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YIL: 3 Sahlb ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Aımanya'nın ALMANLAR CEVABI BEGENMEDiLER 
Müşkül Vaziyeti • • b . 

:::=-::::~= Hıtlerın Muhare eyı mi, Müzakereyi mi Tercih 
G ;;:.,;;;:";,; Edeceği Roma Mülakatından Sonra Anlaşılacak 

ııuı cenbındaıı 50Jll'a AJ.. 
''llıY&nuı alacııiı vaziyet ve ve
"tiı lı:arudır. 

t .\~pa ıulhu için en ziyade a· 
~:~ ll.ııuya müsaid bir telılike 

) 1 ) '-at bulunan Polonya • Alman· 
U:- ?llılxi& ve Koridor meseleleri 
t ~'.""de Bitlerin tekliflerinin ve 
~ didlerinin Polonya tarafından 
0•

1 
ıl bb, mukabele göreceii dtln 

~eye kadar bütün dünyaca me-
~e heyecanla beltleniyordn. 

'iit alay Bek bir saatten fazla 

lill ·~ ~batı arasında Alman tek· 
it ••ıııı reddetti. Danzlıı ve 
~ 0•idor ü~erindeki haklarıııdaıı 
n'la feragat etmiyeceğini bildirdl, 
~altıktan Polonyanın sürülüp çı· 
~ 8•1laınıyacağıru söyledi, tecavllıı 
~ • taarruz karşısında haklarım 
e Brazısini silihla müdafaa eyll-

.P 

l'ec ... 
l egıni beyan etti ve sulh emel
•r' . 
d 1 ıle besli teklifler karşısında 
8 nıliıakereye hatır bulundutu:u ve Polonyanın idarei masla

d~tçı ve fedakarlıklarla idame e
"ll bir sulh yerine hakild ma

t 'llıı taşıyan bir sulh ve aükOna 
Braftar olduğunu kaydetti. 
) llu beyanat görülüyor ki, Polon· 
d ·~ §İmdiye kadar sahih bulun
un noktai naaardan ve battı ha· 

;•ketten asla ıızaklaştırmlUlllf, bl· 
iJtis bu nokta! natar ve battı ha
:~et; bir kere daha te,rlde v•il• 

ll§tur. 

d .~alay Bek'in nutkuna tebd
I ~Ilı eden günler, battA, saatler i:de Polonya hududuna durma· 

asker, moförlil fırkalar, •fır 
O. sl ~• lı 

1 afif tank, topçu ve bava alay-
ısl 1 ~ Yığdı!ı ve bu hareketi ile ce

er •ab Üzerinde bir nevi tuyiJı: ha-
~llı tesiri yaratmak istecllii ileri 
~len Almanyanın Polonyanm 
Q larib ve bt1 vaziyeti kartı • 
~da ııe yapacağmı bilmek haki· 
h teıı genlı ölçüde bir merak ve 

,. 
s·· 

jC• 

_J 

•Yecan mevzuudıır. 
llududa a•ker yığmak, ark,ıısm

"-u bir ültimatom göndermek ve 
~arattığı korku ve endişe havuı 
Slı:ıde slllhlan ve fehirleri teslim 
'1ıııa1t tlbiyeslnl Çekoslovak, A· 
tıısturya, Memel davalarında ma
:lffaldyetle başaran Almanya ba 
tı •fa Polonyaya kar§ı da ayni tak-
ti kullanDll§tır. Ademi tecavllıı 

~Qabedeııinl ilga eylemif, tek • 
11lerını bildlrmif, hududu uker 

~· her ttirlü harb ılihı ile dol • 

PolonyadanAlmanların Yeni Tahriklere Başladıkları, Ba:?' 
Mıntakalarda iğtişaşlar Çıkarmıya Çalıştıkları Bildiriliyo~ 

Polonya Hariciye Nuıruım nn tkaııa Bitlerin ne yolda mukabele edeceği merakla beklenmektedir. D efne dalını mı uzatacak, kılıcını mı? 
Şiındlye kadar Bitleri geçid rt11im !erinde, lstlhklmlıırın teftiıinde gll rmeğe alışmış olan gözler, Alman devlet reiıılnden defne dalını tercih 

etmesini beklemektedirler. 

Almanların Danzig Hakkındaki Taleblerin-
1 

den Vazgeçmiyecekleri Zannediliyor 
• 

Alman, ltalyan Hariciye Nazırları 
Bugün Vaziyeti Tetkik Edecekler 

Londra 1 (Hususi) - Polonya 
Hariciye Natır:nın nutku Londra 
ve Pa.rlsde iyi bir tesir hasıl et • 
mlştir. Almanyanın bı; cevab klll' 
şısında nasıl bir hattı hareket t&
kib edeceği ancak R<>ma mül& -
katının sonunda ve blki patartesl 
günü tavazzuh edPcektir. 

lngiltere 
Türkiye 

Müzakereleri 
İngiltere ile 

Müzakereler Tam 
Bir Anlaşma ile 

Neticelendi 

Sovyetlerden Yeni 
Teklifler Bekleniyor 
Londra, Geniş Askeri İttifaka 
Lüzum Olmadığını Bildirdi 
Türkiye - Fransa Arasındaki 

Müzakereler de İlerliyor 
Londra 6 (Husu•ll - Sovyet • 

lerle müzakereler yenı bir safhaya 
girmiş bulunmaktadır. İngiliz hü· 
kftmetinin Sovyet tekliflerine ce
vabı dün Moskcvaya gönderilınıf· 
tir. 

Bu cevabdan bah~eden gazete • 
ter, bu hususta sarih malumat a
lınamadığını, siyasi m"hafilin ke
tumiyet muhafaza etmekte oldu· 
ğW'u yazıvo~lar. Bı:nunla bera • 
ber, teraşşuh eden malftmata ııa· 
zaran, Londranın ct>vat>ı mukabil 
bir teklif mahiyetindedir. İngilte
re Sovyetlerle teşriki mesaiyi arzu 
etmektedir. Fakat bu teşriki me • 
sainin bazı kayıdlarla meşrut ol
ması ve hatta batı I'Oktalarda tak· 
yid edilmeıi !Azını gelmektedir. 
Sovyetlerin istedi~i geniş ittifak 
sistemine, lüzum olmadığı kanaati 
mevcuddur. Londr& hükfuneti, 
gönderdiği cevabı ile bu ittifak İngiliz Hariciye Natm ile UZUll 

muahedesi hnkkmrl~ki Sovyet tek- bir milllkatta bulunan Lond.ra 
(Devamı 6 ınc• sahifede) sefirimiz Tevfik Rüştll Aras -----

Altı Kişilik Çok Mühim Bir Döviz 
Kaçakçı Şebekesi Yakayı Ele Verdi 

(Yazısı 6 ınn sahifede) 

C' 
Qrın~ştur. Fakat, Miııalay Bek 

:olt Yumuşak bir ton içinde en 

Hıtler Sovyet Ru.•ya ile Alman
ya arasındaki münasebatı da tet -
kik ettiği ve kararlarını ittihaz e
derken bu vaziyeti de bir kere da.
ha etüd etmeği faydalı gördü • 
ğü aezilınektedir. Almanya Polon
ya hududundaki tahşidatına d• 
vam etmektedir. Miralay Bek dünkü nutkunda Lon dradaki görüŞırielerinden ehemmi

yetle bahsetmişti. Bu reııim o zaman İngiliı Hariciye Naıırının Miralay 
Bek'i Londradaki Viktorya garın da nasıl samimlyetle karşıladığını 

gösterm ektedir 

Anlaşmadan Sovyet 
Rusya Haberdar 

Edildi 

.• (' 
rıı'' 

.3 

tsktn bir red ıelisetlni taşıyan 
llnticıı ile bütün bu tibiyenin al
llıaYı ltiyad edindik! cevab tarzı
:~ dıtına çıkmıştır. Bunun lçln
~t ltJ, timdi Almanya müşklil va
~1Y•ttedir. 
l lludud boyana yığdıiı asker -
•te: 

);\__ - _İstlkamet Danıig, ileri mart!. 
~<llliııi mi verecek? Yoksa bu 
laket1ere: 

- Haydi evleriniu ve yerleri
lliıe?. 

l>eyip müzakere masasının lıa· 
t•na mı oturacak?. 
l\tnhııkkak ki, Miralay Bek'in 

110tkundan sonra bütün dünya bu 
1~bariiz ettirdiğimiz Ud suali SO· 

~Yor ve yine bu iki suale cevab 
·~kit edecek varlyetin fiili inki· 
laflarını bekliyor. , 

b ;-------......, 

~~~ 
erırken: . . .... . -..... ıw 

A.iclığı~lz ,,T~fBlr. ,6,' ıiıcıda 
~ 

BERLİN NE DÜŞÜNÜYOR? 
Berlin 6 (Hususıl - Polonya 

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

"SON TELGRAF,, Sütunlarında 

İÇİN COCUKLAR 
' Yazılmış Yeni Bir Roman Tefrikasına Başlıyoruz 

TANRININ OGLU 1 
Yazan: 1SKENDER F. SERTELLİ 

Aileler içinde yevmi gazete 

okuyanlar arasında, çocukları

mızın da bir yekun teşkil ettiği

ne şüphe yoktur. Maalesef b.:• 
küçük okuyucular zümresi şiın

diye kadar ihmal edilmiştir. tık 

ve orta mekteb çağında olan ço

cuklarımızııı, öğren~k ve o

kuma ihtiyaçlarını tatmin etm~lc 

için ailelerine gelen gazeteleri 

dört gözle beklediklerine şüphe 
yoktur. Ancak bu yavrulara, 
gazetelerde kendi taze ruhlarına 

aksedecek pek az yazı bulabil· 
mektedir. 

•Son Telgraf• bu küçük oku· 
yucuları için de tarihi ve me

raklı bir roman hazırlamıştır. 

Tarihf roman muhart!!~frimiz

den İskender Fahreddinin ha
zırladığı 

İsmındeki bu romanı yakın
da neşredecekt!r. 

Çocuklar yeni tefrikamııı 

sabırsıılıkla bekleyiniz! 

(Yazısı 6 ınrı sahifede) 

KISACA 

Mülakat ile Mülakat ! 
Serlevbamııı ııöriince f&§ma 

yın. Bikliyesinl anlatayım: 
Bir gazetede: 
- Kral Zogo ile mülilı.at ... 
Başlığını gördüm. Altında da: 
- Kral, Türkiyeyi ikinci vata. 

mm bilirim.. diyor. 
İkinci başlıimı okudum. Kendi 

kendime: 
- Bravo gateteciye her gaze

teden önce sabık Kral ile konut
mağa mu"affak oldu .• 

Dedim. Bir de yazıyı okudum. 
Meğer, sabık Kral buradaki elçi 
ile konuşmuş. Elçi de gateteci ile 
konuşmuş. Aldığı mülôkattan mü
lakat vermiş. 
Şimdi siz de benimJe bir olup: 
- Mülakat ile mülii~ .. 
Deınez ıuisiniz?. Amma, arka-

sından sakın: 

- Nerede kaldı gazetenin Kral 
ile miilakatı?. 

Diye sormayın. • * 

.... 
··~ .. 

• -· 

..Bugün Hidrellez 1 
• • 

Hava Biraz iyileştiği için Bir 
Çok Aileler Kırlara Gittiler 

Bugün hıdırellezdir. Bu müna
sebetle daha sabahın uken saat· 
terinden itibaren bi: kısım halk 
bahçelere. kırlara ve sayfiye, me
sire yerlerine gitmişle:dir.·.Bu me· 
yanda Kôğıdhaneye gidenler ge
çen senelere nazaran nisbe!En az-

dır. Yalnız havanın cün birdenbire 
bozması ve gecenin de tırtır.alı, 
rüzgarlı geçmesi; buı:iin hıdırelletl 

krılarda eğ'ence ile karşıl<ırnağa 
hazırlananların ador! ini hayl a • 
zaltmı '. ır. Bununb bt raber bava 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 



2- SON TBLGBAF - 6 MAYIS ttat 

- - - - - - - -- -- - - - -

l~I Se~y!lhlar 
. _ Gıttıkçe 

HABER REFİKDIİZDE Azalı yor le bir aerlevha ilişti: .Türkiye -
ÇIKA..'i BİR MÜL<iKAT nin siyasi itibarı> sayın muhar-

D 
ünl<i.i Haber refikimizde 
rKı·aJ Zogo ilP miılakat. di· 
ye bir başlık gôrünce hay

ret ettik ve takC:ir du)·gularile 

mütehassis olduk. D~mck ki, ni· 
hayet, Kralla konı.~mağl muvaf

fak olabilmişler. de<!ik .. Fakat, bu 
serlevhanın altınd~ld yazıda, Ha

ber refikimizin mu':ı.arririnin Kral 
Zogo ile konuştuğuna dair tek ke-

lime yoktur. Kralın bilmem kime, 
onun bir ötekine. ötekinin beri -

lı::ine, berikinin de bizim arkada -
şın muharririni." söy!ediği birkaç 

cümle var. Bu cürıleler de bir mü
lakattan ziyadı.>, Kralın tavzihini 

istediği şahsını a!Akadar eden bazı 
noktalar hakkındaki fikirlerdir. 

Sizin anlıyacağını?.: Haberdeki 
miilil:at suyunun suyu! 

Bu da mı gazetecilik yahu!. ().. 
kuyucuyu aldatırke~, kend?ınizi 

aldatmıyalım. 

CANKURTARANLARA 

İHTİYAÇ GÖRENLER 

Denizbank. yeniden beş bin a -
ded can kurtaran sipariş etmiş. 

Bu 9ipari~i yapan sahık Denizbank 
erkanı olsa gerek. 

Her ne ise .. Canını kurtaran kur
tarana .. Can kurtaran:ar bu kadar 

fazla ise, biraz da •kşamlan Ka
raköyden, Eminönünden geçenlere 

dağıtsalar .. Karşıdan karşıya ge· 

çerken !Azını olur. Maam&fih baş
ka talibi varsa verilmelidir. Me • 

selA, bir kerede, İkdam refik-ioftize 
sorulsa iyi olur. 

YENİ SABAB'IN 

VECtZEJ,ERt 

Yeni Sabah refikimizin vecize
lerin!, bermutad, dün yine oku • 

mağa niyet ederken, gözüme şöy· 

rir arkadaşın fikrini anlıyorum 

amma, zikri o değil. Yani Türki
yenin itibarır.dan bansetmek isti

yor. Fakat csiyast. kelimesi, abdi 
~cize kalırsa, yanlış olarak geti • 
rilmiştir. Çünkü. dyasl itibar di

yince, başka manaya geliyor . .si
yasi• kelimesinin sDn senelerde 
nekadar çeşidli manalara bürün

düğünü arlradaşlu bilmiyorlar 
mı?. 

BALA MI TECRÜBE 

DEVRİ DEVAMDA? 

Dünkü cTan• refikimizin birin· 
el sahifesinde her~iın görmediği
miz bir yeni şekil gi•zümüze çarp

tı. Didelerimizin a4kıın olmadı
ğı bu yeni cmise en page. karşı
sında, düşürürken. 

- HıllA mı tecrübe devri, de -
mekten kendimizi alamadık. 

Denızyolları ve Akay vapurları 
nekadar çok idare ·.-e fors değiş -
tiriyorsa, bu refik:miz de o kadar 
çok şekil ve şemail değiştiriyor. 

TEVFİK NECATİ 

İDAREYE ÇALIŞIYOR 

Bizim eski gazeterı arkadlljlar
dan dostumuz, ağ:ıoe} imiz, şefi· 

miz Tevfik Necati trluar matbu· 
ata dönmüştür. Fakat, her neden
se, kendısi, tekraı ma•buata dö
nüşünü saklıyor Geçen gün tram

vayda rastladık. Hq beş ettik. 
Hiçbir şey söylemca' 

Tevfik Necatinin tt'krar mat -
buata döndüğünü d.m bize haber 
veren bir arkadaşa. bu avdeti ne
den gizli tuttuğun.i sorduk. Bize: 

- Eskiden. çocu~ t~hrir kısmın
da çalışırdı. Fakat. b•, sefer idare 
kısmında işe başladı. Ne yapsın, 
idareye alışıyor, de:ii. 

AHMED RAUF 

-ıı<oÇoK HABEPLE~I 
* Liselerde musiki tedrisatı i

(iıı yeni bir müfrr.dat progracnı 

hazırlanmaktadır. 

* Ecnebi ve ekalliyet mekteb
lerindeki muallimler için bu se
neki bütçelere kıdem zammı ko -
nulması kararlaştırılmıştır. 

* Almanyada yaptırılan vagon
larımızdan 6 sı daha dün şehrinıi
ı:e gelmiştir. 

* tl'sküdarda yapılan yeni ve 
büyük itfaiye b!na'1 dün akşam 
merasimle açılmşıtır. * Büyük Millet Meclisinin dün
kü içtimarnda vakıflar bütçesi ka· 
bul olunmuştur. * İstanbul havs. kurumu b14 -
kanı İsmail Hakk. B~ak kuru -
mun müfetti,liğinc terfi etmiştir. 
yerine müfettişlerden Ali Rıza ge
tirilmiştir. 

ltalyan Hey' eti de 

Son Üç Senelik 
Rakamların Söyledikleri 

Yapılan bütün prop~gandalara 
rağmen geçen sene i~inde memle
ketimize gelen sey_vahlorın adedi
nin bir evv~lki yıla nazaran ma
alesef azalmış olduğu resmi kayıd· 
!arla anlaşılmıştır. 

1938 senesi içinde posta vapur
larile İstanb:ıla 181 bin 955 kişi 
gelmiştir. Bu mikt~r E37 ye naza· 
ran 1355 noksandır 

1938 yılında tre'llerlc İstanbula 
yalnız 17 bin 64 seyyah gelmiştir. 
Yine bu sene ıçinde hususi va -
purlarla da 11 bin ~54 kişi gel -
miştir ki bu miktnr 1937 yılından 

1590 kişi eksiktir. 

Bu suretle 1938 sencs; içinde ge
rek karadan ve gerek denizden is
tanbula gelen seyyahların yekli
nu yalnız 79 bin 619 kişiye baliğ 
olmakta ve bu rak~>n 1937 sene • 

sinde gelen seyyah adedinden 614 
noksan bulunmaktadır. 

Alakadarlar; Akdeniz havzasın
da hakim olıın siya.•! kararsızlığa 
rağmen seyyah adedinin memle

ketimiz için diğer şark memleket
lerin enazaran ~k az eksilmiş ol
duğunu söylemekte ıe yukarıdaki 

neticeyi yine şayanı memnuniyet 
görmektedirler. 

Yün 
Çileleri 

Üzerlerine Gram 
Mıkdarını Gösteren 
Etiketler Konacak 
Yün çileleı·inin ekreriya eksik 

verilmek ve bazan da fena yün· 
!erden yapılmak surt tile halkı -
mızın aldatıldığının y.iırü!düğünü, 

bu vaziyeti önlemek üzert de ted
bir alınmasının kararlaştırıldığı

nı yazmıştık. 

Bu husu•ta hazırı..r.~., bir ni -
zamname bugünle,_d•, halka ilan 
olunacaktır. 

Bu nizamname bir btne sonra 
muteber olacak, fakat bir cya ka
dar bütün yün çilc!Prır.io üzerle· 
rine gram miktd.rın: göskr ir eti -
ketler mecburi surette konu.&c~k
tır. 

Üzerinde yazılı v~mddn eksik 
çıkan çileler satanl•r l4"k}.rnda da 
derhal kanuni takibat yapılacaktır. 

·--<>---

* Şehrim!?. de yeni kurulacak .o· 
lan Ticaret VekAlt'ti teşkilatı hak
kında dün Türkofiste bir toplantı 
yapılmıştır. Şehrimizden GelipGeçti Konservatuarde Islahat 
* İzmitte müstehe~n oldukları 

iddiasile indirilen tt.blolar tekrar 
yerlerine asılmıştır. 

* Adliye VekAlet!nd~n verilen 
emir üzerine t~tanb•ıl hapishane
sinin boşaltılm3Sllla &Ür'atle de -

va.m olunmaktadır. Dün mahkiiın
lardan bir kınnı İshnbul tevkifha;
nesine bir kısmı ds Üsküdar ha
pishanesine göndPrilmişlerdir. 

Bunların eşyaları 1a arabalarla 
gittikleri yer~ naklolu:ımuştur. 

İran Veliabdinin evlenme me
rasimine iştirak eden İtalyan he
yeti düıı şeh~imiz~ gelmiş ve bu 
sabah Citar Bari vapı.:rile Milii. • 
noya hareket etır.işt;r. Diğer ta
raftan Tahrandan hareket eden 
heyetimiz de vu akşam Kerman
şaha varacaktır. 

BİR TAYYARECI GELDİ 

Dün bir İtalyan tayyarecisi tay
yaresile Yeşilköye gelmiş ve biraz 
sonra Ankaraya hareket etmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

'larihi Roman: No. 72 

Zara, vezırin rakkasalarından • 
dı. Çok suslüydü ... Göğsü ınciler 
ve elmaslarla donanmıştı. Kolla -
rında ve ayak bileziklerincie al • 

tın bilezkler vardı. İlkönce ma -
nalı bir bakışla Maryanayı süz -
dü .. S:ınra birden Haccaca döne
rek gülümsedi: 

- Emredıniz ... 
Haccac: 
- Benim türkümü söyle, dedi, 

sonra oynarsın!. 

Zara hafif bir boyun kıraı:ak 

masanın başında durdu. 

Haccac güldü: 

Yazan: CELAL CENGİZ 

- Neden beklediğini aniadım. 
Ve eliyle bir kadeh şarap dol

durup rakkasaya uzattı: 
- Haydi, iç bakalım! 
Zara şarab içerken, Haccac, 

Maryanaya döndü: 
- Ben çok yer dol~tım. Bunun 

kadar güzel oynıyan kadın gör -
medim.. Kendisi Bağdadlıdır. O -

...,•""dad st'ferinde valinin koy-
nundan çıkarıp aunıştım. 

Maryana kendini tutamadı .. 
Sord..ı: 

- Bu kadın da zevceleriniz a· 
rasında mıdır?. 

- Hayır. Bu, sayısı yüz elliyi 

Konservatuarın ıslahı için tet
kikler yapan heyet dün belediye
de toplanmıştır. 

Bu ıslahat meyanında konser -
vatuarda bir senfonik orkestra, bir 
de fanfar teşkil olunacaktır. 

Bunlardan caz kısmı lağvedile
cektir. 

Mektebin yatı kısmı da lağvedi
lerek nehari bir mekteb haline ge
tirilecek ve yalnız buraya 25 ta
lebe alınacaktır. 

geçen cariyelerimden biridir. 
Maryana vücudünde hafif bir 

ürperme duydu. 
Fazla birşey söy liyemedL 
Zara, şarab kadehini masanın 

üstüne bıraktıktan sonra, ortaya 
çıktı.. Haccacın çok sevdiği ·Lüb
nan şarkısı• nı okumağa başladı: 

•Ben şarabı çok severim. 
Bütün ömrüm, şarab içmekle 

geçer. 
Şarab içtiğim zaman, herkesi 

kendim gibi neş'eli görürüm. 

Şarab içince, damarlarını tutu
şµr .. Odamda yalnız kaldığım za
man bile, omuzlarıma binbin gü
zel kadın kolunun dolandığıw his 
ederim. 

İçtiğim ıarabı; Lübnanı en gii· 
zel kızları, bağlardan üzüm top
Jıyarak ve onları kendi ellerile sı
karak yaparlar. 

Bu şarabın her katresinde, bin 
bir Lübnan dilberinin nej'esi ve 
sıcak nefesi vıardır.• 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi, cbi• yazı münase
betile• isimli bugür.kü başmaka
lesinde Alman gazetesinin Türki· 
ye hakkındaki neşr'yatından bah
sediyor ve diyor ki 

cBeynelmilel siyaset dünya -
sındaki vaziyetimi1i Almanyanın 
keyif ve arzusuna göıe tanzim et
meğe ve kePdi meııfaatlerimiz! 

Almanyanı!I menf:ı?tlcrinde ara
mağa mecburmuşuz g'bi neşriyat
ta bulunmak. iki devlet arasındaki 
dostluk hesabına faydalı bir hare· 
ket sayılmaz .• 

TAN: 

Zekeriya Sertel ·Almanya niçin 
telaş ediyor?. isimli bugünkü baş
makakalesinde Alman Hariciye. 
Nezaretinin fikirkrini neşreden 

bir Bertin gazetesin'n dün gaze -
telerimizde tercümesi intişar eden. 
yazısını mevzuu b:ıhsetmekte ve 
ezcümle şöyle demPktedir 

.Alman gazetesi §unu bilmelidir 
ki,Cumhuriyet" Türkiyesi Osmanlı 
İmparatorluğu devrındeki Türki -
ye değildir. Bugünkü Türkiye 

memleketin menfaatlerini müdrik 
olan, ve bu menfaatı.erı koruma -
sını bilen bir hükil'Tletin elinde • 
dir. Bunun için de harıçten telkin 
ve direktif almağ1 ihtiyacı yok
tur.• 

VAKİT: 

• Nasihate rouhtaç değiliz• ismi· 
le yazdığı bugünkü ba§lilakale -
sinde Asım Us diyor ki 

cHer vakit dostluguna büyük 
kıymet verdiğimiz Almanyadan 
bahusus Berlin hariciyesinin orga
nı sayılan bir gazetenın sesini işit-

tik. Almanlar gerçekten Türklere 
dost olmak ve dost !<almak iı;ti ·• 
yorlarsa Türk milletinin dostları 
ile düşmanlarını tefr,k edebilecek 
bir siyasi seviyede bulunduğunu 

kabul etmelidirler; 'İ'iirklerin milli 
menfaatlerini kendilerinden daha 
iyi takdir edermiş gıbi bir vaziyet 
takınarak onlara dP.rs vermek zah· 
metine girmemelidir .• 

İKDAM: 

Ahmed Ağaoğlu cbin bir me
sele ve kapris. isimli bugünkü baş
makalesinde İzmittc çıplak kadın 
resminin teşhiri münasebetile çı

kan cmüstehcen• meselesini mu
harrirlerimizden birisinin bir 

cmemleket meselesi• diye tavsif 
etmesini doğru buL-,,adığını be -
yan etmekte ve sorJ a: 

cKatolik dini de ı esim ve hey
kelin amansız düsmanı idi ... İzmit 
hadisesini çok görm~meli ve onu 

onu doğuran saik ve amilleri araş
tırmalı ve bunlarm çaresine bak
malıdır!• demektedir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçır cAlman
ya çember içinde. is:mli bugünkü 
başmakalesinde: 

cHangi Alınan gazetesini aç -
sanız, hangi Alman siyasi adamı 
ile görüşseniz, Almanyanın çem -

ber içine a'ınmas• teşebbüsüne 

karşı şikayet ve infial hissedersi· 

niz. Bu adeta bir rMani. haline 
gelm.ştir-• 

Diye başlamakta bilahare bu 
propaganda ve efsan< nin cihan 
efkarı umumiyesi iç:Pde bir tesir 

yapmadğını yalnız Almanya için
de hüküm sürdüğünü kaydetmek
tedir. 

Neşriyat Kongresine 
Gidenler Geldi 

Diinkü Son Toplanbda Kabul Edilen Kararlar 
Kanun Haline Getirilecektir 

Brincı Neşriyat kongresi dün 

Ankarada Maarif Vekilimizin bir 

nutkile mesaisini bitirerek ka -

panmıştır. 

Bu münasebetle şebrmizden gi

den murahhaslarla gazeteci ve 

matbaacıların mühim bir kısmı 

bu sabah şehrimize dönmüşlerdir. 

Sahillerde 
Batan 

Vapurlar 
Lmanlarımızda ve muhtelif sa

hillerde batmış olan gemilerin, 
vapurlar, motörler ve takalar i· 

çin daimi bir tehlike teşkil ettiği 
görülmüştür. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü bu 
münasebetle bütün limanlarda 
ve sahillerdeki mağruk gemilerin 

üzerlerine işaret dubaları koy • 
mayı k9rarlaştırmıştır. 

Vezirin rakkasası birdenbire 
sustu .. Ve koşarak Haccacın dizi
nin dibinde eğildi: 

- Haydi, siz de içiniz Seyid! 
Zara şarab kadehini elile doldu

rarak Haccaca uzattı. 
Vezir' n rakkasası çok şehvetli 

bir kadındı. Maryanayı Haccacın 
yanında görünce kıskanmıştı. 

Haccac şarab kadehini aldı ... 
Maryanaya uzattı. 

Zara birdenbire hiddetle ye -
rinden kalkarak raksetmeğe baş • 
!adı. Zara, Haccacdan çok kor -
kardı. Haccac onu iki kere kamçı 
ile dövr.ıüştü. 

Vezirin rakkasası kıskançlığını 
sezdirmemeğe çalışıyordu ve bu 
maksadla - efendisini kızdırma -
mak için - raksetmeyi tercih et • 
mişti. 

Haccıc, rakkasasının gözleri 
dönctüğünü his•etmemiş değildi, 

fakat o, kadınların birbirini kıs -
kanmalarından da hoşlanırdı. 
Zarayaı 

Dünkü son toplantı çok hara

retli olmuş ve muhtelü encümen
lerin müteaddit raporları ile di
lekleri gözden geçirerek dağıl -
mıştır. 

Maarif Vekilimiz kongrede iz.. 

har olunan bütün temennileri ya
kında birer kanun haline geti • 
rileceğini müjdelemiştir. 

!Eski Esnaf Bankasının 
Senelik Toplantısı 

Yapılamadı 
Eski İstanbul esna: bankasının 

dün yapılması lazım gelen senelik 

umumi heyet içtim~ı; eks~riyet ol

madığından yine talik CJlunmuş -
tur. Bankanın tasfiyesile meşgul 

olan heyet murakıbı, bu elim va

ziyetten çok rr.üteessir olduğunu 
söylemiş ve: 

c- Bankamızın 7011 bin liradan 
fazla bir alacağı vardır Fakat 

masraf yapılmad;ğı ıçin bu para 

- Nasıl... İspanyol dilberini 
beğendın mi? 

Diye sormaktan bile çekinme 
miştL 

Haccacın kimseden korkusu 
yoktu. 

O, Emeviye hükumetinin en 
debdebelı, en parlak günleri i • 
çinde, hususi hayatına hiç kimse
nin hatta halifenin bile müdaha
lesine tahammül etmiyecek kadar 
hür yaşıyordu. 

Zara sadece: 
- Çok güzel... 
Demekle iktifa etm~, dönme

ğe başlamıştı. 

Haccac, Zaranın raksından çok 
zevk duyar: 

- Beni yalnız senin oyun farın 
hıza getiriyor. 

DerdL 
Maryana fena bir tuzağa düş . 

tüğünü anlamıştı. O, Haccac'ın ne 
kadar zalim ve gaddar bir adam 
olduğunu henüz öğrenmemiştL 

Maryanaya, halifenin sarayın-

Busen eki 
Avukatlık 
imtihanları 

Meclisin 
Karara 

Vereceği 
Bırakıldı 

Yeni avukatlık kanunu muci -

hince; hukuk fakültesinden me -

zun olup da avuk&tlık yapmak is
tiyenler için bir staj devresi ve 
bu devrenin sonur.da da bir imti
han mecburiyeti bulunmaktadır. 

Ayni suretle Mkimler kanu -
nunda da, hakim olacaklar için 
bir muavinlik imtihar.ı kaydi var

dır. Adliye VekaletinC€ bu kaydın 
tatbiki bir müddet iç;n geri bıra· 
kılmıştır. Bu vaziyPt üzerine a

vukat stajyerleri hDkkındaki im· 
tihanın da tehir edilıp edilmiye • 
oeği bazı yederdeıı sorulmuştur. 

Öğrendiğimize eöre Vekii.let, 
bu imtihanın tehi.rinı münasib 
görmüştür. 

Fakat; ayr.i avukatlık kanunu -
nun muvakkat maddesi bu husus

ta kafi sıhhati ihti\·a etmediğin -
den Vekalet, kat'iyetir. Büyük Mil· 
!et Meclisi tarafından hallini mü

nasib görmüş ve keyfiyet! mec -
listen sormuştur. 

Şimdi; me~lisin vereceği karara 

göre bu sene; avukatlık imtihan -
ları yapılacak. ve yahud tehir o

lunacaktır. 

Sütler Kapalı 
Kaplarda 
Satılacak 

Gayri Fenni Bir Süt 
Tevzi Yeri Kapatrldi 
Süt işi hakkında P.e\~di~ ece ye

ni tedbirler alınm~ktadır. Fatihde 
Abdullah ismiııde biri tarafından 

idare olunan ve son ı.ehırtenme 

hadisesinde ismi geı;en csüt tevzi 
yeri elverişli görülrnıyerek kapa
tılmıştır. 

Ankara zirut fakültesi müte -
hassıslarından mürekkeb olan ve 

ayni mevzu hakkında tetkikler 
yapan heyet raporunu verir. ver

mez de İstanbulda biı' süt fahri -
kası açılacaktır. 

Vali ve Belediye risi Lıltf iICır
dar dün: 

•- Sütler herhalde kapalı kap

larda satılmalıdır. Şimdiki vazi· 
yet ise ancak kötü kPlimesil etav

sif olunabilir. demıştir. 

Halka bozuk süt \'ererek zehir

lenmelerine scbeb oldukları iddi

asile Fatihdcki Abdullahın süt tev
zi yeri gibi Yedikılede Mustafa • 

nın süt deposu dakapanmıştır. 

bir türlü tahsil olunamamakta, 

hissedarlar pek laka~·d kalmakta
dır. En büyük hizsedarımız olan 

belediye reisi bile; bugün ikinci 
defa içlıma edilmes\ne rağmen 

Belediyeyi temsilen birisini gön -
dermmiştir. 

daki cariyelerden biri: 

- Hıılifeye sadakat gösterirsen 
sarayda rahat edersin! 

Demişti. 

Maryana, Haccacın dizinin di
bindt' otururken, bu sözleri ha • 
tırladı .Fakat, Haccaca, başkası -
na karşı sadakat göstermekten da
ha tehlikeli birşey yoktu ... Mar • 
yana bunu düşünememişti. 

- Ben halifenin gözdesiyim ... 
Bana el uzatmayın! 

Dedi. Haccac, kolunu İspanyol 
dilberinin omuzuna dolamak is • 
tedi... Maryana vezirin kolunu 
itti ve yanından çekilmek istedi. 

- Beni bırakınız ... Beni sara • 
ya halifenin yanına gönderiniz! 

Diye yalvardı. 
Haccacın birdenbıre di,'lleri gı

cırdamağa başlamıştı. O bir kere 
suratını astığı zaman, artık onun 
yüzünü kimse güldüremezdi. 

(Deı•amı var) 

İtalya - Almanya 
Görüşmeleri, 

Yazan: Ahmed Şükrü ES~ 
'bben~ 

Alman Hariciye azın Rı plD' 
rop, ansızın Romaya gittL pı r 
masinin şahsi temaslarla _idare;!' 
dildiği bir devirde bir harıcıye oı 
kilinin diğer hariciye veitılı r 
görüşmesinde hususi bir mana 
ramak beyhudedir. . 

Bu, daha ziyade mihver dip!O~ 
masisinin karşılaştığı mukave~r 
karşısında iki otoriter devle\tr 
riciyesinin fikir teati etmelc 1 I;I 
yacmdan doğmuş bir seyahat_ 0~, 
gerektir. Filhakika mihver şıı ~ 
ti kurulalı ilk defadır ki, Alrıı' , 
ya, ciddi bir mukavemetle ~~r. 

J<' "e şil~maktadır. Denilebilir ı ll 
mokrasiler cephesi bazı nokt• _ 
da taanruza bile geçmiş bulu0

" 

yorlar. iP 
Almanya ile İtalya arasıııd Jıı1 

münasebetlerin gizli kapaJclı ,., 
. k oır 

tarafı yoktur. Iki devlet, to ~ 
büyük devletler ve kendile'', 
müdafaadan aciz olan küçül< d'.. 

. e· 
!etler hesabına kazanç te".1111 ı# 
mek için ortaklığa girişmışle jjl 

Her ikisinin de istediği müJI'~ 
·çır 

olduğu kadar kısa bir zaman 1 ıJı 
de mümkün olduğu kadar 1\ 1 
kazanç temin etmekten ibaret~ 
Bunu yaparken şüphesiz hef ~1 , 
diğerinin aktif veya pasif ya! il' 
mına güveniyor. Binaenaleylı pi 
raflardan birinin' temin ettiili_

1 
,ı 

faat için karşı taraf da meıvı 
istiyor. Filhakika her ikisi de . 
menfaati biribirine temin eder~, 
ken, bunu istiyerek yapmıyol· 
sela Almanya Avusturyayı " 

mak istedi. İtalya bir olup b' ~ 
karşısında kalmıştır. Yahud 

1 

iş olduktan sonra bu ilhakı tıı>' 
etmiştir. Fakat şüphesiz ınE!11°'1. - ,.o 
kalmamıştır. Italyanın Arııa , 
luğu işgali de Almanyayı ıııeıl'r 
nun bırakmamıştır. Fakat b~b~ 
nin kazancına mani olma~ , 
iki mihver devletinin de işı'll 

•'!>' vermez. Biri Habeşistanın . u # 
kını temin ettiği için bu lıizrı'.,;l' 
mukabil, Avusturyayı alır. P.' ti' 
turyanın ilhakını temin eden ,., 
raf, bu yardıma mukabil isp_•~;.ıı 
da mefaatler t:ter. İspanya ışı 1 
yapilan maddi ve manevi yard ıf 
karşılık Çekoslovakya parçala0 

1 . e P 
Çekoslovakya parçalandı dıY ' 'i 
defa diğer taraf Arnavutluğu ıf 
gal eder. Böylece yabancılara t.l, 
şı cephe birliği muhafaza eıJı jl 
mektedir. Hakikatte AJrııaNV 
yalnız kazancın kendisi tarafıJI ıı' 
temin edilmesini, karşı tarafı~·{ 
talepte bulunmamasını ist ol 
gibi, İtalya da Alman iştihas1

4 
bu derece açık olmamasını jstıJ < 

Almanya bu şirketin daha ~oı' 
vetli ortağı olduğu için şiıııd',ı
kadar kazanc8ı. arslan payın.' 1 
mıştır. Bugün İtalyanın teııı 10W 
debildiği kazanç, Arnavutlu~ ;
ibarettir. Fakat demokrasiler "'Ji 
kavemet etmeğe başladıkl.a~ıJI ı/ 
bundan sonra kazanç temını .JI 
!aşmıştır. Hatta totaliter de' ~ 
!er, bu şartlar altında bir tıı.lıı" 
bile göze almalıdırlar. BinaC ti" 
leyh Almanya İtalyanın yard1 ı
na muhtaçtır. Belki de bu del' il 
talp bu yardımına bir fiat ıs~, 
etmek istiyor. Filhakika ital) &' 
gazetcl~rinin son günler iÇ'~ f 
yazdıklarına bakılacak olurs'· (1 

talyanın kendisini ağır p~Jı~ 
satmağa çalıştığı anlaşılıyor·. l 

Büyük devletler arasında!<' ıl 
nascbetler ne derece gergin ° ~ 
sa, İtalya dış politikası için '

41"' 
yet de o derece elverişlidir· il~ 
itibarladır ki İtalya, beynelfll;l 
nziyetin bu gerginliğinden 
fade etmek istiyor. .1 _______ /' 

Yeniden İstimla1' 
Edilecek Yerler 

Belediye ıstımlak komi>Y0~~ 
bu sabah toplanarak şehri!ll' ıJ 
muhtelif taraflarında yaP~1111b.t 
icab eden istimlak ~lerin111 ,ır 
programa bağlanması ıçin fş 
yete başlamıştır. ) 

Bu meyanda Atatürk kÖP:pıı 
iki tarafındaki meydanlar&. j1 
yolların da istimlak meseıesı 
den ge>irilmişti,. 



.. 
Güniin Meselesi: PO L 1 s \ Semt \ı~ ~ 

DeğiştirenOZOfU -
Işıkların Karartılması 

Ne Mene Bir Yazıdır ? 

..-"'\ 

Ve .. Mahkemeler Aileler Evlerde Kübik Eşya 
Ve Söndürülmesi. 

Tatbik Talimatname Evlere 
Ediliyor, Bir Gece Umumi 

Tecrübe Yapılacak 

E '" apartıınaıı, depo ve 
müesseselerde •ışıkların 

karartılması ve söndiiriil· 
llıeai. hakkındaki talimatna • 
Jnenin tatbikine başlanması 
ınünasebetile balkımızm bu 
taliınatname hükmünü öğren· 
llıeleri çok faydalı ı:örillınüş • 
tiQ. 

Bu sebeble; talimatname bil· 
liıınıeri evlere tebliğ olunmak· 
tadır. 

Öğrendiğimize göre bu iş bit
tikten sonra da tebrlınizde •ışık· 
!arın karartılması ve söndü • 
rülmcsi• için bir gece umumi 
Ve bilyük bir tecrübe yapıla· 

Kubbelerde 
Kurşun 
Hırsızlığı 

Beton ve Katranla 

eaktır. 

Diğer taraftan talimatamede 
kaydolunduğu sekilde İatan • 
buldaki umumi tenviratla ara· 
ba, otomobil, otobüs, kamyon 
ve diğer nakil vasıtalarının 
maskelenmesi işi de en kısa za· 
manda ikmal olunacaktır. 

Bu kabil vasıtalar ve muh· 
telif müesseseler sahihlerinin 
icab eden bükünıleri yerine ge
tirip getirmedik1tri de itina ile 
kontrol edilecektir. 

•Işıklan maskeleme• ıecrü • 
besi muhtelif zamanlarda mil· 
teadclid şehirlerimizde de ya· 
pılauktır. 

/A 
lm/ın Hariciye Nezareti -
nin naşiri efkôrı olduğu 
ileri sürülen bir Alman ga

zetesinde, Türkiyeden bahseden 
bir yazı çıktL 

Ne garib hadisedir. Anadolu 
Ajansı tarafından verilen bu ya
zı, İstanbul gazeteleriqde, türlü 
türlü görüş ve anlayış zaviyele -

rinin ölçüsile sütunlara geçmiş 
bulunuyor. Bir gazeteye göre, bu 

yazı müthiş aleyhimizedir. 

Ona göre serlevhalarla okuyu· 
cuya takdim ediliyor. Bir başka 
gazeteye göre, bu yazı bizim le· 
bimizedir. 

Ona göre ıerlevhalarla karilere 
sunuluyor. 

Bir gazeteye göre de, sadece bir 
ajans telgrabdır. Suya sabuna 
dokunınıyan •erlevbalarla neşre· 
diliyor. 

Fakat, acaba hakikat nedir?. 
Bu yazı ne •mene• bir yazıdır. 

Bunu, İstanbul gazetelerinden 
öğrenmek kabil olamadL 

BURHAN CEVAD 

Seyyahlar için Yeni 
Prospektüsler 

Malum 
Usulde 

Bir Manita 

Paralar 
Vezneye 
Girdimi? 

-----

Gittikleri Yerin Nufus 
Kütüğüne Yazılacaklar 

1 Halkımızın kazalar dahilinde 
yapacakları •yer değiştirme• mu
ameleleri hakkında dün Dahiliye 
Vekfiletinden nüfus müdürlüğü
ne bir Emir gönderilmiştir. 

Arap Sabri ile Yeni Bir " İhtilasen 
Arkadaşı Mahkemeye ZimmetePara Geçirme,, 

Bunda ailelerin doğum, ölüm, 
evlenme ve boşanma vak'alarını 
kolaylıkla kayıd ve takib edebil
mek ve gerek intihab ve gerek as-
kerlık muameleleri gibi nüfus İŞ· 
!erile alakadar olan diğer mua -
melelerini yürütebilmek için nak
lihane ettikleri yerlerin nüfus kü
tüklerine yazılmaları bildirilmiş
tir. Şimdiye kadar yapılmıyan bu 
kabil nak1ller badema muntaza -
man kaydedilecek ve usul ittihaz 
olunacaktır. 

Verildiler Davası 
Manitacı Ars b Sabri o gün pek 

şık giyinmişti. Üstünde yeni ve 
lacivert bir elbise, ba~ında melon 
bir şapka vardı. B~yaz gömleğine 
güzel bir kıravat bağlamıştı. Siyah 
ayakkabları yeni boyanmıştı. E -
!inde de zarif bir baston taşıyordu. 

Köprüde meslek ;; rkadaşı Veh
bi ile buluştu İki arksdaş bir ke
nara çekilerek kısa b>r mıiddet ko
nuştular. Sonra İstanbul tarafına 

geçtiler. Sirkeciye geldikleri za
man Arab Sabri arkada~ından ay
rıldı. Vehbi de on•ı sekiz on met
re geriden takib etmeğe başladı.. ! 

Bir aralık bu iki mantarcının 

Bazı mükelleflerden tahsil ettiği 
paralan vezneye yatırmamak su
retile ihtiliıs?n zimmetine para ge
çirmekten suçlu, ith"1at gümrüğü 
eski muhasebe katiblerindcn Vec· 
di oğlu Mecdinın muhakemesine 
dün Ağırcezada başlandı. 

Dünkü muhakemetie sorguya çe· 
kilen maznun Mecdi. suçunu in -
kfır etti. Vazifesinde suiistimal et

mediğini ve harıroen tahsil ettiği 
parayı tamamen vrzneye yatırdı
ğını söyledi. 

Mecdiden sonra birkaç şahid 

İşci, Patron 
İhtilafları 

Mümessillerin Seçimi 
Ayın 15 inde Bitirilecek 

dinlendi. Bularndan gümrük mu- İş verenlerle işçiler arasındaki 
hasebe şefi Hamdi JU iladeyi ver- ihtilafları halletmek üzere hazır
di: !anan projenin tatbikatından ol-

vinde şık bir kötüphane , .e 
güzel cildi'. ~ilahlar gor~n 
çocuk, tabıatılc ok\ıı. aga 

karşı bir alaka ve sempati du' a • 
caktır. Eskiden münevver nildcr
de bir kütüphane odası, bü)iik, 
camlı bir kötüphane ,.e içinde mun· 
tazam sıralanmı dld cild kitablar 
bulunnrdu. 

Fakat, bugün ... 
Bugünkü avler cidden acıklıdır. 

Küblun denen acaib zevk hakim 
oldu olalı, evlerin içini garib bir 

takun eşyalar kaplamağa ha ladL 
Fakat, dikkat ediniz, bir salon, bir 
yemek odası tertib eden ev sahibi, 

bir takım çürük çarık ve daya • 
nıksız boyalı tahta parçalarına a· 
vuç dolusu para verirken, kitab 

koyacak iki raflı bir etajer ~· aptır· 

mağı asla batırma getirmenıi~tir. 
Münevver geçinen, modern, 

batta lüks bayat yaş:ıdığını iddia 
ve ve"hm.eden kaç ailenin C\:İnde, 

bugün bir kütüphane 'ardır?. Za· 
rif kütüphane raflarının, tanı ar· 
.kasından görünen güzel eildleri, 
bugün yerlerini kriı>tal bozması 

camlı kübik büfenin raflarına di
ıı:ilm..iş likör şişelerine terkettiler. 

Bii{es ve likörü olmamak müt
hiş ayıp sayılıyor da, kütiiphane 

hatıra bile gelmiyor. 
' Ciıvanması Düşünülüyor 

Romorkörler 
Ve Tarama 

Gemisi 
Gelecek Aylar içinde 

Tezgaha Konacak 

Seyyah mevsimi münasebetile 

turing kulüb idaresi bu sene ha· 
ricde geniş bir propaganda faa • 
liyetin~ girişmiştir. 

arasına Hüseyin isminde bir zat 
girdi .. Arab Sabri &rkadaşının blı;.. 
işareti üzerL'le de•hal cebinden, 
içinde eski çarlık R11.>-yasına aid 

birkaç ruble bulunan zarh çıka
rarak yere attı ve yoıuna devam 
etti. 

•- Noksan tah~ıl ~dilmiş olan mak üzere bütün iş müessesele
resimlerin noksan kalan kısımla - rinde mümessillerin seçilmesine 
larını, yani Ankara tetkik idare - devam olunmaktadır. Seçimler bu 
since, eksik gösterilen miktarı talı- ayın 15 inde nlhayctlcnccek ve 
sil etmek vazifesi muhast'bcciye mümessiller İstanbul iŞ dairesine 
aiddir. Ancak muha<ebecinin mu- bildirilecektir. 

Evierımizde kiitüphane yap • 
mak, güzel cildli kitnblan raflara 

sıralamak ve bu urcUe çocukla • 
rımıza lcitab zevkini vermek an· 

Şehrimizde bulunan gerek ev· 
Ca:ıa ve gerekse belediyeye aid 

birçok medrese, cami ve çeşme gi· 

bı eski eserlerin kubbelerinin ü -

lerinde yapılan kurşun hırsızlık

laruun bir türlü önüne geçileme
lnektedir. 

Bu yüzden hem hazine zarar gör
inekte, hem de tarihi kıymeti olan 

bi~k eserler hara b olmaktadır. 
Geçen seneler içinde Üsküdar ve 

1stanbul cihetindeki bazı camile

rin üstündeki eski kurşunlar çı -

Carılarak müzey nakledılıniş ve 

Yerine de beton ve katran sıva • 

boarak bir hal çaresi bulunmuştu. 
Son günlerde bu kabil hırsızlık· 

latııı tekrar artması üzerine bele
diye, zabıta ve imar şubesi nezdin
de teşebbüslerde bulunmağa ka

lllr vermiştir. 
lColayca sökülebilecek olan ba· 

ı:ı lnedrese ve mebanideki kur

IUnlar kaldırılacak ve yerine de 

betan ve katran sıvanacaktır. 

~mleketimizdeki limanların 

ıslahı işlerinde kullanılmak üzere 

Deniz Ticaret Müdüı lüğünün yap
tırmakta olduğu romorkör tarak 

gemisi ve diğer tesisatın projeleri 
tamamla'nmış ve muhammen be

delleri tesbit edilmiştir. Projeler 

bugünlerde Vekalete gönderile -
cektir. 

Vekalet mezkur gemi ve mal -
zemeye aid parayı bu seneki büt

çeye koyacağından gemiler inşa

ata başlanmak üzere önümüzdeki 

aylar içinde tezgMıa konulacaktır. 

-o--

Beş Milyon 
Nerelere 

Sarf edilecek 
Şehir Meclisinin Dünkü 
İçtimaında Görüşülen 

Meseleler 

Bu cümleden olmak üzere ku
lüb İstanbul, Ankara, Bursa, İz· 
mir ve Edirneye aid olmak üzere 

muhtelif lisanda yeni prospektüs
ler bastırmış ve aynca da şehri

mizle Ankara ve Yalova için mü

teaddid afişler tevzi ettirm' şL'". 

Bu meyanda Mısıra da bilh~5sa e
hemmiyet verilmişt..r. 

Almanya 
Meyva 

Bol Kuru 
Alıyor 

Bazı Alman firmaları ticaret o
dasına müracaat ederek külliyetli 
miktarda kuru meyva alacakları
nı bildirmektedir. Almanların bil

hassa son seneler zarfında kaysı, 
dut, erik ve sair meyvaların ku· 
rularından yaptıkları talebler git
tikçe artmaktadır. 

Söylendiğine göre Alman hü • 
kfuneti bu meyvalardan marma

lat imal ederek stok yapmaktadır. 

Biraz sonra Hüseyin zarfın ya
nına gelince durdu. Eğildi, ve zar
fı yerden aldı, ceketinin iç ceb
lerinden birine koydu. Bu sırada 
mantarcı Vehbi Hıiseyine sokuldu 
ve gülümsiytrek: 

- Yerden aldığın zarfta ne var-
du: 

Diye sordu. Hüseyin · 
- Bakmadım, dcdı. 

Vehbi kirli ve ça•pık 
göstererek, sırıttı: 

- Hiç insan bulduğu şeyin ne 
olduğunu merak etmez mi? dedi. 

Hüseyin e~bindPn zarfı çıkardı 
Vehbi zarhn içindeki rubleleri gö
rünce: 

- Bunlar, dedi. İngifü !ırası .. 
Bir tanesi altı lira .. Sarraflara gö
tür, orada Türk parası ile de
ğiştir .. 

anesiııi de t~is etmeli;iz. 
amelatı yevmiye ile ışt;gali sebe- Seçim işleri nihayet bulduktan 

11:.EŞAD FEYZi 
bi ile, mükelleflerd~n gidip para sonra çıkacak ihtilafları bu mü - _ 
tahsil tmesine imkh olmadığı için messiller bizzat patronlarla ve ya

muhasebe katibleı inden birini bu hud vekillerile temas ederek işçi· 
işte istihdam edebilir. Bizim mu· !erin lehine halletmeğe çalışa -
hasebcci de kendisir e itimad et - caklardır. 

Jandarma Genel 
Komutanı Şehrimizde 

tiği maznunu bu i~le vazifelendir- --------------! 
mişti. 

Kendilerinden p.ra tahsil edi
len kimseler <.> miıkbuzlar verilir. 
Bu makbuzla'rın di:> koçanlarında 
tahsil5.t mikt:m göst<Tili:r. Ve tah
silat müzekkeresi doldurularak 
vezneye yatırılır. 

Maznun hakkındakı tahkikatı 

ben yaptım. Vezne odterlcrini ve 
tahsilat müzekkerelerini tetkik 
ettim. 

Mccidin zimmetine geçirdiği ld· 
dia edilen paranın vezneye ya -
tmlmadığını anladım.• 

Bazı şahidlerin de çağırılarak 

dinlenmeleri için m.ıhakeme ha
ziranın ikisine bır~kıldı. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Feshane fabr•kasınaa çalı -
şan Cemal Şermin fabrikada ~·
!ışırken dikkatsizlik neticesinde 
elini makineye kap!ırmış ve üç 
parmağı kesilmiştir. C mal has • 
tahaneye kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

* Arabcamiinde oturan Ham -
di adında biri kendıni bilmiyecek 
derecede sarhoş bir halde sokak· 
ta bağırıp çağırdığından yakala -
narak mahkemeye Hrilmiştir. 

Jandarma Genel Komutan. Ko -

general Cemil Cahid hır teft..ş se

yahatıne çıkmış , . evvelk. güı: 

İzmire gitmiştir . 

Oradaki jandarma k.taat.'lı tef· 

tiş eden komutan dün •Tarı• va

purile şehrimize gelıııiştır. 

Birimiz in Derdi 
Hepimizin Derdi 

A 

Ama Şarkıcı Yardım 
istiyor 

Belediye Bir Ekmek 
Fabrikası Yapacak 
Ziraat enstitüsünün ekmekçilik 

Belediyenin Belediyeler banka
sından borç alacağı 5 milyon lira 

ile neler yapılacağı, dünkü şehir 
meclisi içtimaında gi.ııüşülınüştür. 

Bir Haydut Öldürüldü 

Bu esnada önden giden Arab 
Sabri döndü. Onların anına geldi 
Parasının çalındığını v~ kendile • 
rinden şüphe ettiğini söyledi. Ev- onn durdurdu. Meseleyi sordu. 
vela Vehb inin üzerini aradı, son· Hüseyin anlattı . Komıser muavini:, 

* Nalıncı yokuşunda oturan 
Said adında biri sokaktan geçer -
ken üzerine fenalık gelerek düş
müş, biraz sonra da ölmüştür. 

Evvelki ıiuıkü &'<ı&&t-lemiıirı rö
portaj aUtanunda .anı.a. q,rk.Jcı -
ll!JJI _.. paruu ~· bir 

7aı.ı ~ık.auştı.. Bu 7auda ınevdll 
bahsedilen vatandaş, dün mattıa
amtz:>. &'eldi. Yazıdan dola1ı mü
Wıaıısls oldııfunu söyledlklen 
8Dlll'&, cödertaia aaal kör oldu
tunu, ba$1Ddan l'eten dtrdlt ma· 
ceruı anlattı. Kaaımp-da Ha
CJbüsrev mahallealnde Kankardef 
•kaimda 4. numaralı evde ota
nn Te bma.I Seytt Göraez olan bu 
vatandaş, resmi makamlardan 7ar
Em istemekte, se-sinin cUzel ve ken 
dls:lDin müdle müstald olduiuao 
iddia etmek ledir. 

llrofesörü lstanbulun ~kıIM!k derdi 

hakkında 15 sahifelik bir rapor ha

ıırJıyarak Bclediy~~ e göndermiş
t' ı.r. Bu raporda derhal bir .ekmek 

fabrikas1> inşası lüzumlu görül • 
~~dir. 

Aırni fikre Beled 'ye de iştirak 
l!ltiğinden Belediyeler bankasın • 

dan borç para alınır e.lınmaz !s
iaııbulda modem ,,~ büyük bir 

' elonek fabrika~!> 
laııaeaktır. 

inşasına baş -
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Janet, iki gün soma. mağaza -
!ardan öteberi satın alarak eve dön
düğü zaman, kendisini karşılıyan 
Bıınesi dedi ki 

- Kont seni birkaç defa aradı. 
Çok telaşlı bir hali vardı. Git, ~
lllen yanına çık! Bakalım, neler o
luyor? İşte b~k yir.e zil; çaldı. Be
lli çağırıyor. Haydi yavrum, koş. 
lı:oş! Benden evvel s~n çık! 

l<ont Jan, mer<Lveııın yukarı 
başında lıekliyordu. Yüzü kıpkır· 
lrıuı idi, gözleri p:ırlıyordu. 

- Neredesin Janet? dedi, ni • 
hayeı gelebildin ı Sana haberle • 
l'lın var. Zaferin gemıni artık eli· 
lrıize geçirmiş bulunuyoruz. Löbel 
bu akşam yemeğe gelecek. An • 
llenize haber verdim. Tam bir 
l<ontese yakışacak surette güzel
le,menizi istiyorum. 

Dün anlaş:ldığına göre bu pa

ranın 3 milyon lirası ile istimlak 
işleri hallolunacak, 1 milyon lirası 

Belediye namına alınacak otobüs

lere garaj ve atelye inşasına, 100 

bin lirası süt fabrikası yapılma -
sına, 10 bin lirası tPm>zlik işlerine, 

500 bin lirası da ekmek fabrikası 
inşasına sarfolunacıı.ktır. 

Belediye reisliği icabında fasıl
lar arasında münaka!P yapabilmek 
için de dünkü şehir meclisinden 
salahiyet istemiş v•. almıştır. 

- Niçin bana bugiin Kontes 
diye hitab ediyorsunuz? 

- Çünkü yavrum, Löbel öyle 
olıır olmaz insanlarla konuşan a
damlardan değildir. Moranla da 
öyle konuştuk. '3iz bir Kontes o
lacaksınız. Ben de akrabanızdan 
biri. •. 

- Evet amma, kocam yerine 
kimi göstereceksiniz? 

Kont kollarını salladı: 

- Adam .sende! dedi, onu dü
şünür, bir kolayını buluruz. 

- Haber verdiğinize iyi ettiniz. 

Bir gaf yapmamak için kocamın 
kim olduğunu bilmem lazımdır. 

Kont Dubarry J an eti tuvalet o
dasına kadar götürdü. Sanki ye

ni başlıyan bir artisti sahne için 
giyindirmeğe çalışan bir rejisör 
yamağı gibi, bütün dolabları açtL 

Genç kadının tuvaletini yapmak 
üzere bir kuva!ör getirtti. İki sa

at tuvalet odası ile ziyafet ye -

Adam öldürmek, ev basmak, 
yol kesmek ve şekavetten suçlu 

olarak 3 senedenberi aranmakta 
olan bir haydud nihayet evvelki 
gün jandarmalarımız tarafından 

yakalanarak bir müsademede öl· 
dürülmüştür. 

' Ayvalık, Bandırma, Balıkesir 

ve Dikili taraflarında pek maruf 
olan bu şakiyi evvelki giin Ber -
gamanın Kesik boğazında jandar
malarımız sıkıştırmışlardır. 

Fakat azılı haydud hemen si.IA
ha sarılarak mukavemete başla • 
dığından kısa bir müsademeyi 
müteakib öldürülmüştür. 

ra da Hüseynin ceblPı ini karıştır- _ Onları tanıyorum, bugün 
mağa başladı. İçinde rubleler bu- mutlaka kendilerini yakalıyacağım 
lunan zarf ile beraber bir de para dedi. Ve sözlerine iliıve etti : 
çantası çıkardı. Arab Sabri bu çan- _Akşam üstü Emlııönü merke-
tada para bıılunduğunu zannede- zine gel! 
rek, alınıştı. Halbuki çantada Hü- Hüseyin, komisc• muavinine te
seynin bazı kıymet!: mektubların· şekkür eder~k. yanından ayrıldı. 
dan başka bir şey yoktu. İçinde pa- Manitacı Arab Rahi ile arka
ra bulunan çantayı Arab Sabri al- daşı Sarı Vehb inin muhakemesine 
mamıştı. dün asliye üçüı.cü C<!zsda devam 

İki manitacı yanı.'ldan uzaklaş- edildi. Dünkü durı:~mada komi -
tıklan sonra ancak, Hüseyin, oy- ser muavıni Fahri Şahid sıfatile 

nanan oyunu anlıy~l'ıildi. Arka - sorguya çekildı. D:ıv&rı Hüseyi -
!arından koşınağa başladı. Fakat nin de dinlenmesi içın muhakeme 
biraz sonra bir kom;ser muavini başka bir güne bırakıldı. 

· ~Mah'~lle . S{>\<ağınd~n,' Saray~ ! 
'.-·. . . ' : . ' • ~ . . ' ' ' l,: 

.;. l . . . MADAM DUBARRY .. 
1 • ~ ); ' 

; .• 

meklerinin piştiği mutfak arasın
da mekik dokudu. 

Sofra zamanı yaklaştığı zaman, 
ağır bir tavırla Janetin odasına 
girdi. Genç kadın muhteşem tu
valetini ikmal etmek üzere idi. 
Alnı kirışmış bir halde uzun uzun 
genç kadına baktı. Yavaş yavaş 
alnının kırışıklıkları zail oldu. 
Sonra iki ellerini havaya kaldı • 
rarak: 

- Ne kadar güzelsin Janet! de
di, şu halinle ne kadar ilahi bir 
kadınsın. Eğer Löbel sizi görür de 
ayağınıza kapanmazsa, bu adamı 
herhalde asmak lfızım gelır. 

Tam o sırada kapının eşiğinde 
bir hizmetçi belirdi: 

- Haşmetıneab hazretlerinin 
baş dahiliye müdürü ile Mösyö 
~oran geldiler. 

İri yarı Morarun yanında kısa 
boylu, prokalı, sipsivri, fakat ga
yet iyi giyinmiş bir adam vardı. 
Zayıf parmaklarından birinde iri 
bir elmas parlıyordu. Bakışları 

ciddi ve sertti. J an et, bu bakış • 
!arın kendi üzerinde soğuk bir 
bıçağın teması gibi hissetti. Fakat 
Löbel genç kadını görünce, bir
denbire değişmişti. Tavırlarına bir 
yumuşaklık gelmişti, dudakları 

hafifce titremişti. 
Moran gayet hürmetkfırane bir 

tavırla: 

- Azizim Mösyö Löb~l. dedi, 

s~ gökten yere inmiş bir melek
le karşıl:/jıracağımı söyleddğim 

zaman, hata etmiş miyim? Doğ
rusunu söyleyiniz. 

Löbel eğildi: 
- Kontes hazretlerini doğrusu 

bir tahta !Ayık ııörüyoruın. 
Bu söz karşısında Kont Dubar

rynin keyfinden iki ağzı bir yana 
gelmişti. 

Döbel sözlerine devam etti: 
- Siz dünyanın en güzel bir 

yaradılış nümuneslsiniz, dedi, öm
rümde böyle bir kadın hüsnü ile 
karşılaştığımı hat1>lıyamıyorum. 

Halbuki dünyada hiç kimse be
nim kadar en güzel kadınlarla kar
§ılaşacak mevkide değildir. 

Yapılan muayen neticesinde 
Saidin kalb sektesınden öldüğü 
anlaşılarak gömülmesine izin ve
rilmiştir. * Balatta Kfıtibmuslihittin ına
lesinde Terzi sokağında 6 numa
ralı evde oturan Salahattinin bir 
yaşındaki çocuğu Nimet odada oy
narken mangalın üzerine düşerek 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. * Şoför Mustafanın idaresin -
deki 3909 numaralı otomobil Be
yazıttan geçmekte iken Reşad a
dında bırine çarparak lb~ından 

yar alanuştır. 

Kont Jan ilave etti: 
- Yalnız karşılaşacak değil, ay-

ni zamanda gösterebilecek bir 
mevkide de değildir. 

Fakat Löbel bu sön sözden kas
dedilen manayı anlamamazlı klan 
geldi. Janeti tepeden tırnağa ka
dar süzüyordu. 

Yemek epeyce uzun surmüştü. 
Kont Jan mümkün olduğu kadar 
sevimli görünmeğe ve misafirle
rini memnun etmeğe çalışıyordu. 
Fakat sıra tam şaraba ve çereze 
geldiği zaman Löbel saatine bak
tı ve mühim bir randevusu oldu
ğünu söyliyerek, sofradan kalk
tı, genç kadını hürmetle seJ.Bm -
lıyarak, kapıya doğru yürüdü. 

Aradan iki giln geçti. Löbel' • 
den biç ses seda yoktu . .Janet de 
herhangi bir hırber gelmesine pek 
o kadar hevesli değildi. Hatta ha
ber gelmeyi i kendisini hiç de üz
müyordu. Fakat Kont Jan Du-

Bu vatandaşın vaziyeti le~ 
edilerek yardıma lbıJı: olduğu aa
laşılı:rsa, alilladarların. bu yardı
mı ya_.p ~_..._, 

timld ederiz. 

barry'nin endi~eleri her gün biraz 
daha ziyade artıyordu . 

Üçüncü günün sabahı, seyyar 
sebze sat:cılarının sesleri daha 
yeni yeni du ~ulduğu sır1urda, 

kapıda görünen hizmetçi, sa.ray 
baş dahiliye müdü• ünün sı.londa 

beklemekte olduğunu, ıı:ıada:nın 
kendisini kabul edip edemiyece -
ğini sorduğunu haber verdL 

J an et pek gafil yakalanmıştı. 

Tuvaletini düzeltecek kadar bile 
vakit yoktu. Hemen aynanın kar
şısına geçti, üzerindeki elbıseye 
şöyle bir çeki düzen vrrdı; 

_ Söyleyiniz, buyunıunlar! de

di. 
Löbel o zamanın adeti muei • 

bince, hemen arkasından genç 
kadının yatak odasına girdi. San
ki küçük bir prensesin uykusun
dan uyanmasını bekliyen sevgili· 
si gibi ... 

(Drı-amı ı;ar) 
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RADYODAN SİNİRLENEN DELİ HÖK Almanya'nın Düşündüğü 

Plan Nedir? 
& merlka c••elelerlnd_e okundu

~ ftı.Da ıröre Ulah hüldimeU da

hilinde Tole felırlnde luhaf bir elna7el 
olmuştur. Fecl ve tuba.t! Blr adamın 

ndyosu val'DUf. bunun tanıdıkların -
dan Coro isminde elll dön yqlanncla 
bir adam da onun radyOliuna çok sinir-

FERAGAT 
Berlin-Roma 
Aralarında 

Mihveri Kendi 
lş!eri Paylaşmışlar 

Garb Matbuatına Göre Vaziyet 

Hitler Alman yüksek kumanda heyeti erkanı ile bir sofrada 
• 
ı talyanlar A!rnavutluğu alalı 1 
kırk, kırk beş gün oluyor. Ar 

navutluğun zaten 927 denberi 1-

talyanın nüfuzu altına girmiş ol
duğu. onun için 31 man 939 cu -
ma günü, - paskalyeder.. evvelki 

Bugün SÜMER sinemasında 
2 büyük ve güzel filim birden: 

1-TAVSİYE MEKTUBU 
ADOLPHE MENJOU ve ANDREA LEEDS 
tarafından oyn~ Fransızca sözlü büyük Bijk filmi 

2-SON SİPER 
Albn sesli Kovboy BOB BAKER'in zaferi 

1 Zengin ve alikabahş bir program bugün saat 1 ve 2.30 da 
tenzil.ltlı matineler. 

Meşhur Centilmen Hırsız: ARSEN LUPEN 

Bu hafta s A R A Y sinemasın~a 
Fransızca sözlü 

ARSE~J LUPEN'in DONOŞO 
Filminde kadınlan teshir ve erkekleri kıskanç ediyor. 

Bq rollerde: 

MEL VYN DOUGLAS ve VIRGINIA BRUCE 
Hareketli.- Eğlenc.,Ji._ EsrBTengÜ: ve hadiselerle dolu bir film. 

İliveten: FOKS JURNAL en son dünya baber1eri. 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

cuma - oraya asker çıkarmış ol
makla zaten büyük b:r değişik -
lik olmadığı noktaı nazarını mü -
dafaa edenler ne derse desin o 
gündenberi ortalık yatışmamış 

bulunuyor. 
Arnavutluktan senede 300,000 

ton petrol çıkaracağını hesab e -
den İtalya sulh zamanındaki pet
rol ihtiyacını yarı yarıya temin 
etmiş oluyor. Hadiseler birbirini 
nasıl takib ettı: 

Franko hükumeti de Bolşevık
liğe karşı mücadele ismi verilen 
Alman - İtalya - Japon muahe -
desine lspanyanın i§tirakini ka
bul etti. Bunun arkasından Arna

vutluğun İtalyanlar tarafından iş
gali geldi. İngilizler gerek İspan
yanın hareketinde ve gerek Ar -
navutluğun malum şekilde işgal 

dilmeiş olmasında Almanyanın 

evvela Avrupaya, sonra da dün
yanın diğer yerlerine hakim ol -
mak planının tatbikatını görü -

yorlar. Şöyle ki: Aı navutluğa İtal
yanlar girirce Yugoslavya çtm
berlenmiş, Balkanlar tehdid altı

na girmiş, Bu!garistana karşı İ
talya tarafından tazyik imkanla
rı artmış, Seliır.ik yolu tehdid al-

• tına düşmüş. Avrupanın bu cihe-
tinde bunları yapm3k rolü Ser -
!in - Roma miiıverinde İtalyanın 

(Devqm• 7 inci sayfada) 

- BUGÜN 

MELEK ÇiFTE NiKAH -

leııJyonnq. NJha7et o hale •el.mit ki 
Core 9u iddiada bulwunaf& bqlaDUf: 

- Benlm kafama onun radyosun
dan bir l&lum te7tanlar rellp ırlrlyor
lar! •• 

Bir rün rad70 sahibinin ölüsii bu -

lunuyor ve tahkl.tat l'Öster(Tor ki ka
fasına ıeytanlar ı-irdlitnı söyliyen a. 

dam ırtlm1', radyo ııahtblnt öldürmüş

tür. ÖJd&irüJen adam yelml.f bir 7&1-

larında lmif. Kalllın mü$ahede allına 

alınarak muayenesi neticesinde aklıD
da kusuru oJdufu anlatılnıı.ttır. 

KISKANÇ AŞIK İLE -----
VEFASIZ KIZ 

Yine Amerika l'azete1erlnde okun

dniuna «öre Nevyorkta bir delikanlı 

polise müracaatla scv&lllttlnl o1dUrdıi

f-unü &öylemlş, hakikaten ylrml altı 

:raşlarında Eli:ıabt·t lsmhıde bil' kız.u: 

OldurUldtitu anlalılml!;ıhr. 

Katil ıişık heyecanlı bir snr«~tte ver

dlii ıradesindt.'. şoyle dcmLjtlr: 

- Çok cü:ıf'l 7amonlar reçlrdik. Blr
blrımi.zle ceçt:n yaz tanl!;ımıı;lık. Fa -
ka.t sonra artık benimle konu!fmak ls

tenıediı;-lni anhyordum. &,ka. blrislle 
tanı.şmısh. Beh de son derece kı:otka

ocyordum. Keııdhine ondan vazg"t'Ç • 

mesini. heni sevn1e-slnl SOylrdlm. Red
deUi. Ben de tabanca Ue onu öldıir· 

dilin. 

ON SEKİZ SENELİK PAPAGA..'I 

İnc-ilt-f'reye &'Clenll"rin bf"raberlt'rln· 
de pap:ıgan ı-etirmelt'rl ya.sak olmuş. 

Karı koca olar .. k ceçf'nlerde ı\Jmaıı -
yadan c-elf'n bir çilt l'ahurlinln yanın
da hir de papa.fan varmı!f. l:'ahudi aile 
İnı-lltf'reye l'Cllr ıelmez kendilerine 

papağanın kabul edllmiyef' !i sOylen .. 
m.1'· Bunu l$111nce karı ltoea attamata 
başlam.a1lardır. 

Jako adını verdlklert papafandan ay .. 
rdamıyacaklarını ıııöylemlşlerse de din
lenmemiştir. Kadın diyor lr.t: 

- On sekh ~enedenberl Jako bl .. 
zlmle beraberdir. Ktndislne almanca 
ve biras da ın.-nlıce üirettl.L 

Jako C"ümrük memurları tarafından 
alıkonmuı-ve onlar ıanrından bakda
e&khr. Eter aahlblerl in.suıereden , ... 
kıp g-ldecelt olurlarsa papatanı alıp rö
türeceklerdfr. Bunlar üç ay sonra Fl
Ustb.e 701lan ... caklarnrut .. o zaman ku
•u alıp rötüreceklerlnl düşünerek iten· 
dllerinl teselli edlforla.r. 

Acele ediniz ! 
Beyoğlu İstiklal caddesınde Sa
kar~ a s;neması karşısında 

MOTOLA 
GÖMLEK 

ticarethanesinin 
Şimdiki dükkanının terki hase
bile ve Ticaret Odasının müsa

adesile yapmakta olduğu 

Tenzilatlı satışından ilk 
günlerinden istifade 

ediniz. 
· En ıyi cins bütün stoklarını re

kabet kabul etmez fiallarla el

G 
,üzel bir köylü kızı sevdim. 
Onu, bundan on üç yıl ev
vel, Anadolunun küçük ve 

şirin biı· köyünde tanıdım. 
O se.1e, bu köye yarım saat me

safede bulunan dayımın ç:i!tliği-

ne yazı geçirmek için gitmiştim. 
O zaman daha pek gençtim. Yir

mi beş, yirmi altı yaşlarında an -
cak vardım. Hayatımın en güzel 
çağını, altın mevsimini yaşıyor -
duın. 

i LAN 
Mukaddema Bahçelcapı T~ Han ittisalinde 34 nu

maralı mahalde ve halen Liman Hanı altında 7 numarada 
Itrıyat vesair müstahzarat ticaretile iştigal eden Eczacı 
Hasan Hassanın konkordato hükümlerinden istifade 
talebile vuku bulan müracarb İstanbul İcra Tedkik 
merciince muvafık görülerek mumaileyhe iki aylık 
bir müddet itasına ve benim de konkordato komiseri 
tayinimc 3.5.1939 tarihinde karar verilmiş olduğun
dan mumaileyh bor.;lu zimmetinde a acak iddia eden
lerin hu ilinın intişarı tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde ve pazarlardan maada her gün saat 10 dan 12 
ye kadar Yeni Postahane arkası Türkiye Han 14 nu
maradaki büroma vesaik ve delıiili müshitelerile bir
likte müracaatla alacaklarını kaydettirmeleri lıizımgel
diği ve hu ilan hilafına hareket edenlerin konkordato 
müzakereı:ıinc kabul cdilmiyecekleri İcra ve İflıis Ka
nununun 292 inei maddesi mucibince ilin ve ihtar 
olunur. 3141 

-
Eczacı Hasan Hassan 

Ko ıkordato Komiseri 
A vu.kat Ekrem Kulen 

~ 
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1 LilE .. 'SiN"EMhmASı 
Bu hafta da bir bayat romanı yaşatıyor: 

ViViAN ROMANCE - RENE SAiNT CYR 

Aynca Paramunt Jürnal dünya haberi eri ve Ankarada Çocuk bayramı - MiUi tenzilat l ı ( K A o 1 N l AR H A p i s HAN [si J n de 
Şefimizin miniminilere iltifatları ·--------mııdı/I. Acele edı" niz ! B .. 1 2 30 d t "l'tl halk t" 1 . T 1 43595 im••••••••••- ugun saat ve . a enzı a ı ma ıne erı. e : 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 11m1111•••ıi •mıİlıılıı•ılıı•ıııiıı .. •••••••ı••••••••••••ıiiJ 

=====:::.==========~~~~~~~~~~~~=======~===== Çok yazık!. • - Oooh sevgilim!. 

Diye kapıdan çıkmak ls:iyordu. Fazılın yal - y o s A Ve ikinci sözü: 
varması. Güney!n: - Görd;l., ya. yine nasıl bayıldım~. 

- Hayır. Demek old·ı. Fakat, o uyanırk~r. Güneyin kaş-
Demesi dAkikalarca sürc!ü. Fı:.zıi en son bir !arı yine çatılmış . suratı solmuş. se5i katılaşmıştı. 

ürperm•, titreme içinde dili tutula tutula: Doktoru., bu sözlerine karşılığı: 
•
------- No. 152 ·--·- 'iazan· ETEM İZZET BENİCI': ·--··--· - Sen gidersen Güney bı>nim bur&da ölümü - Seni bayılmış bırakıp gitmek insanlık duy-

' 
bulurlae. Acı bana karıcığım. Artık sinirlerimin zılın başına geçti, onu uğuşturmağa, yuzune su iki kafuru şırıngası yapmak, birka~ damla nevrol gularım1 sığmdzdı. Onun için gitmed•m. Artık iyi 
dayanıklığı kalmadı. dökmeğe, yakasını gömleğinin, içliğiııın düğı;ne - içirtmek, kollar;,, boyun damarlarır.a masaj yap- oldun. Ben gidiyorum! 

DeJı, bu deyişle beraber yere c!i: çöktü, karı- terini çözmeğe başladı. Garson geldiei vakitte de: mak bu ışin yeteriydi. Doktor da on:ı yaptı, Fazılı Demek oldu, yine Fazılın yan:ndan ayrıldı, 
sının iskarpinl1 ayağına sarıldı: - Koş bana hemen bir doktor ~aı;ır.. yatdğım yatırdı kalbini dinledi: yine şapkasım başına geçirdi. Yine kapının yolunu 

- Ayağını öpeyim beni bağışla! Emııni verdi. Kollarına ve cö[!~üne masaj - Biraz sonra açılır! tuttu. F~zıl bu sefer: 
Ban~. kıyın~ Güney. yaptıkç~ Fazıl b:raz açılıyor, Güney de kendi ken- Ded:, gitti. Sahiden de Sahiden de doktorun - Kadın senin bana hiç acıman yok! 

Ve iıunJ.r sanki son sözleri oluyormuş gibi disine: gitmesinden ü~ dört dakika sonra Fazı; açıldı. Bu Öldiı: de kurtul bari.. 
olduğu yere çöktü kalc!ı. Fazıl gerç•kten bayıl - - A .. B'iy Fazıl. Paranı pulunu benden ne açılış ta tuh3Itı. Korkulu bir rüya görenlerin çır- Diye yabktan fırladı, yine onun kapıyı açma-
mıştı. Tıpkı tıpkısına yurtta bayıldığı gibi. Hem de saklıyorsun?. Ben onları öğrenır.~k için az mı pınarak uyanır.ası gibi kollarını aç .. :o<:ı., silkine ğa uğra~an elini yakaladı, h•zla ç<>ktl. Deminkin-
daha kötiı, daha ağır. Ağzınd&n sa:yalar geliyor; bankaları dolaştım. Sana yakışan onları kasana gö- silkine, ürpermeler geçire geçıre. den tek ayırdımı Fazılın btı kez öfkelı, toksözlü, 
k;ıllarını, bacaklarını gere gere yerd<> çırpınıyor- türüp s~klam•k değil, bana getir:n•k: Nem var, Ve: kesin olması idi. Güneyi, erkekliğöne yakişan bir 
du. Güney Fa<ılı böyle görür gt;ımez kork- nem yok, heps·. senin Güney denıck değil mi?_ - Güney.. şekil de ta odanın ortasına kadar getirdi. Güney: 
tu. kenıl! gitmesini, şımarmasını bir yana hıraktı, Bukadar kısa yol dururken ne diyr hı•m kendini Güney!. _ Ne istiyorsun benden?, 
hemen şapkası"•· eldivenlerini çıkarcı. Soğukkan- üzüyorsun, hem de b~ni bekletiyor, bütün bu da- Karıcığım.. Bırak beni. 

'1<1ma, o her vakitki Güneyliğine dönctü: vanın aıdında koşturuyorsun? Diye diye &~ıldı. Gözlerini a~ıp Güneyi karşı- Diye geriye geriye çekilmek, çık:nak. gitmek 
-- .\damcağız kötüleşti.. Diye söyleniyordu. Biraz sonra. i;!cdiği doktor sında göcünce bundan doğan sevincL'le de son yok- lstiyord!.1. Fazıl; 
Diye hem garson zilir.i ç~ldı, hem hemen Fa- geldı. Yapılacak şey yoktu. Biraz eter koklatmak, tu. Hemen ellrrine sarıldı• (Devıımı var) 

1 Yazan: MEHMED HlC~ 
Sevmem!ift.iın. Kalbim ~ 

hlslerile henüz çarpmanufU-
lüm bomboştu. ~ 

Güzel ve ılık bir mayıa ,~ 

idi. Atla gezintiden dönüyord t 
Köye pek yakın ve kM&b•Y' el 
den yolun kenarında.ki çeşD' 
onu gördüm. 

Durdum. 01 
Bir iki dakkia destislne sıI 

duran köylü kızını seyrettiJ1ı··sJİ 
Bir ara, o da sarı ve kıvırcı~ 

lı küçük başını bana çevirdı; ·'bııl 
kirpikli, 13civert renkli, 5' 

gözlerini gözlerime dikti, bak~ 
Fakat fazla bakmadı, baka~~ 

Beyaz ve dolgun yanakları . 
denbire pembeleşti, gôzle~.i~ ,r 
!erimden ayırdı, başını önun 

di. ~ 
Bu; on beş yaşında güzel 

dilber bir kızdı. 
1 

(Devamı 7 inci say~ 

Ankara RadyoS~ 
avotılf 

17 ,30 Procram. 
1 

17 .35 ımııik (Dans aatt - '\ı 
18,15 Turk mtizlil (Fa.'ltl be1eı 
Tahsin Karakut ve arka.d,...ı-""1~ 
19 Konuşma (Dış pollllka badi.~~ 
19,15 Türk miızlfl (Halk ıur~ ~</ 

ve 07un havaları • Sadi Yavet 
man. 

19.30 Türk mtizlfl. cı' 
Calanlar: Vecihe, Kqen KaJIS1 

det Kozan. 
Okuyan: Müzenen Senar. 
1- Saba peşrevL 
ı- Suphl Zb"anın - Saba .-ıJl 

Semi! dlldaro bu demler. ~ 

ıı- Dedenin - llestenlırlr P" 
Ben seni sevdim aevelL ,,f 

1- KıirdUI hle.ultlr prkı - ~ 
De .,_., imrümtı. fi' 

ı>- Lem'lnln - Ktlrdlll htcaal<if 
lu - Bir kendi ırlbl sallmL .,J 

6- Rumeli türltüsii - ıı:o7uı> 

7ültseltlere. 
7- Halk türküsü - itddo turn,..,. ~ 
ZO Memleket ... ı a7an, aJaO' 

meteoroloji haberlerL atf' 
Z0,15 Temsil (Geyik ave111 -

Osman). Ya11&11 Ekrem Reşid. 
Zl,15 Esham, tahvilat. 1taaıblf' 

nukut ve ziraat borsası (flal). 
21,%5 Neweıı plaklar - il, ,1 
U,30 Müzllt (Sonat - Necdet il< 

Atak - Ferhıındo Eritin.) ~ 
ZZ Hallalılt posta ltulusu («1'' 

dillerle). / 
ZZ,30 Müzik (ltüçült orkestra • Ş 

Necib Aşkm). 
%3 Müzik (Cuband - Pi). ti 
23,45 - Z4 Son aJam haberleri 

J'&rmkl prorram. 
YAllIN 

l!,30 Procram. .~ 
12,35 Müzik (ltUoült orlteslra - I"' 

Necib Aşkın). 

" 13 Memleket uat a,-an1 aJao.I 
meteoroloji b•berlerL /t 

13,15 lllli•lk (küçült orlteslra - d 
Necip Aşkm). denm 

13,.'SO Türk müzlfL 
Çalanlar: Vecihe, ~t Erer, ı• 

ten Kam, Cevdet Koun. 
Okuyan: Mustafa Çatlar. 
1- Ferahnak ı>etrevL 
ı- Meleksetin Ferahnak prl<~ 

Tllrer yüreilm. 
ll- Ferahna.lt prlu - Rabumda il'' 

har açtı. 

'- İshak Varoaaıı E"IO prl<~ ' 
Kalbimde açılllllf. 

15-- Halk türküsü - Çı1ta7mı ,ıa• ' 
J'lm be kuzum. 

6- H.:u. türküsii - Sabah ohun ~ 
bu 7erden S"fdeylm. 

7- Halit llirküsü - Senin ,. • ..,. ı:ıı' 
benzer. 

14,zo - 14.30 Kon114ma (kadın ,...u· 
Cocuk terbiyesine dair) 

~355Rumi1 1357 Hicr! I 
Rebiillevvel Nisan 

16 23 ---
1939, Ay 5, Gün 126, Hızır 1 

6 Mayıs CUMARTESİ -- 1 1 
Vakitler Yautl Ezaııl 

aa. da. ••. rl. ---
Güneı 4 51 9 42 

Öğle 12 11 5 02 

İkindi 16 04 8 55 

Akşam 19 10 12 00 

Yatsı 20 57 1 41 
İmsak 2 56 7 41 



1 Neşriyat Kongresi Münasebetile 1 

Türk Gazeteciliği 
Ve Meslek Aşkı 
Onbeş Yıldanberi, T~rk Halkı 

Gazetelerden Çok Şey Üğrendiler c Yazan: REŞAD FEYZi 1 

rt)\ ilhassa, Babıali yokuşunu 
(!:!) iyi bilenler, Türkiyedeki 

neş~iyat vaziyetini yakın -
dan tanıyorlar, demektir. İşleri i
cabı, Ömrünün uzun yıllarını bu 
caddedt geçirenler, bizde kitab ya
Zllıııasının, basılm~sımn ve satıl• 
:asıııın bütiin hikt.yesıni, acıklı 

1 
ırer destan halinde ezberlemiş • 
erdir. 

. Ankarada mesais'ni bitirip neş
rıyat kongresi bu acıklı destana 
artık bir n ih3yct vermek gayesi • 
~i gütmüştür. Bir Prıket yapıp so
rarsanız. Türk ne~riyıt hayatı • 

nın bugünkü fena halinde nekadar 
Sok amiller bulunduğunu kolayca 

ilıılarsınız. Tabi kabahanidir, ki -
tabcı kabahatlidir, muharrir ka • 
hahatlidir, okuyucu kabahatlidir. 

'<'ani, herkesin. hissesine bir parça 
kabahat düşmektedir. Fakat, asıl 
kabahat. teşidliıts1?.lık, program -
sızlıktadır. İşte neşriyat. kongresi 
bu fttni!i ortadan kaldırmak için 
toplanmış, birçok m'-isbet karar • 
!ara varmıştır. 

Burada, Türk kültiir hayatına en 
llıü:ıim :ıizmeti yapmış olan bir 
bir müesseseden b~hsetmek isti-

1 

~ · 
~a~um .. O da: T"."k gazeteciliğidir. Neşriyat kongresine önayak olmakla, bir insana bütün hayatından şeref ı 
l U ıddıanın sahih olduğunu an • verecek bir memleket hizmeti yapmış olduğu.na kani 1>'uhındu.ğumuz 
aınak için, mese~ıı.. on beş yıl ev· Mııııı~f Vekili Hasan Ali Yücel 

clak bükmek arzu~•.ına kapılanlara 
Velki gı.zetelerle bugünküleri mu· · 
~aYese etmek kafidir. Türk gaze- Tecrübe ediniz: Hergün gazete 

f,_ş_A_K_A_I 
SORDUCUN SUALE BAKI 

M 
aryüs tüccar komisyoncu • · 
sudur. Arası,.. karısını yal
nız bırakır, taşraya gider. 

Bir gün habersiz geliyor. Evinin 
kapısını açar, içerı girer. Karısını 
yatakta görür: 

- Vayl. Gündüzleri uyku mu 
çekiyorsun? .. 

- Biraz rahatsmm da ..• 
- Halinden belli ... Fakat süs-

lenmişsin ... Sebeb? .. 
- Biraz sonra foksğa çıkmak 

niyetinde idim de .. 
Maryüs eğilir, karyolanın al -

tındaki kocaman sarı iskarpinleri 
alarak uzatır: 

- Bunları giyip çıkacaktın de
ğil mi?... A!çak k~n . Söyle o 
herif nerede? ... Al~:n;n karısını 
ij;fa! etmeyi göstereyun ona ... 

Yatağın, kanepnb. koltukların 
altına bakar. Sonra aynalı dolabı 
açar. Dostlarından Olivi'vi gö
rür. Çırçıplak ve dimd:k duruyor. 

- Sen ha! Ne ar.y,)rsun burada? 
- Sorduğun suale bnl<. ... Bunda" 

anlaşılmıyacak ne vaı ? .. 

HAKKI YOK MU? 

İngilterenin en meşhur avukat
larından Lord Ru~el, lı.r gün mah
keme huzurunda. hasım tarafın şa
hidlerinden biı ine sornr: 

- l\1ucizeye inanır niısınız? 
- Mucıze nedir bilmiyorum. 
Avukat, Lu c~hil "doma, muci

zer.in ne oldu.~ur.u nıılotmak için: 
- Me~la deı, farzed;niz ki bir 

gün yaya kaldırımında duruyor, 
tramvay bekliyo: ;,muz. Bu sıra

da dördüncü kat per.cerel-:rind•ln 
bır cam kurtuluyor, önünüze dü
şüyor, fakat size bir zarar vermi
yor, bur.a ne dersL"liz? 
Şahid hemen cevab verir: 
- Fir k•za! ... 
-· Peki, dediğiniz g;bi olsun. 

Fak~a ertesi gün ayni }t;rde,, ayni 
şey tekrar eder, yanı bir cam daha 
düşer yine size bir zarar vermez -
se bunu neye hamled~rsiniz? ... 

- Tesadüfe! ... 

leleri, tugü~, Türk okuyucuları • okuyanlarla okumnyanların umu- bilhassa işaret etl':'ek isterim. Bu - Buna da peki ... Ya üçüncü 

llın büyük bir ihtiyacını karşıla • mi bilgiı;ini yoklay1nız. Memle • 
lııaktadır. ket me<Jelele:ine karşı olan ala • 

tipler, birçok eeyl~rini Türk ga - gün yine ayni ye:d~ ayni hadise 
zetelerine m•.>ıiyun oldukları hal- olursa? .. 

ka derecelerine bakınız. Farkı de, büyük bir nankörlükle, yine, Şahit, temki'lini bozmadan ce· Gazetelerimiz münderecat, ka -
lit derhal göreceksiniz. böyle kötü bir hisle malı'.ıldurlar. vab verir: 

e, çe§id itibarile evvelki devir- (Devamı 7 ı'ncı' sayfada) _ Ne di'·~ceiiim. itb.'ad derim!.. ler· Burada, Türk g~zetelerine du· , _ 
ın g;.zetelerine kat kat faiktir .. l======°===~~============:,,======::=========~======j 

'ru.rk gazeteleI'i., denebilir ki, Türk B G K p • d 
halkınuı okuma zevkim ve ihtiya- i r e n ç ı z, a r 1 s e n 
cıııı uyandırmış, bugünkü ileri 

dünya ile or..ları t2mas~ geçirmiş. S Bı·sı.kletle Gı.dı·yor .. hatta kültür yapmağa yarıyan ya- aygona 
Zılar n~şretmiş bi~ müessesedir. 

Daha ileri gider~!: söyliyebili -
tiz: Türk gazetele~i on beş yıldan
beri, Türk irıkılab:nın e!l birinci 

Ve müessir propagandacısı 0Jmuş
h1r. Saklamağa hiç lüıum yoktur. 
'<'eni Türk harflerini, halka Türk 

Madmazel Sergueier'in Ankaradan Gönderdiği! 

Mektubda Paris Gazetelerine İntıbaını Anlatıyor 
€&zetel"ri öğretmiştir. 

On beş y ıldanlbı:ri yetişen ne • 
6i1ler icinde, her gf.in muntaza· 
lııan ga;ete okuyar.tar, birçok bil
Rilerini muhukemo, araştırma, o· 
Itııına zevki ve itiyadıııı bizzat ga
zeteye medyundurlur. 

"""·-=================== 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 1 
* Amerikada hC'r an üç mil· 

Yon hasta vardır Amerika dok
torları iş adamı değillerdir. Da
kikada 27,000 frank kazanırlar. 
* Kanada sar.ayii dakikada 

1!4,000 ir~nklık tkari eşya imal 
eder. 

* Londra polisinin tahsisatı 
3,ooo franktır. 
* Finland;ya bir dakikada 

7,ooo sigara imal eder. * Garbi Afr;kacla, ingilizle • 
tin Kot Dor müstemlekesi da· 
kikada 2,800 ki!.:ı çıkolata ihraç 
ed.:r. 
* Al'Tlanya rüklımeti her da

kika. evlenmek istiyen iki köy
lüye ödünç pan verir. * Hollandadan Amerikaya 200 
lale soğanı gör.derilir. * Bu satırları okurken Sov
Yetler kendi bütcelerinden 260 
bin ruble sarfetti. 
İSTE 60 SANİYE DAHA 
GEÇTİ. 

B 
isiklet~e Saygona gitmek Ü· 

zere yola çıkl:ı. Parisli kü • 
çil.k bir kız, bundan dört ay 

avvel İstanbula gelmişti. Hava • 
!arın •oğukluğu mlinasebetile yo
luna devam edemedi İki ay kadar 
İstanbulda kaldı. B'r aralık An
karaya git ti, geldi. 

Şimdi havalar düze!diği için yo
luna devam ediyo~. Parisli kız, 
mensub olduğu gazeteye Ankara
dan bir mektub göndermiş. Bu 
mektubunda memleketimizden 
şöyle bahsetliyor: 

cİstanbul ile A 'lkaranın arası 
600 kilometre, trenle on iki saat 
sürüyor. 

Ankara yepyeni bır şehir, büyük 
kübik binalar. Vekaletler, sefaret
ler şehri. Yüksek bır kalesi var. 
Bu şehri görünce ins3n iradesinin 
nelere kadir olduğurıu anlamak 
kabil oluyor. 

Vaktile ne su, ne de yeşillik var· 
dı. Büyük bir baraj yapıldı. Şimdi 
her yerde bol su akıyor. Her yerde 
ağaçlar çiçekler var Bu, biz Av
rupalılara b;raz gar ıh ge lıyor. 

Evlerde h~r tür!il: knnför var: 
Elektrik, akar su, ka.öıiftr ... Yol
lar hep asfalt ve Puirs "ckakları 
gibi geniş ve temiz .. İns&n bütün 
bunların on b~ş sene gibı kısa bir 
müddet içinde yapı'riığına inanmak 
istemiyor. Fakat, hakıkat. bu ... 

Türkiyeyi nekadar az t~•ayo • 
ruz! Tiirkiyeye dair bildiklerimiz 
hlç denilse cRiz . .. İşgal ettiği mev
kii ancak coğrafya atlaslarında gö-

rüyoruz. Bnğazları hi:kim oldu· 
ğunu biliyoruz. İşte çoğumuzun 
Türkiy~ hakkındaki malumatımız 

bundan ibaret .. 
Yeni Türkiye. gcnr.lere. genç kız

lara ilim, fen, teknik v<' san'at sa
hasında terakki et.neleri için her 
şeyi hazırlaııııştır. 

Tayyarecilikte de böyle, genç
lere, genç kızlHra mer.c<men tay -
yarecilik dersler • ver;·iyor. Kadın
lardan birçok pilotlar var. 
Ankaranın birkac k;Jometre i

lerisindeki cTiirkkuşu• nu ziyaret 
ettim. Atatürkün r.1ıı.nevi kızı Sa
biha Gökçenin ve iki Fransız mu
allimin nezareti altında genç kız-

!ara uçuş dernleri verildiğini gör
düm. 

Genç kızların pilı,t o!abilmeleri 
içın liseyi bitirmel~ti şarttır. Ka· 
dın pilotlar arasında köylü kız

lar da var. 
Yeni Türkiyenir. bugün taklb 

ettiği politika. cbasirEt politika -
sı• dır. Türk:ye, ittifakın kıyme -
tini takdir ediyor; a•anıldığını, is
tenild:ğini biliyor. Bo;ıazlara ha
kim olması büyük bir kuvvettir. 
Balkan ittıfalnna clahll olması da 
bu kuV\·eti arttırıy;,r. Coğrafi va· 
ziyeti itibarile şal'ki Akdenizin 
Suriyenin hatb Süvl'yşin anahtarı 
elindedir.• 

Matmazel Lili Sergiyef 
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"Arzımev'ud,, Nerede? 
Filistine Yer leşemeyip Amerikaya 
GidenBir YahudiKızınınMacerası 

!A
merika gazeteleri, Lclı'standan kalkıp cArzı 
nıcv'u:ı. a yerleşemiyen ve nirı.yet Ameri· 
kaya gitII>eğe karar veren bir Yahudi kızı

nın mac~rasını tnlatıyorlar. Amerihya gelen Ya-
hudi muhacirleri muayene ediliyoıl2r. Çoğu geri 
çevl'iliyor. Ayni vapurla seyahat eden bir gazete
ci, kızın güzelliği ile alakadar oluyGr, tanışıyor. A
merika birleşik hükumetlerinin ayn ayrı ve çeşid 
çeşid kanunları var. Hükıimet kızın karaya çıkma
sına bir şartla müsaade edeceğini bilciiriyor: He· 

men evlenmek. Kız ne yapacağını ıaşırıyor. Gerı

ye mi dönsün, nereye dönsün? Di'~ünüyor. Gazo 

tecı ile evleruncğe karar veriyor. Mes'ud oluy<ıı 

!ar. Yahudi kız bu suretle asıl cA~zı m~v'ud. 

kavuşmuş oluyor. 

Fakat Amerikan gazetele~inin anlattıkları iı. 

macerayı hakikat zannetme; :niz. Arlen Ve!~ is 

miııde yeni parlamağa başlıyan bir Yahudi yı!clı 
nın ilk çevirdiği filmin hulasasını okuyorsunuz 

l Lehli Bir Milyonerin 
Acıklı Akıbeti 

Bir Zamanlar Londrada Parlak Bir Düğün 
Yapan Milyoner Şimdi Hapishanede 1 

Mücevherat çalan kadın 

Asıl zade 

B 
ir zamanlar Lond 
ra piyasasında 

büyük bir şohret 

ve nüfuzu olan Sir grid 
Virçinski iflas ı,tmiış, 

bundan birkaç ay ev· 
ve! dolandırıcılık\ı; maz 
nun olarak Amsı(rdam· 
da dört sene hapse mah· 
kum olmuştu. Eski mil
yoner Felemenkte b ir 
adamdan 500, dığer bir 
adamdan 700 İng; L.z li· 
rası a~, verm<'miş, 

nihayet bu yüzden 
mahkı'.ım olmuştur. Vir· 
çıinski evvelce .~iman 

Jrdusunda da hizmet 

Fakat H 
' 

etmiş, bir çok m<~era· 

1 rsJZ !arı olan bir adanıdır. 
• ı Mahkem~de müddt'iu -

•ı ngiı!erenin zenginlerinden bir 1 murrü~ a~lattığma gö
Lo"'ı'.Ul oğlu olan Viktor Her- re Vırçınskı Almanyada 
vey ile kendisi gibi asılzade- akrabası buluna!! bir 

!erden ,!ki genç daha büyük bir takım Yahu.diler! kur • 

hırsızlı'..<la maznun olarak muha
keme ediliyorlar. Bunlar genç bir 
kadının 2,860 İngiliz liralık mü • 

cevhera tını aşırmakla maznun 
bulunuyorlar. Bundan başka yi
ne diğer bir kadına aid olan 2,500 
İngiliz liralık mücevheratını da 
bu gen~ asılzadeler aşırmışlar. 

taracağından bahs~de • 
rek Felemenkte müza
kereye girişmiş, bun • 
!ardan para istem ış, al
mış, fakat Almaııyada
ki Yahudileri kurtara
mamıştır. 

Vi:çinskiye mürara • 
at edenlerden Eva Buş 

Muhakemelerine başlanan bu isminde güzel bir Ya
delikanlıların avukatı demiştir ki: hudi aktris vardır. Bu 

- Kefalete bağlanaraık maznun· kız Felemenktedır. Fa
ların t3hliyesini istiyorum. Tev- kat Avusturyada akra • 
kifhanedeıı mahkemeye getirilin- bası vardır. Bunları kur 
ciye kadar hopishane otomobilin- tarmak istiyordu. Vir • 
dtl bunlar rahatsız olmuşlardır. çinski tunları k•1•tara· 
·Masrafı kendilerine aid olmak ü- rak Amerikaya kadar 
;ere otomobil ile ı;;idip gelmeleri- gitm,elerini tıemin. ede
ne müslade edil5in. ceğinden bahisle aktri-

si ele dolandırmış~ır. Bu 
Hakim bunun üzerine avukata nunl& beraber v;rçinski 

§Unu sormuştur: çaltştığını, faka! mu • 
(Devamı 1 i1',ci sayfada) (Devamı 6 ıncı sahifede) 

, 

Yahudi aktiris Eva BU§ 
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Makiney e 
Verirken: 

Bugün 
Hidrellez! 

lngiltere -Türkiye 
Müzakereleri 

Şimdiki Gençler 
Sevişmesini 

Bilmiyorlar mı? 

J Lehli 
Milyone' Bekin istediğind n 

Başka Türlü Sulh 
Formülü Yoktur 

Bekin Nutkundan Bahseden Leh 
Gazeteleri Böyle Söylüyorlar 

Varşova e (Husu<!) - Hariciye Nazırının nutkundan bahseden 
gazeteler, Polonyan:n Baltıktan ayrılmak hususunda ve~d-~i sarsılmaz 
karan bilhassa tebariiz ettirmektedirler. Bu gazeteler diyorlar ki: 
•Alman iddiafarına kar!'l Polonyanın cevabı şudur: H~r ne pahasına 
olursa olsun, başka Türlü sulh formülü Polonya için mevrud değildir. 
Almanya hüsnüniyctinı isbat etmelidir. Bütün Leh ml!let• bu beyana
tın arkasındadır. 

Akşam nezaret bin&"1 onünde Bek'in şerefine buyü:t te1ahurat ya
pılm~, binlerce halk razırı hararetle alkışlamıştır. Bütün Lehıstandan 
l!ariclye Nazınna tazim telgrafları ı;elmektedir. 

••••• 
Berlinde Bek'in Nutkuna Karşı 

Bir Tebliğ Neşredildi 
Bedin 6 (Husıni)- Bek'in nut lı:u hakkında bir tebliğ neşredilmiş

tir. Bu tebliğde deniliyor ki: •Bek, llitlerin talebleriue karşı müphem 
bir mukabelede bnlunmu tur. Bu nutku Almanya bir cevab olarak 
kabul edem.es. Miralay Bek, Alınan tekliflerini görüşmek Ü%ere, Lond
raya gideceğine Berline gelmeli idi. • 

Tebliğ:in aonunda, Almanların sulh arzulan tebarüz ettirilmektedir. 

BerlinBek'in Cevabını 
Beğenmedi 

(1 inci sahijeden devam) 1 
Hariciye Nazırının diyet meclisin· 
de söylediği nutkun mt'lni dün bu
raya gelmiş ve derhal Hitler'e ve
rilmiştir. Hitler, nıı~kun tetkikini 
müşavirlere bırakmıştır. 

Polonya nP. 
Anlaşıldığına gere. Almanyanın 

vaziyeti ancak yann belli olacak· 
tır. Bugün Romad!! buhmacak o
lan Alınan F.ariciyr Nazın Von 
Rıbbenlrop Münih'trn geçerken, 
iHitler'den icabedeoı bütün tali -
matı almış b'Jlunduğu için, Roma 
müzakerelerinin sar'atle inkişaf 

etmesi beklenebilir. Sıyasi meha
filde, Almanyanın taleblerinden 
geri dönmiyeceğ.i yı>:unda bir li
san kullanmaktadır. 
POLONYALILAR YENİ ALMAN 

TAHRİK.ATINDAN 
BAHSEDİYORLAR 

Varşova 6 (Husıısi) - Silizya -
dalıi Teçen mıLtakasına.ı Alınan 
ajanları Çeklerle Pohnyıililarm a
rasını açmak iı,ln ge.1if mıkyasta 
tahrikatta bulunı:ı:alı:ladır.~r. 'Bun
dan maada Alman alanla:ı Okran
yalılar arasında da propag~nda -
Jr yapıyorlar. Bı'.'laSSA L!tvGJ,~a
daki tahriMt ehcmmıyetinı art -
mıştır. Almmlar r,,•var yalılarla 
beJ<:z Ruslard;ııo mü ekkeb bir hü
k:ınıet teşkil edilmflİ>". ve bu hıi
klmıet merkezinin <i~ \. ·ın.• şehri 
olmasını iltıza rıttrnektedirler. 

ALMAN GAZETELERİ NE 
DİYORLAR? 

Bertin 6 (Husus!) - Polonya 
Hariciye Nazırının nutkundan 
bahseden bu sabahki gazeteler 
§Öyle diyorlar: 

edici bi.r mahiyette telakki ede -
mez. Mralay Bek'in, Danzig hak
kında mukabil tekliflerde bulu -
nacağı söyleniyordu. Halbuki böy
le bir teklifte bulunulmamıştır. 

Çünku Polonya hükumeti de, 
Almanyanın Danzig üzerindeki 
hakları mevcud olduğuna kanidir 
ve miralay Bek kendi nutkunda 
bunu zımnen de itiraf etmiştir. 
Binaenaleyh yapılacak iş, yine AJ. 
manyanın ileri sürdüğü tezler ü
zerinden Polonyanın muvafaka • 
tini vermesinden ibaret kalacak
tır. Polonya, bu hüsnüniyeti mut
laka göstermelidır Hitlerin, Po
lonyaya karşı esltidenberi göster
diği dostluk hislerini kaybetme
mek yine Polonyanın menfaati i
cablarındandı.r.• 

POWNYA GAZETELERiNİN 
MÜ'T ALl:ALARI 

Varşova 6 (Hususi) - Polonya 
mal'buatı, Bek'in söylediği nut • 
1run çerçevesi dahilinde mutedil 
bir lisan kullaınnaktadır. Alman 
matbuatının son güı,!erdeki şid

detli hücumlarına mukabele et • 
mek suretile bir polemik açmak
tan çekındikleri anlaşılmakladır. 

Hariciye Nazırının ve gazetelerin 
mutedil lisanlan, şimdiye kadar 
vukua gelen ufaktefek hadiseleri 
de durdurmuş gibidir. 

Bununla beraber gazeteler, Hit
lerin 20 şubat.ta Danzig hakkında 
söylem•ş olduğu şu sôzleri teba -
rüz ettirmektedirlı-r Hıtler o za
man demişti ki: 

•Danrig, eskiden Avrupa sul
hun un bir sınır noktası idi. Artık 
bu şehir tehdidkar mahiyetini kay
betmiştir. Polonya hükfuneti ser
best şehrin milli mahiyetini kabul 
ve tasdik etmrktedir. Almanya 
da diğer taraftan Polonyanın hak
larını kabul ediyor. Artık Alman
ya ile Polonya arasındaki müna
sobetle1i kat'i surette aydmlan -
ınış ve bu münasebetler müstaki
mane ve dostane bir te,r ki me • 
saiye kalbedilmiştir.• 

Hitlerin, bu sözlerinı hatırla • 
tan gazeteler, Miralay BPk,. n nut

(1 inci sahifeden devam) 

bugün hayli düzelr.ıişt.r. Hıdırel

lez de cumartesıye tesadü fettiği 
ıçın, halk öğleden scnra kırlara 
gitmeğe başlamışlardır. 

DÜNKÜ FIRTINA VE BORA 
Dün saat 2,5 a doğru İstanbul 

limanında §'ddetJi Ye ani bir bora 
başlamıştır. • 

Bu yüzde11 birçok sandallar ve 
motörler den::rlerhi koparmışlar 
bazı kayıklar karara vurmuşlar -
dır. Fırtınadan do;u da akşama 
doğru şehirde yağmur başlamış 

ve bir müddet devom etmiştir. 
Fırtına, dün bütün gEcP karada 

da devam etmiştir. Bu sabah düne 
nazaran hava açmıştır. 

Etraf günqli fakat ~ert bir rüz· 
gar hala devam ettiğonden hava 
serindir. 
DENİZLERDE FfR1lNA VAR 
Deniz ticaut mücliirlüğüne ge

len maliimata göre dün Marmara 
ve Ege denizinde de başlıyan şid
detlı lodos fırtına,;ı bu sabah sü
künet bulmuştur. 

Askeri Liselerin 
Yarınki 

Spor Bayramı 
Müsabakalara Saat 

13.30 da Başlanacak 
Asker{ liseler ara.ında t~rtlb o

lunan yarınki büyü!< bayram için 
ıcabeden hazırlıklar yapılmıştır. 

Müsabakalara saat 13,30 da Tak
sim stadyomunda başlanacaktır. 

Talebeler bunda."l evvel Taksim 
Cumhuriyet abidesine giderek bir 
çelenk koyacaklardır. 

Stadyomdaki ba~'ramda da ev
vela askeri liselerin sporcuları 

bir geç1d re~mi yı;.pacaklar bunu 
muhtelif spor harPketleri takib e
decektir. 

Ankara 6 (Akşam, hususi mu
habirden) -Parti Grupunun 
dünkü toplantısında Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu, İn • 
giltere ile bir müddettenberi 
devam eden müzakerelerin 
tam bi~ anlaşma ile neticelen
diğini bildirmiştir. Bu anlaş -
manın Akdcnizde emniyetin 
temini için, iki hükumetin bir· 
birine müzaheret etmesi esa
sın:ı istinad ettiğ bildirilmek
tedir. Bu huı;ustaki anlaşma, 
iki hükiimet merkezinde ayni 
günde bir tebliğ neşredilmesi 
\'e yahud Millet Meclisi ile 
avam kamarasında beyanatta 
bulunulması suretile ilan edi
lecektiT. Bu anlaşmadan Sov
yet Rusya da haberdar edil- 1 

miştir. 

Potemkin 
Bu Sabah 

AnkaradanGeldi 
Sovyetler birliği hariciye ko -

miser muavini Potemkin yoldaş 

bu sabah Ankara ekspresine bağ
lanan hususi bir vagonla Ankara· 
dan şehrimize gelmiştir. 

Poteınkin bu sabah istasyonda 
Beyoğlu b'rinci sulh hukuk hfi.· karşılanırken 

kimliğinden: 

Hazine muhaken:at müdiriye • Misafirimiz Haydarpı.şa istas • 
tinin Halit Zehra. Kfımil ve İstan- yonunda Vali, merkez kumandanı, 

bul h · h · d 18 · k • emniyet direktörü ilı> Sovyet kon-
apıs anes:n e aya sır a.-

ten mahküm muza!fer ve Feri • soloshanesi erkanı ve bazı zevat 

köy Avranos zade sokak 4l No. da tarafından karşılanmış, doğruca 
İstanbula geçmiştir 

Kazım aleyhleı~n< ı.ç!ğn doksan 
Sovyetler Bir !iği hüyük elçisi 

iki lira elli beş kuru~ alacak da • Teretief ve refika~ı da Poternkin 

vasının cari duru~ması sırasında yoldaş ile beraber Ankaradan İs-
müddei vekili vesika vererek ve 

tanbula geln:iştir. 
bundan bahisle miıt'defaleyhlere l-- - -----------·I 
gıyab kararı tebliğini istemiş ve 
mahkemece müdddal~yhlerin ika· 

metgahlarıııın meçhuliyetine meb

ni ilanen muameleli l!JY~b karan 

tebliğine karı.r v~rilmiş olduğun

dan muhakeme günü olan 25/5/39 

saat 10 da m3hkemeye bizzat veya 

bilvekale gelmeniz mu:ımeleli gı

yab .kararı m a.lcan.ına kı:. im olmak 
üzere ilan olunur. 9:>8/1800 

İstanbul ikinci ic•a mmurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı haciz altında 
olup paraya çevrilmesine karar 
verilen Doyç markalı 8 silindirli 
kullanılm1ş bir ad~d taksi otoma· 
bilin 13 mayıs 939 cuma günü saat 
12 den 14 e kadar Taksimde Fiat 
garajında açık arttırma ile satışı 
icra edilecektir Kıymeti bulmadı

ğı takdirde ikinci arttırması 19 
mayıs 939 cttma günü ayni ma • 
halde ve tayin edilen saatte icra 
ed,lecektir. İsteklil~rın mahal!in
de hazır bulunacak memuruna 
:>1üracaatları ilan o'.unur. (17546) 

Mühim Bir 
Kaçakçı 
Şebekesi 
Yakalandı 

Deniz muhafaza teşkilıltı çok 

mühim bir döviz kaçakçı şebeke

sini yakalamıştır. Kaçakçılar altı 

kişidir. Yazıhaneleri ve İstanbul 
bankalarında bulunan kasaları ta

harri edilmiştir. Bunların arasın

da gayritürk mühim bazı tacirler

le borsa acentalarından ve mec -

!isi idare azasından hır zat da 

vardır. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Şebekenin bilhassa Türkiye ile 
Yunanistan arasında muamele 

görmekte olduğu ;;ıılaşılmıştır 

Şarköy asliye hukuk hakimli • 
ğinden: 

Aşkta Mes'ud 
Beş Tavsiyeye 

S
ayın okuyucularımızın gön
derdikleri yüzlerce mektub 
]arın çoğunda: •Bir delikan-

lı ile tanıştım. Arasıra buluşuyor, 
gzemiye gidiyoruz. Biribirimizi 
sevdiğimizi 28nnediyoruz. Fakat, 
anlıyamadığım birşey var. Ben, 
aşkı böyle farzetmiyordum. Bu 
münas~bette devam edeyim mi, 
yoksa ra:bıta mı keseyim mi? .• 

Diyorlar. Ve hemen hepsi aşk
larının samimiyetınden şüphe edi
yorlar, daha doğrusu aşkın ne ol
duğunu biliniyorlar 

İşte, Ferdi ile Süheyla... İkisi 
de genç, ikisinin de kalbi boş. İkı
si de p~k haklı olarak sevmek is
tiyorlar. 

Tesadüfen bırbirlerini görü -
yorlar. Sinemada, tramvayda ve
ya bir başka yerde ... İhtômal ayni 
dairede, ayni yazıhanede çalışı -
yorlar. Hayatın tesadüfleri bır • 
birlerine yakla~tırıyor, bclk de 
çoktan tanış:yorlar. Fakat, bırbir· 
]erinin hayatını, hissiyatını bilmi
yorlar. 

Ferdi Süheylayı gorünce se -
!Amlıyor, Süheyla da tatlı blr gü
lüşle mukabele ediyor. 

Günün birinde, bilinemez nasıl 
ve neden, Süheyla kendini Ferdi
nin kolları arasına bırakıveriyor. 
Delikanlı, diğerleri gibc olanca 
kuvvetıle kQllarını sıkıyor. Ya da 
Ferdi, düşünmeden, ne yaptığını 
bilmeden Süheylilyı kolları ara
sına alıveriyor. Muhabbetle söy • 
]enen birkaç cümle ile aralarında . 
itilaf husule geliyor: Beraber dans ı 

yerlerine, spor sahalarına gidiyor
lar. Biribirlerinden ayrılmıyorlar. 
Birıbirlerini sevdiklerini zannedi· 
yorlar. Fakat ... Çok geçmeden sı
kılmağa başlıyorlar. 

Ferdi Siiheylanın burnunun 
sivrice olduğunu farkediyor, her 
beş dakikada bir ı:ı<Jdra kutusunu 
çıkarıp yüzi'nü pı;Jralaması, du· 
daklarını boyaması sinirlerine 
dokunuyor. Dansa ırerakını hoş 

görmüyor 

Süheylil da, ayni halde Çok 
zeki, terbiyeli, nazik ve ince ruhlu 
sandığı Ferdinin imla hatası yap
madan bir tek yaz: yazamadığını, 
cahil, biraz da kabaca olduğunu 

anlıyw . 

İşte, ikisi de bu sırada bize ya
zıyorlar. Fikrimizi soruyorlar: 
•Niçin herkes gibi biz de mes'ud 
olamıyoruz. Hayal inkisarına düş
memize sebeb ne? .• 

•Miralay Bek, Alınan efkarı ft. 
zerinde tesir bırakac:ığını zanne
derek, çok nümayişli bir tarzda 
hazırladığı nutkunu dün söyledi. 
Bu nutuk, iki memleket arasın -
daki meselelerin halli için şimdi
ye kadar yapılmış olan temas ve 
teşebbüslerin resmi bir ağızla ifa· 
desinden ibarettir ve bu mesele
lerin halli için yeni bir yol gös
termemiştir. Kendi kuvvetinden 
ber zamandan ziyade emin olan 
Alınan hüküıneti. Varşova hü • 
kı'.ımetinın müzakereye hazır ol • 
duğu yolundaki işaretim tatmin 

kundan sonra, Almanyan n yine '------------- İstanbul Aksaray Çakırağa ma· 

hailesi Abdullah ç .. v:ış sokak 31 
numaralı evde muk;m iken halen 

ikametgahı meçhul Şiıkrana. 

Müşterek hata!. Aşkın ne oldu
ğunu hakkıle öğrenmeden tecrü
beye kalkmak. Aşkın, acli bir flörtr 
le mi, yoksa yıldırım gibi ani mı 
başladığı meçhul... Fakat, bu; er
geç herke>in müptela olacağı bi r 
hastalık ... Bir loere buna tutulun
ca seyrini takib etmek zaruri ... 

ayni noktai nazara avdet edeee • 
ğini ümid etmektedirler. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
fstanbul Sabnalma Komisyonundan : 

1- Nümune ve evsafına göre satın alınacak 550 kilo çayın 8/5/939 

Pazartesı günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

ı-' Tahmini tutarı 1837 lira ve ilk teminatı da 138 Jıradır. 
3- Nümune ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4- İsteklilerin gun ve saatinde ilk tııminat makbuzları \'e kanuni 

ıesikalarile Galata rsk.. ıthalôt gümrüğü binasındakı komısyona gel-

neler~ ·3082· 

24649 No. ve 26/HI n3e T. 

24648 • 26/10/938 • 

22909 > 18/10/931\ • 

24652 • 26/J0/93e • 

Yukarıda No, Vf taı ihlerı gös

terilen gumrt:k Lcyann&melerin 

makbuzları Sultanharnamı yangı

nında yand1ğından. y~nılerıni çı

karacağmıdan eskilerin hııkmü 

yoktur 

Abdu.lah Omı·r M•dillılı Y~ or· 
takları 

Kocanız Kemalettın Suna! ta
rafından aleyhinize rçılan ihtarın 1 

semeresiz kalmasıntl•n mütevel -

lit boşanma davası n•Hcesinde gı
yabınızda boşanm•nıza bir sene 
müddetle evlenmekten memnu • 
iyetinize 26/4/939 tarih nde ka -

bılı temyiz olarak karı.r verildiği 
tebliğ mai<amına k.ı m olmak Ü· 

zert- 1liin uıunu~. ı:ıll9) 

Şu halde •Kalbi kırıklar• ın, 

•Hayal inkisarına uğrıyanlar• ın 

•ümitsizliğe düşenler• in çoklu
ğuna hayret etmemeli... Bunlar 
hep, "§ka inandıklarını, aldandık
larını sôylerler, nedamet ederler. 

Yanılıyorlar! Zira, pek saf veya 
cür'tle hareket ettilerse •hakikt 
aşk> ın mevcud olmadığır.ı iddia· 
ya hakları yoktur 

Ask vardır. Bundan istifadt> et-

Olmak İçin Şu 
Dikkat Ediniz 

mek herkesin hakkıdır. Yalnız aşk 
vahim bir hastalık değildir. Bir 
facia, bir macera da hiç ... Aşkı
nızın devamını istiyorsanız: 

1.- İdeal bir kadın veya er -
kek tasavvur etmeyiniz. İdeal bir 
vücud mvecud değildir. Bunu a
ramakla ya beyhude vakit geçi
receksinız, ya da buldum zannile 
hayal inkisarına düşeceksiniz. 

2- •Atı almadan :ıaiını hazır -
lamayınız• diye b;r ata sözü var. 
Birini sevmezden evvel iyice ta • 
nımıya, mez'yetJer;ni ve kusurla
rını öğrenmiye gayret ediniz. 

3.- Aşkınızı, yani saadetinizi 
bina etmeyi biliniz. Kendi.>ine kar
şı sevgi duyduğunuz şahsı iyice 
tetkik edıniz. Meziyetleri, kusur
larını ölçünüz, tartınız. Herşey • 
den evvel seveceğiniz şahsın ne 
olduğunu , np olacağını öğremniye 
gayret ''<li,,ız 

4.- Sızın gösterdiğin,z sevgiye 
ayni suretle mukabele edebilecek 
kabiliyette olduğuna kanaat ge
tirmeden gönlünüzü vermeyiniz. 
Bilhassa size karşı emniyet ve iti
madı olup olmadığını dikkat na
zarına alınız. 

Birçok çiftler vardır k güzellik 
zeka, .servet ve n1~vki itibarile 
aralarında çok fark bulunduğu 

halde bir saadet yuvası kurmağa 
muvaffak olmuşlardır. Bunu ida
me ettirmek mütekabil itimad em
niyet ve fedak§rlığa mütevakkıftır. 

(5 inci sayfadan deı•oııı 
vaffak olamadığını söylıiyc• it 
Artık eski milyonlarında~ r;ı: 

blrşey kalmamış olan Vi<'Ç r., 
kendisine acınması için başk-1 ~ 
re bulamıyarak Felemenk hukU • 
darı Kraliçe Vilhelmın'e nıill'' 
caat etmeğe karar vermişti~· . 

Virçinski kırk altı yaşlarınd;, 
dır. Lehlidir. Umumi Harbd 
man ordusunda çalışmıştır. b" 

Kendisinin dediğine görr bıı' 
çok da nişanlar almıştır. Fakal, , 
!arın doğruluğu anlaşılamam'Ş;. 

Bund.n sekiz on sene evveı t 

çinski İngiliz maliye mehafilıı~ 
1 

masa girişmiş, Londrada BPrıın, 
Berlinden Londraya gelip gıl 
ıniştir. 

Fakat Vlrçiskı bu sıralarda e)r 
lenmiş, çocukları olmuş, sonra~. 
rısından ayrılmış. Başka bır ·ıı 
dın almıştır. Eski karısı ne :~ 
oğlu İsviçrede imi~. Bir zanıan' 
zengin iken çocuklarına ayda 
İngiliz lirası gönderirrn · <. Sa~ 
milyoner üçüncü karısını ı,cnJ 
da almış, öyle parlak bır dii~. 
yapmış ki günlerce gazeteler bU

11 
dan b,, "setmişti. Fakat be~ se 
sonra .Mı koca birbirlerinden 

1~ 
rılmışlardır. Bir müddet ,on~, 
Virçinski Londrayı bırakmış, i> 
viçreye gitmiş, Londrada bıt 1 ) 
borç bırakmıştır. Nihayet arU, 
İngiltereye dönmesi imkansız ~· 
hale gelmiştir. 0,: 

Virçinskinin şimdı en ziyade , 
şündüğü şey dört sene sonra ~~. 

"dC pishaneden çıkarsa nereye gı V-
ceği.dir. Felemenkte kalamıyac , 
elinde pasaportu da olmad,ğı~ 
dan hiçbir yere gidcmiyecek_:'.:, 

İstanbul aslıye birincı 
mahkemesinden· , 
Davacı Sümcrbwk ile mud~e,... 

aaleyh Tosyalı zaı!P Osman ıI•~, 
arasındaki konkurda ton un t 'it" 
ki davasının yenil~me muallle 1 

sinin ifası sırasında müddea~1 ı'ır 
gönderilen davetiye z!l·illde ıt' 
maileyh'n ikametgahı meçhul 

0 

duğu hasebile bil3 tebliğ iade O" 

lunan davet:yedck. miıl:-aşır "'' 
ruhatından anlaşılmı• olınakl~ • ·ı , 
nen tebligat ifasırı:ı karar vcı 1 

1 
miş ve 23/5/939 s~lı gunii s:l 

ye' 14 e gün tayin olundu6rundan 
mi mezkürda bi21et veya bir ,-e
kil bulundurınadığı takdirde rıı;; 
hakemenin gıyabn.da devanı e 
ceği malümu olm1i: üzere davefl 
tiye makamın~ kaino olmak uzC 
ilan olunur. (1756.5) ..,/ 

Sovyetlerden Teklif Beki eni yor 
Litvinof'ıın istü.sının sebeble~ 

hakkında henüz burava sarih ı11 
(1 inci sahifeden devam) j 

lifini reddetmiş bulunmakta, her· 
hangi bir devletin lT'aruz kalacağı 
tecavüze karşı Sovyet yardımının 
şeklini tayin eden dekliirasyonlar 
imza edilmesi i•teniln:etkedir. 
Londra mehafili, Sovyet teklifle -
rinin İngiliz gö:üşüne uymadığını 
çünkü İngilterenin Avrupayı ikiye 
ayırmanın çok mahzurlu ve hatta 
tehlikeli olduğunu söylemektedir. 

Londradaki Türkiye sefiri Tev
fık Rüşdü Aras do dün Hariciye 
Nazırı Lord Halliaks ile uzun bir 
mü!Akatta bulunmuştur. Londra 
hükumetinin Fran•a, Romanya. 
Lehistan, Yunanistan ve Türkiye 
ile sıkı miltıasebetlerinin devam 

.. ,, 
lfunat gelmiş değild;r_ Bunu!V 
beraber, Litvinof'ı;n istifasııı1~ 
Sovyet Rusyanın dış siyasasınııı e
na hatları üzerinde büyük bir t 

cıır· sir yapmıyacağı kn11u~ti var , 
Şimdi Sovyet Rusyanın, Londt'ı, 
nın vereceği cevabo ıntizar ed' 
mdektedir. 

Gazeteler, İngiliz . So\'yet rııil', 
zakeerlerinin uzadıkça uzamıtSı~ 
rağmen, Fransız. Türk müzaııer 
!erinin neticelenmek üzere oJdıl • 
ğunu, General Veygand'ın Ani'~ 
rayı ziyaretinin bu müzakereler • 
zerinde iyi tesirler bırakmış 01 

etmekte olduğu bildirilmektedir. duğunu yazıyorlar. _/ 

Üsküdarda Yeni İtfaiye Binası 

ıı~ 
Dün Ösklidarda yeni yapılan t!faiye binasının ldlşad nsmi yapıld•· 

1
,,. 

münasebetle Ösküdar itfaiye men subları bir geçid reıımi yaptı 
Yukankl resimler yeni itfaiye bina sının açılış re<mıiııi gösteı·iyO'f 
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Cemal Paşa istanbula Döner 
Dönmez, Taarruza Hazırlanmıştı 
Maamafih Cemal Paşa Ordu Emrini Vermeden 
Evvel Maiyetindeki Kumandanlarla Görüşmüştü 
, ~aamafilı Taksimde patlıyan ı 
~hanca yalnız Mel~k'i ve doktor 
eşeti yaralamakla kalmamış, Os

llıanJı istihbarat te•kilB.tını can-e-,· • 
ınden vurmuştu. 
İstanbuldaki araştırmalar de -

~tın ederken genç kaptan ve İn
illiz casusu Davust Çanakkale is
~botile katil Agapidisi de bera
d er alarak Mudanya istikametin-
e Yola çıkmış, Hiristo da Ayas -
~daki eve dönerek mutad sü • 
ıırıetııe işine koyulmuştu. 

t ~nver Paşa, henüz asılan 21 lh
:lci ve suikasdcı F.rmeninin tah
~ ~tile meşgulken Suriye cep -
esınden gelen fena haberlere in-

~.rııaın eden bu yeni sui.kasdlarla 
Uplere biniyor, aciz içinde kalma

l\ın uyandırdığı tesirle ne yapa • 
Cağını kestiremiyordu. 

- İKiNCt KISMJN SONU -

ÜÇÜNCÜ KISIM 
StııtİYE HAREKATINDA LAV· 
ltEN!>İN MUVAAFAKİYETİ • 
CEMAL PAŞANlN BÜYÜK 

1 

TAARRUZ l'LANI 

d Şamda hummalı bir faaliyet var
ı ı. l!er taraftan her v.ı;ıta ile ge-
1erı. kıt'alar muhtleif istikamet -
erde yıirüy~e geçıyor, ordu ka· 
~~rgaıu filii.masının bulunduğu 
illada geceli gündüzın bir ç~

llıa göze çarpıyordu. 
l> 4 üncü ordu kumandanı Cemal 
. aşa İstanbuldan döner dönn!ez 
~ İŞ olarak Başkumaıııdıın veki -
~e gösterdiği taarruzu yapmağa 
&zırlanmış, bunun tatbikine geç

llıi§tl 

h l.runtazam kıt'alardan başka 
~~CinsUvar alayları, urebanın mey
"'tla getirdiği milis kuvvetler de 
~Phelere sevkedilwış, büyük har-
• nihayet verecek. i.tiliıf devlet
~t'! hesabına Osmanlı cephelerin
de en kahir darbeyi vurKak ha
reket hazırlanmıştL 
~aamafih sevkulceyf taarruzu-

1\a başlanacak ordu emrini verme
den evvel Cemal Paşa, bir defa da 
llt&iyeti kumandanlarını bu ta -
•truz planı etrafında yoklamak, 
~l\J.arın fikirlerini ~lmak gibi isa-
etıı bir karar vermişti. 
l<:uınandanlar sür'atle ordu ka

rargahına çağırıldılar. Taarruz -
~an bir gece evvel karargahta iç
tııııa edildL Cemal Paşa akşam zi
Yafetiııden sonra toplantı yapılan 
~alQna geldi. Yanında bulunan ve 
endisıle birlikte İstanbula kadar 

ielen bedeviyi • Lavrensi - içeriye 
'011ınadı. 
Ceınal P~a planı kendisi hazır...._ 

lamış gibi görünmek istiyor, ma
i;ııetindeki paşalara öğünmekten 

kendisini alıkoyamıyordu. 
Yeşil çuha kaplı geniş masanın 

başına geçen Osmanlı generalleı:'t 
sakallı ordu kumandanını selam -
!adılar, Cemal Paşa mütehakkim 
bir tavırla sandal:yaları işaret et
ti: . 

- Buyurun... Oturun! 
Herkes masanın başındaki mev

kiini aldı, önüne açılmış bir harita 
ile kağıd ve kalemlere göz gez -
dirdi, Cemal Paşa . oturduğu yer
den izahata başladı: 

- Arkadaşlar: • 
Yıllardır süren ve her yılı mem

leket içın yeni bir feliıket safhası 
teşkil eden harbin bugünkü mih
rak noktası, merkezi sıkleti iki 
cephede tebarüz ve temerküz et
mektedir. 

Bunlardan birisi garb cephesi 
adı verilen ve Manş denizinden 

Baltık denizine kadar uzıyan cep
he, diğeri de Osmanlı ımparator -

luğunun cenub mıntakasında de
vamlı çarpışmalara sahne olan Fi
listin cephesi, yani bizim darülha- ı 
rekatımızdır. 

Harbin uzaması' bu iki cephe
deki harekıitın seyrine bağlı bu
lunuyor . 

Bugiin, birçok tetkiklerle vardı
ğımız neticede harbi kasıltmak i
çin bu iki cepheden birinde kat'i 
bir zafer elde etmcğe bağlıdır. 

Garb cephesindek. harekatın ne 
düşman, ne de müttefiklerimiz le
hine inkişaf edecek bir harekete 

tahammülü yoktur. Hepiniz bili
yorsunuz, buradaki muharebe si

per muiıarebelerine çevrilmiş, iki 
taraf da toprağa gömülerek mü
sai<I fırsat kollamağa koyulmuş -
tur. 

(Devamı var) 

Türk Gazeteciliği 
Ve Meslek Aşkı 

(5 inci sayfadan devam) 1 
Bazıları vardır: Bizim gazeteleri 
okumadıklarını, ÇÜ'1kü içinde o -
kuyacak biı: şey bulamadıklarını 

söylerler. Bunlara dikkat ediniz: 
Ne okuyorl.8!'?. Daha iyi kalitede 
birşey mi?. Hayır!. Hıç birşey o
kumuyorlar. 

Bu tipler, gayri cıhhi birer pa
razittirler. Yalnız. bulundukları 

cemiyete zararları vardır. Daima 
menfi hisler içindedirler. 

Son on beş sened~ Türk gazete
ciliği çok tekamül Ptmiştir, Bu te
kamül, birçoklıırının yanlış zehabı 
hiliıfına olarak. :nahdud mevzu 
ve safhalarda değil, çok daha şü
mullü ve müsbet hir şekildedir. 

Binaenaleyh, hiç blr yerden mad
di yardım görmiyen 'Türk gazete
cileri, çok zaman b:nbir mahru -
miyete, ve hatta - ne diye saklı
yalım - sefalet~ katlanarak vazi
felerini yapmışkır~ır. Birçokla • 
rının hatırına şu sur.! gelebilir: Bu 
büyük feragati nefis niçin?. 

Cevab ver~yim· l''rrslek aşkı .. 
İddia edebilirim, Türk gazetecisi 
kadar başka biç oir ~abada mes
lek aşkı bu derece kuvvetli değil
dir. Hiç bir Türk gu7elecisi goote
remezsiniz ki Babıa'iye hır tavsiye 
mektubile, maişet ksygusile, bir il
timasla, bir tesadüfü:, sırf bir iş 
olsun diye gelmiş olsun! 

Hemen hepsi, en ge~ yaşta. 

bu mesleğe karşı duydukları ye
nilmez bir aşk ve bağlılık neticesi. 
gazeteciliğe başlam•şlardır. 

Zaten, hatır, gö'lül, iltimas ve 
sairenin hiç müessir olmadığı bir 
yer varsa, o da gazeteciliktir. İçin
de bulunaıJar bilirler. Kifayet -
sizlik, bizim meslekte çabuk mey
dana çıkar. Çünkü her gün çalış
mak neticesinde elıl~ edilen eser 
de, bir vitrin gibi, hergiin göz ö
nündedir. 

Şimdi, Türk gaz<'leleri şunu is
tiyorlar: Muntazam, emin ve bü
tün memlekete ş~mil, geniş bir 
satış teşkiliıtı. Tiirk gazetesini 
müşteriye arzedin O, kendisini 
sevdirmesini, okutmasını bilecek
tir. 

Birinci neşriyat kongres~ Türk 
irfan hayatı için bir ciönüm nok -
tası olacaktır. Biz, bu kongre ile 
başlanan muazzam \şin nekadar 
hayırlı olduğunu, günler, seneler 
geçtikten sonra d.1t.a iyi anlıya
cağız. 

Genç Maarif Vek•li Hasan Ali 
Yücel,, yalnız. bir n•şriyat kon -
gresi v~ memlekette bir neşriyat 
davası yaratmakla. hir insan için 
her zaman kôfi ve ş~:ef verebile
cek bir memleket hizmeti yapmış 
olmaktadır. 

REŞAD FEYZt 

ZORBALAR 
SALTANATI 

derek alt taraftan kaçmak kolay
laşır ... Ne dersiniz bu fikrime?. 

Cüce Hasan mukabele etti: 

- Mıinasibdir Paşam; çok güzel 
bir plan... Ahmaklar bilmezler 
sizi ve maiyetinizi teslim alaca
ğız diye gelirler ... Pencere önün
de mükalemede bu:unurken ge -
tenleri öldürürsen < ortalık karı
şır yeniçeriler r.ıa'eyara g~lir; 

mahzeni alt tarafta•ı muhasara e
den bir kısım da ne var ne yok 
diye vak'a yerin~ g:tm:ş olı,. ıar. 

bizler de bu karg2~a!ıktan bilis -
tifade atlara bınip ahır Kapılarım 
açarak dı.:;arı fırlarız. 

No. J.52 
Kendiı;inın başda bulun -

llı:13ı maiyetinde bulunanlara da
~a ziyade cür'et ve cesaret vere
<ıırdı. 

r;ihayet; Al<'md1r Mustafa Pa
§anın gol başı olank yarma hare
"ketıne çıka"ak olan müfrezenin 
başında har~k<'t Pt,.,.,.Psi takarrür 
etli. 

B:erşey tama!Tlile hazırdı. Ha -
rem ağasile kadın rlcndisini mah
~ende bırakacaklardı .Çünkü A
be'.ll.~arın maksadı ve zamiri büs
ti Ulun .başka idi. O teslim olmak 

1 
ltre bağıracağı Yrn:çeri zabit
erın, öldürecekti. Ve bu karga • 

Yazan: M. ~ami KJUut. l(EL 

şalıktan istifade ed~rek alt taraf
tan ve başka cephedm huruç ha
reketi yapac.:ıktı. 

Fakat bu f!krini de çavuş başı ile 
cüce Hasana açması l'ızımdı. ve 
açtı: 

Çocuklar; şimdi aklıma çok gü
zel bir pliın gddL 'fPslim olmak 
üzere mensub oldı:ğum kırk ikinci 
Yeniçeri bölüğünün zabitlerini 
karmışa geldikleri ıaman piştovla 
vurup öldürürüm. Bu vak'a üze -
rine hiç şüphesiz Y Pn!çrriler vak'a
nın vuku bulduğu yere heyecanla 
ne var ne yok diye üşüşecekler -
dir. Bu kargaşalıktan istifade e-

Çavuşbaşı da Paşanın ıı'~nını 

kabul etmişti. 
Artık; vakit yatsıya gelm·ş, or

talık zindanlaşmıştı. Dışar:;ı göz
gözü görmez derecede kara nııktı. 

Paşa; Çavuşbaşıya şu emrı yer

di: 
- Haydi bütün maiye~' hacer

dar et!. Vereceğin emir ü::<rine 

Almanyan'nın Düşünndüğü 
Plan Nedir? 

(4 füıciL sayfadan devam) 

işidir. Fakat asıl oynanacak rolü 
Almanya oynıyacaktır. 

Şimdiye kadar olanlar hep Al
manyanın dünyaya hakim olmak 
için tasavvur ettiği pl(lnın ılk tat

bkiatından ibarettir. Hakikaten 
böyle bir plan var mı?. 

İşte Avrupalı siyasi muharrir
lerin tetkiklerinden çıkan netice 

böyle pir planın mevcud olduğu
nu gösteriyor. Bunu İngilterede 
ilk anlıyan eski Hariciye Nazırı 

Eden ile eski Bahriye Nazırı Duf 
Kuper olmuştur. Malumdur ki 
Hariciye Nazırı çok evvel çekil • 
mişti. Bahriye Nazırı da daha son

ra istifa etmiştir. Almanların böy
le bir planı olduğunu İngiliz Na
zırları şu yakın zamanlarda ka
bul ediyorlarmış. Daha evvel, çok 
evvel, 933 de Hitler Almanyanın 

mukadderatını eline aldığı zaman 
ingi!terenin meşhur Hariciye 
müsteşarı Vansittar bir rapor yaz
mış, bunda Almanyadaki değişik
liğe nazarı dikkati celbederek Al
manyanın Avrupada üstün bir 
mevkie geçmek için beslediği e
melleri hakikat haline getirmeğe 

çalışacağını söylemişti. Fakat söz
lerini liıyıkile dinliyen olmamıştır. 

Lehstana karşı Almanyanın 

bundan sonra alacağı vaziyet ne
dir? 934 dostluk muahedesi artık 
tarihe karışmış oluyor. 

Avrupalı muharrirlerin yazıla
rından şu anlaşılıyor: 

Çekoslovakyada yapılan Lehis
tana karşı da yapılmak istenecek
tir. Almanların bu husustaki pla
nı şöyle olsa gerektir diyorlar: 

Evvela Lehistanı çember içine 

almak. Sonra iki taraftan motör
lü kıtaatı yürütmek. Ayni zaman

da Lehistanda bulunan akalli -
yelleri harekete getirmek. 

Bugiin Lehistanda 1,200,000 Al
man vardır. Bu Almanların ga -

zeteleri, mecmuaları vası tasile neş
riyatı artmaktadır. Bilhassa Al
manyada Hitler hükumetinin ik
tidar mevkiine geldiği 933 tenberi 

Lehistanda da Alman akalliyeti 
nin gazete ve mecmuaları çoğal 
mış. HulAsa tahrikiı t zaten baş
lamıştır. Bundan sonra ise daha 
artacak görünüyor. 

İstenen şudur: Danzig Alman -
yaya geçmeli Şarki Prusya ile 

Almanyayı birleştirmk üzere Leh 
arazisinden geçmek üzere otomobil 
yolu temin dilmeli ... ve saire ... 

Lakin istenenler bundan ibaret 
kalacak değildir: Lehistanın elin
de bulunan Ukranyayı ayırmak da 

var. Tıpkı geçen senedenberi Çe
koslovakyada tatbik edilen ayır

ma pliını gibL Slovaklardan mü

rekkep bir alay geçen sene Viya
nada teşkil edildiği gibi şimdi de 
Ukranyalılardan n:ürekkeb bir a

lay da Ber!inde tşkil edilmiştir. 

Böyle tqkilatta Beyaz Ruslar da 
unutulmuyor. İki taraf da Ukran

ya dilinin öğrenilmesi için Al -
man zabitlerine de ders verili -
yormu~. 

Sözün kısası: Galiçya eski A -
vusturya imparatorluğunun da -

herkes olduğu yeri terke·\'µ ahır
daki hayvanlarına koşacak Ve 
ben gelinciye kadar hare1'cta rr.ii
heyya bulunacakla~dır. Ser. de 
başında bulun!. Yalnız Ciıce Ha
san yanımda kalsın benim .. 

Biraz sonra; Alemdar Mus!afa 
Paşanın kalın sesi işitildi: 

- :ı;ıre kim var orada!. Yeniçe
ri zabitlerinden birini gönderin 
bana!. 

Alemdar demir parmaklıklı kü-

çük pencerenin ardından dışarı 

bağarıyordu. Çok geçmeden si • 
perde aleşe müheyya bulunan 
yeniçerıler Alemdarın sesini işit

mişlerdi. Birbirlerine ~öylendiler: 
- Pa~a bağırıyor gal ıba! 
- Ne diye? 
- Ne diye olacak?. İşitmiyor 

musun?. Yeniçeri zabitlerinden 
birini istiyor .. 

- Evet doğru... Herhalde tes
lim olacak galiha !. 

Alemdar Mustafa Pa~a; müte-

hilinde değil miydi? Kendisi yirmi 
sene evvel dağılmış olan Avus
turya imparatorluğunun mirasçısı 
sayan bugünkü Almanyıı o eski 
imparatorluktan ayrılmış olan 
yerleri bir araya toplıyarak al • 
mağı düşünüyor 

Fakat Lehistanı bu hale geti -
rebilmek, Çekoslovakyadaki pl!

nı oraya da tatbik derek muvaffak 
olmak işi öyle kolay olacağa ben
zemiyor. Çünkü Lehistan dendi -

ği zaman daha evvel İngiltere ile 
Fransavı da düşünmek iktiza e
diyor. Çünkü garbın her iki bü
yük devleti Lehistan ile müttefik 

bulunuyorlar. Tabiidir ki Alman
lar bunu düşünmüşlerdir. Evvela 
Tkoyoya müracaat edilerek Uzak 
Şarkta İngilterenin başına iş aç
mak ciheti tetkik edilmemiş de

ğil. Fakat japonlar böyle işlere 

girmemeyi daha muvafık bulmuş
lardır. 

A vru!>3da Holandayı, İsviçreyi 
zaptetmek bahsi de uzun uzadıya 
gözden geçirilmiştir. 

Maksad İngiltereyi, Fransayı 
meşgul etmek, onlar meşgulken 

Avrupanın şarkında serbestçe ha
reket edebilmektir. Holandaya, 
İsviçreye taarruz düşünüldüğü bir 
kaç ay evvel meydana çıkmış, iş 

belli olmuştur. Bu memleketler 
bugün kendi müdafaaları için pek 
uyanık bir haldedirler. 

O halde, d!)"Orlar, ıA.lmanlar 

Akdenizde mesele çıkararak Fran
sa ile İngilterenin nazarı dikka -

tini oraya çevirtmeyi düşünüyor
la~. Almanyadan İtlyaya bir çok 
malzeme gidiyor, mütehassıslar 

yollanıyor. 

Kıbrıs ve Mıs .. a karşı İtalyan
ların on iki adada, Tarblusgarb
da, hazırlıkları yeni değildir. İşte 
Berlin - Roma mihveri için böyle 
bir plandan bahsediliyor. Alman
ya ile İtalyanın arasındaki teş -
riki mesainin daha kimbilir ne 
kadar uzun zaman için devam e
deceğini söyliyenler Berlinin ta
savvurları yerine gelmesi için Ro
manın Akdenizde işe girişeceğini 
tahmin ediyorlar. 

Geçen senenin sonunda Bitler 
Almanyanın yeni nesil generalle
rinden yüz kumandanı gizlice ça
ğırarak onlara birşeyler söylemiş 
diye rivayetler çıkmıştı. O zaman 
Avrupa gazetelerini çok meşgul 
etmiş olan bu rivayetlerin şimdi 
burada tekrar hatırlanıyor. 

O zaman Hitler genç general
lere demiş ki: 

- Bana yardım etmenizi isti -
yorum. Binlerce sencdenberi gel
memiş olan tarihi saat yaklaşıyor. 
Sizin zannettiğinizden daha çabuk 
olarak gelecektir. Belki bir şim -
şek gibi. O saat binlerce sene için 
Almanyanın garb alemine haki
miyetini tesis edecektir!. 

işte Almanyanın tasavvurları, 
emelleri ne olduğuna dair garb 
matbuatının söylediklerinin bir 
hulasası. 

ZA Yi: Askerlik tec;ı kağıdımı 

kaybettim. Yenisini ı;lacağım. Es
kisinin hükmü yokt•.ır. Tıb fakül
tesi 2446 No. lı Bürhan Beksa.ç 

madiyen bağırıyordu: 

- Bire kim var orada!. Yeıu -
çeri zabitleri~en birini gönde • 
rin bana!. 

Nihayet pusuda bulunan ve pa
şanın sesini işiten yeniçeriler za
bitlere seslendiler ve çok geçme
den zal>itler gelmiştL 

Zab\tler, demir parmaklıklı 
mahzen pençeresine doğru biliı

perva yürüdüler ... Korkmuyc.ı • 
!ardı. Ç;inkü; o vakitki adet mu . 
cibince bir hasım taraf herhangi 
bir nidada bulunursa teslimıyet 

alametı addolunur, iki taraf at~şı 
keserdi. 

Bu ;;cbeble, yen~eri zabit.er:, 
Paşanın bu talebi üzerine kendi -
!erine zarar gelmiyeceğini ::ı,ıere '< 
pencerenin önüne elinde sı.i\hlo 

rile gelmişlerdi. 
Paşa. zabitleri görünce şu yol

da konuşmağa başladı: 
- Oğlum; biliyorsunuz ki; ben 

kırk ikinci yeniçeri bölüğüne men· 
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HiKAYE: 

FERAGAT 
(4 üncü sayfadan devam) 

Onunla konuşmadan, oradan ay-
rılamad,m. 

- Sordum: 
- Kız senin adın ne? 
Pemlıe ve nemli dudaklarını a

raladı •• yavaşça: 
- Zühre, dedi 
- Baban kim? 
--Çerkes Hasan ... 

Ona !:-azı sualler daha sordum. 
Genç kız da bu suallerimi cevab
sız bırakmadı. 

Ne güzel, ne tatlı konuşuyordu. 
Ben bu köylü kızının konuşma

sına hayran olc\um. 
Kız dolan destisini musluğun 

altından çekti, kaldırdı, onu sağ 

omuzuna koydu, sonra ağır adım
larla köye doğru yürümeğe baş
ladı. 

Güzel Çerkes kızı, biraz ileride
ki bayııın arkasında kaybolun -
caya kadar hep onun arkasından 
baktım, baktım ... 

O günü, o güzel mayıs akşa 

mını hiç unutamam, ve ölünciye 
kadar unutamıyacağım. 

İlk aşkımın temeli o akşam a
tıldı. K•lbim ilk defa sevgi hls
lerile o akşam çarpmağa başladı. 
Dilber Çerkes kızırun aşkı bom
boş olan gönlümü doldurdu. 

* Aradan bir.ı<aç giin geçti. 
Bir :;abah, çiftliğin bahçesinde 

yengemle karşı karşıya oturmuş, 
kahvaltı ediyorduk. Dayım. he -
nüz uyanmamıştL 

Yengemle konuşurken, bir ara
lık Zühıedcn bah•ettim, onu be -
ğendiğimi söy !edim. Ve bana bu 
kızı istemesini rica ettim. 

Yengem dirsekleriı:ıi önündeki 
masaya dayadı, yüzünü avuçları 
arasına aldı, kısa bir müddet dü
şündü, sonra söze başladı: 

- Olmaz, Macid dedi. Gerçi 
Zühre güzel bir kız amma, sen 
onunla mes'ud ola:nazsın ! 

Hayretle: 
- Neden~ 

Diye sordum. 
Anlattı: 

- O saf, kaba bir köylü kızı, 
sen ise, şehirde doğdnn, eşhirde 

büyüdün ve Bundan sonraki ha
yatını da gene şehirde geçirecek
sin, sana hayat arkaıiaşı olacak ka
dının herhangi bir toplantıda, bir 
merasinıde yüzünü kızartacak. se
ni utandırac.ık kabaca hareket -
lerde bulunmasını; sözleri, hare -
ketleri ve tavırları :iP daima sa
na li\yık bir kadın olmasını ister
sin tabii... 

Gülümsedim: 
- Yenge, dedim. Cemiyet ve 

muhit, insanları çok çabuk değiş· 
tirir. Zühre de nilı"y~l bir insan
dır, onun da deği~~ceğine, kısa bir 
zamanda şeh:r hayatır.a uyacağına 
şüphe voktur .. 

Ve - zlerime ilave ettim: 
- Ben bu kızı se\·iyorum, mes

ud olmam için, rr.utlaka onunla 
evlenmdiyim .. 

Yengtm: 
- Peki, rl~di. Yarın onlara gi· 

deceğim! 

* Sacid Süreyya. - bu benım da-
yırndır . üç sene e'/\"'l öldü. O za
manlar 50 - 55 yaşla~ında bir ih -
tiyardı. Uzun müddet ~birlerde 

subum. Nefsime bir zarar gelme

mek üzere teslim olacağım... Fa
kat; haşerat suikasd ederler deyu 

çekiniyorum. Lô.tfen bana kırk i 

kinci bölük ustabaşısını (kuman

danı) çağırınız!. dedi. 

Paşanın bu sözleri zabitleri se
vindırmişti. Oldukları yerden ay
rıldılar ... Kırk ikinci bölüğün us
tabaşısını, odabaşısını bulmağa 

gittiler. 

Çok geçm~den Yeniçeriler, pa

şanın teslim olacağını haber al • 
mışlardı. Bu haber yeniçerileri. 

sevindirmişti. Hep bir ağızdan 

bağırışıyorlardı: 

- Ha, karababam!. Ha, devlet 
ve milletin etteQ kaleleri. 

Alemdar Mustafa Paşa; yeniçe
I rilerin intizamsızlığa uğaradığını 

hissetmişti. Cüce Hasan dayana -
madı ve Paşasına hitaben: 

(Devamı var) 

oturan, fak.at şehrın giirültühi ha
yatından usanan b•ı zat, ömrünün 
son senelerini geçirmek üzere 
(D .. .> kasa.basına giderek, orada 
yerleşmiş, sonrad•:ı da kasabaya 
dört saat uz~kta bulunan (T ... ) 
çiıftliğini satın alarak. evini oraya 
nakletmişti. 

Dayım, çok iyi kalbli, yüksek 
ruhlu. düşkü:ıleri korur, 1\liccnab 
ve insan bir adam olduğu için, 
gittij!i kasabada ve havalisinde, 
kısa bir zaman zarfında kendisini 
tanı~ ve halka sevdırmişti. 

Çerkes Hasan, kız.ının Sacid Sü
reyyarun yeğeni içi!! ı,;tenildiğinl 

haber alınca buna pek sevinmiş 
ve bu izdivaca derhal muvafakat 

etmişti.. 

Bir hafta sonra Zühre ile nişan

landım .. 

* Bir akşamdı.. Kao;abanır. meyha-
nelerinden birinde içıyordum. Tam 
karşımdaki masad'l ınun boylu, 
biraz çıkık alıı:lı, ı.ara ve kalın 
kaşlı, iri siyah gözlü. esmer ve ya· 
kışıklı bir delikanlı oturuyordu. 
Bu genç, n'şanlımın köyünden idi, 
adı Yusuf idL 
Delikanlı çok kederli ve muz

tarib görün;iyordu Mütemadıyen 

bana bakıyordu. Or.un bu bakış -
!arından bir şeyler söylemek iste· 
diği anlaşılyordu. Fakat çekiniy~, 
benimle konuşmağa ~saret ede
mlyordu. 

Yusufu masama davet ettim, 
geldi, karşıma oturdu. 

Ona sordum· 
- Nedir derd.n Y ..ırnf ağa, ne

den bu kadar malu.;ım;ıın? 
Başını önüne eğdi ve yavaşça: 
- Beyim, dedi. Daıılmazsan, sa· 

na bir şey soracağım. 

Ve sordu: 
- Zühreyi seviyor musun? 
- Sevmesem, onunla nişanla -

nır mıydım?! 
Köylü delikanlının gözleri dol

muştu. Yalvaran bir sesle 
- Macid bey, dedL Vaz geç o

nunla evlenmekten.. Zühre, bir 
köylü kızıdır. Sen o~ıı mes'ud e -
demezsin. Bir köylü kızı ancak bir 
köylü erkek ile mes'ud bir yuva 

kurabilir. 
Sustu kısa bir r:ıüddet konuş

madık, sonra tekrar o söze baş -

ladı: 
- Eğer hakikaten Zühreyi sevi

yorsan, onun mes'ııd clmasnıı istı

yorsan ... 
Delikanlının sözü.,ü ke.tim: 
- YusuL dedim. Sen bu kızı se

viyor musun? 
- Evet, iki senedenberi.. O da 

beni seviyor .. Eğer onu alınaktan 
vaz geı,-ersen, birl:ir;mızk evle -

neceğiz.. 

Uzun uzun düşün ' ıim. Nıhaı·et 
köylü delikanlıya h~k verdim: 

- Zühre bir köy!;" l<ızıdır Onu 
ancak bir köy ili erkek mes'ud ede

bilir! 
Meyhaneden çık:ırken Yusufun 

elini sıktım: 
-Arkadaş, dedim. Üzülme, Züh

re senin olacak! .. 

* Sevdiğim• kızın mes'ud olması-
nı arzu ettığim içir. onunla haya -
tırnı birleştirmed~. 

Zühu sevdiği erkokle evlendi .. .. 
Güzel bir köylü kzı sevdim. O

nu on üç yıl öncıe, Anadolunun 
küçük ve şirin bir köyünde bir çeş
me başında gördüm. Güzel ve dil· 
her çerkez lozı, o zamana kadar 
bomboş olan gönlümü rşkla dol • 
durdu, onu hali\ se-;iy?rum, ölün
ciye kadar seveceğim!.. 

Asılzade, Fakat 
Hırsız! 

(5 inci sayfadan ::!evam) 
• 

- Bu maznunlar şimdi hasta 

mıdırlar?. 
Avukat hasta olmadıklarını söy

leyince hakim de: 
- O halde neden dolayı bunlar 

miistesna bir muameleye tabi ol
sunlar?. 

Mahkeme asılzade maznunların 
kefalete raptedilmeleri talebini red 
etmiştir. 
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,.- Türkiye , 

•ŞişeveCam fabrikası 
Anonim Sosyetesinden ; 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamız, memlekette züccaciye tica

reti ile uğraşan herkese tek fiat ve müsavi §artlarla sat~ yapmağa 
başlamıştır. 

Taliblerin aşağıdaki adresimize müracaatları. 

Galata Perşembe Pazarı Samın sokağı İş Han 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
itletme u. idaresi ilanları 

--------------------------------------------------İşletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktürülmesi icab eden tak-
riben 40 ton ve H gruptan ibaret ıskara_ Sabo, makine parçalan ve 
emsali döküm malzemesi 6157,24 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf 
usullle münakuaya konmuştın. 

Münakasa 16/Mayıs/939 Salı günü saat 15 de Sirkecide 9 İşletme 
binasında Eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Taliplerin 461,80 liralık teminat ve nizami vesikalarile teklif mek
tublanm ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat •14• de ka
dar komisyona vermeleri lAzıındır. Şartnameler parasız olarak komis-
yondan verilmektedir. ·2924> 

Alt olduğu listıe No. Jarı hiza,sında cim, miktar, muhammen bedel 
ve muvakkat teminatlan yazılı muhtelif demir, demir levha ve kazan 
ııaçları 13/6/1939 Salı günü saat 15 den itibaren sırasile ayrı ayrı ihale 
ldılmek üzere w kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın 
a.lınacaktır. 

Bu Jşe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
(14) e kadar komisyon Reisliğine vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler (631) kuru§a A.nbra ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
Liste Miktar bedel teminat 
No. Cinsi Ton Lira K. Lira K. 
1 Yuvarlak demir 1735,000 147.475,00 8.623,75 
2 Yasaı ve köşe demlrleri 1485,000 126.225,00 7.561,25 
s Müşekkel demirler 1405,000 147.525,00 8.626,25 
4 Levha ve kazan saçtan 2246,000 235.833,15 13.041,66 

(2874) 

* * Devlet Demiryolları 9. İşletme Müdürlükfinden: 

Sırkec;i - Edırne ve Kırklareli kısımlarında banliyö ve dahilt yolcu 
trenleri ile beynelm!lel Semplon ve Konvansiyonel trenlerinin seyrü
sefer tarifeleri 15 Mayıs 1939 tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni 
tarifelere ait afişler istasyonlara asılmış ve cep tarifeleri satışa çıka
rılm~tır. 

Fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (3152) 

** Muhammen bedeli 5320 lira olan 41 kalem tıbbi ecza ve malzemei 
lspençiyariye ve timariye 26/5/939 Cuma günü saat 15 on beşte Hay

darpaşada Gar binası dahilindeki komsiyon tarafından kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 399 liralık muvakkat teminat ve kanu

nun tayin ettiği vesaikle tekilflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
(14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri !Azımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (3122) 

,-ADEMi iKTiDAR• 
VE BEL GEYŞEKLi~iNE KARŞI 

HORMO • 
1 

T•bletlerl. Her ecJıanede erayınız. 
(Posta kutusu 1255 Hormobln)Galata,lstenbul 

Türk Hava Kurumu 
27 inci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide llMayıs 939 dadır 

Büyük ikram iye 40.000 Lira~ır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyango
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş 
olursunuz ... 

Sahip ve neşriyatı idare eden Bqmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Buıldı; yer: SON TELGRAF Mııtbauı 

1• M 

' 

11111
1 

bııl 
11111111111 

T. C. ZiRAAT BANKAS 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbanu: tasarruf hesnblarında eıı az 59 lirası bulunanlara ııeıı.Me 

• defa çekilecek kur'a ile aıağıdaki plina ııöre ilaamiye dağıtılncaktır: -

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 
4 D 250 » 1,000 
40 • 100 • 4,000 

100 • 50 • 5,000 
120 )) 40 • 4,800 

• 
J) 

160 )) 20 • 3,200 " 
DİKKAT: Hesablarmdaki paralar bir senıı 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 füadan aşağı dü•ınlyenlere ikramiye çıktıiı 

Kur'alar seueıle ' defa, 1 EylUI, 1 Birincikb un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

5655 No. ve 

5645 • 
5647 • 

16337 • 
6420 • 
6421 • 

7/7/938 T. 

7/7/939 • 

7/7/938 • 

12/D/938 • 

13/7/938 • 

13/7/938 • 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
1- Boğaziçinde Sütlüce mevkiinde mevcut hazineye ait kır kah

vesi önümüzdeki yaz mevsimi için 6 ay müddetle ve açık arttırma ııu

retile kiraya verilecektir. 

2- Bu müddet için tahmin edilen kira bedeli 100 liradır. 

Yukarıda numnra ve tarihleri 3- Arttırma 24/5/939 Çarşamba günü saat 11 de Beykoz malmü-

.. .1 .. ·· k b 1 i dürlüğünde müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 
gosterı en gumru eyanname er -

,. 
l!l••HBayanlar: az masrafla şık görünmek isterııeniı± 

Şapkanızı yalnız s [ N s A p K A Moda 
Snltanhamamında No. 46 Mağazasınd~ 

İnt!lıab ediniz Burada Parisin en son moda modellerinin zengin çeşıt 
!erini rekabet kabul etmez fiatlarla bulacaksınız. 

Hamiş: Hakiki Avrupa modelleri şapkalarından ikinci partiJ1if. 
lgeldiğini sayın müşterilerine müjdeleriz. 

ıHELM 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Beher metre murabbaına 8 lira bedel tahmin edilen Cihangir yaP' 

gın yerinde 30 uncu adada 53(, 538, 539 ve 539/1 harita numaralı ars~ 
!ar arasında 3,20 yüzlü 68,25 metre murabbaı arsa satılmak üzere aÇ' 
arttırmaya konulınuştın. 

Şartnames i Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 40 lifi 
95 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/5/939 Cııfl'~ 
günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2~ 

BEL ACRILARI ! ZAİL OLUR JI 
LUMBAGO 

Müthiş Sırt Ağrılar! 
ALLCOCK bütün ıztırablara nihayet ' ,,. 
rir. Bay J. L. yazıyor: •Harpte çok d• r 
lar çamurlar üzerinde kalıyordum. N'1 

cesi olarak dehşetli sırt ağrısına uıilP1~ 
la oldum. Bilihare işimin başında il« .• 
bu ağnlarla kıvranıyordum. Nihayet 5'., 

zin kıymetli ALLCOCK yakılarını ıect'\ 
be ettim. Ani tesiri sayesinde ağrıJatıl' 
zail oldu ve bu illetten tamamen );Or 

tuldum. 

Siz de ağrılarınızı ALLCOCK yakısı ile dindiriniz. Saçtığı sıcaklı~ 
OTOMATİK BİR MASAJ gibi ağrıyan yerin etrafına yayarak tc•~'~1 
ve bütün ağrıları defeder. ALLCOCK mafsalların yorgunluğunu iı' i 
eder ve LUMBAGO, SİYATİK veya iltihabı isab halatında dııl' 
ALLCOCK yakısı safi ve müessir bir devadır, Fiatı: 27 1/2 kuruştttr· 

GÜZ[LLi~INiZ i~iH ( 
1 

Bütün dünyaca taıtcıır edtl -
lllİf ııhht güzellik kremleridlr. 
Gece için yağlı, gündüz iç!tı 

yağsız halis acıbadem çe~tleri 
hususi vazo ve tüplerde satı -
lır . 

İNGlLtZ KANZUK 
ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOQLU 

Kadıköy birinci ~ulh hukuk )lj' 
kimliğinden: 

Kızıltoprak Kayı~d~ğı cadde~. 
No. 75 de iken halen nerede old 
ğu bilinemiycn Ahmede: 

Galata Haraççıali sokak No: ~er 
de J ozef Cebe vekili avukat öıtı 
Cemil tarafıı:dan mahkemem'.~ 
939/157 sayılı dosyasilc aleyhın 
ikame eylediği otuz ~ekiz lira Y1~ 
mi iki kuruşun faiz ·;e avukat! 
ücretile birlikte tahs:li hakkınıll' 
ki davada namınız·, gönderile~ 
davetiye üzerine iknmetgiihınıı1b 
meçhuliyeti anlaşılmakla bittal• 
ve 20 gün müddetle bakkınııd' 
ilanen tebligat icras•na karar "~ 
rlimiş olduğundan mulıakemenıı/ 
bakılmak üzere tay;n kılınan 27 

5/939 cumartesi günü saat 11 ~· 
Bakırköy birinci sulh hukuk rn 
kemesinde bizzat veya tarafınıı~ 
dan musaddı>k veknlc>tnamc ne ııır 
vekil göndermek suretile haztl' bd' 
Iunmadığınız takdirde hakkınız e 
gıyab karan ittihaz edileceği " 
bu babc>.ıki dava arzuhali ile d~ 
vetnamenin mahkeme divanh3nil 
sine talik edilmiş olduğu teııl:n 

k . lık'. eı1"' makamına aım o nn uzer 

nin makbuzları Sultanhamanu 4- Taliplerin a~ttırmaya iştirak edebilmeleri için muvakkat temi-~ Çocuk Hekimi 
yangınında yandığından yenileri- na! bedeli olan 7,5 !ırayı mezktir saatten evvel Malsandığına yatırmış 

d k'l . hük olması ıazımdır. Dr. Ahmed Akkoyunlu 
ni çıkaracağım an es ı erın - Taksim • Talimhane Palas No. 4 
.nü yoktur. ı;.... Bu yere ait hususi şartname Beykoz Malmüdürliiğünden be· Pazardan maada her ııün 

olunur. (17567) ~ 

Akba Kitabevi 
0

• 

Her llsand1> kltab, razele ve ın ..... .,,,. 
alarmı, mekteb ll:Jtabla.rını, kırtaS11 ... 
d temin eder. Relik Fenmen'ln elt 
trlkclUk kitabını, Mümla.-m arl~ 
ekslltme ki&abmın Ankarada satış 1 

rldlr. 

Şekeroğlu Limited Şirketi. dava olarak temin edilebilir. 13093) ~ nat 15 ten sonra 

' • • t . ) 


