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En ıon Telgraflan Ve Haberleri Veren A~şam Gazetesi YIL: 3 Sahlb '"' Başınuharrlıi: 
ETEM İZZET BENİCE 

SON SÖZ Bulgarlar 
V e •• Dobrice • • 

lngiltere Balkanlar Blokunun Takviyesi için Bizden Yardım Balkan devletleri için İngl
lh ve Fransız garantisinin 
büyük değerini inkar etme
mekle beraber kendi arala
rında her türlü teaıv\be 
kıırp bracaldan bir mü • 
dafaa ble>iniıa de ehem. • · 
nıiy.etlni tebarüz ettinnu 
yerinde olur. 

• 
Bekliyor ve Romanya-Bulgaristan Arasında T avassutumuzu istiyor 

Boğazların 
Yardım 

Ehemmiyeti 
Pakb • • 

ıçın 

Gittikçe 
Dostane 

Artıyor, 
Bir Hava 

Türkiye 
içinde 

- Fransa - İngiltere Arasında Karşılıklı 
Müzakereler Yapıldığı Bildiriliyor 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

H idiselcrin ani ihtilit tehli • 
kesi kar§ıııında Rom;ınya 
ve Ynııanistana verilen 

llıiiııerek İqilis ve Framız p -
~11tlaın1n tiaha ceııif ölsüde ve 

,8'!ılıklı laahhildler halinde tev
~~ eıtıtnıesiııin düşünüldüğü an
"'§ılıyor. 

liillıassa, Romanyaya verilen 
Clllaııtinin fiil halinde tahakkuk 
~ tezahürü imkanmm boğazların 

!:İliz ve Fransız donanmasına 
açık bulunması ile alakalı olduğu 
;azarı itibara alınırsa, Londra va 

arisin Türkiye nezdinde bu hu
~sta bazı tekliller ve dileklerde 
t ulunnıuş olması ihtimali müs -
eb'ad addedilemez. İngiliz Harici-

Ye ""ez t' . , .. b l ... , nre mm re'imı naşın u-
huııan Taymis gazetesi Türkiyenin 

u dava içindeki büyük rol ve 
::emmiyetini tebarüz ettirirken 

1
,. manya ile Bulgarlar arasında 
ır udaşma ve bilhassa Dobrice 

llıeseleainin halli hususuna tavas
ıutıımnzun da istendiğini Jıaydet
llıektedir. 

'it.o A.Ynı ıamanda S.vyet Rusya ile 

1 
manya ve tiiğer Balkan devlete . 

rı arasında önce bir hava ve 
~.nra da bir yardım pa)ıh akdi de 
Clitıün başlıca havadisleri arasın
da Yeralınış bnlunuyor. Fransız 
l&ıetelerl de Balkan birlig· i üze
li ıı:de elıemmlyetle dUl'Uyor ve 

.. 

• 

Bütün Balkanlara hakim vaziyeti hu günlerde daha ziyade ehemmiyet kes beden Çanakkale boğazına bir bakış j 

Sovyetlerle Balkan Devletleri 
Arasında Bir Hava ve Yardım 

Paktı Yapılacak mı? 
ikan kalesinin en muhkem bir 

llıukavenıeı merkezi elebileeeğiui Londra 15 - Siyasi mehafil, bugünkü vaziyet ı 

lı•çıkç~ lfad.e ederek bunu tamam- içinde Türkiyenin oynıyacağı role büyiik bir ehem· 
Yabilmenın Bulgarlan tatmin ile miyet atfetmektedir. İngiltere, Türkiyeyi bir 

Dobrice hakkır.da besledikleri emelleri son za -
manlarda açığa vurmuşlar ve bunu bor taleb şek
line sokmuşlardır. 

1 Mayıs Tekin Değil! 
Almanlar Hollanda ve Polonya Hududlarında 

Harb Hazırlıklarını Bitirdiler 

Romanya, Belçika, Hollanda, Polonya Sür'atle 
ihtiyati Harb Hazırlıklarını ikmale Çalışıyorlar 

Londra 15 (Hususi) - Al -
manyanm garbi şimali hudud 
gerilerinde fevkalac!e mahiyette 
askeri hareketlerde bulunduğu 

bildirilmelctedir. Beş Alınan kol· 
ordusu bu mıntakarla tahaşşüd 

etmiştir. VP .. mütemadiyen as -
keri nakliyat, tank, topçu, mo
törize vasıtalar sevk\yatı devam 
etmektedir. 

Şimali şarki ve Polonya hu • 
dudlarında da ayni faaliyet var
dır. Dün geceden beri gelen ha
berlere göre icabında İtalyan or

. dıı~ile birleşmek Ü7.ı>re eski A· 
vusturyada ve İtaiyan hudud 
mıntakasmda 300 bm kifilik bir 
Alman ordusu varı:i'.'". Bütün bu 
hareketler Almanyanın bu ay 
sonuna doğru yeni bir hareketi 
tasarladığını göstermekte ve asıl 
tecavüz hareketinin nereden vu-

Bolandanın bir gün tahta gelmesi 
ku bulacağı merak uyandırmak- beklenen sevgili Veliahdi Jülyana 
tadır. Alman gazeteleri ve siyasi 

mehafili Londra ve Parisin son 
müşterek hareketi karşısında 
geniş ölçüde hiddet ve infial mu
hafaza etmekte ve l.ondranın bu 
hareketinin mihveri asla tasav -
vurlanndan alıkoyamıyacağı be
yan olunmaktadır. Her halde 
mayıs ayının bilhassa mühim ve 
kanlı vekayie sahne olmasın • 
dan korkulmakta ve İngiltere 

her hususta tedbirlerini ve h~
zırlıklı.rını arttırmaktadır. Fran
sada da bilhassa iş seferberliği 

ilan edilmiş gibidir. Bütün es -
leha, tayyare ve iır~l!itı harbi
ye fabrikalarının ra-ıdımanı iki 
misline çıkarılmıştı?. Belçika, 
Hollanda, Polonya, Romanyada 
ki askerf ve ihtiyati tedbirler 

• daha faalane b'.- surette devam 
etmektedir. Hollandanın işgali 

doğrudan doğruya İngiltereyi 
tehdid eden yeni bir '·ıtziyet ih· 
das etmiş olacaktır. 

llıiinıkiin olabileceğini kaydedi _ devleti muazzama saymakta ve beynelmilel siya-
Yotllll', setini bu bakımdan idare etmektedir. Romanya ve 

Türkiyenin Bulgaristanla ve Romanya ile 
dostluğu vardır. Dobrice meselesinin Türkiyenin /iı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

h lladheler karşısında bitaraf, Yunanistana verilen teminata Türkiyenin hiç de 
~baııg; bir teeavüze uğrama • ihtiyacı olmadığı kanaati vardır. Coğrafi vaziyeti 

tbııça her devletle samimi müna- dolayısile Balkanlarda ve Yakınşarkta bütün •a -
&ebat ve dostlnJılanna devam ka- nahtarlar Türkiyenin elinde bulunmaktadır. 
~~~a bulunan Cumhuriyet Tür- Türkiye ile diplomasi yolile temaslar daima de

.. Yeaınin bahis mevzuu olan bü- vam etmektedir Romanyaya bir tecavüz halinde, 
liitı bu noktalar ~rinde Paris, Türkiyenin mütekabil ve tam bir muavenet itila • 

(Devamı 6 uıc1 sahifede) file bağh bulunduğu malumdur. Ancak Bulgarlar 

tavassutu ile bir hal şekline bağlanabilmesi ümid-
leri vardır. 

Londra ile Ankara arasında cereyan eden mü
zakerelerin, herhangi bir taarruzdan korkacak 
olan diğer Balkan devletlerine yardım şeklinin 

tesbitini istihdaf ettiği zannedilmektedir. Bu me
yanda, İngiltere ve Fransa tarafından Romanyaya 

(Devamı 6 ınc• sahifede) 

Cebelüttarık, Harbe Hazır! 
Alman Filosu ispanya Sularına 

Bu Sıralarda Niçin Geljyor? ~akineye Verirken: -- İ_n_a_i _I t_e_r_e_A_r_t_ı_k_ 
.. - s . . K 1 m ' Par is Mehaf iline Göre, Maksad yeni Darbe 11lgilte.-e ve Fransa. eyırcı a a az. Kolaylaştırmak,veİngilizFilosunuParçalamakt 

·ancaya Giriyorlar lngi~terenin En Küçük Bir Zafı 1ı.~7d:u~~z~~u~~si~es!;;r~: ff· 
.... 'l'aııca 15 (A.A.)- stefnni Aı'ansı bildiriyor: Birkaç haftadanberi lntı·har Demek Olacaktır to 

1 
& lotillası ve üç denizaltı gemisi ki, 

.tıinen alametlere bakılırsa Fran•a ile İngiltere beynelmilel Tanca ioptaıı kırk parça Alman gemlsi-
llı>ııtaı.asıuı işı:ale hazırlanmaktadırlar. nin İspanyol sularına gönderile-
1,.. İngiliz amiralinin sayfiyesinde birkaç gün evvel yapılan lçtimaa ceği hakkında, Alman hükfımeti-

Uyiik lıir ehemmiyet atfedilmektedir. 1 nin gönderdiği haber, her tarafta 
.
1 

Söylendiğine göre içtiına esnasında tehlike anında İngiliz bahriye endişe ile arşılanmakta .devam 
1
; ~endazlarınm karaya çıkmasına intizaren şehirde bütün salüılyet- etmektedir. 
erı haiz hususi bir komitenin teşkili meselesi görüşülmüştür. İleri sürülen kanaaUere ve tah-

Madriddeki Zafer Bayramı 
2 Berlin 15 ( A.A.) -Alman istihbarat ajansının bildirdiğine göre 
hü~aYısta Madridde yapılması takarrür eden zafer resmi geçidinin 
edil ı"ııu~t. m~kezinde yapılan hazırlıkların ikmali için 15 mayısa tehir 

200 mesı '.htımali vardır. Geçide ecnebi gönüllüler de dahil olmak üzere 
·000 kişi iştirak edecektir. 

ut 
İspanyanın müstakbel siyaMıtı hakkında mühim beyanatta bulu

n ocaktır. 

minlere göre Alınan filosunun İs
panya sulanna gönderilmesinin 
sebebi daha ziyade Alıdenizdeki 
İngiliz filosunu parçalamak, Ce -
belüttarık etra4na çekmek VJ 
İtalyan filosunun yükünü ve te
şebbüslerini hafifletmeyi :istih -
daf etmektedir. 

Alman filosundan bir kısmı nıu Memelin işgali günlerinde 
alınmış resimlerinden 

Şimdiki Garantiler Muvakkattir 

Alman filosunun İspanyol, Por
tekiz, İspanyol Fası ve Tanea li· 
manlannı ziyaret etmesi i§i mas
kesidir Malumdur ki Franko hü
k\ımeti, hinihacettl! Alman filo -
sunun İspanyol denz üslerinden 
istfadesine :ın1isaade etmiştir. Por
tekiz hükiımeti de ayni müsama

Rüzgar 500 Lirayı 
Alıp Götürdü F Paris IS (A.A.)- Salahiyettar bir membadan bildirildiğine göre 

di~nsa ve İngiltere tarafından şarki Avrupa devletlerine verilen şim
fın~ g~~antiler mu"akkat bir müddet için muteberdir. Bu müddet z.ar-

~ siatea . ır .~akım iki taraflı paktlarla daha ıeniş bir mütekabil enıniyet 
· mı VUcudc ıctirilecektir. .f, (Devamı 6 ıncı sahifede) 

, , ı; 

• 

• 

İnıiJterenin Alı.deniadeki caa noktalarından biri: Malta 
(Y GZIBi 1 ını-ı stılıi/ede) 

hayı gösterecektir. 

r 
Franko hükfunetinin Alınan ve 

İtalyan teknisyenlerinin idaresin

(D1VAfll1 I ıiıcı sahifede) 

Anadolu dan Mal Almıya Gel 
Tüccarın Başına Gelenle Bir 

(Yazın 6 tfW'I ıohifed 



1 
HADiSELER KARŞISINDAI 

... _------Son Telgraf-· _..._ 
GAZETELERİN SİY ASİ 

MUHARRİRLERİ NE DİYOR? 

S 
on siyasi hadiSE:ler etrafın

da türlü fikirde olanlar var. 
Kimisi: 

- Umumi harb hazırlığı görü
lüyor. 

Diyor, kimisi de: 

- İşler tavsadı.. Tehlike zail 
oldu. diyor .. 

Hangisine inanmalı?. Bu işlerin 
sıhhati ve hakikate en yakın olan 

tarafını öğrenmek iç•n, gazetele
rin siyasi yazılar yazan muhar
rirlerinin makalelerini okuyorum. 
Hl'psl. birçok şeyler söylüyorlar .. 

Ve makalelerinin sonunu, hepsi 
şöyle bitiriyorlar: .Bulutlar he -
nüz dağılmamıştır. İstikbalde ne 

olacak?. Bunu zaman gösterecek. 
Hadiselerin seyrini dikkatle takib 

etmek lazım.• 

Siyasi muharrirli'.< ne kolay şey? 

Mademki müsbet bir şey söyle -
miyorlar?. Neden bir sürü 18.flar 

ettiktne sonra, bizi böyle bir in
tizara davet ediyorlar? Zaten, biz 
onu yapıyoruz. 

DÖKMECİLER NEREYE 

DO{;.RU GİDİYORLAR? 

Dökmeciler, bakırcılar, Beyazıd 
civarında şimdi bulundukları yer
de çok gürültü çıkarıyorlarmış. 

Bunlann Haliç civarında bir yere 
nakli düşünülüyor. Dökmeciler 
şehirden pek uzağa gitmesinler. 

Çünkü belki ısmarlanacak yeni 
şeyler bulunur. 

Erkek b~ğenmiyen kadınlara 

koca döktürürüz, nok~ım olanlara 
akıl doktürürüz. 

Haliç sahilleri, bu esnaf için u
zak değil mi? Çünkü, zavallı Ha
liç, _zaten seneden seneye dolmak
tadır. Dökmeciler oraya gittik -
ten sonra, matem tutacak, daha 
beter içi dolacak .• 

SANDALLA GİDENLER 

BiR DAHA DÖNMEDİLER 

Evvelki gün Yenikapıda üç kişi 
sandalla uzaklaşmışlar, bir daha 
dönmemişler, şimdi aranıyorlar .. 
Acaba nereye gittiler? 

Akdenize kadar açıldılar desek, 
bugünlerde o tarafa gitmek teh
likeli.. Hayırsız adaya gittiler de
sek köpekler varmış.. Büyüka -
daya gittiler desek, susuzluktan 
duramazlar .. Yalovaya gittiler de
sek, pahalılıktan barınamazlar .. 
Peki, bunlar, nereye gittiler ya -

hu?. 

llfÜTEHASSISLARDAN MÖREK

KEB BİR GAZETE AİLESİ 

Son Posta refikimizin hangi sa
hifesini açarsanız. açınız, her ya
zının üstünde, imza yerinde bir 
iki satır da izahat görüyorsunuz. 
Mesela: cSon Postanın deniz işleri 
mütehassısı yazıyor.• .Son Posta
nın tarih mütehassısı yazıyor•, 

cSon Postanın askerlik mütehas -

sısı yazıyor.• 

İnsan, bir gazeteae bu kadar 
fazla mütehassısı görünce, akade
mi salnamesi okuyorum, zanne -
diyor. Peki bütün bu makaleler 
ihtısas yazısı .. Hani nerede asıl 
gazete yazıları?. İhtısas yapmak 
istiyen, o ilinin kitabını, ml'<: -
muasını okur. Ne diye gazete o
k.usun .. 

AHMED RAUF 

l,___;H~r...:.=:;...;_~~...;_· L~~R_l 1 Milli Müdafaaya 
* Hatay millet meclisi milli 

mudafaa için bütçeye 200 bin lira 
ilave etmişti.r. Türkiye Büyük 
millet meclisi azalarının Hatay 
trenlerinde parasız seyahat etme
leri kabul olunmuştur. 

* Beyoğlunda büyük bir tu -
hafiye mağazasının pazarlıksız 
aatış kanununa muhalif olarak e
tiketsiz, İstanbulda maruf bir ku
m•ş ma~tzasının da pazarlıklı sa
tış yaptığı tesıblt olunarak sahib
lerl ccz:ı.landırılmıştır. 

*İran Veliahdinin düğün me
rasınılnde hazır bulunacak olan 
İngilız Kral hanedanından Lord 
Atholn ile karısı dün şehrimize 
gelmişkr ve Toros ekspresile An
karaya gitmişlerdir. 

* Büyük Millet Meclısi umumi 
kiıtıbı Veysel Genya parlamento -
!ar konferansında hazır bulunmak 
üzere dün Fransaya hareket et -
miştir. 

* Belediyece Adalara verilecek 
olan suyun beher metre mikabı -
nın azami 35 kuruştan halka ve
rıleceğı anlaşılmaktadır. 

* Radyomuzda.ki ıslık sesinden 
kurtulmak için İngi!tereye sipariş 
olunan alet İstanbul gümrüğiine 
g(·lmiştır. 

2,500,000 Lira 
Büyük Millet Meclisi 

Munzam Tahsisatı Dün 
İttifakla Kabul Etti 
Büyük Millet Meclisi dün Maz

har Gemenin reisliğınde toplan

mıştır. 

İsparta. rneb'usl.l i'brahim De

mıralay'ın ölümüne aid mazbata 

okunup bazı meb'usların intibah 

mazbataları tasdik olunmuştur. 

Bundan sonra Milli Müdafaa Ve

kaleti 1938 mali yılı butçesinın 

.muhtelif tertiblerıne 2 milyon 500 

küsur bin lıralık munzam tahsı

sat konulmasına aıd kanun ruz -

nameye alınarak müzakere ve 

kabul olunmuştur. 

Bunu müteakib cHarb ükelle

fiyeti. iıakkındaki kanun layiha

sının ehemmiyetine bınaen bu 

devrede müzakere olunabilmesi 

içın bir muhteEt encümen teşkil 

olunmuştur. 

Vekiller heyeti de dün Başve -

kilin reisliğinde toplanmıştır. 

Halifenin Sarayında 1 

ı_e_i_r_i_s~_n_y_o_ı _G_ü_z_e_ıi_, 
Tıırilıi Roman: No. 52 

1'RTESi SABAH 1 
Elhcırıs, Maryana'nın bir casus 

okıu ~u anıamıştı. Onun güzel
lığ:n ''e zekasına güvenerek müs
lümaıı ordusunun ıçine kadar gir 
mek cesaretim gosterdiğı belliydi. 

;,raryana kumandanın karşısında 
o kadar korkusuz, o derece per -
vasız d •ıruyordu ki.. 

Elharıs: 

- Çadırına gızlıce giren adam 
kimd.r?. 

D:ye sorduğu zaman, İ panyol 
dılberi bir kelime ile; 

- Aşıkımdır. 

D~mekten bile çekinmemiştL 

Yazan; CELAL CENGiZ 

Maryana'nın iki yanında birer 
cellact duruyordu. 

Maryana celladlara yan gözle 
bakarak, Arab kumandanına sor
du 

- Bu baltalılar yanımda neden 
duruyorlar?. 

Elharis şiddetle bağırdı: 
- Yalan söylersen, boynunu vu

racaklar.. Haydi, hakikati söyle 
bana: Kimdir bu adam? Buraya 
neden gidip geliyordu?. 

- Beni bçırmak için ... 
- Ş:mdiye kadar kaçırmadı da, 

s~n düşman eline duşünce mi aklı 
ba ıııa geldi? 

. ~ ------- - . - -~~~~~ .. -+-~- - -~----- - -·. 

PIAnları 
Yapılan 
Şehirler 

p ol • 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 
62 Şehrin Bu ilk ihtiyacı 

Halledildi 
Dahiliye Vekaletinin şimdiye 

kadar imar planları tanzim edilen 
şehir ve kasgbalarımızın bir liste
sini hazırladığını yazmıştık. Bu 

listeye göre, şimdiye kadar plAn
ları tamamlanan 62 şehir ve kasa
bamız şunlardır. 

Ankara, Kızılcahamam, Çubuk, 
Afyon, Şühud, Bolvadin, Emirdağ, 

Sandıklı, Antalya, yukarı ve a
şağı Nazilli, Karaca, Aydın, Ban
dırma, Bürhaniye, Edremid, Ak

~ay, Susığırlık, Ayvalık, Tatvan. 

Gerede, Bursa, Karacabey, Orhan

gazi, Mudanya, Çankırı, Denizli, 

Acıpayam, Buldan. Sarayköy, Dl- ' 
yarbakı.r, Edirne, Keşan, Gazian

teb, Mecidiyeköyü. Kalamış iske
lesi civarı, Yalova, Florya, İzmir. 
Bayındır, Kayseri, Adapazarı, 

Çumra, Uşak, Emet, Malatya, Bes
ni, Manisa, Salihli, Alaşehir, Ak-( 

hisar, Muğla, Fethiye. Niğde, Bo

yabad, Sıvas. Çetinkaya, Tokad. 

Erbaa, Safranbolu. 

İşinden 
Cık ardı , 
Diye .. 
Baş Müvezzii 

Yumruklıyan Eski 
Müvezzi Wahkum Oldu 

Bundan birkaç gün evvel, bü -
yük postane müvezzilerinden Meh-
med Özelin; işine devamsızlığı 
ve bazı yolsuz hareketlerinden do
layı baş müvezzi Mustafa Yılmaz 
tarafından müdiriyete yapılan ya
zılı şikayet üzerine, \'azifesine nl
hayet verilmişti. Evvelki gün bu 
meseleden dolayı Mustafa Yıl -
maza muğber olan Mehmed özel, 
baş müvezzün dairesine girerek: 1 

- Sen beni işimden ettin, ekme
ğime mani oldun! Senden bu acı
nın intikamını alacağın .. Seni ya
şatmıyacağım, öldüreceğim!.. 

Diyerek, onu tehdid etmi;;tir. 
Dün sabah da, Mustafa Yılmaz 

birkaç arkadAşlle işine gelirken, 

Metresden 
Hayır 

Gelir mi? 
Adamının Sandıktaki 

6ütün Paralarını 
Aşırmış 

Salih, yanındaki kadina kısa bir 

müddet öfkeli nazarlarla baktık
tan sonra, ikinci sulh ceza reisi 

Salahaddin Demirelliye döndü ve 
yana yakıla anlatmağa başladi: 

- ... bilmiyordum beyim, onun 
böyle nankör ve vicdansız bir ka

dın olduğunu bilmiyordum .. Bun
dan üç sene evvel, kendisini mem

leketten gelirken beraber getir -
dim ... 

- Ayşe, senin metresin mi? 

- Evet, asıl karım memlekette. 
Fakat inanır mısınız bay haklın. 

Ben bu Ayşeyi karın:dan çok se
viyordum. Çünkü o bana bir ço -
cuk kazandırmıştı. Onun saye -Bir Kız Yüzün den 

Yaralama 
Fenerde oturan ve Feshane fab

rikasında dokumacı Kerim oğlu 

Mehmed bir kız yüzünden çıkan 

kavga neticesinde ayni fabrikada 

çalışan Zekeriya oğlu Ahmedi bı

çakla sol böğründen ağır surette 
yaralamıştır. Ahmed hastaneye 

kaldırılarak tedvi altına alınmış. 

hadiseden sonra kaçan Mchmed 
aranmaktadır. 

Orozdibağın önünde, Mehmed bir- sinde ahir ömrümde bir evlfıd sa
denbire karşılarına çıkmış ve Mus- bibi olmuştum. Memleketteki ka
tafanın boğazına sarılarak, onu 

rımdan ayrılır ayrılmaz, onunla 
yumruklamağa bruılamıştır. , evlenecektim .. 
Mustafanın arkadaşları onu bu 

mütecavizin elinden müşkülatla 

Kolundan Ya.,.alandı 
Tavukpozarında 24 numaralı 

kunduracı İsmailin dükkanında 

çalışan Mahmud, henüz anlaşıla
mıyan bir sebebden çıkan kavga 

neticesinde ayni yerde çalışan Da
nlyali kunduracı bıçağile başın -

dan ağırca, araya girmek lstiyen 

Kadriyi de kolundan yaralamıştır. 

H 

kurtarabilmişlerdir. 

Mehmedin muhakemesine dün 1 

meşhud suçlar kanununa tevfikan 
asliye dördüncü cezada başlandı. 

Mehmed Özel, suçunu inkar et
ti. Mustafayı ölümle tchdi detme
diğini ve onu sokakta döğmedi -
ğini iddia etti. 
Müddeıumumi B3y Besım, din

lenen amme şahldlerinin ifadeleri 
\•e tabibi adli raporu münderecatı 
ile Mehmed özelin suçunu sabit 
görerek, ceza kanununu'l 191, 456 

ve 69 uncu maddelere göre ceza
sının kesilmesine karar verilme -
sini istedi. 

Mahkeme, Mehmetli üç gün ha
pis ve 29 lira para cezasına mah
kı1m etti. 

Adam Oldü, Otobüs Devrildi 

1 

Şoför Remzının idaresindeki 3072 numaralı otobüs dün saat bir 
sularında Taksimden Sarıyere giderken Mecidiyeköyünde Kemalin gazi
nosu önünde Süleyman adında birine çarpmış, muhtelif yerler nden ya
ralamışhr. Otoblis de hendeğe yuvarlanmıştır. üleyman bir kaç daki
ka sonra ölmüş ise de, şoföre ve yolculara bir şey olmamıştır. 

- Ben o na bu derece yaklaş -
ıruınııştım. Çokta uzakta id:m. 

- B-aban da müsaade etmiyordu 
değil mi?. 

- Evet... 

Elhiıris, sopacılara emir verdi: 
- Omuzları kaşınıyor bu kah-

benin ... Hala yalan söylüyor. Hay
di başlayın vazi!enize. 

' Sopacılar birdenbire, celliıdla

rın yardımlle Maryana'yı yere ya
tırdılar. Sırtını açıp kamçı ile döğ
meğe başladılar. 

Maryana o dakikaya kadar işin 
vahametini takdir edememişti. 

Sırtı okşanmağa başlayınca: 

- Ben suçlu d~ğilim ... Ben ca
sus değilim .. . Beni neden döğü -
yorsunuz?. 

Diyerek ağlayıp bağırmağa taş· 
!adı. Kadınlar işkenceye taham
mül edebilirler mi hiç?!. 

Maryana'nın sırtından kan fış

kırmağa başlayınca, acı boğuk bir 
ses du ·uldu: 

- Bırakınız beni.. Hakikati an
latacağım .. 

Elhiirisin işaretile kamçılar 

durdu .. Maryanayı giıçlüklc ayağa 
kaldırdılar İspanyol dilberi diz
lerinin üstünde durarnıyacak ka
dar sersemlemisti. 

Elhfıris. Hazreti Muhammedın: 
cHarb, bazan kuvvet, bazen da 
hud'a ıle kazanılır.. Sözünü u -
nutmu)ordu. ispanyada ve En· 
dülüste harbin ku\'vetten ziyade 
hile ve hud'a ile kazanıldığı mu
hakkıkıı. İspanyol tarafında dun
yanın bütün şeytan, hilekar ve 
dessas .ıdamları bir araya topla -
narak müslümanlara karşı birle
şik bir cephe kurmuşlardı. 

Beri tarafta müslumanlar çok 
kuvveth oldukları halde ekseriya 
siyaget sahasında mağliıb oluyor· 
!ardı. 

Elhiıris. Tarık bin Ziyad, Se -
tim Han·at, Bt ·ı Maıısıır gıbi ku-

r r 

Salih biran sustu, sonra sözune 
devam etti: 

- Ayşeye itimadım olduğu için, 
evde, içinde pa:a buiunan san -
dığın anahtarlarındar. birini de 
ona teslim etmiştim .. 

Geçenlerde, bir ak~am evime 
döndüğüm zaman, onu bulama -

dım. A ·se, sandık içirdeki 280 li-, 1 
ramı ve .bazı e\• esy~sını alarak, 1 
gitmişti. Derhal karakola haber 

verdıın. lki iu; gun sorıra beni ka-ı 
rakoldan çağırdılar, ı;ittim. Ay. 

şc de orada idı. K•dın karakolda 
paramı çaldığını ıtiraf etti ve bu 

paranın 21 lirasını iade etti, geri 
kalanı da bırkaç güne kadar ve· 

receğini söyledi. Ayşf' ıle beraber 
eve gittik. 

Hakim hayretle sordu: 

- Onu yine eve gö•iirdün. ö~·

le mi?! .. 

- Evet .. Ayşe bana hainlik et
mişti amma, onu terkedeme7:iim. 

Çünkü, evdeki iki ya•ındakı ço· 

cuğum, o gıttiği gündenberi· cAn· 

ne, anne'• diye bağırarak, ağlı -
yordu . 

Yavrucuğum annesıne tekrar 

kavu,unca pek sevindi. Fakat bu 
merhametsiz kadın evde on gün 

oturmadan yine kaçtı ve bir da
ha gelmedi.. . 

H5:kim; <i nlcncn sıı~ıJdle.ı. iıı ifa-ı 

delerinden .'\yşenin hırsızlık su

çunu sabıt gördü. Ve ceza kanu
nunun 491 inci m1dcesine göre 

altı ay müddetle hapsine karar 

verdL Fakat suçlu'lun eski mah

kumiyeti bulunmadığından bu 
ceza yarıya indirildi. 

katarı da işlememiş olsaydı, En
dülüs baştanbaşa müslümaniarın 
eline geçebilir miydi? 

Maryana doğruldu. 
Göğsünü şişirerek g~niş bir ne

fes aldı. Gözltrınin içi kızıllaş • 
m•ş, saçları dımdık olmuştu. İn -
!iyen bir sesle bağırdı: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
- Hakikati söylemeni. . 

- Hakikat budur .. Filip, benim 
iıışıkımdır. E er onu affederseniz 
derhal sizın hizmetinize girmeğe 
ve size büyük yararlıklar göster
meğe hazırdı. O zaman görecek -
sin.z ki. ne o, ne de ben birer 
casus değil... Bilakis, birbirini se
ven acınacak bir çiftiz. 

Elhi'ırıs hiddetlendi: 

- Bu kadar dayak yediğin hal
de, yine eski şeyleri tekrarlıyor

sun! Ölümden korkmuvor ım;sun? 
Bize, Pctro'nun kızı olduğunu 

Ceza 
Gören 
Talebe 

lnzıbat Komisyonlarının 
Kararlarına Tahkikat 
Evrakı da Leffedilecek 

Mekteb inzibat komısyonlarınca 
mecburi tasdikname veya kaı'I 

ihracla cezalandirılan talebe hak-
kındaki kararların tasdiki için 
Vekalete gönderilen evrakın bir 
kısım mektebler tarafından nok-
san gönderi\diğı, noksanların ta
mamlanması için biran evvel tet
kiki ve neticelendirilmesi gereken 
inzibati vak'aların sürüneemede 
bırakılmasına sebebiyet verildiği 
görülmektedir. Maarif Vekaleti, 
mekteblere gönd<!rdijt! tamimde, 
bundan böyle inzibat komisyonu • 
nun kararlarına suçlu talebenin 
tahkikat evrakının da leffedilme
sini bildirmiştir. 

Ceza fişleri ise. talebe hakkın
daki kararın VekAletçe tasdikini 
müteakıb yollanacaktır. 

-----ı 

KISA POLiS 
HABERLERi 

Kriz Azıcık Hafifi 
Yaua: A'ımM Şükrü J'.5 

Arnavutluğun İt:J..ya t 
dan işgalinden doğan kr~ 
hafiilemiştJ: İtalya, Yun 
na karşı bir taarruz 
sadı beslemediği ha 

da en kafi şekilde temW-1 

eli Yunanistan Baş\•ekili !il 
su da bu tem:nattan dola)~ 
ya hükômetine teşekkür . 
etmiş ve tatmin edihliğini b 
miştlr. İtalyanın İngiltereı·t 
ayni teminatı verdiği haber ' 
mektedir. Fakat birkaç güJıd• 
hissedilen detantın ııebebi, i 
tarafından verilen bu temloJI 
slyade, İngiltere ve FransıınJll 
deniz meselesiyle ciddi su 
meşgul olmıya başlamalarıdıt· 
Almanyanın ve İtalyanm 

tere ve Fransaya ku-şı nıeyd 
kumalarına rağmen, mihver 
letlerinin demokrat devlctl•t 
rafından giriş'len politika 111 

rasından çekindiklerine ve bU 
he ile harbi göze alamıyacn 
na şüphe yoktur. 

İııgiltere Başvek'li Çember 
Pitt'in tarihi •büyük ittifak•1 

bir şebeke kurınıya tcşebbil! 
miştir. Bu şebeke içine ilk al * Şamandırada bağlı İngiliz devlet Polonya oldu. Evvelki 

bayraklı Palıergan vHpurunda ça- verilen haberler Polonya ile 1 
lışan tahliye amelesınden Hasa- re ırrasındaki anlaşmanın ask . 
nın eli vapur ile mavna arasında ittifaka kalbedilc<:eğini bildiril 
kalarak parmaklan ezilmiş. Be _ Yüksek riitbeli bazı PolonY• 
voğlu hastanesine ikaldırılmıştır. kerleri, bu muk:ıvelenin şarıl · * Fındıklıdt kışla arkası soka- müzakere etmek üzere bu ~ 
• içinde Londraya g'de~eklerd r. 
gında 37 numaralı evde oturan .1. p 1 . il k kd° . . . gı u: • o onva ıtt a ının a 
Hamal Mustnfa oğlu Iıyas, bır pa- p 1 Al · k 1 o on)·a n1anyaya arşı, 

ra meselesinden çıkan kavga ne- itilafının imzasından ev\'elki 
ticesinde Galatada oturan Yusuf 
Arslanı bıçakla omuzundan, ara
ya girmek istiyen Hüseyin adında 
birini de kollarından yaralamış -
tır. * Hasköyde tamirde bulunan 
Ahmed kaptanın yelkı•nlisi tayfa
larından Mehmed kayıktan dü -
~erek yaralanmış, hru.taneye kal
dı. ılarak tedwi altın> alınmıştır. * Yeniköyde İzzettin yalısııı -
dan yangın çıkmış ise de sirayetine 
meydan verilmeden söndürül -
müştür. 

* Kasımpaşada Şerıf adında bi
rinin evınden yangın çıkmış ve 
söndürülmüştür * Beyazıdda Kl'mal ve Hakkı 
adında ıki çocuk oyun oyn~rlar -
ken kavga etmışleı· \'e birbirlerini 
yaralamı~lardır * Ayvansarayda Cıvata fab - 1 
rikasında çalışan Ahmed bir para 
yüzunden çıkan kavg~ neticesindeı 
Ayni yerde çalı~an l\Tustafayı bir 
dPmir par<:asile baıınctan yarala
mıştır. 

* KaLlıçcşmede Refaelin deri 
!abrikısında çalışan amele Said 
makin de çalışmakta iken, düşe
rek yaralannıı~. hastaneye kaldı
rılarak teda,·i altına alınmıştır. 

Çocuk haftasında Çocuk Esir
geıne Kurunıunun sizden göre
ceği alfilca ve yardım memleket- 1 
te ku\'vetli bir nesil, çalışkan 

ve muktedir bir gençlik vikude ' 
getirecektif. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

türlü söylüyor. 

- Doğrudur. (ha göre ben; 
Petro'nun kızı değilim. Çünkü o 

beni bır köy evinde tanımıştı. E
ğer hakikaten Petro'nun kızı ol

duğumu bilseydi. bir daba kor -

kudaıı semtime uğramazdı. 

- O halde böyle bir serseri ile 

neden dağa kaçmağa razı oluyor
sun?. 

- Çünkü, onun kulübesinde da
ha çok rahat edeceğimden em! -
nım .. 

- Nt> demek istiyorsun?. 

- N<! demek istediğimi hala 

anlıyamadınız mı?. Sız, Endülusü 
aldınız. Yarın diğer büyük şehir

lerı de alacaksınız. O zaman biz 

birer paçavra gibi sizin ayakları
nızın altında ezilip mahvolacağız. 

Şimdiden <!ağa gidersem, ayak al

tında ezilmekten kurtulacağım. 

ziyetine geri di'nınektedir. Şii 
laki 1934 senesinden evvel 
ta yalnız Fransanın ittifakııı 
ken bugün her iki demokrat 
lelin de ittifakına ginniş bul 
yor. Gerçi 1934 anla., ması, Al 
ya ile Polonya arasındaki nı 
sebetlerin nôzınu oln~ağı söylt 
rekse de İngilt re • Polonya · 
(akından sonra vaziyetin ta 
miyle değiştiğine ~üphe yokl 

Almanya, Polonya ile tngil 
arasındaki ittifakın akdine 
olmak iç'n bu mukavelenin a1' 
den evvel Polonyayı tehdit elfl 

ti. Polonya, lngiltere tarab 
verilen muvakkat garantiye 
venerek Alman tehdiı!'ne ald 
etmeyip İngiltere ile anlaşıll 
imza ettikten sonra Alman 
lelerin: n lisanı derlıal <'eği$fl 

tir. Polonyayı kazanınak içiu 
mruıyanın tekrar bir teşebb~ 
rişttcğinden bile bahsedilmt~ 
dir. 
Alınanyanın Polonyayı lugi 

re ile bir anlaşına imzalaınalı1 

vazgeç'rmek için takip ettiği 1 
dit politikasını, f;ındi de tu 
Yunanistan hakkında takip < 
mektedir. Komadan verilen bit 
herde • Yunani,tano verilen 
rantinin, bu memleketin, tng 1 
re tarafından tasavvur edilen 
viroıc sh.ıten1ine girmemesi ş~r 

le mtıt4'ht-r• oldu~u bildirili•' 
Eğer İtalya Vunanistanın 'stil< 
line ,-e mülki taınamhğına hii 
metkiir ise, bu istiklalin ingill 
tarafından da garanli edilnıes' 
den endişe etmemelidir. l{iİ 
devletleri İngilteren'n etrafı 
toplayan İngiliz côzibesinden 
yade Alman ve ltalyan dafiıısıd 
Yani bu de, !eti •ri, İngiltere 

kucağına atan ınih,·er devtctl• 
dir. Gerek Almanya ve gerek İl 
ya, son zamanlarda küçük de•I 
lerin istiklôllerine pek az hiİ 
metkôr olıluklarını göskrmisl"' 
dir. Gazeteleri de bu de,·tetl<r 
siyasi l'e ikfü di istiklallerini 1 
dit eden müstakbel pliinl••''' 
bahsetmektedirler. Bu sartlar 
tında orta A nupa ve şa~k dcd 
leri, emniyetlc:-rini, otoriter ,Jt• 
Jetler tarafından Yerilen teıuin 
tan ziyade İngiltere ile anlaşoı• 
ta ararlnrsa, emniyet kaygısın 
\'e aklı selimin dikte ett'ği yol 
zerinde yürümüş olurlar. 

Konferaıı .. lar 
Emıncinü Halke\•inden: 
IV4/939 c:.ımartc'i günü sJ 

(17 30) da Evimizin Cığaloıl1~ 
daki salonunda Ü:ıiHrsı e prj 
fesörlerindeoı Hamid Nafiz pı 
tarafından (İstanbul Bof:JZ'' 

teıı kkıılü) me 7.Ulu muhı . ı1 
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9anün Meselesi: 

Dilencilik-Sebebleri 
ve Tasnifleri 

Asıl Mesele Profesyonellerle 
1-Iakiki Muhtaçları Ayırmaktır 
l:ıilenciJik İstanbulda yine 

aldı, Yilliidü. Bunlar, üç gru. 
l>& ayrılabilir: 

3 
1 - Çocuklar. 2 - Gençler, 

dU-. bıtıyarlar. Bunların ken· 
eruıe mahsus ayrı ayn u

~~eri, kıyafetleri ve liyakat
el'j vardır. Her liiri kndine 

llıabsus1 bir •teknik- kullarur
ar 

1 
l>ilencUJğin muhtelif sebep

:.~ Vardır, bunu da başlıca iki 
"""'ha ayırabiliriz: 

~ - İşsizlik. 2 - Dermansız
! Birinci tip dilenciler, ça· 
•şınağa bedem kıdretleri mü

&eit olduğu halde •İş• bula
'.'"Yanıa:r.ıır. Bunlar, bazan 
1§ arkasında günlerce ve Ü· 

~dle koşarlar. Baş vurduk
!~ her yerden menfi cevap a· 

1 
lllca dilenmeğe karar verir • 

;'• Şüphesiz, haysiyetli insan 

1 
ilennıez. Haysiyetli insan di
eneınez de aç mı kalır? Bu 

Qçlıic, azami üç gün sürer, son
la bu bedbaht vatandaş üç 
§arttan birini kabul mecburi
~etinde kalır: ı - Hırsızlık, 
1ıl - Dilencilik. 3 - Ölüm. 
eınleketimizde çok şükür aç· 

hktan ölen yoktur. Geriye iki 
~~ kalmaktadır: 1 - Hırsız • 
""- 2 - Dilencilik. 

retile ıslahı hal etmeleri husu
su ilk defa Ankarada tatbik e
dilmiş, muvaffak neticeler alın
mıştır. Şimdi, ayni insani me
todun İstanbulda da tatbikini 
temenni ederiz. 

İ§6iz adamı beklişen Öç'Ün· 
ril akıbet dileuciliktlr. 

Bununla evvela kim müca-
dele edecektir? 

İş daireleri! Sonra İçtimai 
Yardım Vekaleti, en sonra da 
Belediyeler. 

Dikkat edersek belediyenin 
vazifesi, dilenciliğe mani ol
mak değil, dilenenle mücade
ledir. Bu da, belediyelere fu. 
zuli bir memurin kütlesini da-
ha müsmir işlerden alıkoyma
ğa mal olmaktadır. 

(Yine bu sütunlarda, madra
baz dilencilerin Darülacezeye 
tıkılmamak için daiına zabıtai 
belediyeden kaçmağa muvaf

fak olduklannı yazmıştık. 

Bunlar, asla ıslahı nefs etıni

yecek olan merhamet istisınar
cılarıdır.) 

Dilenciliğin ikinci amili de 
dermansızlıktır demiştik. 

Asıl bu çalışmağa dermanı 
olnuyan dilencilerdir ki fer· 
din ve cemiyetin merhameti
ne muhtaçtırlar. Düşkünler

evine asıl bunlar layıktırlar. 

Bunlann hakkını çalan madra
baz dilencilerle mücadele, bu 
cepheden de zaruridir. 

İşin en zor tarafı, bakiki der
mansız dilenci ile sahte der • 

İşsizlik yüzün.den hırsızlık 
Yapanlar, her memlekette, ha
tuı. sayılır bir yekun teşkil et
~ektedir. Bu sebepten hırsız. 
arın tecziyesinden ziyade, na
ltı.uslu, iş güç sahibi insanlar 
arasına iadeleri cihetine gidil-
lbektedir: Her nasılsa düşmüş mansız dilenciyi ayırmaktır. 
Vatandaşı, elinden tutup ce • Görülüyor ki, frengi ve verem-
ltı.iyete faydah bir unsur bali- den daba mühim bir dem olan 
ne getirmek. Bizde bu tip hır· bu içtimai Metle de toptan mü-
•ıılann, para ve iş vermek su- cadele mecburiyetindeyiz. 

~-......................... __ , ________ _ 
Milli Şef in Sokaklara 
Hataylılara ,2 Bin Lamba 
Teşekkürü I<onacak 

Milli Şefimiz :l.mıet İnö -
~il'.nün tekrar Cumhurreisliğine 
l! tilıab olunmaları münasebetile 

atay Millet Meclisi tarafından 
Yapılan tebrike Cumhurreisiınizın 
~erdiği cevııt> dünkü Hatay Mil· 
et lllec1isi içtimaında alkışlar a
rasında okunmuştur. 
el biğer taraftan Hatay milli mü-

1
.afaa ıneclisi bütçesine de 200 bin 
ıra ·1· ı avesi kabul olunmuştur. --Şehir Bütçesi 

Encümeninde 
V Şehir meclisi dün saat 14,30 da 
d ali Ve Belediye Reisi LU!fi Kır
ar'ın reisliğinde toplanmıştır. 

ın l3u içtimada, 939 mali Y!lına ald 
&sra.f bütçeleri hakkında daimi ene .. 

1 limen kararı okunarak bütçe-
er tetkik edilmek üzere bütçe en
cuın.enine gönderilmiştir. 

6 ~Yrı:a düşkünlerevi bütçesine 

1 Uı lira verilmesi de kararlaş -
ırılıruştır. 

Belediye, İstanbul sokaklarının 
daha güzelbir şekilde tenvir olu

nabilmesi ve kenar mahallelerde
ki fener ihtiyacının önüne geçi· 
lebilmesi için şehre yeniden 2000 

lamba kaymağı kararlaştırmıştır. 

Bu lambaların bugiinkü rayice 
göre bedeli olan tahminen 160 bini 

liranın karşılığı bu sene ile müte
akı b senelerde bütçelere konula
caktır. 

Belediye bu hususta elektrik 
şirketile yakında müzakereye baş· 
lıyacaktır. 

Yaşlı Doktorlar 
Jübile 

İçin 

Türk hekimleri dostluk ve yar
dım cemiyeti idare heyetinin ce
miyet azasına mahsus olmak üzere 
bir çay, yaşlı meslekdaşlanna da 
jubile yapılmasını karar altına 

almıştır. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

No. 131 

b .ı\rnaYUdun aklı başına gelmişti. 
li:t"·haı Cüce Hasan'ı soydurdu. 

bıselerini değiştirtti 
c·· . uce Hasan, sırtına ırgad elbl· 

8esı gı·y . t• ,.. mış ı. Silahlarını da de-
,;ışr ırnıPyi unutmadı. 

k ~iinkü; Rumelilnin silahforınm 
a maları başka türlü idi. 
liuliısa· c·· ip b • • uce Hasan beline bir 

.. aglıyarak zayıf ·,.e kü~ücük 
Vucudü .. . 

nu delikten geçirdiler ve 
aşag· ıy 
k· a salıverdila·. Bu hareketi 
ırrısecikler görnıemisti. 
H -

asan, sokağa ç•kar çıkmaz 
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ne karıştı. Bu kaf,tı,:er elıerinde 
palalar, tüfekler, pıştovlar şu yol· 
da bağırıyorlardı: 

- Ha babam; ha ocağın yiğit
leri. .. Dm ve devl~t•;ı etten ka • 
leleri. .. 

- Sultan Mustafayı ısteriz ... 
- Sultan Mahmud'u istemezük! 
-Alemdar zorbasını yok etmek 

lazımdır. 

- Bire vurıın ... Bire kıtın •.. 
Cüce Hasan da bu isyankarlar 

gibi bağırarak yoluna devama 

başladı. Binlerce kişiden ibaret o-

~ 1 1 lstanbu1un Eski Eserlerinden . 1 r Beyoğlu 

~ MısırÇarşısınıııKapısı kasım paşa 
Hamidin thtifali y l k ? Tramvayı 
~~~:1!: ~:k:!;ü:hak apı mıyaca mı. 

Hamid için bir ihtifal yapıldı. Ö
lümünün üçüncü yıl dönümü 
kutlnlandı. tl'niversitede konfe
ranslar verildi. Gençlik, Hıimidi 

hürmetle andı. 
Fakat, bir kaç yıl sonra, Hômi

di, çocuklarımız anhyamıyacak· 

lar. Çünkü, lisanı o kadar eskidir. 
Anlıyamayınca da sevemiyecek • 
ler. Sevemeyince de hürmet duy
mıyacaklar. Onun büyük şair ve 
san'atkar olduğunu, bir rivayet 
kabilinden bileceklerdir. 

Peküal O zaman 11e olacak?. 
Hôınidi eserlerinin metni üzerin· 
den nasıl okutup, çocuklarımızı o
nun zevkine vardıracağız? .. 

İşte bir mesele de bu .. 
BURHAN CEVAD 

Çamurla 
Dolu iki 
Mendirek 

Limanlar umum müdürlüğünün 
Münakale Vekaletine bağlanması 
üzerine evvelce İktısad Vekale • 
tinin programlı bir şekilde baş • 
lamış olduğu limanları ıslah et -
hızla devam edecektir. Yeni ya
pılmakta olan Kartal mendireğin· 
den sonra Kabataş ve Kumkapı 
mendireklerinin içindeki havuz • 
ların temizlenmesine geçilecektir. 

Deniz ticaret müdürlüğü bu iş
lerikendi vesaitile görebilmek 
için icabeden makine ve malze -
meyi temin etmek üzere yaknıda 
münakasa açacaktır. 

--<>----

Gümrüklerde 
Muamele 
Yapanlar 

Gümrüklerde kar:ıesiz şahıs • 
ların kat'i surette iş takib etmeleri 
menedilmiş olduğu halde, bazı 
gümrüklerde karnesi olmıyan kim
selere iş takib ettirildiği anlaşıl -
mıştır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, 
bu hususta gümrüklere bir tamim 
göndererek karnesiz şahısların 

gümrüklerde iş görmeH>rine göz 
yumanların veya karnes; olup ol
madığını araştırmağa lüzum gör
meden işlerini yapanların ceza -
landırılacaklarını bildirmiştir. 

Radyo 
Aboneleri 
Artıyor 

Halkımızın radyoyu medenf bir 
ihtiyaç vasıt~sı olarak tanıması, 

radyoya karşı rağbeti arttırmıştır. 
Bu sebebden radyo aboneleri her 
sene bir miktar daha artmakta -
dır. 1937 senesinde 25,510 olan a
bone adedi, 1938 k3.nunuev1elin
de, 46,250 ye çıkmıştır. 

Bu sene için istatistik hazırlan· 
mamıştır. 

Hasan, Atmeydanına geldiği za
man herşeyi anlamış bulundu. 
Şaka değil; ulema da yeniçeriler
le birlik olup harekete geçmişler
di. Sarayı muhasara etmiş bulu
nuyorlardı. 

Fakat, daha saraya hücum et· 
mek ve ateş açmak üzere değil -
!erdi. Yalnız, oradan buradan At
meydanına laşeler taşınıyordu. 

Refik Efendinin, Tahsin Efen
dinin, Behiç Efendinin ve arka -
daşlarının uğradıkları Akıbeti öğ

renmişti 

Sarayların ve konaklıttın yağ
ma olduğuna vakıf olmuştu. Ye
niçeri ağasının nasıl katledildiği, 
~yanın ne suretle alevlendiğini 

vüs'atini hep öğrenmişti. 
Şimdi; yegane yapılacak iş Ra

miz Paşa ile Kadı Paşanın ne hal
de olduklarını anlamak lazımdı. 

Cüce Hasan, bir kafileye karı -
şarak, Babıaliye geldi. Muhasara . . 

Dört Senedenberi Bu Tarihi 
• 

Kapının Tamiri için Bekleniyor 

M ısır çarşısının kapısında ev- \ 
velce vukua gelen bir arıza 
yüzünden buradan büyük 

taş düşmüş ve kapıda çökmek a
razı belirmişti O zaman muvak
kat bir surette tahtalarla kapatı
lan bu kapı dört beş senedenberi 
hala ayni v•ziyette bulunmak -
tadır. Çarşı içindeki bazı tamire 
ihtiyaç gösteren dükkanlar da ta· J 

mir edileınP.mekte ve bu yüzden ı 

günden güne harab olmaktadır. 

Çarşıya bugün üç makam hak id
dia etmektedir. Belediye, evkaf, 
müzeler, fakta vaziyet böyle ol· 
duğu halde Çarşıda husule gelen 

Çocuk 
Bayramı 

Hazırlıkları 
23 nisan çocuk bayramı mü -

nasebeti!e çocuk esirgeme ku -
rumu hazırlıklara başlamıştır. 

O gün Eminönü H•lkevi salo -

nunda ilk mekteb talebelerinin 

ı esim sergjs açılac~ktır. Sergi so
nunda resimleri muvafık görülen

lere muhtelif kıymette hediyeler 

verilecektir. 

25 nisan salı günü sabah saat 
9 da yine Şehzadetaşında Turan 

tiyatrosunda Eminönü kaza mm -

takası dahilindeki 18 ilk okul ta

lebesinden (1500) fakir ve yoksul 

talebeye parasız bir müsamere 

verilecek ve çocuklara hediyeler 
dağıtılacaktır. 

arızaları bu dairelerden lııiç biri 

tamir ettirmeğe yanaşmamakta -
dır. Bilhassa tarihi kıymeti haiz 
bulunan kapının senelerdenberi 

bu çirkin vaziyette kalması şehri 

gezmeğe gelen seyyahlar üzerin· 
de de çok kötü bir tesir icra et -

mektedir. Kapıdan düşen taşdan 
biri tamir edilmediği takdirde bu· 
rasının herhangi bir gün tehlike 
göstermesi mümkündür. Çarşıdaki 

esnaf aralarında birleşerek bu va
ziyetin önüne geçilmesi için icab 

eden makamlara baş vuracaklar
lardır. 

Kayıtları 
Olmıyan 

Esnaf 
Esnaf cemiyetlerinin mensub -

]arına daha faydalı olması ve es· 

nafın bütün derdlerile uğraşarak 

onların kalkınmaları için daha 

müsmir faaliyet gösterebilmeleri 
hususunda enemmiyetle tetkikata 

geçilmiştir. 

Bu arada; halen; hemen heı ce

miyetin aza adedinin; bilfiil ça

lışan esnafa nazaran pek az ol

masının sebebleri de aranmak -
"J 

tadır. 

Alınacak yeni tedbirler saye -

sinde bütün esnafın cemiyetleri

ne yazılmaları temin edileceği gi
bi; aza ade<lini çoğaltarak aidat 

miktarını azaltmak gayesi de bir 

26 nisan çarşamba günü Eminö· prensip ittihaz olunocaktır. 

nü Hlilkevinde çocuk bakımı ders- - ··-
leri açılacaktır. tirmeğe başlamşılardır. Mütea.kıb 

Bu derslere genç ıanne !er ile 
anne nemzedleri devam edecek -

Ierdir. Anneler isimlerini kaydet-

günler mütehassıs doktorlar tara
fından çocuk bakımı hakkında 

konferanslar verilecektir. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Y enicamiin Muslukları Takılıyor 

Tepebaşı Tramvayının 
Kalaba lığı Azalacak 
İstanbul tramvay şirketinin hü

kumteçe satın alınma~ından son -
ra; şebekenin tevsi ve diğer icabe· 
den tedbirlerin alınması için baş
lanan faaliyete devam olunmak· 
tadır. 

İşle meşgul olan heyet azaları, 
şebeke planları üzerinde çalıştık· 
ları gibi mahallen de bazı yerleri 
gezip görmüşlerdir. 

Bu ara Eyüb, Maçka, Beşiktaş 

gibi yerlerdeki yolcu kesafeti ve 
bu hatlarda çalışan otobüslerin 
naklettikleri yolcu miktarı da 
tetkik olunmuştur. 

Bundan başka, Beyoğlu tramva
yının Kasımpaş~ya indirilerek 
Kasımpaşa - Yenişehir arasında 

yeni bir hat yapılmak suretile İs
tanbuldan Tatavla ve Yenişehire 
gidecek yolcular için daha kısa 

bir yol vücude getirilmesi imkan· 
!arı da gözdP.n geçirilmektedir. 

Şebekenin tevsiine nereden baş· 
!anılacağı ve alınacak yeni tedbir· 
lerin mahiyeti pek yakında tama· 
mile belli olacaktır. 

Yeni Pazar 
Yerleri 

Kurulacak 
Belediye şehrin muhtelif semt

lerinde altı beton ve iıstü kapalı 

büyük pazar mahalleri vücude 
getirmeği kararlaştırmıştır. Bu -
nun için; her semtte müsaid yer
ler aranmaktadır. 

Diğer taraftan Dahiliye Veka -
Jeti; pazar yerlerinin umumiyetle 
hayatın ucuzlatılmasında büyük 

bir yardımı olduğunu gördüğün· 
den her tarafta cpazar yerlerinin 
çoğaltılmasını ve buraya mal sat
mağa gelecek olan köylülerle sey

yar esna!a azami kolaylıklar gös-
terilmesini bütün Belediyelere 
tamim etmiştir. 

Şehrimizd eyapılacak olan bu 
yeni ve modern pazar yerlerine 
gelecek esnaftan ayrıca hiç bir pa· 
ra ve yer ücreti a!ınmıyacaktır. 

--o--

Çocuk Kurtarma 
Yurdu Kapatılacak 
Belediye, çocuk kurtarma yur· 

dunun lağvine karar vermiştir. Bu
radaki çocuklar, Düşkünler evine 
verilecek, Düşkünler evindeki 
mekteb de tevsi edilecektir. - - ----.. ................... .. 

23 nisan Çocuk Bayramı ve bu
nu takib eden haftanın çocuk 
haftası olarak tes'di, halkımızın 
en biiyük ve en ileri yurd davası 
olan çocuk ihtiyaçları üzerine 
dikkat nazarlarını çekmek eme
lini gütmektedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

Eminönü meydanı açıldıktan sonra, bütün güzelllğile ortaya çı 
kan y enicamiin denize bakan cep hesinin temizlenmesine başlanmış

tır. Şimdi seneler<lenberi akınıyan musluklar da yerine konulmakta
dır. Resmimiz payandaların gölgesi altında muslukları takan bir işçiyi 

gösteriyor. , ................. .. 
yeniçerilerle beraber ~ş bile 
etti. 

Her ne kadar, Alemdar ve ma
iyetinin sığındıklan yer bir kale 
kadar metin idiyse de cephane 
darlığından dolayı bir gün gelip 
düşeceğine emin olmak lazım ge
lirdi. Zaten; içeride de o kadar 
fazla cephane yoktu. Ramiz ve 
Kadı Paşalar imdada gelmezse ni
hayet daha birkaç gün mukave
met edilebilirdi. İsyan büyüktü. 

Cüce Hasan; yine bir çalımına 
getirip yağmacılar grupuna katı
larak Y enicami taraflarına indi. 
Yenicami meydanı ana baba gü
nü olmuştu. 

Cüce Hasan; Ramiz Paşanın va· 
ziyetinden haberdar olmuştu. Pa
şa; Tophane civarını ve Topkapı 
taraflarını elinde mevcud kuv -
vetlerle tutmuştu. Ve olduğu yer
de duruyordu. Alemdar Paşayı 

kurtarmak için ortada hiçbir ha-

Cüce Hasan, Ramiz Paşanın ni
çin Babıali üzerine hareket etme
diği zrhniyetine hayret etmişti?. 

Ortada korkulacak birşey yok
tu. Evet, bütün İstanbul ulema -
sile beraber hükumet aleyhine 
harekete geçmiştir. 

Fakat; Ramiz Paşa; eğer iste
miş olsaydı gemilerlle yeniçeri
ler üzerine ateş eder. Kalyoncu 
askerlerile de bu karmakarışık 

başıbozuk alayını darmadağın e
debilirdi. 

Cüce Hasan, Kadı Paşa kuv -
vetlerinden de haberdar olmuştu. 
Kadıpaşa yalnız, maiyetinde bu
lunan yirmi bin sekbana cephane 
dağıtmış, Üsküdar ve Selimiye 
civar ve sahillerini emri altına al
mış, olduğu yerde duruyordu. 

Eğer; Kadı Paşa istemiş olsay
dı. Esasen kaptanı derya olan Ra
miz Paşanın göndereceği gemi -
lere kuvvetlerini koyarak hiç ol· 

ola n a 

Sonra; Padişahın da maiyetinde 
binlerce baltacı ve silahtar vardı. 

Bütün bu kuvvetler, yeniçerileri 
ve bunlara peşkeş çeken ırgad ve 

saireyi bir anda önüne katıp da

ğıtabilir. Ve Babıalide mahsur ka
lan Alemdar Mustafa Paşayı kur
tarabilirlerdi. 

Herhalde Paşalar ve Padişah 

vaziyetten haberdar değil<li. Bi -

naenaleyh; bunlar isyanı çok kuv
vetli sayarak oldukları yerlerde 
duruyorlardı. Bu sebeble yanlış 
hareket etmiş bulunuyorlardı. 

Binaenaleyh; bir an evvel Ra -
miz paşaya varmak ve vaziyeti 
anlatmak Hizımdı. 

Nitekim; Cüce Hasan Yenicami 
meydanında duramadı. Hemen 

Ramiz Paşaya varmak için kayık· 
!ardan birine atlıyarak usulcacık 

karşıya geçmek için etrafı kola -
çan etmeğe başladı. 

Çocuk Kütüphanesi 

K ıymetli muharrir ve tarih 
çi arkadaşımız İskender 
Fııhn:ddin Sertelli, 12 cild-

den miil'ekkep bir tarihi çocuk 
.romanlıın ııerlııi neşretıniştir. Bu 
seri zarif cildler halinde, masa· 
mm üzerinde ıııralanmış duruyor. 

İskender Fahreddin Sertelli, bu 
büyük hizmeti nasıl yaptığını ba· 
na şöyle anlattı: 

- Maarif Vekili merhum Reşid 
Galib'le bir gün konuşuyordum. 
Bana: •Çocuklarınıızm tarih bilgi
si ve zevlı:i kati değil .•. Tarih dersi 
kitablan lıarieinde, mühim tarihi 

bahisleri ve kahramanları çocuk· 
larımıza bir roman, bir masal şek
linde anlatmalıdır. Milli kütüp 

hanemizin bu eksiğini sen ta -
mamlıyabilirsln .• • 

Reşid Galib merhum, gayet mü
him bir mevzua temas ediyordu. 
Bu, güç, o nisbette şerefli bir 
hizmet olacaktı. O gün bu uğur

da çalışmağa karar verdim. Ve 
işte bu on iki cildi hazırladım .. 
Daha diğer seriler de yapacağım. 

Arkadaşım İskender Fahred • 
din'in sözü burada bitiyor. Reşid 
Galib, istediği hizmetin ikmalini 

maalesef göremedi. Fakat, Ünıid 
ediyorum ki, yeni ve genç Maarif 
Vekilimiz görecektir. 

Bu küçük cildlerin çocuklarımı. 

için ne kadar laydnlı olacağım dii· 
şünüyorum. 23 ni.an çocuk bay

ramı için, en güzel hediye, her • 
halde bu eildler olacaktır. 

İskender Fahreddin Sertelli'nin 
bu eserlere verdiği himleri şiJy

le sıra!ı>rsaın, mevznlannnı e -
hemnıiyetini takdir edersiniz: 

Kubilay Han, Avcı Mehıned, 

Sokak çocukları, Çanakkaled e 

Küçük Alımed'in kahramanlığı, 

Tarihin ~ukları, Karakurumdan 

Tu"8ya Türk akını, Temuçin vı; 

oğu11an, .!'annnın oğl~, Kutub • 
!arda bir Türk kızı. 

Diğer üç cildde küçük ve man· 
zum tarihi hikayelerden müte • 
§ekkildir. 

İskeııder Fahreddin'in bu gii
zel hizmet ve himmetini takdir 
ederim. 

REŞAD FEYZi 

Pamuk Ekim 
Mıntakaİa~ı 

Ziraat Vek!ıletı, saf paıWİık to· 
bumu eken mıntakalard~'_Çe~idli 
pamuk ekimini Önleiıo!~k ~Çl'n mu:

takaları, pamuk ekimine göre çe
şid sahalıırına ayırmıştır. Bu mın
takalardan diğe~ mıntakalara to
hum nakli memnudur. Kelvina·, 
çeşidi pamuk mıntakası Mersin, 

Adana, Anteb, Urfa, Maraş, Ma • 
latya, Elazığ ve Diyarbakırdır. 
Akala çeşidi pamuk mıntakası An

talya, Denizli, Aydın, İzmir, Ma
nisa, Balıkesir, Bursa. Bilecik, Ko
caeli, Eskişehir, Tekirdağ, Edirne, 

Kırklareli, Çanakkale, Çankırı ve 
çorumdur. 

Diğer taraftan Ziraat Vekaleti, 
bu yıl müstahsil efüıden 500 ton 

Akala pamuk tohumu alarak fakir 
çiftçilere dağtıacaktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Ağızları Açık kuyular 
Bir arlıacı_,ı anlatb: 
«- Dün, Aksaray - Çapa - Fa

tih al'a.!ındakl Jan&ın :rerlerinde 
bir kuyuya bir lıeçl düşmüş ve 
lııırtanlaınamışllr. Bu kiıçük vak'a 
~i derin ilerin diitıindürdu . 

Hülı:mettlm lı.I, buıün bu ku
yuya dil.şen. keçi 1erlne yarın be
nim kardeşim. sisin ~utunuz, 
öleltlnln annesi, ninesi düşeblllr 

ve hl bulunma.dan ortad:ı.n kay
IPotUJJ l'ider. Bu 1.ehlike, 'bilh.t.s a 
bu sahada oynıyan çocuklar ic:hı 

daha l'Ok vartddlr. Cünkü kuyn
tann üstleri mevsim dolayısHe ca
b, eırpı, ~lmen ve diğer ya bani 
yeşil ollarla örtölmüşlür. Bu ku

yuların alula.rı bir an önce ka- ı 
pa.tılmalıdır.:1 

Atikadarluın nazarı dikkaıtnl 
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20 . ısandan Sonr·a KUMAŞLARINMENŞEİ 
K adife.- Natorallsl Pllıı, kadi-

fenin icadını Asya ve Afrika 

Acaba Neler Olacak 
nıllletlerlne atfeder. Vaktlle Fransızlar 
kadifeye (Velouse) veya (Vlllus) der
lerdi. Bu, li.tlnce (Villosus} kelbnestn ... 
df'n alınmıştır, Velu .. tüylü demek&lr. 

UNUTMAK! 
Lehistan Küçük Dev!etleri Bir 

Araya Toplamak Niyetinde 

Müzakereler Devam Ediyor 
/A 

rtık Almanya ile Lehista
nın arası bozulacak diye 
bekliyenler çoğalıyor. Çün

kü en tabü olan ihtimal budur. 
Alman ve İtalyan gazeteleri son 
zamanlarda Almanyanın ve İ
talyanın çepçevre bir çember i
çine alınarak Berlin - Roma mih
verinin kımıldıyamaz bir hale 

<ıetirilmek istendiğini yazıp du • 
ruyorlar. 
Arnavutluğun İtalya tarafın

dan malum şekilde işgal edilme
ı;ıni de daha bu çember çevril
meden İtalyanın Balkanlarda 
müessir bir rol oynamak üzere 
vaziyet alması diye izah edi • 
yorlar. 

Demek ki Berlin - Roma mih
verinde Almanya sakin dururken 
ltalya harekete geçiyor. Eğer 1-
talya bundan sonra sakin bir va
ziyet alırsa •faaliyet. sırasL Af. 
manyaya gelmiş olacak. 

'Olonyalı Mareşal Smigli Ridz Fransız erklinıharbiye reisi Gamlen 
ile bera J-,.,r 

lerin birleşerek tedafüi bir vazi
yet almaları tasavvuru da pek ye

ni değildir. Fakat şimdiye kadar 
hep Al..-nanyayı kuşkulandırmak
tan çekiniyorlardı. Halbuki artık 
böyle bir endişeye mahal kal -
mapuştır. 

!eri bir araya getirerek •bitaraf• 
bir zümre vücude getirmektir. Bu 
devletler ne Rusyanın, ne de Al
manyanın tarafında olacak, yal

nız iki arada başlarına bir felaket 
gelmesin diye toplu bulunacak -
!ar. Uzak yakın kavgalara karış· 

Kadife, orta çalda şarktan rarb& 
getlrUdL Elbise ve mob117eler4e kul -
h.nılmağa başlao<h. BJrincl Fransova, 
kadife saııayllnl teşvik eltl. hı. kadife 
fabrikası 1536 da •LJyon• da açıldL 

Kanapelere kaplanan, perde yaınJan 

kadifeler ucmlııtu sebeblle çok rai -
bet cördü. Bu kadl!elerl imal eden 
Dır.nyel Uavart adlı bir Fransız mu .. 
baclridlr. 11 inci yüz yllm sonlanna 
dotru Utreehe gitmiş, bir rahrlka le· 
sis eımı,ıı. Yaptıit kadifeler de ipek 
yerine ktçl kıllarından yapılmış tp .. 
ilkler kullanıyordu. 

Pamuklu kumaşlar.- Hindlilerin l-~ 

cadıdır. Bilahare Arablar tarafından 

lakild edilmiştir. On dördüncü yil• 
ydda Avrupada da yapılmağa başlan .. 
mıştar. Bam pamuklar, tflltelere dol
duruluyor, kapı perdelerinin, koltuk .. 
ların i~H~rlslne konuluyordu. Sonra ku
maş :yapıldı. 

• Kaliko!.- Avrupaya, 11631 de Hin· 
dlsl.anm Ma1aban sahilindeki Kaltkut 
şehrinden getlrllınlştlr. 

ŞlrUng.- Pamuktan yapılan bir nevi 
kuma.şhr. İnl'ilizce Shlrt kelfmeslnden 
ahnmıştır, o::g-ömlek• demektir. Vak -
ille gömlekler, ipekli Cin kreplııden 

deill. bu kumaştan yaplltrdı. 

VENEDİK SARAYI 

Romada. a1nl islmdelr.t meydanın 

ort.asmda, büyük btr saraydır. 1455 
1'dtnda, Kollze'nln taşlarlle yapılmUf

tır. Papalardan bff'çoklan bu sa.rayda 
lkamel etmlşlerdlr. Parta dördüncü Pi, 
Venedlk sarayUlı, Vened.lk cumhuri-
7etine, sefaret binası olmak üzere 1795-
1797 de Kaınpo - Formio muahedesin· 
den Ronra Avusturyanm Vatlkan nes
dlndekl sdlrlnln ikametine tahsis olun-
du. 

İtalya, 1916 da Venedlk sarayını A· 
vusturyalıJaidan aldı ve meşhur Sen 
l'fark arslanını yerine koydu. 

Vencdik buı-ün Musollnl'nln ika -
me~iihıdır. l\fe!Jbur nwuklarını Ve -

- nedlk sa.rayının be.lkonundan söyler. 

CHİGİ SARAYI 

- Yıllar var ki onu gormedim. 
Yıllardır onu benden ayıran 

makus talihime acınır, yanarım. 
Uzun, upuzun yıller var ki, o

nun baharı andıran, parlak, ışıklı 
gözlerinin ılılc tatlı bukışından u
zak, beni neş'elendiren neş'esinden 
uzak, gülüşünden uzak, sohbe -
tinden uzak yaşıyorum .. 

Ruhumda yarattığı baharın tek 
bülbülü idi o .. Yıllardır onun se
sinden, nağmesinden, kahkaha ve 
feryadından duyduğum derin zev
ki tatmaktan mahrum olarak ö • 
mür sürüyorum ... 

Evet, ondan mahrum, ondan U· 

zak ... Fakat, içimde, içimdeki a
lemde o bütün canlılığile, bütün 
güzelliğile yaşıyor. ve .. onu. şimdi 
daha çok seviyorum .. Hergün bir 
evvelinden daha çok, her gün bir 
evvelinden daha canlı ve hara -
retli bir aşkla ... Seviyorum onu! .• 

Sedad Necib durdu. Kısa bir an 
sustu ve derin derin içini çekti. 
İki arkadaş başbaşa bir rakı sof
rasında bulunuyorlardı. 

Sedad, önünde dolu duran ka
dehi aldı, arkadaşına: 

- İçelim ... dedi. Btı rakıda in
sanın 'ruhunu gıcıklıyrin, duygu -
!arını saha kaldıran, hem neş'e 
hem keder veren bir kudret var .. 
Yalnız bu kadar mı? Raklnın da· 
ha neleri var ... Şunu da unutma
malı. Rakı insanı biraz da geveze 
yapıyor ... Biraz değil hatta adam 
akıllı ... 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
,je bunun etrafında yazılmış ya
zılara göz gezdirdikten sonra ko
layca tahmin edilebilir ki yakında 
Berlin ile Varşovanın zaten bo -
zulmuş olan arası gitgide daha a
çılacaktır. Lehistan ile İngiltere 
arasında tam bir anlaşmıya varıl
dı. Tabüdir ki bu anlaşmanın fi
liyat sahasındaki tatbikatını gör -
mck S!rası ı;el'yor. Almanyanın 

komşuları olan küçük devletlerin 
birer birer tehdid altında olduk
ları gizli bir keyfiyet değildir. O
nun için bütün bu küçük devlet-

. Büyük küçük her devlet ken -
dini muhakkak taarruzlara karşı 
ha2'lr bulundurmağa mecburdur. 

Lehistan Haıiciye Nazırının kaç 
senedir besled!ğl bir ta$vvuru 
vardır ki bu da Baltık denizin -
den Karadenize kadar olan devlet-

mıyacaklardı. Lehistan da bu züm- · 
renin ba.şına geçecekti. Fakat böy- · 

le bir tasavvur şimdiye kadar an
cak Leh Hariciye Nazırının bir 
fikri. halinde kalmıştır. 

Romada Kolona meydanındadır. 16 
ıncı'yüz yılda ·yapılm"lır. Hariciye ne· 
.arell binasıdır. 

Öyle değil mi? Düşüıı bir kere, 
bazı durgun, sakin, konuşması • 
nı sevmeyen adamlar vardır .. Bun· . 
lar, rakı içmedikleri zaman adeta 
dirhem dirhem konuşurlar .. San
ki büyük bir kederleri •ıarmış da, 
ağızlarını bıçak açmıyormuş gibi... 

Bugün giirülecek, eğlendirecek ve güldürecek Filı:n ..• 

BUGÜN MELEK SİN[MASINDA 
HAFTANIN EN GÜZEL FİLMİ 

KUTUP YILDIZI 
ftansızca Sözlü ı\~k - GtizelliL - Nefi• Ş ırKı Ve D.ınslar 

Fevkalade Eğlenceli Bir Mevzu 

S ON YA HENNI E 
RI C HA RD G REE NE 

İlaveten PARAMUNT Dünya Haberleri 
<1.;:-ü. ~ ı·ıt ·ı. ıS Ve 2.30 da Tc ,z lalı '' .ıl ııe"er 

. 

Sayısız yıllardanberi emsali yaratılmıyan Filim. 

KEŞiF ALAYI 
ERROL FLYN -OLIVIA'de HAVILLAND 

Görülmemiş 

bir zaferle LALE'de Devam 

ediyor. I 

Llkin bundan sonrası için ne 
olacak?. İşte şimdi Lehistanın bu 
yolda bir faaliyete girişt>ceğini İn

giliz gazetelerinin V arşovadaki 
muhabirleri bildiriyorlar ki bu 
Alman)<'aya karşı Avrup.ada te

dafüi br vaziyet almak için artık 
boş durulmad•ğını anlatmaktadır. 

Londralı Deyli Ekspres gazete
sinin Varşova muhabiri anlatıyor 
ki Lehistanın artık İngiltere ile 

anlaşarak Londra ile Varşova a
rasında bir ittüak vücude gelmiş 
oloıası eski vaziyeti başkalaştır 

mıştır. Bugün Lehistan artık Bal

tık denizi devlctlerile müzakere 
kapısı açarak bunları toplamak i
çin kendisinde kıifi imkan ve sa
lahiyeti bulabilmektedir. 

Litvanya, Estonya, Letonya 
devletleri Umumi harbden sonra 
Rusyadan ayrılarak vücude gel

miş yirmi senedenberi müst.akil o
larak yaşıyorlar. Bunlar bir kere 
almış oldukları istiklallerini bir 
daha kaybetmemek ıçin çalışma
ğa karar vermiş memleketlerdir. 

Hulasa Lehist.an ile Almanya -
nın arasında 20 nisandan sonra ne 
olacak?. diye ıner.ak ediliyor. 

-

Sinema Kraliçesi Kahkaha Kralı 
GA B Y MO R LA Y ve F ER NAN D EL 

tarafından fevka!B.de bir tarzda yaratılan ve 

SÜMER Sin~masında 
Büvük bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

HERKUL 
Nükteli, eğlenceli ve neş'ell filmini mutlaka görünüz. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı halk matineleri. 

Haftanın en güzel ve en büyük programı: 

S A R A Y Sinemasında 
2 büyük filimden mürekkep emsalsiz programdır. 

1 - LOREL HARDİ AVCILAR 
İki komiğin en son ve en neş'ell Türkçe sözlü komedileri 

2-KORKUNÇ GECE 
FLORENCE RİCE ve EDMOUND EOVE 

tarafından oynanmış büyuk aşk ve ıztırab Romanı 

İlaveten: FOKS JURNAL: Mr. Lebrun'µn yeniden Reisicumhur 

intihabı ve Yunanistanda istiklal *enlikl.eri, 

. ' 

İşte böyleleri, bırkaç kadeh yu 
varladılar mı.. Ondan sonra sey
reyle sohbeti... 
Doğrusunu istersen ben de bi

raz onlardanım .. İçmediğim zaman
lar, böyle, söylemek, anhtmak, 
derd yanmak, içimd~kileri dök
mek ihtiyacım duymnm... Fa -
kat içince, işte böyle anlatmak, bir 
kafadara, uzun u zun kendim· 
den bahsetmek ihtiyacınt hissedi
yorum. Bu ihtiyaç.. Mukaveınet 

edilmez bir Şeıf ..• 

İçelim! 
İçtiler. 
Sedad, tekrar hikayesine av • 

det etti: 
- Onu unutmak için neler yap

tım. olmadı. Hatta aşkıma ilk iha
net ettiği gün ve onu takib eden 
aylar bende derin bir nefret ha
sıl oldu. Uzun müdd~t intikam 
hislerile kıvrandım, faydasız, hep
si faydasız, ne intikam alabildim, 
ne de unutabildim ... 
Sedadın içki arkadaşı burada 

derdii arkaşının hikayesine mü
dahale ederek: 

- İnsan sevdiğini 
fakat ... 

unutabilir 

- Fakat güzel kadınlarla dil -
şüp · kalkmalı.. Diy~ceksin. Ben 
boş mu durdum zannediyorsun? .. 
Yıllardanberi ben de o çareye baş 
vurmakla meşgulüm... Hem bana 
bu hususta talih de yardım etti.. 
Birçok güzel fırsatlarla karşılaş

tım. 

Ondan ayrıldığımın ilk haftası, 
bir aile toplantısında bir genç ka· 
dınla tanıştım. Bu okadar genç 
idi ki.. Daha doğrusu onu bir genç 
kız sanarak tanıştım. sonra bir 
kadınla tanışın~ olduğumu anla-

. dım... Çok genç .. On yedi yaşında 
bir kadın ... 

I\u genç kadın gıizeldi, hatta 
• <O• ndan da güzel, hem çok gü -

zel. .. 

Diye sordu Sadık, Şeref düşündüler. Bu dur
ma ve düşünmeden sonra, ilk konı.ı~ma•~ Sadık 

yaptı: 

- Nerede oturuyorsunuz? 
- Şişlide. 

- Evde mi~. YOS A 
- Bilinmez. Bayanın gidişine, girdiği yerlere 

göre değişir. Biz ne harcarsak akşama size pusla
sını vereceğiz. 

Ve Sadık bu sözlere ekledi: 
- Evden çıkar otomobile biner. Tabll biz de 

bineceğiz. Bir yere girer. Bu, paralı yer olabilir. 
Oraya da para vereceğiz. Böyle bir ik: yer değiş
tirebilir. Girdi/!i yer bir ev, bir apartıman fi1an 0 • 

labilir. Oralara girmek, içerde kimlerin olduğunu 
öğrenme< para ile olur. Dönüşte yine otomobile 
binebilir. Bütün bunlar için para lazım. 

- Hayır apartımanda. 

- Kaçıncı katta?. 
- !kıncı. 
- Karınızla beraber akşamları sokağa çıkar 

mısınız?. 

- Arada bır" 
- Apartım&n tramvay yolu üzerinde mi?. 
- Evet. 
- Kı..rşısır.da dükkanlar fU:n var mı?. 
- Hayır. apartımanlar var. 
- Y E:Aında, karşısında köşe 
-Yok .. 
- Tramvay istasyonu .• 
- Var. İki aartıman ilerisi tramvay durağı. 
- Güzel. O halde biz tramvay durağında bek· 

!erız Siz karınızı alır, durağa gelirsiniz. Biz orada 
bayanı görürüz, inceleriz, iyice tanıdıktan sonra 
korkmayın. Nereye girdi, kiminle konuştu, ne 
yaptı?. Hepsini size söyleriz. 

.............. N~ l a l ---·-Yazan: .t:'1·EM İZZET BENİCE-------

Şeref Sadıkın bu p!anını beğenmedi. malı, görmeli, bana da göstermelisinız! 
- Öyle olınaz.. Bun·, da: 
Dedi, ilave etti: 
- Şimdi doktor eve gider. Biz de arkasından 

hastayız diye gideriz. Bayanı evde görürüz. Uzun 
uzun inceleriz. Tramvay istasyonurıda bir kerecik 
görmekle olmaz. 

Doktor da: 
- Evet, belk; bir yanlışlık, bir benzetme olur! 
Diye Şeref'e katıJdı. 

- Böylesi ıyi. Ben şimdi eve gidErım. Sonra, 
s~z de hıısta diye gelirsiniz. Ben sizinle uğraşırken 
•ız de bayanı iyice incelersiniz. 

Bu da böyle kesildi. Sonra Sadık izlemenin ne 
kadar süreceğini sordu. Doktor: 

- Br.na crı doğruyu bulup vermcıye kadar .. 

- PekL. 
Dediler. Ot.dan sonra Şeref: 
- Bay doktor bizim birçok masraflarımız o-

lacak. Biraz avans isteriz .. 
Dedi. Doktor bu önergeye de· 

- Peki .. 
Dedi. 
- Fakat, siz ne alacaksınız, ben ne verece • 

ğim? Onu da bir kestirip atsak .. 

Diye sordu. Onlar ayda yüzer lira isted-lier. 
- Masraf da ayrı! 

Dediler. Doktor: 

- Yüz Ur:ı. masraf! 
Diye söylendi, söylendi, sonra: 

Doktor, para IB.fı olunca adeta bu işten soğu-
yuvermişti. 

Faklit, bir kere: 
- Ne olursa olsun.. 
Der gibi si'zünü tutmağa, bu yolda bir dene-

me yapmağa boyun eğdi. 
- Bunlar kolay" 
Dedi. tekı·arladı: 

- Evde buluşacağız .. 
Doktor böy:e söylerken Sadık yine: 
- Unutmıyslım parayı .. 
Derneği biraz inceliyerek söyledi: 

1 Yazan: Recai Sanay J 
İlkin, onun yerine bunu se't 

ceğimi, delice Aşık olacağımı · 
dun. fakat olmadı .. Ona acım'~ 
başka bir şey yapamadım! .. 

Evet, acıdım ... Çünkü, o da ıııl 
nim gibi zavallı bir aşk kur 
idi. Kendini, zalim bir sevgi!' 
ellerine vermiş, işte böyle }la)• 

kırıldıktan sonra terl:edilmiŞ 
tutmuştu ... 

Kimbilir, belki o da, tıpkı 
gibi, sevdiğini unutmak isti1°' 
du .. O ümidle benim kollarımı 
tılmıştı! 

Ne garib! Biz iki ayrı sed 
unutmak için, onların ezici. öl& 
rücü kabusundan uzaklaşmak i 
birbirine yaklaşmak, birbirini · 
mek isteğile kıvranan, fakat, 
dense, bir türlu yaklaşamıyan. 

atiOtlN 
17 ,30 Prog-ram. 
17,35 !llüzlk (Dans saaU - P li · 
18 Konuşma (oouk Eslrseme •' 

ıumu). 

18,15 Türk müzlll (F .. ıl lıeyelll · 
· Çalanlar: Hakkı Derman, E,re! ~ 
ri, Hasaıı Gür, Basri fin •r, llJ"I 
Tokay. 

Okuyanlar: Tahslıı Karakıq, ıı-' 
Tokay. I 

19 Konuşma (D" Politika lıidJS"I 
19,15 Türk müzıtı (Halk bani>" 

Sivaslı işlk V•Y"el ve ibratıım. 
Takdim eden: Sadi Yaver Aıa.,.ıı# 
19,35 Türk müziği (Eski esorl<rd" 

müteşekkil proın.m). 

, ()'alanlar: hhfni Fersan, Refik tt1' 
san, Cevdet Çağla. 

Okuyan: Muallim Nuri Halli PO 
20 Ajans, meteor~oJI haberleri. ; 

raat borsası (rıao. 
1 

20,15 Temsil (Pele .. ve Meli••~' 
Ya~an: l\fa.urfce Maeterllnk. 
Tercüme eden : Ek.rem Retld. 

Temsil esııasmda Cemal Reşid f 
- yanoda Claude Dobwısy 1ntn opet'.sı' 

dan «İnterlude• ter çalacaktır. 
21,15 Memleket saat ayıt.rL 
!1,15 Esham, tahvllAt, kamblr• 

nukut borsası (flal) . 
21,zs Neş"ell plaklar • R. 
21.30 Müzik (Küçük o rlr.eslra : şrJ 

Necip Aşkın). 
22 Hafta lık posta kutusu. 
22,30 Müzik (Operetler - Pi) . 
23 Müzik ( Ca•band - Pil . 
2S,45 • 2l Son ajans haberleri ti 

yarmkl orocram.. 
YARIN 

1.2,30 Pro;rıun. 

12,35 Milılk (küçük orkeotra • eti' 
Necip Aşkm). 

13 Memleket saat ayarı, aJans ff 
meleoroloJI haberler l 

13,15 ~lilz lk (Kiloült orkestra • eı/1 

Necip Aşkın). 
13,30 Türk m üzill: 
Çalanlar: Cevdet Çafla, Hasaıı Giit' 

Hamdi Tokay. 
Okuyan : Sariye T<>kay. 
1- Saba peşrevi. 

Z- Udi Ahmed.in • Saba şar"1 ' 
GO.lıarı hara.b eyleme. 

3- Udi Ahmedlıı - Saba p.rlll • ()1' 
le iı.tetı yektaJL 

4- Hasan Gür • Kanun lakslmL 
!>-- Hamdi Tokayuı - Kürdili h lcof' 

kir ıarkı • Aşkm dolan sineme ol 
sürme. 

- Karcığv - Türkü • Yar balmıll 
ib:tim. var. 

1- Oyun havaları • llas&n 0111' ıatl' 
Oe iştirak edeeekllr. 

H.20 - 14,30 Konwıma (Kadın saall• 
Oo.ııuk terbiyesine dair). 

1357 Hicri 

1 
1355Rumi 1 

Sefer Nisan 
25 2 --1939, Ay 4, Gün 105, Kasım 159 

15 Nisan CUMARTESİ -- 1 1 
Vakitler Vauti Ezani 

... da. fl 'l. rl. ---
Güneş s 21 10 33 

Öğle 12 14 5 27 

lkindi 15 58 9 10 

Akşam 18 49 12 00 



TfiLGRAF . - lşNISAN 1nt 

1 lstanbul Hayatında. n 1 ': I ._ ş_A_K _A_j Sevdiğim Kadını 
Kıskandım Bıcakladım Bir Tabut içinde 

Uyuyan Adam 
Deli Oğlan: "Ben Ö?ülerden Değil 

Dirilerden Korkanm.,, DiyOr 
na bundan birkaç gün evvel 
adliye koridorlarında tesa
düf ottlm. Bir kanepeye o. 

i rllıuş, biraz evvel dinlediğim 
t tnuhakerneyi not ediyordum. 
ıını-.. ,a yaklaştı: 

b~. Efendi ağabey, gazeteci ga-

n . 
alt aşımı kaldırdım. K"ndisine 

11 
hın. Bu 25-26 yaşlarında ancak 

tdı İr· ı· ·· l'. " l" · ı e a goz u, uzun yuz u, 
~ esmer bir delikanlı idi. Sır
uı a eski ve yıpranmış bir palto 

Unuyordu. Yırtık kundurala-< 
lldan parmakları görünüyordu. 
; Evet, dedim. 
a eldi, oturduğum kanepeye o 
1}turdu. Bir müddet, yazımı bi· 
«.lrt • 

cıye kadar hiç konuşmadL 
en defteri kalemi cebime koyuns .. 0ze başladı: 
e': Bu yazdığın şeyleri gazeteye 
•eeeksin, değil mi? 
-Tab'" il> ıı ... 
4"lle-· · . .ını Cf>blerine sokarak kısa 

it tn" 
0 1 

Uddet düşündü, sonra ela 
ı erini gözlerime dikti. 

a- Mademki gazeter.ısin, benim 
Yatımı yazsana, dedi. 
lkvtütcessis nazarlarla yüzüne 

a ·lı-.. ,. . 
- Senin hayatını mı? 
~Uhatabım: 
;- 'Evet, dedi. Her halde şu yaz .. 

1~ın şeylerden daha enteresan -
t. 

- Senin adın ne? 
... Deli o~l~n! 

-.... Bıra]ı; şimdi altry:ı carum1 asıl 
•nı so" ı ' ye. 
Culürnsedl: 

..... Asıı adımın bedn olduğunu 
ltr\seye sövlemem. Kim ismimi 
tarsa, Deli oğlan derim. 

Bnna da söylemiyecek misin? 
.... Havır, rica ederim ısrar da 
tr\e. Söylemem, Söyliyemem. Sa
a hayatımı anlatayım, tımarha-
:ı hatıralarımdan bahsedeyim. t 

rıız adımı sorma. 
Ona: 

l "":Peki, dE'dim. Vaz geçtim ismi
oğrenmekten. Tımarhanedeki 

11l'at 
1 ını ve hatıralarını anlat. Na-

delirdin? 

e; B~ gün bir hadiseclen dolayı 
i nıuteessir olmuşt:.ı"lı. Büyük 

1~ Sıkıntı içinde idim. Hararetım 
lıkco H'!"•ıyo.· ağzım köpürüYor

tı. Beynime sanki birisi çekiçle 
ruyor gibi idi. Büyük bir azab 

; l~ltral• ic•ndı:? kıvramvorduın 
ıh . . . 

1 
avet k ·~dinıden geçerek, ba-

~ltrtıışırn. Gözlerimi tımarhanede 
ırrı 

tıl? 
Bakırköyünde ne kadar kal-

- 'I'arn bir sene. 
- ~asıl, bari rahat mı orası? 
._ E~ 1 c·· ger us u durursan. evet ... 

ttldüm: 

f;I--; Uslu adamın tımarhanede işl .... 
ct~·Belkl de duymucısundur; Nas

a 111 'Hocanın meşhur fıkraların
a~ 'biri de şudur: Hoca bir gün 
G ncıktan ölüyor. Mezara götfi. 
a:orıar. Hoca ölmeden evvel me
ıt~~do. hava alması için bir delik 
h, tırmasını karısına tenbih e-
J Or G h 

111d · ece, ocanın mezan ya-
an an bir kervan geçiyor, ker • 

U ın katırlan fincan vüklüdür 
~·b • . 

as 
1 

hoca, mezarın deliğinden 
or 

1~ Uzatarak kotırlan ürkütü
l!ti. incanları kırılan mal sahih· 
ly~ lhocaya adamaktlh dayak a-

r ar E lönu·· · rtesl günil hoca C\•lne 
Yor 

Qltıııt • ve ııhiret hakkında ma-
.... le almak için gelen eşe dosta: 

·etten atırlnrı ürkütmczseniz, ahf
~ğer rahatı yok, diyor. 

"Uts tımarhanede de uslu du-
a11 

'ah ' sacmalamazsan oradan 
at V~r hulama., .. 1" ,..... YP İC'. vat 

1 Yazan: MEHMED HiCRET 1 

B~ delioğ1anın tem sili bir fotoğrafıdır. 

byağı ..• Fakat yirml bir numa - - Sen hiç o koğuşa girdin mi? 
ralı koğuşa rtüştün mii, halin ha· - Evet, yalnız bir defa .. 
rabdır, yandığın gündür. Orada - Kimleri sokuyorlar bu ko· 
adamın ayaklarına pranga vuru- ğuşa? 
yorlar, boynuna zincirler geçiri- - Zır delileri. Şuna buna saldı· 
yorlar. Artık kımıldayabillrsen ranları, Allah, Peygamber, Hızır 

k ls aı (Devamı 7 inci sayfada) aş o un san .... 

Acı Tarafı Hayatın .................................... 

Barlardaki Çirkin 
Kızlar Ne Yapar? 

'Teselli Bulmak İcin En Büyük 
' 

Kuvvet Başkalarının 
Kusurunu Bulmak 

!leğeni1cn bir bar lcızı mınıarıt 

Yapıyor 

T 
abii bu neviden vak'alara 
ve yeniliklere olsa olsa A
merikada tesadüf edilir. İş-

te Amerikan gazetelerine göre 
iki misal: 

İki sahne vazıı, şık bir kaba -
rede oturm~. şampanya içiyor
lar. Faİ{at, neş'esiz görünüyorlar. 
Yanlarında oturan, önlerinden ge
lip geçen kadınlara, kızlara ba -
kıyorla.c. Danseden çiftlerin ha
rekatını dikkatle takib ediyor -
lar. Hallerinden hiçbir şeyi be -
ğcnmedikleri belli. .. 

Birincisi, önünden geçen bir kı· 
zı işaretle: 

- Vücudü çok dolgun.. 

- Çehresi Ta tara benziyor ... 
- Memeleri de çok kabarık ... 
- Kalçaları da ... 

- Omuzları da pek düşük ... 
Bunu işiten genç kız şiıh bir 

eda ile yanlarına yaklaşıyor, müs
tehıi bir gülüşle: 

- Müsaade ederseniz ben de 
fikrimi söyliyeyim. İkiniz de ho. 
şuma gıtmiyorsunuz. Burunlarınız 

kocaman. Çeneleriniz sivri, dişle
ri.niz kazma gibi... Sonra man -

, da gibi gözleriniz, maymun gibi 
elleriniz var ... 

Di):erek uzaklaşmış ... 

• Nevyorkun en şık kabarelerin-
den birinin sahibi duvarlara ya
pıştırdığı levhaların üzerine şöy
le yazmış: 

•Geldiğiniz zaman garsonlara 
kat'iyyen bahşiş vermeyiniz. E -
ğer hizmetlerinden memnun ka - · 
lırsanız giderken ufak blr şey 
verirsiniz ..• 

•Sigara satan kızların ellerini 
sıkmak kat'iyyen doğru olmadığı 
gibi çok da tPhlikelidir. Sakın bun
lara beraber gitmeyi teklif ede • 
yim demeyiniz. Çünkü hepsnin 
kocaları vardır. 

c Vestiyerdeki madama böyle bir 
teklifte bulunursanız felfıkettir. 

17ira kocası boks şampiyonudur.• 

KUR'A ÇEKİNİZ!. 

rQl aşlıca bir adam, dostuna 
1.2) d~rdini yanıyor: , 
- Sorma azizim, ailemizin şe

refi, namusu mahvoldu. 
- Neden?. 
- Neden olacak?. Bizim kızı 

baştan çıkarmışlar. Dün gece bir 
çocuğu oldu. 

Onu Kendime Sadık Zannediyordum • Halbuki, 
Çok Hafifmeşreb Bir Şey imiş .. 

- Büyük felaket ... Ne yapa -
caksın şimdi?. 

- Çocuğun babasını arıyorum. 

- Barı bulabildin mi?. 
- Buldum ... Fak:ı.t üç tane. Bun· 

!arın içinden asıl babayı ayırdet
mek müşkül. .. 

- O halde kur'a çekiveriniz, işi 
kaptınız gitsin ... 

TOPAL BEYGiR 

Ahmeıi dayı, beygirini panayı
ra götürür. Veli dayı hayvanı be
ğenir, satın almak ıster. Pazarlığı 
keserler. Fakat, tam parayı vere
ceği zaman hayvanın biraz topal
ladığını farkeder, cayar, ve: 

- Topallıyor ... On liradan faz
la veremem ... 

Der. Ahmed Dayı razı olur. Ve
li dayı teygiri yedeğine alır, pa
nayırdan uzaklaşır. Yolda, tanı • 
dıklarından birine tesadüf eder. 
Ahbabı sorar: 

- Bu beygiri ne 
Topallıyor be!. 

Veli dayı gülerek: 

diye aldın? 

- Biliyorum ... Topallasın dl -
ye nalının kenarına küçük çivi
yi batıran benim. 

Az sonra ayrılırlar. Pek müf -
sid bir adam olan, şunu ve bunu 
birbirine tutuşturmaktan zevk a
lan ahbab, bir türlü rahat ede -
mez. Geri döner, panayıra gelir, 
Ahmed dayıyı bulr ve Veli da
yının söylediklerini anlatır. 

Öteki, bir kahkaha salıverir, ve: 

- Biliyorwn, der, Çiviyi ba -
tırırken gördüm. Fakat, ses çıkar
madım. Çünkü beygir, bir iki a
dım yürüdü mü zaten iopallamı
ya taşlıyordu. 

Ahbab, akşam kahvede Veli da
yıyı görür, hemen yanına gider: 

- Ahmed dayı, seni aldatmış. 
Beygir hakikaten topallıyormuş!. 

P 
arıs gazeteleri şöyle gülünç. 
güiünç olduğu kadar da dik· 
kate değer blr davadan bah-

sediyorlar: 
Suçlu mevkiinde, sarışın bir 

delikanlı oturuyor. On sekizinde 
ya var, ya yok. İsmi Fransu; san· 
atı, makinist ... 

Suçu: Sevgilisi Öjenı Galon'un 
karnına bir bıçak saplamış, iki ay 
hastahanede yatırmış .. . 

Sebeb?, Kıskançlık ... Matmazel 
Öjeni, davacı mevk.iinde. ıAnası 
da beraber ... 

Reis - (Davacıya) sizin için 
oynak, hafif me~reb bir kızdır, 

diyorlar. 
Öjeni başını önüne eğiyor. 
Reis. - (Devamla) maznun, 

sevdalınız imiş. Tecrübesiz bir de
likanlı. Sizin yalnız kendisini sev
diğinizi. kendisinden başkasına il
tüat etmediğinizi sanıyormuş. Ni· 
hayet yanıldığını anlamış!. 

Vak'a günü sokağa çıkmışsı • 
nız. Sabaha karşı dörtte gelmş -
siniz ... 

Öjeni.- Annemle beraberdim!. 
Reis.- Genç Fransuva sizi takib 

ediyormuş. Birdenbire öniiı.C.ze 

çıkmış. Kısa bir mücaueledeıı son· 
ra bıçağını karnınıza saplamış ... 

Öjeni.- Davamdan vazgeçiyo-
rum. 

Reis. - Affını mı istiyorsunuz? 
ÖjenL- Evet .. 
Reis.- Affı kabil değil. Niçin 

sebebiyet verdiniz buna? . 
Öjeni.- Hata ettim. Cahillik 

ettim. Mazur görunüz. 
Reis.- Elimde olsa peki. .. (Maz· 

nuna) niçin yaptın bu işi?. Ya 
ölü verseydi?. 

Maznun.- Nasıl oldu, bilmi -
yorum. Kınkançlıkla gözlerim 
dönmÜ:JlÜ. Öjcninin bir başkasını 
sevdiği.1i, onun evinden geldiğini 
anladım. Kan başıma çıktı. Ak -
lımı kaybettim. Ne yapayım onu 
çok, pek çok seviyordum. (Hıç -

Hafif mcşrcb kadın der hal belli olmuyor mu?. 

kırarak ağlamıya başlar), 

Dinleyiciler arasında bulunan 
yufka yürekli kadınların da göz
leri sulanır. 

Müddeiumumt, genç aşıkın ce
zalandırılmasını istedi. Müdafaa 
vekili a!fını ... 

Jüri heyeti bir ay hapsine, fa-

kat cezasının tecilipe karar verdi 
Fransuva sevinçle Öjeniye bak 

tL O da ayni suretle mukabele et 
tL Mahkemeden çıkınca biribir ·• 
lerine sarıldılar. Hazır bulunan • 
!ardan yaşlı bir avukat mırıldan 
dı: 

- Gençlik bu!. Herşeyl affedcı 
Veli dayı da şu cevabı verir: 

- Cidden yaman hırsızmış! .. 
Ben ise hem beygiri ucuz aldım, 
hem de bedelini kalp bir on lira
lıkla ödedim diye üzülüyordum. 

iÇKİ ALEMİNDE 

- Ben, bir fabrikada kasadar 
olarak 15 frank aylıkla işe başla
dım. Fakat on sene geçmeden fab-

Romanyadaki Dobrice 
Nasıl Bir Memlekettir? 

rikaya sahib oldum. B d k • 
- O zamanlar öyle idl. Her işde Ura a l 

koylaylık vardL Defter tutmak, Nıiifı E A 
hesab vermek adet değildi... usun n zı 

Petrol 
Kralının 

Milyonları 
Dört Yaşındaki Biricik 

Kızına Kaldı 

1 
ngilterenin Petrol Kralı sa
yılan meşhur Dctcrding ge
çenlerde öldü. Sir Bazil Za-

harof gibi hiç yoktan milyoner o· 
lan bu adam hakkında İngiliz ga
zeteleri birçok neşriyat yapmak
tadırlar. Aslen Holandalı olmak
la beraber, İngilizleşmiş olan De
terding'e İngiliz cSir• unvanını 
da vermişlerdi, milyoner İngiltc· 
<renin rütbe ve mevki sahibi ileri 
.gelenler arasına geçmişti. Fakat 
Deterding'in karısı Almandır. Ve 
üçüncü karısıydı. Bu kadından do
ğan dört yaşında bir kızı vardır. 

Deterding Royal Doç denilen 
petrol şırketinin başında idL An
cak orta tahsilini btirmiş olan bu 
adam, :lünya polltkası hakkında 
da fikirler yürütürdü. Rekabet sev
mez, diğer p<>trol kumpanyalan i
ae ortklığı muvaf1k görürdü. Çün· 
kil ku\•vetli rakiblcrin elinde mah
volmayı hiç görmezdi. Petrol 
kralının serveti 65,000,000 İngiliz 
lirası tahmin edilmektedir 

Bulgardır 
uıgaristanın Dobrice ve 
Dedeağaç üzerindeki emel
lerinden sık sık bahsedildiği 

şu sırada Dobrice hakkında bazı 

malumat vermeyi faydasız bulma· 
dık: 

Dobrice, Tunanın beri tarafında 
bir Rumen vilayetidlİ'. Mesahai sat
hiyesi 23,262 kilomctro mu -
rabbaıdır. Üç taraftan su ile çev
rilmiştir: 

( Garb ve şimal ciheti Tuna 
nehri, şark ve cenub ciheti kıs· 
men Karadenzile). Dobrice ce • 
nubu g.ırbide bir takım tepelerle 
Balkan yarımadasından eyrılırlar. 
(Deliorman dağları). Bu suretle, 
Tunanın sol sahilinde bulunan 
büyük \'adiye hakimdir . 
Dobrıce arazisi münbittir. Çok 

güzel buğday yetişir. Madenleri 
de zengindir. Taş ve mermer o
caktan vardır. Göllerinde mebzul 
balık bulunur. 

Dobrice, çok eski zamanlardan 
beri meskundür. Yapılım araştır
malarda palealitik, olltik ve ba
kır devirlerine aid birçok eserler 
bulunmuştur. 

Dobri~e, İsa'dan iki bin sene 
<!vvel şimali Trakyalılar vardı. 

Bilahare Yunan kolonileri geldi
ler. Ve İsa'dan sekiz yüz j'iene ev .. 
vel Histra şehrini bina ettiler. Bu
nu birçokları takib etti. 

Mesela Tomis (bugünkü Kös -
tence), Duyonozopolis (Balçık), 

Mangalia (Kalas) ilah .. 

Dobrıce, bilahare ::>cytherler 
tarafından zapt ve istila olundu. 
Bunlar, göçebe oldukları için mem
leketin rrki \•aziyeti değişmedi. 

Dobrice, İsa'dan yüz sene ev\•cl 
Romalılar eline geçti ve Mesie e
yaletine bağlandı. Orta çağın ip
tidasına kadar Romalıların ve 
Bizanslıların hakimiyeti altında 

kaldı. Dobricede Romalılardan, 

Bizanslılardan kalma birçok ha
rabeler vardır. 

İsa'nın doğuşundan 7 yüz sc· 
ne sonra başhyan Bulgar istilası 
Dobricede bulunan bütün mede
niyet eserlerini mahvetti. Bul -
garlar, bu havalide yerleşmedi -
ler, daha ileriye, Balkanlar~ doğ· 
ru yayıldılar. 

Romalılar, Dobrıcede küçük 
küçük hükfunetler vficude ge -

. . . .. . 

tirmişlerdL En mühimmi de Sı 
listrcdeki idL On dördüncü yü. 
yılın sonlarına doğru Ulah Preu 
si Mircea ccl Batran bu Roma hü 
k-Umetlcrini idaresi altına aldı v 
hfı.kimiyctini Karadenize karlar 

yaydı. 1413 de Türk istilası ba~ 
ladı. Dobrice, on dokuzuncu yu 
yıla kadar bir Türk vilfıycti olıı 
rak kaldı. 1877 de Türk - Rus v 
Romanya muharebesi ve 1878 Be 
lin muahedesi ile Romanyanın is 
tıklali tanıldı. Dobrice Romanyı 
ya verildi. 

On altıncı yuz yılda Dobrice) 
birçok Tatar muhacirleri gelm ı 

ve yerleşmiştir. Şimal cihetine d 
Basarabyadan, Rusyadag gele 
Bulgarlar mesken kurmuşlardı ı 

PTnhovada petrol ku)'Ulan 
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Gazeteler Vaziyeti 
Nasıl Görüyorlar? 

«Cumhuriyetn Diyor ki: 
Yunus Nadi söylüyor: cŞimdi 

büyük bir harbin tehlikelerini 
hesab etmek totaliter devletlere 
düşüyor. Bunlar harb istiyorlarsa 
herhangi bir yeni tecavüze giriş
mekte beis gömıiyeceklerdir. Ve 
eğer harbin devletlt!l'e göre ne
ticesi meçhul ve insan1.:k için fe
laketi muhaltlı:ak bir alet olduğu
nu ve olacağını biran için onlar da 
gözönüne alırlarsa harb olmıya -
caktır demek oJur .• 

.. Tan• Diyor ki : 
.Demokrasiler harekete geçmiş 

bulunuyorlar> başlığı altında yaz
dığı bir başmakalede M .zekeriya, 
İngiliz ve Fransız Başvekillerinin 
son beyanatlarından bahsederek 
Almanyanm bugiin i~in bir harbe 
karar verebilecek vı;ziyette ol -
madığını, Almanya harb tehlike
sini göze almadıkça da İtalyarun 
bir harb ihdas etmes'ne imlı:an bu
lunmadığını yazıyor. 

·Yakıt» Diyor ki: 
• İngiltere ..,e Fransamn Roman- 1 

«İkdam» Diyor ki: 
cBu ne gülünç tezadlar• başlığı 

altmda yazdığı başmakalede Ah
med Ağaoğlu; ArnavudluUa 
toplanıp da Arnavudluk tacını 

İtalyan Kralına veren müessesan 
meclisinden bahsederken .bu mec
lisi kim intibah etti? Ne zaman 
ve nerede içtima etti? Ortada ne 

bir içtima, ne bir intibah, ne de 
meclis vardır. Hepsi uydurma, 
baştan başa yalan• demek~dir. 

.. veni Sabc:h» Diyor ki : 
Hüseyin Cahid Yalçın diyor ki: 

.Romanya ve Yunanistana karşı 
İngilterenin nasıl yardım edeceği 
ııuale muhtaç görülebilir. Bu hu

susta Fransa kuvvetlerile müşterek • 

hareket edilecek olduktan sonra 
mesele daha basitleşiı. Bugün ta· 

hakkuk eden bir nokta varsa o da 
§Udur: Romanya ve Yunanistana 
vuku bulacak bir taarruz, umumt 

harbi tevlid edecektil". Bunu söy
ledikten sonra diğer meseleler i
kinci derecerle kalır.• 

ya ile YunaJ>.istana verdikleri te- l•Akşamn Diyor ki: 
minat harbi bertaraf ediyor mu?. 

1 
başlığı altında Asım Us, diyor ki; 
•Bunu Berlinden ve Romadan 
gelecek akisler göstnecelttir. Şu 
kadar var ki İngiliz llıışvekili, bir 
taraftan bir maddesini feshettiği 
bir muahedenin d•ğer taraftan 
muhafazasında gösterdiği itina, 
6Ulhun muhafazası için sabrın son 
derekelerine kadar gidHeceğini 

göstermektedir.• 

Başmakalesi yoktur. 
Muhiddin Birken, bugünkü ka

rışık ahval içinde, Tür;c'ye kadar 
vaziyetinden emin olMağ:ı !:aklı 

hiçbir memleket obnadığını söy

lüyor. Evet, Türk mill~tı yedi yüz 
senedenberi bu kadar sağlam brr 

vaziyette olmamıştır. Hçbir ha
dise bu hesab ıyanlış çıkaramaz. 

Cebelüttarık Harbe 
Hazır Bulunuyor 
(1 inci sahifeden deııamJ 

de Cebelüttarık etrafında yaptık
ları tahkimat ve apaçık bir tarz
da Cebelüttarıkı tehdid edecek 
ıekilde toplar tabiye emteleri, in
gilterenin bu canalıcı damarında 
yeni bir tebliie teşkil etmekte -
dir. 
Diğer taraftan İngiliz deniz er

!ı:Anıharoiyesi, Cebelüttarıkın bu
günkü vaziyette el dokunulamaz 
bir kale olduğu kanaatindedir. O
rada daha çok evvelden en mo -
dem istihkamlar yapılıruş, mü -
dafaa tertibatı ikmal edilmiştir. 
İngilterenin Atlanlik ve Alı.deniz 
filolarını da hesaba katmak Hl -
zımdır. Zaten İngiliz donanması 
bir aya yakın zamandanberi se
fer~er halde bu1unmaktad11 

Berlin 1~ 40 parçadan mürek
kep Alman filosu ayın 18 inde is
panya sularına hareket edecektir. 
Filonun Akdenize girmiyeceği öğ· 
renilıııiştir. Altı harb gemisi ilk 
olarak <1ün sabah füyelden hare
ket etmişlerdir. 

FİLO NİÇİN iSPANYOL 
SULARJNA GELİYOR? 

Londra 15 (Hususi)- Alman 
filosunun İspanyol sularını ziya
retı, siyaı;i mehafili çok yakından 
alakadar etmektedir. Almanyanın 
Franko üzerinde bir tazyik yapa
rok komintem aleyhindeki pak -
tın harb halinde Atlantik deni -
zinde-ki muvasalaya karşı bir iti
laf veya hiç olmazsa bır tehdidle 
ikmali hususunun teminine çalı

şılacağı i!iiylenmekle beraber, asıl 
maksadın, harb halinde Alman 
fil~unun İspanyol üslerinden ne 
suretle ıstifade edebileceğini tat
biki olarak tecrübe etmekten iba
ret olduğu sakbnmamaktadır. 

Paris 15 (Hususi)- Bura me -
hafıli Alman filosunun İspanyol 
sularım ziyaretini şu maksada at
feıliye>rlıı.r: Bu ziyaret dolayısile 
Akdenize açılmış olan İngiliz fi. 
losu C<'!>elüttarıka dönmeğe mec
bur olacaktır. Bu suretle İtalya 
deniz tarafından biraz ferahlamış 
olacaktır. VaziyettE> bir tehlike 
sezilmektedir. 

TECAVÜZ NÖBETİ 
ALMANLARDA MI? 

Paris 15 (Hususi)- Alman filo
sunun 18 nisanda İspanyol sula
rına hareketi, H'tler'in dogum yıl
dönümü olan •20 nisana kadar bir 
~ey olmıyacak> tarzında ortaya 

atılan sözü hatırlatmaktadır. Al
l!lan filosunun 18 nisanda hare -
keti, İspanya sulannı ziyaret ve 
bu sularda manevra yapmaktan 
daha b.ışka gayelere atfedilmekte
dir. İngiltere ve Fransarun müte
kabil teminata girişmedikleri baş
ka küçük devletler de vardır. Mih
ver devletlerinin nöbet değiştirir 
gibi, küçük devletler üzerine yük
lenmeleri hususunda takib ettiği 
yola bakılınca, Arnavutluğıın ~ 
galinden sonra, sıranın Almanlara 
geldiği pek haklı olarak endişe u
yandırabilir. Mihver devletlerinin 
yeni bir hedefi vurmak arifesin
de bdlunduklarına şüphe edilme
mektedir. 
CEBELÜTTARIKTAKi FRANSIZ 
HAVA VE DENİZ ATAŞELERİ 

Cebelültarık 15- Burgostaki 
Fransız ataşemiliteri buraya gel
miştir. Cebelüttarık kumandanı 

buradaki Fransız hava ve deniz 
a~emibterlerini kabul etmış ve 
kendilerile uzun müddet görüş

müştür 

FRANSANIN CENUB SAHİL -
LERİNDE MÜDAFAA 

Paris 15- Fransanın cenub sa
hillerin'.le inşasına başlanılmış o
lan istihkamların sür'atle ikma
line çalısılmaktadır. 

FRA"ISIZ İŞ KUVVETLERİ 
SEFERBER! 

Paris 15 - Hükıimet;n bir emir
nanıesile bütün iş kuvvetleri se
ferber edilmiştir. Mt"ai Nazırı bu 
kuvvetlerin başkumandanı ola -
caklır. 

Paris 15 - Londradan verilen 
malıimata göre, Türkiye ile İn -
giltere arasL'lda karşılıklı yardım 
paktı için dostanı> bir hava için ie 
mühim müzakereler cereyan et -
mekterlir. 

Beyoğlu yerli askerlik şu!M!sinden: 
1 - 316 : 332 doğumlu islam pi

yadelerden henüz askerliğini yap
mamı~ olanlar evvelce celp ve 
sevk edilmiş idi. Burlardan şube
mize henüz müracaat Etmiyenle -
rin çabuk müracaat etmeleri. 

2 - 333 doğumlu islam piyade
ler de hemen askere sEvk edile -
ceklerinden 21 nisan 939 sa babı 
hüviyet cüzrlanlarile birlikte şu
bede bulunmaları limmdır. Bun
lardan nakdi bedel vermek isti -
yenlerin bed<'lleri 20 nisan 939 
akşamına kadar kabul edilecektir. 

lngiltere Artık 
Seyirci Kalamaz 

Sovyet lerle Balkan Devletleri Arasmda Bir 
Hava Ve Yardım Paktı Yapılacak mı? 

Londra 15 (Hususi) - Gazete
lerin son günlerdeki neşrıyatı, İn
gilte~enin tehdide maruz bulun • 
duğu suretinde hulasa edilebilir. 
Gazeteler cDemokles""n kılıcını 

başımızdan atalım• diyorlar. İn -
gilterenin bugünlerde ıti\stereceği 
herhangi bir z.if intıiısr iiemek o
lacaktır. İngilterenin artık pasif 
vaziyetten çıkacağı zar'lan gel • 
miştir. 

Gazeteler hul:.saten şöyle ya
zıyorlar: 

sırasıdır. İtalyanların 1912 sınıfın- ) inci sahifeden devam) tam yardımını elde etmek çaresi bulunaca 
dan 200,000 kişiyi ıilih altına al- verilme~i düşünlen garantinin tahakkuk ettirile . - dilmektedir. Gazeteler, Soyyetlerin umwni 
maları, diplomatların sözlerinden bilmesi için bu iki devlet harb geınilednin Boğaz- yet planına iştirak etmelerini,. lngilterenin t 

daha beliğdir. Halbuk; Balkan blo- lardan geçmesi meselesinin de görüşüldüğü tah- hüdlerini yerine getirmesi bakımından zaru 
Jı.unu tam bir istiııad haline geti • min edilmektedir. mektedider. Bununla bera!ıer, İtalyan, -
rebiliriz. Bunun için de Bulgar Romanya ile Balkan devletleri ve Savyetler anlaşmasının feshedilmesinin de pek akiliı 
meselesi halledilmelidir. Bu su • birliği arasında bir hava paktı imzalanmıw da hareket olmıyac3ğı lıaııaaü ..-ardır. 
retle balkan tesanüdü daha yük- arzu edilmekteC:ir. Böyle bir palı.t imzalanırsa, bu . Yugoslavyaya garanti verilmemesinin 
sek bir sesle konuşulabilecektir. devletlerin Sovyet Rusyaya karşı St"lilen itimad- bine gelince, buna YugCl6lavyanın AIManya 
Fransanın d~ Ankarı: ile müza • sızlıkları da qrtadan kalkmış olacaktır. Wya tarafından keLdisine verilen teminat 

kerelere müzaheret edeceğine şüp- Roır.anya Hariciye Nazın Gafenko'ııun Hit - addetmesi ve vıtzi:yeti üzerinde endiş<' hisse 
ler'i ziyaretinden evvel, Fransız garantisinin de bu mesi sebeb oJmu .. ur. Yugo.•lavyanın !tal 

he edilemez.. •• 
memlekete teşmil edilmesi ihtimali vaıdu. Almanya kar~a daha :ıiyade hidiseleri 

İngiliz mehafili Balkanlarda va- Hariciye Nazırı Lord Halifaks, Scıvyet elçisini kişafma muntazar olacağı ve masuriyetini 
ziyetin müsaid surette ınkişaf et- sık sık kabul etmektedir. Polonya ile Romanyanm :zamanda bu iki dnletin venııiş olduğu te 

•Aldığımız tedbirlPin ehem • 
miyeti ne olursa olsun, teşebbüs 
karşı taraftan geldiği zaman, biz 
sadece •Orada dur• Daha uzağa 
gitme! Polonyaya, Romanyaya, 
Türkiyeye, Yunanistana dokun -
ma! Yoksa vaziyet vehamet kes
beder• demekle iktifa ediyoruz. 
Halbuki artık bu rolii değiştirmek 

tiği kanaatinde bulunmaktadu. Sovyetlerden çekinmelerine rağmen. Sovyetlerin arıyacağı anlaşılmaktadır. 
Bu mehafil. İtalyan hava kuvvet- !========================================""! 

}erine ve İspanyanın alabileceği 

vaziyete rağmen, Akdenizdeki İn· 
giliz tedbirlerinin müessir ve ta
haklı.ulru Jı:abil tedbirler olduğunu 
zikretmektedirler. 

Rüzgar 500 lirayı Aldı Götürdü 
Evvelki gün Arab camiinde bir 

hadise olmuş, Anadoludan gelen 
bir tüccarın 500 lirasını rüzgar 
uçurmuştur . 

Kütahyada ticaretle meşgul 

Mehmed oğlu Hüseyin adında biri 
ticarethanesi için öte beri müba • 

yaa etmek üzere evvelki gün İs • 
tanbula gelmiştir. Cebini banka
dan daha emin ve sağlam bilen 
Hüseyin kendisine liızım olan pa- \ 

rayı da beraber getirmiştir. Hüse- , 
' yin Haydarpaşada trenden indik - ,: 

ten sonra Galata geçm·~ ve Arab ,· 
camideki mağaza ve dükkanları 

dolaşmıya haşlamıştır. Hüseyin 

Mahmudiye caddesinden geçmek-

lınca içinde bulun:ın kağıd para
ları rüzgar dağıtmıştır. 

Hüseyin hemen para !arı topla 
mış ise de beş yüz liranın noksan 
olduğunu görünce beyninden vu 
rulmuşa dö'lmüş ve soluğu kara 
kolda almıştır. 

Baker Mağazalarının 
Sattığı kostüm ve par• 

desüler, emsalsiz bir 
biçimdedir. 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 

te iken içindP 2000 lira para bu -

lunan cüzdanını çıkarmak istemış, 
fakat cüzdan yere düşerek açı - 1 

Halihazırda piyasamızın en 
zengin çeşitleri, her yerden u
cuz fiat ve müsaid şartlarla 

satılmaktadır. ı 

• 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Bulgarlar Ve .• 
Dobrice 
(l inci sahijedE'"ll devam) 

Londrada Gizli ''Bir 
Lonılra 15 (A.A.)- D eyli EkspttS p:ıııtte.iııia oliplomatik nı 

CUınhurıy" et ""'~'--' re..:.n-
& ~~ .. ~· ·~- ririnin bilcfudiğine göre Romany& li:rah Kanl'tia braderi Pr 

yonist değildir, mevcud muahe- colas •gizli bir vazife• ile Londra.ia k9makt...ıu. Prens, ge<; 
delerin ve hududlarm aynen mu- §lllllba güııü Londra:ı'a gelmiştir. 

~":: il1:d'::':::..~B: Avrupada Yeni Bir Adalet . 
Bertin 15 (Hususi)- Ame-rikanm An ;ıa işleriı>d.e kat'i bi 

manya >ırasında Cumhuriyet Tür-
oynıyacağına artık kuvvetle inanmak !hım celdiğioe dair olaıı 

kiyesinin bu yolda tamamile dos-
l>erler hakkında, yarı resmi Doyçer Diruıt pzetesi ·Ruıvelt harbe 

tane ve rizaya müstenid bir uzlaş- vik ediyor• serlevhasile yazdığı bir yazıda diyor ki: •Amerikanın 
ına neticesi almak için tavassutn· riki ne olursa olsun, Bitler ve Mnsolini cesaret ve umle AvruP 
nu ve dostluğunu kullanıp kul - yeni bir adalet tesis ederek, garb demokruileıinin ebeb oldu!> 

lanmıyacağını, Londradan akse - karışıklıkları izale edeceklerdir.• 

den haberlerin vüsuk derecelerini . Bulgar Hükumetinden istizahl 
bilmemekle beraber Balkan bir . 
!iğini haricden gelecek her türlü Sofya 15 (A.A.)- Bütün muhalif meb'ııslar lıükfımetio harici 

yaseti hakkında bir istizah takriri im:ıahyarak parlamentoya tevdi 
tehlikelere karşı tam ve mütesa-

nid bir müdafaa kalesi halinde 

görmek elbette lıi gönlün çok iste

diği ve Balkanblar menfaatinin 

iltizam ettiği en müessir netice • 
!erden biri olacaktıır. 
Londra veya diğer merkezlerden 

aldığı veya alacağı dilek, teklif ve 

teşebbüsler üzerinde keadi mık
tai nazar ve hareketini dilediği 

tarzda istimal edeceği §iipbe gö
türmez bir hakikattir. 

Ancak, Romanya ve Yuıaanls -

tan için İngiliz ve Fransıs gara• 

tisinin büyük değeriıı.i bık.ar et • 

mişlerdir. 

Dünyanın her 
tarafında tamnmış A R T 1 1.:.ahta ve kumaş 

toz boyaları 

ARTIBOYALA 

Roblannız - BI uzlarınız sök 
hacet kalmadan boyannıas 

kabildir. 
Yiin - Pamuk - Yan yüıı 

!pelı: ve saire boy ar. 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verfüm ölü 

l\1ıgı.rdıç Frenkyana ait Kuruçeşmede Kuruçeşme cadd('sinde yeni 

25 :27 ve 34, 36 rwmaralı gayri menkuller açık arttırma suretile 16/5/ 
939 tarihine müsadif Salı günü saat onda satılacaktır. Satış bedeli yuz

de yetmiş beşi bulmadığı takdirde 31/5/939 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 10 da ikincı arttırması icra edilecektir. Gayri menkullerın 

memekle lıeralıer lıütün Balkan 
satış gününe kadar vergileri terekeye ait olup dellaliye resmi ihale pulu devletleriıUD kendi aralarmda her 
ve yirmi senelik taviz bedeli müşterisine aittir. Satış tapu kaydi muci- türlü tecavüze karşı kuracalı.lan 

bince yapılacaktır. bir mlidafaa kalesiaia de büyük 
Tafsilat: 25/ 27 numaralı mahal Kömür deposu olup etrafı duvarla ehemmiyetilai tehariiz ettirmek 

çevrilmiş önünde bir üç met.roluk rıhtımı ve içeri6inde taşdan yapılmış yerinde olur. M kalenin tam te
altında mahzenleri bulunan üç odalı harap bir malzeme depoou ile bir §ddcülünde llugüne kadar Bulga-
de ayrıca ahşab kulübesi mevcuttur. Mesahai sathiyesi 793 metro mu- ristanm uf teşkil ettiği cörül
rabbaı olup ayda (100) lira kiraya mütehaınmildir. Tamamının kıy-
meti 11,000 on bir bin Jir.adır. mektedir. 

36 numaralı mahal: Denizbankın amele yurdu ittihaz ettiği bina Bulgaristanın lıu za.fını ise ce-

1 MARANGOZLARA A1D 
Tahta Boy_!!an 

ARTİ BOYALARI suda ve ispirU>da, 
erir. İspirloda eriyen ARTİ tahta 
boyaları Nl'ftli ve Çin -vernlklere lllılııllıl .. 

de renk verir. 

Şehrimizdeki . 
olup kapıdan girildikte sol tarafında hamalların semerlerini kaymağa nubi Dobrice ile Akdenizde bir 
tahsis kılınan bir oda sağda kalörifer deiresi ve uzun bir taş merdivenle mahreç temini me.elesi tevlid et

yukarı çıkıldıkta sağda kalörifer dairesi tarafında otuz altı musluklu mektedir. 
ARTI BOYALARI Satıcılardan isteyiol 

yıkanma mahalli ve sekiz adet helası sol tarafta tamamen bina boyunca l=====E=T=EM==iZ=Z=E=;:T==B=EN=İ=C=E============================""l 
yemekhane ve yine demir merdivenle çıkılır üstü demir potrellerle tut-
turulmuş galvaniz örtülü balkon şeklinde yatalı.hane deposunun üze
rinıle zemini beton etrafı parmaklıklı bir tarasası vardır. Alektrik terkos 
tesisatı mevcuttur. Umum mesahai sathiyesi 1413 metro murabbaı olup 
ayda 150 liraya Denizbankın tahtı isticarındadır. Tamamının kıymeti 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cinıı 

16,000 on altı bin liradır. 1 Makine şeriti •Mavi - Kırmızı. 
34 numaralı mahal: Üç ciheti yüksek taş duvarlarla kısmen amele j • • •.3iyah - Kır=zı• 

yurdu ile mahdud olup şimal kı~mı kayalıktır. Dahilinde harap iki katlı Sabit toz mürekkeb 
binası mevcuttur. Arka kısmı kfırgir sed duvarlarını ve bu sedlere çık- 1 Yazı makine yağı 
mak için taş merdivenleri vardır. Bunların heyeti 3005 metro murabbaı 
olup tamamının kıymetı 3005 liradır. Mahalli mezkurun arkası dağ ma-} Sarı kalem ucu 
hallesi olup burada şagilleri tarafından inşa edilmiş kul4beler vardır.! Müreklı:eh lastiğ• 
Bunun mesahai sathiyesi takriben 1680 metro murabbaı bu kısma önde Stampa mürekkebi •Mavi• 
bulunan mahalden bir kapı ile geçilir. Buraya420 lira kıymet takdir Stampa mürekkebi •Kırmızı• 
halli olup öndeki 34 numaralı mahal ile birlikte tamamının kıymeti · Sünger kağıdı 

Mikdarı 

2000 adet 
3000 • 
2000 paket 

500 şişe 

Takriben 25 Kg. 
2000 kutu 
5000 adet 
2000 şişe 

500 • 

MJnaın. Be. 
Lıra Kr. 

1250.-

224.-

40.-
379.-
m.50 

83.70 

393.96 

Muv•kkat Temi. 
Lira Kr. 

93 7Ş 

16 8G 

3 00 
28 49 
20 « 

7 03 

29 25 

Ekaıltmenin 
..,ı.ı. ıa>ti 

Açılı. 14 

Pazarlık 14 30 

• l4.i5 

Açık 15 
Pazarlık 15.JO 

• 16 

Açık 16.30 

3425 liradır. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesine gehneleri ve arttırmaya girebilmek için yüzde ye
di buçuk pey akçesi yatırmak lhmı olduğu gibi görmek isiytenler için 

20000 tabaka 
Takriben 600 Kg. 

1- Şartname ve nümuneleri ın ucihince yukarıda cins ve miktan yazıh 7 kalem kırtasiye hluları10 
yazılı usuillerle ayn ayrı satın alınacaktır. 

dekilere müracaatlan ilan olunur. (937-68) 

Beyoğln Dördüncü Snlh Hukuk Hikimliğinden: 

ll- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatler i hizalarında gös.terilmiştir. 
Ill- Eksiltme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mü hayaat Ş.ıbesiudclıi Alım Komı5~0' 

nunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler her giin sözü geçen Şubeden paraaı:ı alınabllece ği gilıi nümW>eler de görülebilir· 

V- Eksilbııeye girmek istiyenlerin ')C, 7,5 güvenme paralarile adı geçen Komisyona gelmeleri . • 2~ 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölü 1_ Cibali tütün fabrikası içi: •• ~ftamesi mucibince 3 .adet yük-! ..,._ .. A~~.~~KK~R '-ı"-
Frenkyan uhdesinde bulunan H('ybeliada Bülbül sokak 8 ve 9 yeni 98 .-~ _...,,,. enı u•u=>lll n ,. 

ııek randımanlı aigara makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon- Y a ı agme ~I 
numaralı arsalar açık arttırma sııretile 16/5/939 tarihine müsadif Salı muştur. bir zamanda en temi:: bir basl9 • 

günü saat 10 da saWacaktır. Yevmi mezkurda yüzde yetmişi bulmadığı II- Muhammen bedeli (sif 2{-000 lira) muvakkat teminatı 1800 ınütekmı!l ve bakımı iyi olan l> 
takdirde ikinci arttırması 31/5/939 tarihine müsadiI çarşamba günü saat liradır. tanbul esnaf cemiyetleri hasta~~ 
10 da icra edilecektir. Satış gününe kadar vergiler terekeye ait olup del- III- Eksiltme 2151939 tarihine raslıyan salı günü saat 

15 
de Ka- sinde ameliyatımda ffedüğüın 1;'.e 

laliye resmi ihale pulu yirmi senelik taviz bedeli müşteriye aittir. - . besin . . bakım ve şdkatten doktor 1 
il

- bataşda Jı:aın Levazım şu deki alım komısyonunda yapılacaktır. . _ . . vsıJ 
Tafs· at Heybeliada Bülbül sokak 8 numaralı arsa 398 metro mu- iV- Şartnameler her giin parasız olarak yukarıda sözü geçen §U· heı_n~e'lere teşekkurlerunı 

rabbaı olup tamamının kıymetı muhammenesi 318 liradır. beden alınabilir. hilırım. 
Ayni mahalde Eski 9 yeni 93 mımaralı arsa 415 metro murabbaı olup A. Huııaverdı)'~~ V- Mübayaa olunacak makineler Molins. Standart, Müller, Skoda 

Tamamının kıymeti 415 liradır. fabrikaları mamulatından olacaktır. · 
~~~~~~~~ 

İstı>k:lilerin yulı:ıtrıda gösterilen gün ve saat!(> Beyoğlu Dördüncü VI- Eksiltmeye iştirıik edenler fiatsız tekliflerini % 7,5 güvenme! f ifil 
Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeleri v-e arttırmaya girebilmek için kıy- parası makl",uzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarfların ~....ır. il 
metinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. eksiltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evvel'ne ~ ' 

Halk epB~ .t' 

Fazla tafsilat istiyenlerin 937/68 numaralı dosvasına müracaat etmeleri 
1 
kadar (saat 14 de kadar) mezk\ir komısyon başkanlığına makbuz mu- Pazar: Artistler 

ilan olunur. 1937-68) 1<abilinde vermeleri lazımdır. (1713) 

Bu a~am !' d' 
(ZIR DEI.ll 11'.' 

gece.i. Fiatıar~' 
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HiKA YE : 

UNUTMAK! 
FİL. o 

le&uua Nam..,.. ı M Yezan: Rahmi YACIZ 

Genç lngiliz Casusunun Sadık 
Hizm e tçisi Hiristo 

(4 üncü sayfada'! devam) 

mek, şahlanan cinsi duygularımı· 
za. manevi duygulanmızı ezmek, 
öldürmek için daha ziyade hız ver· 
mek, baş döndüren bir fırtına için
de - bir an olsun - sevgilerimizi 
değil, fakat kendimizi unutabil -
mekten ibaretti. 

Arap Görünce Tuha, • l\arşısınJa Kefiyeli Bir 
Tuhaf Baktı: ''Kimi 

Bu küçük, mini mini genç ka· 
dınla bir yıl beraber ya~adırn; bü· 
tün gayretimize rağmen ne o beni 
sevebildi ne ben onu! Her ikimiz 
de birbirimizi en hararetli dera • 
guşlarla kucaklarken bile hayalle
rimizdeki sevgililerin esaretinden 
kendimizi kurtaramadan yaşadık 
ve sevişmeğe çalıştık. Sonra ... ay
rıldık. Birbirimizi bir daha gör -
medik. 

._~ab oradan ayrıldı, Taksime, 
·Vtllpqadakl Davuat'un evine 
leldJ, kapıyı çaldı.. Genç İngill& 
C-.Unun sadık hizmetçisi Hı -
tiato açtı, kar§ısında agelli, kefi
)'e.lf bir Arab görünce tuhaf tuhaf 
~ı, sordu: 

- Kimi istiyorsunuz? 
- Abdullah kapt'aru arıyorum. 
llıristo bir tereddüd duraksa • 

lllllı geçirdi, söylendi: 
- Abdullah kaptan mı? 
- Eveti 
- Evde mi değil mi bilmiyorum. 

Gidip bakayım! Kim arıyor diye
Yiaı?. 

Bedevi gülümsedi, cebinden çı
~lldığı bir kiğıdm üzerine (L6. 27) 
lfaretini yazdı, Hıristoya verdi: 

- Birşey söyleme, bu kiğıdı 
kendisine ver! 

Rum hizmetçi kapıyı kapadı, çe
kiıdt.. Ust kattaki odasında bir 
lezlonga uzanarak birşeyler ta -
~~~yan efendisi genç ve körpe 
~üz yavrusunun yanına gitti, 
Jtiaıdı uzattı, anlattı: 

- Arab kıyafetli birisi geldi, 
türkçe konuşuyor. sl.7.i sordu, bu 
kitıdı gönderdi. 
Delikanlı isteksiz bir hareketle 

kitıdı aldı, üzerindeki işareti gö
rünce yayma dokunulmuş bir zen. 
~rek çevildllt n luzlle yerin -

• 
istiyorsunuz ?,, 

den sıçradı, hayretten irileşen göz
lerile alık alık kendisini seyre
den Hıristoya haykırdı; 

-Nerede bu adam?. 
- Kapıda efendim!. 
- Kof içeri al ... 
Ve.. Davust Hıristonun emrini 

yapmasına meydan vermeden koş· 
tu, merdivenleri dörder, dörder 
atlıyarak sokak kapısına seğirtti, 
açtı... Dışarıda. eşiğin üzerine çö
melen Arabı ingilizce içeri davet 
etti: 

- Buyurun üs~ ho~ geldi
niz! 

Arab içeri girdi, Davust bir a
dım gerisinden yürüyerek mer -
divetleri, yolu gösterirken özür 
diledi: 

-Affedersiniz Master (1). Hiz
metçi sizi tanımadığı için içeri al
mamış .. Malfun ya ihtiyata azami 
derecede dikkat ediyoruz. 

Bedevi merdivenleri çıkarken 

sük\ınetle cevab verdi: 

- Çok iyi hareket ediyorsunuz. 
Çalışmanız hükf.ımetçe takdir e -
dilmiştir. Sizinle mühim bir şey 
konuşacağım... Suriyeden geli -
yorum.. 

Bu, kısa ve kesik cümleler he-

(1) İncllbce •W, hoca maaa-
una selen kelimedir. B. Y. 

hecandan alıklaşan Davust'a bir 
çok şeyler anlatmıştı. 
Delikanlı ile meçhul bedevi İn· 

giliz yavrusunun odasına kapan
dılar, Davust Hıristo'ya: 

- Beni kim ararsa ve niçin a
rarsa arasın rahatsız etmiyecek
sin. Melek gelirse kendisini Be • 
bek bahçesinde bekli:yeceğimi 

söyler, savarsın .. Etrafa da iyice 
göz kulak ol. .. 

Dedi. Hıristo çekildikten sonra 
Arabla üç dört saat konuştular. 
İkindiye doğru halvet sona er

dl Arab, ka11ısında hürmet du • 
ruşu ile boy gösteren Davust'a ay
nlacağı sırada şunları söyledi: 

- Benim ne kadar kalacağım 
belli değil... Belki yarın, belki 6-
~ gün giderim. 

İşin can alacak noktası, harbin 
neticesini tayin edecek çarpışma
lar Filistin topraklarında, Gazze 
cephesinde yapılacaktır. Bütün 
gayretiniz, buraya sevkedilecek 
cephane ve harb malzemesinin ha
reketini geciktirmeğe, imkin bu
lun~a imhaya inhisar -edecek. 
Eğer ikametim uzarsa sizi, ayrıl
madan evvel bir kere daha görür, 
yeni talimat ile lcab eden ted -
birleri de bildiririm. Şimdilik Al
laha ısmarladık. 

Bundan sonra dedim ki, beni bir 
yıldır ardı sıra sürükleyen bu za
lim sevgiyi, belki, daha işveli da
ha fıkırdak ve oynak. yani daha 
kahbeleşmiş bir kadın ruhumdan, 
dimağımdan, kalbimden söküp a
tabilir! 

Bu düşünceyle böyle bir kadın 
buldum. Uzun bir müddet dtt o

nunla yaşadım. Varımı yoğumu 

yedirdim hep ona.. . İçtik, eğlen

dik, zevk ettik, güldük, neş'elen
dik. Fakat ne fayda .. Ben kendimi 
her yoklayışta görüyordum ki yine 
oyum .. Yine ,,. .. Yine o ..• 

Bu defa şöyle düşündüm: Ha
yatıma daha fazla ksdın kanş • 
tırmak, daha çok, çeşidll macera· 
ların zevkine varmak lazım ... 

Bunu da yaptım. 
Her hafta, her ay, azami her üç 

ayda bir, bir kadına değiştirmek 
yolunu tuttum. Ve birkaç yıldır 
işte bu yolda yürümekteyim ... 

Ne yazık hiç birşey onu ben
den büsbütün ayıramadı. Hatta. 
daha ziyade yaklaştırdı ... 

Netice şu: 

Bir Tabut lçinıla Uyuyan Adam! Romanyadaki Dobraca 
l ı ı ı I Bir M e m l ek ı t ti r? 

Unutmak ve unutmak için alı
nan bütün tedbirler her sevgide, 
her aşkda bir çare ve bir deva ol· 
maktan çok uzak ... Unutulan sev
gili, esasen sevilmemiş olandır!. 

işte ben ... Unutmak .. Unutmak 

(5 illd •Jdada deuclm) 

lleybiaeellm o1duJdannı iddia a. 
denıert. 

Deli otlan gd!ilmsedi: 
- Allıbbır, peygamberler, e~ 

linıar, bO.yQk adamıaı hep ora
da toplanmışlar. Birisine soru -
>'orsun: 

- Sen kimsin? 
- İsa Peygamber!. 
Bir diğeri: 
- Nuh Aleyhısselimım! 
Bir bafb deli: 
- Hazreti Aliyim! 
Bir d.?likanh: 

- Ben Allahım. klinatı ben 
)'arattım. 

Diyorlar. 
Deli oğlana: 

- Sen ne olduğunu iddia edi -
Yordun? diye sordum. 

- Timarhane arkaclqlarım an
latıyor: Ben de Abdülhamidlm, di· 
)'ornıuşum. 

- Timarhaneden ne zaman çık
tın?. 

-Uç ay evvel 
- Şimdi ne İf yapıyorsun? 
- Hamalını. 

Ne. 100 

Kapısının önunde, karlar içinde! 
Yarı olu, donmata y(iz tutmuş bir 
•aıiyette bulduğu bu kadın kimdi 
biliyor musunuz?-

Belına! ... 
Eier rüzgar kapıyı mütemadi

Yen çarpmasaydı, küstah bir fır • 
tınanın eteği altından içeri süzü
len soğuk karlar yüzüne yapışma
aaydı, olduğu yerde belkı saatler-

ce mephut, donmuş gıbı kalacaktı. 
Yanılmıyordu. 
Kapıda ba) gın bulduğu insan 

Belrna ıdı. 

Fakat Belma gecerın bu saa
tinde kudu mu fırtınada burada 
ne arı oıdu. 

- Akraban, çolulun çocuğun 
(S inci •1/fada ~mım) ' var mı?. 

_ Hayır, hiç kimsem yok, be- . Dobriceye bir çok, d.a Alman mu-
klrım.. , l)aciri gelmiş, merkeze ve bilhas-

- Ne zaman evleneceksin?. 
- Hiçbir zamanı. 
- Neden? 
Bedri ıu cevabı verdi: 
-Evlenip de başıma bela mı a

layım?!. Bekirlık sultanlıktır, der 
ler. Hakikaten pek doğru bir söz •• 
Esasen ben evlenemem de ... Çün
kü. yatıp kalktığım yere yalnız 
bir kişi girebilir. 

- Anlıyamadım! 

- Senin anhyacağım ben ge • 
celeri mezarlıkta uyurum. 

- Mezarlık ta mı uyursun?!. 
- Evet, Vefa mezarlığında, ta-

but içinde ... Tabut ancak bir ki- ~ 
fi>" içine alabiliyor. 

- !!!. .. ' 

sa deniz kenarlarında köylere yer. 
leşmiştir. 

Buna rağmen ahalinin ekseri
yetini Rumenler teşkil eder. Dob
ricenin nüfusu, 1934 de yapılan 
seçime nazaran 850,000 dir. Bu -
nun % 50 si ( 450,000 kadarı) Ru
mendir. Sonra Türk - Tatarlar, 
daha sonra Bulgarlar gelir. 

r Yatak, ~emek ve çalaşma 
odalarile salon takınılan vel-

hasıl her nevi mobilyalar; 

BAKER (eski HA YDEN) ma

iazalannda teşhir edilmekte 

ve her yerden ucm fiat ve 

mtisaid tutlarla satılmaktadır. 
- Akşamları işimi bitirdikten 

sonra mezarlığa gidiyorum. Ora - _ _ ılım _________ _ 

da bulunan tabutun içine giriyo
rwn. Üzerime paltomu örtüyo • 
rum, tabutun kapaklarını da ka- ı 
pıyorum, sonra rahat rahat uyu
yorum. 

- Korkmuyor musun?. 

- Kimden? 
- Mezarlıktaki ölülerden. 
- Ölülerden mi? Hayır, asla._ 

Ben ölülerden değil, dirilerden 
korkarım. Çünkü ne zarar gelir
se hep dirilerden geliyor adama .. 

istiyorum ... Unutmak istedikçe se-
viyorum .. O baıkasının artık. ben 
başka kadının, başka kadınların 

sevgilisiyim. Ne o beni görüyor ne 
ben onu ... Yalnız, ben onu içim -
deki alemde yaşatıyor, görüyo • 
rum; o belki hatırlamıyor bile be
nl. Ne ziyanı var .. Aşk da bir men
faat vasıtası mıdır ki mutlak bir 
karşılık beklemek hakkım olsun! 

Seviyorum... Onu, vücudünd 
kollarıma vermiyen kadını, ben
den uzak kaçan kadını, beni belki 
hiç hatırlamıyan. düşunmiyen ka· 
dını seviyorum ... Ve .. artık onu 

ı unutmak da istemiyorum! 

O, ruhumun, hayalimin, kalbi -
min, dimağımın ebedi ve ilahi bek
çisi olarak kalsın! .. 

Benim olmadığı, hır başkasına 
yar olduğu, benden uzak yaşadığı 
da beni memnun ediyor! 

Belki bu sözüme şaşarsın amma, 
şaşma .. Çünkü; benim olsaydı, o
nu kollarıma alsaydım, iki kan 
koca olarak aylar ve yıllar geç -
seydi bugün ruhumda, dimağım
da, kalbimde hayalimde ilihileş -
miş bir aşkın ılık sıcaklığını duya· 

!LZY a _ı _ .... 

Çekine çekine yatağa yaklaŞtı. Bu çılgınca, kara so::vda ile bağ-

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Kapıyı kapadı. Belmayı tekrar 
kucakladı. Merdivenleri ikişer iki• 
şer tırmanarak odasına getirdi. 
Karyolaya yatırdı. 

Onun bu gürültüsüne hizmetçi 
uyanmış, kapıya kad&r gelmişti: 

- Beyefendi bir şey mi istedi· 
niz, hasta mısınız?. 

Bir yataktaki hareketsiz yatan 
misafirine, bir de kapıya baktı. 

Küçük bir tereddüdü müteakıb: 
- Hayır kızım! dedı .. Bahçe ka• 

pısı açılır gibi geldi de merak et
tim. Bir _§ey yokmuş.. Haydi git 

yat!.. 
Sobaya birkaç odun daha attı. 

O derece şaşkındı kı ne yapaca
..... , bilmiyordu. 

Genç kadının saçları birbirine ya• !andığı kadındı. 

naşmıştı. Aralarında hala erime -
miş karlar duruyordu. Üzerinde 

bir mantodan başka bir şey yoktu 
Çorapsızdı. 

Bu vaziyete bakarak, ani veril· 
miş bir kararla hemen sokağa fır• 

lamış olduğu tahmin edilebilirdl 
Her tarafı buz kesilmişti. Yüzü 

sapsarı bir renk taşıyordu. 

Karşısında, eJleri kollan bağlı 

dakikalarca hayran hayran onu 
seyretti. 

Güzeldi. Hali güzel ve cazibdi. 
Gözlerile, bir kısm' alnına dö

külen kestane renkli saçları. bi
çimli burnu, çenesi, kalın, morar-

mış dudakları. göğsü, bacaklan, 
her uzvu üzerinde uzun uzun dur· 
du. 

Gözlerinden farkında olmadan 
vaslar boşanmıştı 

Bir zamanlar ondan nefret et • 
tiğini sanıyordu. 

Halbuki ona bağlı olduğunu, hl• 
ıa ayni şiddetle kalbindeki yerini 
muhafaza ettiğini anlıyordu. 
EğildL Belmanın birer buz par• 

çası haline gelmiş dudaklarına du
daklarını değdirdi. Bu temas, o
nu elektriklemişti; s:lkindi. Onu 
öpmeden evvel yapacağı işler var
dı. 

Mantosunu soydu. Üstünde ba
sit bir ev entarisi bulunuyordu. 
Yorganı ve battaniyevf üzerine 
çekti. Kolonya ile şakaklarını, bl· 
!eklerini uğmağa baSladı. 

Bir taraftan da haleti ruhiye
sini tartmağa çalışıyordu. 

Hiç beklenmiyen bir zamanda 
Belmayı gördüğünden dolayı mem• 
nun mıydı! .. Seviniyor muydu?_ 

(Devama~•). 

rak yaşamaktan mahrum olacak -
tını. 

Kuduran bir fırtımt, bır kasır -
ga, muazzam gök gürültüleri şim
şekler ve daha bilmem neler ... 
Sonra.. sükunet. sessizlik, yor -
gunluk, bitkinlik ve. hep öyle .. 
ayni şey .. sükönet.. Durgunluk! 

Onunla evlenseydim alacağım 

netice bu değil miydi! .. 
Daha sonra ne yapacaktım? 
Aradığım heyecanı bulmak için 

yeni emeller, yeni asklar peşine 
koşacak değil miydim? 
İşte içimde o heyecan var. Bitmez 

tükenmez ebedi ve mukaddes bir 
heyecan! ... 

Sevivo:-um ve artık unutmak is
temiyorum onu ... 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

Almanyada Mügeln Soba ve 
Porzelan Fabrikası Limited Şir

keti avukatı İsmail Agahın Gala
tada Mahmudiye c?ddesinde 63 
No. da Banyo levazim tı tüccarı 
Jak Haymoviç aleyh;ne açmış ol
duğu iflas davasında müddeabih 
(1591,20) Alman mar kı mukabili 
(812) Türk lirasının borçlu tara-

fından ya alacaklıya tesviyesi ve
ya on gün içinde mahkeme vez -
nesine depo edilmes· lüzumuna 
karar verilmiş ve bu yolda tanzim 
edilen kararname mc:hkeme di • 

vanhanesine asılmış olduğundan 

keyfiyet ikametgahı meçhul olan 
borçluya bu ilan ile tebliğ olunur. 

(16903) 

ZAYİ- Ankara merkez haa
tahanesinden 16/2/933 tarih ve 
297 /590 numaralı daimi sıhhat ra
porunu kazaen zayi eyledim. Ye
nisini çıkaracağımdan eski rapo
run hükmü kalmadığı ilin olunur. 

Kemaliye, Bali oğullarından 
Tevfik oğul Abdullah 323 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 

Bir borçtan dolayı 39 /329 nu -
maralı dosyamızla tahtıhacze alı
nan yerli malı dört ıdlindirll bir 
aded Qtü makinesi 17/4/*J9 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 12 den 

13,5 a kadar Yeşilr:irekte Hoca 
hanında 12 numarada satılacak -
tır. O günü muhammen kıymeti· 
nln % 75 ini bulmazsa ikinci art

tırması 20/4/939 tarihine müsadif 
perşembe günü ayni mahal ve sa· 

atte icra olunarak en çok arttıra
na ihale edilecektir. Taliplerin 9' 
7 buçuk pey akçesile Mtl§ zaman
larında mahallinde bulunacak me
muruna müracaatları ilan olunur. 

İstanbul &cıliye 3 üncü hukuk 
mahkemesinden: 

Taksim Kazancı yokuşu Pürtelaş 
sokak No. 12 de mukim Ayşe ta
rafından Feriköy ikinci barutha
ne sokağı 96 No. da mukim Ah -
med Cavit aleyhine 938m4 nu

mara ile açtığı boşanma davasın
dan dolayı gıyaben icra kılınan 

tahkikat ve muhakeme netice -

sinde taraflar arasında müşterek 
hayatı çekilmez bir hale getire -

cek derecede şiddetli geçimsiz • 
ilk mevcud olduğu ve bundan do
layı banşmalarına da imkln kal· 
madığı ve 'kabahatin kocada ol • 
duğu dinlenen phldlerin tehade
tile sabit ve kanaati mahkeme ele 
hasıl olmuş olduğundan kanunu 
medeninin 134, 138 ve 142 inci 
maddeleri mucibince teraflann 

boşanmalarına ve kahahatli ko -
canın bir sene müddetle evlene • 
memesine ve keyfiyetin tesciline 

mütdair 6/6/938 tarihinde verilen 
hükmü havi 938/682 numaralı ilim 
müddeialeyh Ahmed Cavidin meı-

kW- ikametgihım terk etmesi ve 
yenisinin de meçhul bulunmuma 
mebni H. U. M. kanununun 141 in
ci maddesine tevfikaıı ilanen teb-

liği tensib kı1ınmıt ve bir sureti 
de mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş olduğundan tarihi tlAndan 

itibaren on beı gün zarfında mWI· 
deialeyh Ahmed Cavidin wmybt 

dava edebileceli teblfj makamına 
kaim olmak üzerııt ilin olunur. 

'18".1) 

·-- ~ı.. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

SATILIK EMLAK 
ı .ı ; •eli Nevı : 

Esaı Yeri T. L 
Dt-po~ 

Me ... ıııusa ı . 

880 Rumclıhisar Arpa Emmi 135.- Evın 1-3 hısscsi 
malı. Halim paşa sokak 
eski 8, yeni, 12, taj 12. 

733 Aksaray Yenıkapı Yalı 431.48 ~tan 18-120 
mah. Bostan arkası ve 
Namık Kemal cad. 17 17 
taj 1. 

hissesi 

904 Bostancı Erenköy, Çatal 99.- Arsa 
çeşme sok.ak eski 16 mü. 
~ harıta. 

198.84 M2 

689 Biıyiıkada Yalı mah. Aya- 97.- Arsanın 2300- 52.50 M2 
yani so~ak 15, taj 3 6240 hissesi 

690 Büyükada Yalı mah. Aya- 6L
yani sokak No. 17 

995 Bakırköy Cevizlik mah. 700.
hat lıoyu sokak eski 10, 
12, 14, 16, 18, 20 taj 
10, 12. 14, 16. 

Arsanın 2300-
6240 

İki dükkanı 
müştemıl ev. 

756 Topkapı Beyazıd ağa 
mah. Eski Kuyulu ~ni 
Kaynata sokak eski 6 

150.- Ev 

yeni 8 taj 8 
697 Kadıköy Bostanıeı Bağdad 502.- Arsa 

cad. eskı 54, t-aj 54 

41 M2 

501.59 M2 

877 Kuruç.şme Kiı eçhane 1211.- Bı.r evi müşte- 20218 M2 
ve Zmcırlıkuyu sokak Kı- mıl arsa ve tara 
reçhane No. 2 Zincirliku-
yu eski 1, 2, 4, l, 6, yeni 
2, 1, 6, 4, 1 taj 4 

767 Çarsı 3atarcı han alt kat 80.- İki göz bir 
eski l9 yeni 17 taj 19, 20, 21 dük.kan 

970 Heybcliada Yalı mah. 44.- Bir evin 
Bülbül ve Mızra-k sokak '1-80 hissesi 
eski yeni 4 

851 Aksaray Yalı mah. 35.- Arsa 
Çorbacıbaşı sokagında 

eskı 43 yenı 73 
724 Kadıköy Caferağa mah. 2700.- Ev 

-eski Papasoğlu yeni Dum
lupınar sokağı eskı 12 
taj 12. 

826 Sarıyer, Büyfrkdere yenı 115.- Arsa 
Ligor sokak eski 74-6 

yeni 35-6 
833 Aksaray Gureba Huse- 378.- Ahşap ev 

yinağa mah Şeyh Os- yarı hissesi 
man sokak eskı 3 yenı 
taj 23. 

751 Fatih Babahasan Alemi 495.- Odalı dük'kan 
Mah. Şehzadebqı Cad. 275/360 hissesi 
eski329, yeni 187. 

75) Fatih Babahasan Alemi 495.- Odalı dükkinın 
Mah. Şehzadebaşı Cad. 275/360 hissesi 
eski 239, yeni 187/1. 

753 Fatih Babahasan Alemi 415.- Odalı dıikkinın 

Mah. Şehzadebaşı Cad. 2'15/380 his9est 
e;ki 239, yeni 187 /2, taj. 
187/2. 

905 Kadıköy Bostancı Bağdad IH.- Arsa 
Cad. Demiryolu No. 2, 
yeni 57/L 

1030 Yeşilköy Şevkettye Mah. 213..
İstanbul Cad. No. 54 

1086 Emınönü Binbirdirek 506.-
Mah. Mehmed paşa yo -
kuşu ile Su terazi.si so-
kağı, yeni 10, 12, 30. 

Arsanın 12/90 
hlslesL 
İki evin 1/9 
btaaeal 

34 .M2 

35 M2 

9.16 M2 

874.60 M2 

38 M2 

28 M2 

28M2 

28M2 

U38 M2 

2 

u 

242 

1 

ı 

7 

10 

1078 Errtınönü Sarıdemir 623.- Aıwalı dOkktntn 83 M2 12! 
Mah.eski Hatapkapı, yeni l/3 hiıııeel 
Keresteciler Ayazma Cad. 
eski 453, 455, 1, 3, 5, '1, 
8 yeni 43, 45. 

815 Beyoğlu eSki Yazıcı, ye- 1600.- Klrgir 
ni Müeyyedzade Mah. 
eski Topçuba§ı, yeni Sa-
ray çı.kmazı sokağı, eski 
9. taj 9. 

836 Aksaray Gureba Hüse- 320.- Baralaalı bir 128 M2 
yinağa Mh. Ordu Cad. 
eski 23 Mü. yeni 193, laJ. 

anaanm nısıf hissei. 

3'18 
703 Lllelı K,emalpaşa Mah. 504.- Arsanın 8/H 

Fethibey ve Çukurçepne hisseli. 
sokağında 77, 79. 

906 Kadıköy Bostancı Bal· 14.- ATSA 
dad Cad. Derniryolu ta
riki, yeni r,1/4. 

338M2 10 

Yukarıda adres ve tafailltı Jazılı mrt ıne~ller peşin ,l\8ra 
ve açık mtırma uaulile aatılacattır. 

İhale 26/4/939 Çarşamba g(lnü saat ondadır. İsteklilerin bildir 
gün ve saatte depozito akçesi, nüfus te2*eresi ve üç aded vesi 
fotoğrafla bankamız emliık servisine gelmeleri. (769) 

Henüz Biç Bır Şey Kazanmadım Diyenlere: 
YE 1 TERTiP BiLETLERtNI 

Bahçekapıda İt Bankası ka11ısı nda No. 17 

Yurd Gişesinden 
Almalarını tavsiye ederiz. Talihli bilet almı§ ve bu suretle: 

Bahtiyarlar serisine dahil olmut olunur. 
Taşra siparişleri muntazam ve sür'atle gönderilir. 

Mehmet Kıvanç 

lstanbul Berberler Cemiyetinden : 
11/4/939 Salı günü idare heyetinde müddetini dolduran üç aza 

yerlerine yapılan intihapta ekserjyet temj.n edilmedltinden 18/ 
Salı günü saat 10 dan 16 ya kadar ikinci defa ollırak cemiyet merk 
de intibah yapılacağını bildirır ve azanuı cemiyet cüzdanlarile biri 
gelmeleri ilin olunur. 
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Gişesi salıibi CEMAL GÜVEN'de doğrusunu söylüyor: 

TEK KOLLU CEMAL BU DEFA DA 200.000 LİRAYI 
Tam Lüzumunda Türkiye Hava Kurumuna kazandırdı. 

1 - 24675 No. lu bileti, TEK KOLLU CEMAL kendi elile Ankarada Nafıa Vekaletinde santral memuru 
Bay Yusuf Volkan'a birinci keşidede satıyor. Bu zat her nedense bileti takip etmekten vazgeçiyor. 
Sablmıyan biletler meyanında Piyango Direktörlüğüne iade edilen bu bilete altıncı keşidede 200.000 
lira vuruyor. Bay Yusuf Volkan'a bu büyük servet kısmet değilmiş. Bu parayı tam zamanında 
Hava kurumu kazanıyor. 

Elfil~mmöy~itD~ Olklb!lylb!lliiılb!I~: 
ea,ıadıO•!' ız bilete sonuna kadar inad derecesine devam ediniz. Yoksa B. (Yusuf Volkan) gibi yanarsınız. naı.na müşterilerine büyük ;ı.ra-

2 - ikinci büyük ikramiye isabet eden 30342 numaralı bilet sahibi Beşiktaşta 7~a:: ;:~:ın:a~ ~!~ ~~:~r 

Taşra 

Tuz Babada 17 No.hanede Bay Cemal de sahibi CEMAL GÜVEN 

4 .O LI AZAN 
ÇOK DiKKATLi OKUYUNUZ! ... 

siparişleri için dükkanımda ayrı bir yer tesis ettim. Sayın müşterilerimin siparişleri 
bile olmadan vaktinde muntazaman gönderilir. 

ADRESE DİKKAT: 

e Ko 
H n ç ~DR 

lstanbul, Eminönü, Tramvay caddesi No. 27 Telefon : 24093 

A e 

ema ışesı 

VIERD~ ŞU~lE~ü 

ve 
VOKTU~a 

I 

İNKIBAZI defeder. MİDE ve 
BARSAKLARI kolaylıkla 

KOLINOS'U 
,~ ................................ _.~ 

ve mü14yim bir şekild~ boşaltarak rahatlık ve fera!ılık verir. 

Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sarılık, 
safra, karaciğer, mide ekşilik ve yanrnala
rında ve bütün mide ve barsak bozuklukla
rında kullanınız . 

Meyvafuzu 
Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup yerini tutmayan mümasil müs
tahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

Kullanmakla Gülü~ünüzün parlaklığını Tezyid 
ediniz. Gü2ellik ve caıi~ ~· sağlam ve revnak 
dişlerle kaimdir. KOLINOS KENDiNiZE 
c zib ve gilzel olduğunuzu bis&ettiren KO
LINOS'u 1 ECRÜBE EDiNiZ. 

Taze bir ağzın ve ıehhar bir gülüşün ıaa
detini hıHedeceğınize mutmain olabilirsiniz. 

Macun tek 
•il edildJ
diiıfnden ib 
tlyacınızı 

uzun mod .. 
üct temin 
cdtr. 

Malkara Asliye Hukuk Mahkem.!sinden: 
Malkaranın Çavuş köyünden Mehmet Ali kızı Dilber tarahn<lan Mal

karanın Hacıevhat mahallesinden Mustafa oğlu Şakir aleyhfae açılan 
boşanma davasının açık muhkemesi sırasında: 

100,000 lerce 
• 

Kadının 
Nazarı dikkatini 

celbeden 

ince bir zevkin, titiz bir itinanın 
derin bir tecrübenin mahsulüdür. 

GOZ ELLi GI Nil l~iil/ 
Dava edilen Mustafa oğlu Şakirin ikametgahı meçhul olduğu dave

tiye zahrındaki mübaşir meşruhatından anlaşıldığından Hukuk Usulü 

"Hasta] son derece muztarı·~ ı'dı' Muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan ili\nen tebligat 
• U 11 icrasına ve muhakemenin de 23/5/939 tarihine müsaciıf salı günü saat 

Hastabakıcısı, bir J<aç gün zarfında 10 na bırakılmasına karar verildiğinden dava edilen :Vtusıaf.ı o.i)lu Şa- ~-.::;,_ ~ • 
siyatiki defetti. Hastabakıcı Bayan M. kirin yevmi mezkurda bizzat veya bilvekale hazır bulunmadığı takdirde ·~~-'io.. 
ya~ıyor: hakkında gıyap kararı ittihaz olunacağı tebliğ makamına kaim olmak ~ , 

1 

1 

Hastaya bakmak üzere davet edil- üzere ilan olunur. (2564) j I • j. 2 
miştim. Hastanın mu:ttarib bulunduğu İstanbul asliye birlııci ticaret - Çocuk Hekimi - r//.~ ~ 1 ~ 
SİYATİK e karşı su banvolarile tedavi . mahk•mesinden· ID Ah d Akk ~ ';"'2) '/ ~ J 

~=--_.~...._ ....... _"'.'."::.~ edilmesinden dolayı kuvvetli bir soğuk . . . 1 r. . me oyun u ı ~ (J 
$iATiK ! DERHAL DEf'EUlltll!! algın.lJ8ına ,yakalanmış daıma yanımd~ l anbul B<:l· liyesı tarafından ' Taksinı - Talimhane Palas .~o. 4 y '1ı , 

bıılundurdıığum .wıı kıymetli' AIJCOQCK: l"'kıunı la.t.bik ettim. Ağ- Malunudpaşaaa Rastıkçı soka - •-Pazardan maada her gun l""' ,...,,.'!'· 
rıları sükün bulmuş ve bir gün sonra siyatil~ zail olmuştur. ğında 11l ~o. 11 ev6e fırıncı Ali -sam 15 ten sonra 7.1 Çünkü ASPİRtN senelerdenberl 

Siyatik ten muztarib iseniz müz'iç sancılarından kurtulursunuz. oğlu Süleyman aleyhine kefalet h f.. f" k I I 
DEVREDİLECEK . İR • er uru so~u a gın ıklarına ve a"'·.· Delikli · ALLCOCK yakısını tatbik ettiğinizde, -hemen sıhhi bir sıcak- hasebile kira bedelinden 3931 lira IlIT A BERATI , ~ 

lığın OTOMATİK BİR MASAJ gibi ağrıyan yerin etrafına yayıldığı 20 kuruşun tahsili hakkında açı- •KeseJ.er ve sair kaplara dair rılara kar~ı tesiri şaşmaz bir ilaç' 
ve ağrıları defettiğini hissedeceksiniz. Delikli ALLCOOCK yakısı ada· ıslah• hakkındaki ıcad için alın- • I 

lan 38/672 Na. lu davoya aid arzu- 1 O du"unu lsb ' f • ı· 
lata yorgun asaba tam bir sükfın ve ag·rıyan mahalle yeni kanın ceve- mış o an 30 Mayıs 1935 tarih ve \4 •• e mış ır. 

hal sureti şimdiki ikametgahı bel- 2008 ı 
~ J.arunı temin eder. numara ı ihtird beratının ih- • • 

K ICl • • Delikli ALLCOOCK Yakısı Fiatı 2:1 1/2 kuruştur. li olmıyan M. aleyhe tebliğ e - tiva ettiği hukuk bu kerre başka- A S p f R 1 N 1 
REM 1;ML$AM 1 N ----------------------- dilememiştir. Mahkeme reisi hu- sına devir ve yahut icadın ır.evki! , n tesirinden emin olmak için, 

KANZUK Sultan Hamamında ŞEN ŞAPKA Moda il\ kuk usulü muhakemeleri kanunu- fiile konması için icara dahi veri- lütfen EE;Lmerkesına dikkat ediniz~ 
46 numaralı ftfağazası nun 141, 142, 181 ve 183 üncü mad- lebileceği teklif edilmekte olmakla 

Bütün dünyaca taJ<cıır edil - ı bu hususa fatl 1 • t dinm k Londra ve Parisin en büyük Moda müesseselerinden Ceibedilen delerine müsteniden tebliğin ilan a ma uma e e 
miş sıhhi gu"zellik kremleridlr. ıs· tiyenlerı'n Galat d Asi H 

bayanlara mahsus Hasır şapkalarının en ş.ık ve Zengin modellerin- yolile yapılmasına ve muhakeme- a a, an an 
Gece için yağlı, gündüz için d .. kk K 11 k km ı 5 nci kat 1-3 numaralara müra -
Yag'sız halis acıbadem çe•itleri en mure ep o e siyonunu r al eylediğini sayın müş 'lerine nin 26/5/939 cuma günü saat 14 .. _ 

• .. 'd ı T bi ed·lw"· Sala caat eylemelen ılan olunur. 
huswt vazo ve tüplerde satı - muı e er ve eş r ı "' nunu de yapılmasına karar vermiştir. ı------------

ziyaret etmelerini rica eyler. T bl'ğ· 1• 1 h 1 d GÖZ BEKİM1 lır. 

İNG1LtZ KANZUK 
ECZANESİ 

tSTANBUL - BEYOOLU 

- _ 1 e ı ı azın1 ge en arzu a ve a- • 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri ~ vetiye mahkeme divanhanesine Dr. Murad Ramı Aydın 
ETEM İZZET BENİCE asılmıştır. Keyfiyet bu ilan ile teb- Taksim - Talimhane, Tarlabqı 

Buıldıt' yer: $ON TELGRAF Mathau• liğ olunur. (16941) caddesi No. 10 Urfa eprt • 


