada • 100 lir• 
Manastır Burgazada • 50 lira 
İskele Kınalıada • 25 lir• 
Manastır Kınalı ada • 50 lira 
Karataş Kınalı ada • 50 lira 
Pertiç dama Bur gazada , 50 lira 
Partik Kınalıada , 50 lir• caktır. 

nursa bir gfuıa hüküm ve değeri J ardenönü Kınalıada • 50 lira 
D - Muvkkat teminat parası •269• lira •55• kuruştur. yoktur. Yukarıda isinl ve mevkileri yazılı ıo parça balık voli mahalforinı D 
E - Eks1ltmeğe gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair Nafıa Pangaltı caddesi 40 sokak 23/2/939 Perşembe günü saat 14 de birinci müzayedesinde istekli c:• 

idaresinden veya merkezinlizden verilmiş bir vesika ibraz etmeleri 1 _______ _;M..;;.;;;ary;.::.;a;;;nk;;;.;;.o __ 1 mamış olduğundan 6/3/939 tarihinden itibaren 10 gün müddetle '' ,, 
şarttır. "1385· zayedesinin uzatılmasına ve teklif olunan fiat muvaiık görüldüğü t~ ~· 

Beşiktaş Maliye Tahsil Şefliğinden: 
Şevrule marka iki kamyon Tahmini kıymet _ 

Müstamel 900 lira 1 
Beşiktaş şubesine muhtelif senelerden muvazene ve kazanç ver

gisinden olan borçlarına mukabil haciz edilen yukarıda markaları ya
zılı kamyonlar 11/3/939 cumartesi günü saat 10 da aleni müzayede su
retile Taksim Ayaspaşa jandarma karakolu altındaki modern garajda 

satılacağından talihlerin % yedi buçuk pey akçesini havi Banka mek

tuplarile Be~i ktaş Akaretler 62 No. lu yerde talısil şefliğine müracaat-
ları iliın olunw·. "1507• 

Emlak Ve Eytam Ba kasından: 
Esas Yeri Kı ) n. eti 

T. L. 
Nevi Dapozitosu 

T. L. 

Sıhhatinizi Severaeoiz ? 

IZMfRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARHALARI 
Heı· yerden israrlaisteyioiz 

Selanik Sergisinden Büyük 
Yukarıda yazılı gayr imenkul ilki peşin olmak üzere faizsiz "sekiz 

680 Büyükada Yal ı Mah. Altın 

Ordu caddesi No. 17, 19, 21 

25, ta j 17, 17/ 1, 19, 21 ; 23 1600.-8.000.- Otel ' 

dirde 16/3/939 Perşembe günü saat 14 de kat'i ihalesinin icrasına 1<•· 
rar verilmiştir. İsteklilerin % 7 buçuk pey akçelerile Adalar Malrııiİ' 
dürlüğünde toplanan Satış Komisyonuna gelmeleri. • 1514• 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 1284 lira 19 kuruş olan Sürpagop mezarlık duvarını~ 

tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Leva' 
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayıh kanunda yazılı 
vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 
Ticare<t Odası vesikalarile 96 lira 31 kuruşluk ilk teminat makbuz veY9 

1 mektubile b€raber 10/3/939 Cuma günü saat 14 buçukta Dainli Enciİ' 
mende bıılunmalıdırlar. (1177) 

İstanbul asliye ikinci 
mahkemesinden: 

ticaret Ferentinos ta.rafından istida ne 

Mükafat. 

Yunan bandıralı MEMAS vapu

runun İstanbul ve Pire limanları

na aid hamule ile yüklü olduğu 

halde Golostan İstanbul limanına 

G • • 1 • b d. 1 senevi ve müsavi taksitle ve açık arttırm a usulile satılacaktır li;;:;:;;:;:;:;::;:;:;:;::; 
rıpı ve nez eyıJ aş, ış ve romatizma . .. .. . . ,, - seyri esnasında 6 şubat 1939 tarihin-

ag" ı la rı n 1 d rh 1 . . . . , A !hale 15131939 Ça rşamba gunu saat ondadır. Isteklilerin bildirilen Sahibi ve ne§riyatı idare eden de SHABLEK feneri hizasında uğ-

istenerek raporun alınması içiıı 

29 mar t 1939 tarihine müsadif çar' 

şamba günü saat 15 celsesi tayiıı 
edilmiş olduğundan işbu gün ve 
saatte hadise ile alakası olanları11 

hazır bulunmaları deniz ticaret 

kanununun 1063 ve müteakıb rııad' 
deleri hükümlerine göre ilan oh1' 

r · e a geçıren en iYi I 8Çllr. gün ve saatte depozito akçesi nüfus tezkeresi ve üc. kıt'a vesikalık fo- Ba• muharriri 1 k 6 it 1 k k t 30 k · • radığı kazayı bahriden dolayı de-
aşe ' a ı ı U U Uruştur • I tog· rafla birlikte şubemize gelmeleri (761) (1364) ETEM İZZET BENİCE · J k t - nız raporunun a ınması ap anı 

Son Telpaf Matbaaıı 
nur. (939-86) 


