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~ İstanbul Nuruosmaniye No. 5' En son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sabih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE \IL: 3 

Türk Çemberlayn ingilterenin Tiirkiyeye Karşı 
~--.:~;~-.~~.~ .............. ·~,;---=.~!Vaziyetini Hafta içinde Tasrih Edecek 
:_::~;~_:::'.: ___ :~ v ____ y:m: __ ·::, Mütekabil Siyasi istimzacler Devam Ediyor Dobrice 

~ES~~~"f? Meselesinin de Bugünlerde Halledilmesi Umuluyor 
liıı~ 'l'~Jtiye Büyük Millet Mecli- __ _ 

-.~;~ı:'~:~~nG:!:~:r'.neb- İngiltere - Fransa - Türkiye Misakı Haber Veriliyor 
Londra Ve Parisde Mühim 

Temaslar Devam Ediyor 

tiy t türk meb'nsu gibi Cumhu-

~ ~1::~,;E.I; Musolini ve Hitler Ruzveltel
1 

lQ ek olan bu iki meb'usumu- s·dd tı• c b v ki :~: ~~~~nka~ö:.ı~:gü:~z!~:t~:~ 1 -e 1 ev a ere c e er 
~e ~uz~h ve aydınlık ifadesi içi
l!gırnuş sayılmak gerektir. 

de atay 'I'ilıktür ve .. Türkiye için 
Ilı en ınukaddes bir milli hak 

ovzuud Re . . . 1 

İki Devlet, Ayrı Bir Mesaj Neşredecek. Rus -
İngiliz El birliği Takviye Ediliyor 

ve lı ur. vızıyonıst o nnyan 
tııeı· ••hangi bir hırs ve istila e- Berlin 17 (Husu.;i) - Amerika 
~i ı taşımıyan Cumhuriyet Tiir- Cumhurreisi Ruzvdt'ın mesajına 
~••i . . . . 

lılık ı~ın yırmı yıl boyunca kar- Berlin ve Roma hükumetlerinin 
d lı bır iıtırab kaynağı gibi bu bugün olm'7sa, yarın cevab vere-
.::ayı ~~~nıemizin tek sebebi de cekleri tahmin edilmektedir. 
~· ~lıtıkannzdaki bu benlik ve Bir haftadan beri Adelasburg'da 
Zaııı ltniyete sadakat oldu. lliçbir istirahatte bıılunan H .tler, mesa-
~e "" davanını zor, cebir, tazyik jın Alman hükumetin~ tebliğ e • 
ille ·~ivaki ile ba~armayı düşün- dildiği gündmberi Bulinde bu • 
, .. diJt. Daima hakkın teznhiirü - Junmaktadır. 
ı~.ve haklarımızın te<lirnini bek- Berlınle Romanın Ruzvelt'e gön-
t.ı·'"· Ebedi Şef, Halayın istikla- derecekleri cevabın müşterek me-
~·ı' bağrına bastıktan sonra, Türk 
. .,, 1 r aldc olacağı zannedilmektedir , 
• e ınin bütüııliiğiine kar.ı al-
... , ld • • R0.1A VE BERLİNİN 
111 .. 0 ugu son vazifenin zafer 

01
11kifat ve gururunu da tatmış MUHTEMEL CEVABLARl 

~''ak gözlerini fani bayata yum- Faris 17 (Hususi - Siyasi me· 
a:·

1 
llatay isliklilli davasında ak- hafi!, Berlin ile Romanın Ruzvelt'e 

•i ~lll~a Yeni ağrıklar katan ikin- ne yolda cevab verecc>ğini merak 
'l'i; •ili Şef İnönü de eminiz ki, etmektedir- Gazeteler, Ruzveltin 
1ı.ıı,'k llataym ana vatana lltıha • her iki devlet reisini ya ceveh, ya 
ıu ~ ,bernatini almakla Türk bıi- chayır~ şeklinde bir ccvab ver -
l'ıı ııluı:ü.niin gönlündeki son arzu- meğe mecbur tuttuğunu yazmak-

karşılamış olacaktır. • (Deva.mı 6 ıncı sahifede) Bitler ve Muı.olinl Münilıte. .. 
lte~Ulıun içindir ki, Hatay Devlet !==-===============================:'=========/ 

~ '8i ile hükı'.ımet başkanının Tür- 6 8 515 M u·· t e k a ı· d v e Estonya C Ye Büyük Millet Meclisinde 

):1'~riyet kanunlarına ve bü- Başkumandanı 
~· 'l'iirk vatanına sadakat yemi- y t• ld 17 M•ı 
~i::::;!~n:~~:;d::s:~ e ıme yı a I yon Varşovada ! 
·•.ror M v ı Varşova 17 (A.A.) - Estonya . 
Jıı.ı Ve .. bilbas~a samimi dO&tluk Lı·ra aaş erı· ı·yor k d ~ e~ il ordusu baş uman anı General 
"d e bağlı olduğıımuz Fran • 
..,. an b Llidover Mareşal Smigli Ridz'in 
~"- u yolda ancak Hatayı teş-
"' v misafiri olarak buraya gelmiştir. 

)oru ' teşci gelebileceğini sanı • Estonyanın muhtemel bir Alman 

....... z. ___ Mütekaid ve Yetimlerin Ekserisi taarruzuna karşı ne şekilde ko -

~ lf_a~ay Devlet . . İstanbul ve A nkarada Oturuyor ~~:::ı~~. icab edeceği tesbit olu-

eısıveBaşvekılı _ <Yazısı 6 mr• sahifede>_ 

4nkaraya Geldi 
ııı lı.nkaı-a 17 (Husus muhabiri • İ 
fu~de~) - Hatay devlet reisi Tay- / 
lı.bq Sokmen ile Başvekil doktor f 
ılile Urrahman Melek buraya gel· 
lı r. istasyonda karşılandılar. 
/\.~~ay devlet reisi ile Başvekilinin 
l'" arada bulunduğu günlerde, 
it Urkınen ve Adliye V <'kili Cemil 
\>endi!erine meclis reisi Abdülgani 

~dınan veltaiet edeceklerdiı . 
ay atay devlet reisi ile Başvekili, 
lisnı zaınanda Büyük Millet Mec-

1nde si aza olduklarından, Mecli-
erjn bugünkü toplantısına iştirak 
s--~Ceklerdır. Bu celsrde Tayfur 
le~· ınenin ve Abdurrahman Me
lt ın tahlilleri de vapılacaktır. 

1 •tıdi!erinin Ankarada bulunma
karından bilistıfade, Hatay hak - I 
ı;aa dev Jet ricalimizle görüşme- / 
Ilı Yapınaları tabii telakki edil - · 

..., ektedir. 

Yeni Tefrikamız 

., Ma~alle Sn~ağından Saraya ! 
.... Pe~ Ya~ında Be~leyiniz 

Cebelüttarıktan bir görünüş 

F ranko Cebelüttarık 
Etrafında Geniş 
Tahkimat Yapıyor 

(Yazısı 6 ınrı sahifede) 

KISACA 

Kaza mı, Cinayet mi? 
Halicde bir cescd bulunnnı~. Ö

lüniin cebinden iki yiiz lira çık -
ması cinayetten daha çok bir ka
za ihtimalini ortaya koyuyor. Fa
kat, hadisenin tetkiki daha ziyade 
müddeiun1wninin işi. Kaza 1111, 

cinayet mi?. Sualinin cevabını o 
verecek. 

Halbuki, bir refikimiz bunu o
kuyucularıııdan soruyor. Tıpkı 

haftanın i~inde sorulan şu sualler 
gibi: 

- Arnavutluk ınu İlalJayı iste
di, İt~lya ını Arna\.'Ulluğu istedi?. 

- İtalyan Kralının giydiği tacı 
Zogo mu bıraktı, yok~a yenisi 1ni 
alındı?. 

- Totaliter devletler İngiltcre
nin garantisinden ıni çekindiler 
de durdular, yoksa henüz hadi
selerin kıvaınını ve pundunu 111u 

bekliyorlar? 
- Kuzvclt'in ınesajından ~onra 

harb olacak mı, olımyacak mı? 
Eğer, okuyucular •erbabı kera

met• tan olsalardı bu suallerin ira
dına fırsat vermeden rc(ik1criınizi 
tenvir ederlerd i! 

Kaza nıı, cinayet nıi 
bunlardan biridir. 

suali de 
• • 

Avrupa Ve Balkan İşlerinde, Türkiyenin Birinci 
Tutulmaktadır. Sadaki Mevkii Gözönünde 

Londra l 7 (Hususi)- Muhte -
lii membalardan çıkan haberler, 
İngiliz diplomasisi ile Balkan ha

riciyeleri arasında çok hararetli 
bir temas devresınin devam ettiği 
merkezindedir 

İngiltere, bu kombinezon için
de ve birinci safta tuttuğu Türki

yeye tahsisen büyük ehemmiyet 
vermekte ve muhtelif diplomasi 

kanallarını bu iş üzerinde teksif 

ctmi~ bulunmaktadır. 

Bu arada Balkan devletlerile de 

temaslar artmıştır. Tahmin olun

d " na göre İngiltrre Başvekili 

Çenıberlayn, önümüzdeki hafta 

içinde Türkiyeye, Türkiyenin Av

rupa ve Balkan meseleleri için • 

t 
1 
r 

ı 

İngiliz Başvekili Çenılıerlayn 

Muhtelif diplomatik mesel~ler 
ve Balkan işleri hakkında İngil· 

tere ve Fransa tarafından Türki· 
yeden muhtelii istimzaçlarda bu

lunulduğu da Londra ve Faris s:

yasi meha!ilinde kaydedilmekte
dir. 

Türkiyenin Faris büyük elçisı, 

dün Fransız hariciye nazırı tarn

:fından sureti mahsusada kabul e
dilmiş, nazır ve büyük elçi ara
sında uzun bir mülak.•t c~reyan 
etmiştir. 

deki mevki ve rolünü, ayni za • şı olan vecibelerini izah eden mü· 

Cenubi Dobrice ve Bulg~r mc
seleri hakkında Londra, Faris ve 
Bükreş siyasi mahfcllerinde de

vam eden diplomatik müzakerat 
ve muhaberatın da bugünlerde 

müsbet veya menfi kat'i bir ne-· 

ticeye bağlanacağı aynca kayde
dilmektedir. ananda İngilterenin Türkiyeye kar- him bir nutuk söyliyecektlı-. 

Japonya da Baş Kaldırıyor 
Okyanusdaki Amerikan Üslerine 

Karşı Japon Donanması 
Nümayişe Hazırlandı 

-
dır Japon narh geıni<i lıarrkete hazır vaziyette 

Vaşıngton 17 (Hus:.si) - Tok
yodan buraya gelen haberler, Ja
ponyanın bugünlerde Pmerikaya 

in önü 
Şef, Dün Ankarada 
Milli Küme Maçını 

Takib Etti 
Milli Şef İsmet İnönü, dün 

Ankarada, 19 mayıs stadını 

teşrif etmiş ve milli küme 
maçını l*'yretmiştir. Kendisi -
ne Bayan İnönü cie refakat 
etmekte idi Rcisirumhur teş

rifinde alkışlarla kar~ılanmış 1 
ve alkışlarla teşyi edilmiştir. 

karşı y~ni bir horekeLE gı::~ccrğıni J nuslaki AıP r ;,.r , . .rıne karşı 
zannettırecek mahıycttedır. Bu Japon donanmasının \ıir nüma • 
hareketin olsa olsa, büyük Ok ya- 1 (Devamı 6 ıncı sahifede) 

-=-========= 
Makineye Verirken:_ 

ingiliz - Fransız· Türk 
Pak.tına. Doğru 

Londra 17 (Hususı) - Gazeteler, Ingiltere, Fransa ve 'l"ürk ye ara
sında üç taroflı bir misak akdi icin neticelenmek üzere bulunan muza
kerelere ehemmiyet ,·erilmektedir. Türkiyenin Faris büyük elçısi Suad 
Davaz ile Fransız Hariciye Nazırı Bone arasında vukua gden görüş
meden sonra, pek yakında müsaid bir neticeye varılacağı ümidi kuv
vetlenmiştir. Bone bugün Sovyet elçisini de kabul edecektir 

Bulgar Kralı da Belgrada Gidiyor 
Bükrcş 17 (Hususi) Rom&nya Kralı Karol'un Bclgradd· Yu· 

goslavya naibı Prens Pol ile yapacr.ğı mü!akata, Bulgar Kralı Bori~'in 
de iştirak edeceği zannedilmektedir. 

• 
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HADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-· --
TARİH BiR TEKERRÜRDEN 

İBARET DOOİL MioiR? 

H er tarafta, harıl harıl harb 
hazırlığı var. Parisde, ev -
!erin damlarıno. kum döşe

niyormuş .. Fena bir fikir değiL 

Bu, her halde, tayy arc bombala
rına karşı bir tedbir olacak! 

Eski insanların evlerinin üstü 
toprak idi. Ve ıptidai bir vaziyette 
idi. Demek ki, tekrar, damlar 
toprak oluyor. Tarih tekerrürden 
ibaret, derler, doğrudur. Yeral -
tında sığınaklar yapılıyor. Eski -
den de insanlar, kendilerini vahşi 
hayvanlardan korumak için kaya
ların altında kavuklar yapmaz -
tar mıymış?. Ne garıb cilvedir. 
Medeniyet ilerledikçe, insanlar 
birbirlerinden korkuyorlar .. Bu -
gün artık vahşi hayvanı ardan kor
kulmuyor. Vahşi hayvanların ismi 
bile okunmuyor. Onllrın pabucu 
dama atıldı. 

ÇEMBERLAYN'İN NUTKU 

HAKİKATTE NASILDm? 

Va-Nu, Çemberlayn•;n sen s:;v 

!ediği nutkun fransızcösını t ı.e ge
çirmiş. Türkçesile karşılaştırıyor. 
Tamamen başka ma'1ada oldt•ğu • 
nu ileri sü,.üyor ve yanlışlıklar 
yaptığımızdan bahsediyor. 

derkenar• i•imli makale, bir baş· 
ka zaman, başka bir yerde çıkmış 
bir makalenin derkennı mıdır? .. 
Bu müşkülümüzü çabuk hallettik. 
Nurullah Atacın, cVal:it. refiki· 
mizin mizah sahifesir.Je çıkmış bir 
makalesini gördük. Ilu derkenar 
her halde, o makaleve ilavedir. 

ŞİİRLERİ YAZAN 

ŞAİRLER BUNLAR DEl'iİL 

cVakit. refikimizin mizah sahi
fesinde Halid Fahrır.ın Şükufe 

Nihalin birer şiiri çıktı Okuduk. 
Baktık ki. şiirlerde faz;a miktar
da sebze ismi geçiyo~. Yoksa. de
dik, şairler arlık, ilhamı çiçek -
!erden değil, sebzelerden mi alı· 

yorlar?. 

Mcğet aldanmışız.. Bu şiirler, 

Osman Cemalin tertih etliği birer 
mizah imiş .. 

Osman Cemale sorduk: 
- Bu şiirleri neden Halid Fah

rinin, Şükufe Nihalin ağzından 

yazdın? .. 

Osman Cemal şöyle cevab ver
di: 

- İmzaya bakma.. Benim ağ
zım olduğu anlaşılmıyor mu?. Ma
amafih imzaları ben koymadım. 
Kenan Hulusi koydu. 

05MAN CEMAL'İN 

BJR TEKZİB MEKTUBU 
Bereket \'f'rsin, Va-Nu, fransız

ca nüshasını ele geçirmiş. Halbu· 
ki, Çemberlayn nutkunu bittabi 
ingilizce söylemiştir. Aslı İngiliz
cedir. Ya, ingilizcesile türkçesini 
karşılaştırmış olsaydı, netice ne 
olurdu? 

ı-----------

DERKENAR SERLEVHALI 

MAKALEDEN ANLADil'ilMIZ 

Muharrir Nurullah Atacın cDer
kenar• serlevhasını taşıyan bir 
makalesini okudum.. Makaleye 
cDerkenar. <erlevha$1 konduğu -
nu ilk defa görüyorwr.. Bizim bil
diğimiz derkenar, bir yazının so· 
nuna veya ortasına ilave edilen 
bir beoddir. Yoksa, dedik, bu 

1 
KOÇUK 1 \ 

HABERLER 
'---""'--_....;;;;.._ * Erzincanda büyük bir zirai 

hapishane yapılacaktır. * Esnal hastahanesi için daha 
büyük bir bina aranmaktadır. 

* GayrimübadiUer; istihkakla

rının bugünlerde düşük olan ec· 

nebi parası rayici üzerinden te

diye olunmasına itiraz etmişler

dir. 

* İnhisarlar umum müdürlü
ğünün yeni kadrolarının hazırla
nılmasına başlanılmıştır. 

Diğer taraftan bu idarenin rek
lam şubesi lağvolunacaktır. 

* Hava taarruzlanndan korun
ma kanununun tatbikine geçil
miştir. 

* Pngaltıda Çime" sokağında 
163 numaralı evde ot.ıran İhsanın 

4 yaşındaki oğlu Ars.an sokakta 
oynarken düşerek elinden yara -
lanmış Şlşlı çocuk hastanesine 

kaldırılarak tedavi altına alın • 
mıştır. 

Dün Osman Cemalden şu mek
tubu aldık: 

cMizah vadisinde yazdığım ya· 
zıların her türlü mes ııliyeli, bu 
yazıların intişar ettir i gazeteye 
aiddir. Beni alakadar eden bir ci
het yoktur. Yalnız, Nurullah A • 
tacın makalesi, sehven, Haber ga
zetesi murettibhanesır den Vakit 
gazetesi mürellibhanEsine git -
miş ve mizah sahifes:rıde intişar 

elmiş .. Bu iki gazete birbirlerin· 
den hazır yazı aldıkları için, bu 
makale dr, onlar meyanında, seh
ven, alınm1ştır.• 

AHMED RAUF 

Prens Bibesko 
Geldi, Gitti 

Kahire - Bükreş hava seyaha
tinden avdet eden beynelmilel ha
vacılık federasyonu reisi Prenı; 

Bibesko dün saat 13,15 de hususi 
tayyaresile Adanadan şehrimize 

gelmiş ve Yeşilköyde hava kuru
mu tarafından şerefine verilen zi
yafette hazır bulunduktan sonra 
saat 15 de yine tayyares!le Bük -
reşe hareket etmiştir. 

Erdün Başvekili Busabah 
Gitti 

Londradaki Filistin konferan -
sından memleketine avdet cder
~en iki gün evvel şehrimize gelen 
Erdün başvekili bu sabah Toros 
ekspresile şehrimizden aynlmış

tır. Mü<raünileyh dün de şehri -
mizin ,r-'llelif yerlerini ve mü
zeleri ziyaret etmiştir. ----* Kad;1<öyde Kuşd•'inde oturan 
Hayriye adında bir kodın yediği 

bir balrktan zehirlenmiş, hasta -
neye kaldırılarak terlavi altına a
lınmıştır. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 53 

Akşam üslü, Tarık, ballacıları
na kale kapısının derhal kırılma
sını emretti. 

Baltacılar kapıyı zorlamağa, bir 
taraftan da kapmın yanındaki du
varlan yıkmağa başladılar. Bu iş 
;ok uzun sürmedi ... Tarık, akşam 
ezanı okunurken kırılan kapıdan 

lehre girdL 
Dü man, müslümanların kara· 

bir bulut halinde şehri sardığını 
görünce şaşırmıııtı. Yerliler: 

- Biz de müslüman olacağız ... 
Bundan sonra Kıştale hükilmeti 
yok ... Kral yok .. Arablar var ... 
Endülüs hükfımeti var ... 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Diye bağrışarak, mücahidlenn 
atlarının bastığı yerlere alınları· 

nı ve yüzlerini sürerek ağlaşıyor· 
tardı. 

Tarık, düşman askerini bir 
hamlede kılıçtan geçırltikten son
ra, yatsı namazını kırk bin kişılik 
bir cemaatle şehrin ortasındaki 

büyiik meydanda kıldı ... Ve şehre 
altı saa: zarfında hakim oldu. 

Elharıs'i çok uğraştıran İşbili
ye kalesinin şehirle birlikte bu 
kadar çabuk düşeceğini kim tah
min edebilirdi?. 

Büyiik meydanda meş'aleler 

yanmış, ıtıücahidlerin şen sesleri 

Taksitle 
Gaz 

Maskesi 
Taşradan da Bir Çok 
Talepler Vaki Oluyor 
Halkımızın her halde birer gaz 

maskesine sahib olrnalan hak • 
kında yapılan propagandalardan 
sonra şehrimizdeki Kızılay gaz 
maskeleri s•tış bürosuna bilhassa 
son günlerde vaki müracaatlar pek 
artmıştır. 

Bu meyanda bütün dairelerde· 
ki memurlar taksitle birer gaz 
maskesi almağa başlamışlardı~. 

Muhtelif yerlerdeki Hcaret odası, 

borsa ve saire gibi ttşekküllerde 
çalışan memıırlar da siparişler ver

mişlerdir. 

İslanbuldaki halktnn başka di
ğer şehirlerden de gaz maskesi 
tedariki için birçok mür&caatlar 
olmaktadır. 

Bir Cinayete mi 
Kurban 

Gitti 
Dün öğleden sonra Kasımpaşa 

sahillerinde bir cescd bulunmuş
tur. Cesed orta yaşlı bir erkeğe 
aitti. 

Hadiseye müddeiumumi mua
vinlerinden Fehmi el koymuştur. 
Cesedin üzerinde bir mektubla 
bir makbuz bulunmuştur. 

Bulunan bu vesikalardan, cese
din Kadir isminde birine aid ol
duğu tesbit edilmiştr. Cesed, de
nizde uzun müddet kaldığı için 
kokmuş ve tanınmıyacak bir hale 

gelmiştir. 

Müddeıumumi araştırmalarını 

derinleştirmektedir. Şimdiye ka
dar yapılan tahkikatta, cesedin bir 
şubatta Balatta, un değırmeninde 
buğday boşalttıktan sonra mav -
nasile hareket eden ve meyaan • 
dan kaybolan İnebolulu Yusuf o
ğullarından OsrNn oğlu Kadir'e 
aid olduğu iht • ri kuvvet bul
maktadır. Cesed, otopsi için mor· 
ga kaldırılmıştır. Otopsi ölüm se· 
bebini meydana çıkaracaktır. Bir 
cinayet ihtimali de gözönünde tu
tulmaktadır. 

1----,-----------

1 

KISA POLiS 

_H_A_B_E_R_L_E_R_ı _. 
* Gazi Osmanpaşa mektebi ta

lebesinden Hakkı oğb Nuri Orla
köyde bir kamyonun ~rkasına a
sılmak isterken düşerek başın -
dan yarl:aıımıştır * Fatihde Haydaruı marangoz 
fabrikasında çalış~n Kerim oğlu 

Remzi ağaç keserken lo-c.ıaen sol 
kolund~n varalanm•,tır. * Kalyoncuda Çakmak sokağın
da oturan Koço isminde biri met
resi Keliye aid ve iJ..; gün evvel 
bankadan alınan 950 lir asını ça
larak kaçmış, yakahnarak adliye· 
ye verilmiştir. * Emin kaplan :11.l:nda birinin 
ldaresi'>deki motöı Ciba:i önlerin
de Sadığın kayığına çarpP•k par
çalanmL~lır. 

ayyuka yükselmeğe başlamıştı. 

Gece ..• 

Elhiris, Tıırık bin Ziyada anla· 
tıyordu: 

- Gazanızı tebrik ederim. Dün
yayı hayretten hayrete düşüren 
şanlı zaferlerinize göğüs kabar -
tıcı bir sahife daha iliıve ettiniz. 
Burada çok kalacak mısınız?. 

- Hayır. Şehri sana teslim e· 
dip, yarın Kral (Rodrık) i yaka
lamağa gideceğim. 

- Onu da i~, !iye gibi kolay
ca ele geçircceğiııizden emin mı-... 
stnız .. 

Belli olınaz. Belki de kaçmıştır. 
Onu yakalıyamazsım. karısı (İlla) j 
yı esir almağa çalışa.cağım. 

1 
- Kralın seraskerı Don Pctro· 

yu da unutmayınız! 
- Onu nereden hatırladın? 
- Beni burada haftalarca meş-

gul eden o, ve onun adamlarıdır. 
- Onun adamı kimdir?. 

PO L • s 1 
Ve -• • Mahkemeler 

Balık 
Avından 
Dönüş 

Bebek Önünde 
Bir Dövüşme 
Olmuştu 

Karımı 
Neden 

Öldürdüm 
Katil İsa Karısı 

Nasıl Sadiyeyi 
Vurmuştu? 

ustafa, bir akşam, işinden 

evine dönerke·ı sokakta İ-G 
eçen lif'ne güzel bir mayıs M 
günü idi. Dört balıkçı arka-
daş Kartaldan. çiroz avın - 1 

dan dönüyorlardı. Kayık yarısına 

saya tesadüf ettL İsa ona: 
- Karımı gördim mü? Diye 

kadar balıkla dolu idi Kayıkçı • sordu. 

!arın hepsinin de yü1.ü gülüyor- Mustafa: 
du, neş'elerlne son ycıktu. Zira, 0 - Hayır, cevabını 'crctı. 
gün, umduklarından fazla balık İsa, kısa bir müddet ônUne ba-
avlamışlardı. Kayık. güneşin gön- karak, düıündiıi<:ten sonra, arka -

derdiği altın hüzmeler altında pı- daşına: 
nl pırıl yanan güzel Marmaranın - Mushfa, dedi. Bugünlerde 

mavi suları üzerinde sür'atle iler- fena fena haberler alıyorum, ca-
Ierken; mes'ud balıkçılar, yanık nım çok sıkılıyor. İşittiğime göre, 
türküler söylüyorlarcı.. karım Sadiye. başka erkekletle 

görüşüyormuş .. Eğer bu hakikat 
~'enerbahçe açıklarır.da. bir san-

dalatesadül ettiler. Bu sandalda ise, onu mutlaka öldür~ceğim. Zi-
ra bu bir namus ve şeref mesele

Faruğun arkodaşlarından biri var-
sidir. Ben çok merhnmetliyırn 

dı. Faruğa: 
amma, şeref ve nam.ısumu leke-

- Bebekrlı> çiroz varmış. ister- leyen, bana hiyanet eden bir ka· 
seniz oraya ela gidin dl·di. dına zerre kadar ac•mam! 

Faruk arkadaşlarına danıştı. Mustafa İsaya: 
Biri: 

- Aldığın bu habt>rler doğru 
- Tuttuğumuz balık bize ye-

ise, karın hakikaten başkalarile 
ter, gitmiyelim, dedi. 

münasebettP bulunuyorsa, onu 
Bir diğeri: 1 mahkemeye verirsin; mahkeme, 
- Fazla mal göz çıirnrmaz! dedi. karına cezasını verir. 

Orta 
Tedrisat ... 

• • 
ı---ın 

Kadroya Yeniden 1500 
Muallim Alınacak 
Öğrendiği"Ilize görı> Maarif Ve

kaleti orta tedrisat içm tetkikle

rine devam etmektedir. Kadroya 

yeniden 1500 muallim alınması ka

rarlaştırılmıştır . İki >ene zarfın

da orta tedrisat kadtosu 3000 mu

allim kazanmış olacaktır. 

---00--

Korkudan 
Kendisini 

Denize Attı 
Dün öğleden sonra, Beşiktaş is· 

kelesi önünde bir kaza olmuştur. 

İskeleye yanaşan Boğaziçi vapuru 

denizi dalgalandırınca arkadaşla

rile beraber sandalda bulunan bir 

genç sandalın dalgalar üzerinde 

inip çıkmasından ürkmüş ve ken

d:sini denize atmıştır. Sulara ka

pılmış, sürüklenmış, vapurun per

vanesi sol bacağına çarpmıştır. 

Gencin sol bacağı ezilmiş, aya

ğı parçalanmıştır. Kazazedenin 

1336 doğumlu Hüsnü Gökoğlu ol

duğu ve Çatal kaşık fabrikasında 

amel~lik ettiği anla>jılmıştır. 

!arına yaklaştı ve İsa~·a: 
- Bu çocukları neden buraya 

getirdin? 
Diye sordu. İsa şöyle derd yan

dı: 
Öbilr arkadaşı da ikıııcinin fik-

Dedi. Fakat, İsa arkadaşının bu 1 
rini doğru buldu. Ve nihayet dört fikrini kabul etmedi. 

balıkçı arkadaş, Bebeğe gitmeğe - Olmaz, Mustafa olmaz. dedi. 

- Ne yapayım. beyim! Anne
leri, onları da, beni de evden koğ
du. Yanularımla sokak ortasında 
kaldım .. karar verdiler. 

Ben gördüm, başka ~ürlü yapa -
Bebekte Mısırlı :'alısı önüne mam! 

geldikleri zaman, ön:erine balık 
Ayrıldılar ... 

çıktı. Delik•nlılar, dPrhal ağları 
İsa, salond:ı hamallık yapıyor

attılar, balıkları çevırdiler. Fa -
kat avlamsğa muvaffak olama _ du. Bir akşam salona iki çocuğile 

beraber geleli, çocuklardan biri 
dılar: Saba'ttanberi ayni yerde hasla idi. Salondaki memurlardan 
balık avlamak için beltleyen, Be-

Hüsameddin, onları gôrünce yan-
bekli Hüseyin reis ve tayfası bu·!-============= 
na engel oldu. Hüseyın reis, onla
rına yanlarına gelince, arkadaş • 
!arına: 

- Çocukl8r, dedi. Şu teresler 
bizim kısmetimize rniıni olmak 
istiyorlar, onlara bir ,ıers vere -
hm. 

Ve sert bir sesle dört genç ba
lıkçıya şu sözleri söyiedi: 

- Hey ... Bana baı.111 delikanlı
lar! Biz saat lerdenbeı i burada 
bekliyoruz .. Siz geleli daha on da
kika ya oldu. ya olırHdı; önümü
ze balık çık:nca, herr.en avlama
ğa kalktınız. Bana Bebekli. Hüse
yin reis derl~r. Hüs!'yın reis, bu 
kadar açıkgöz insanlardan hoş -
!anmaz, haydi defolup gidin bu
radan ... 

Dört kayıkçı arkad~~. Hüseyin 
reisin bu sözlerine a dırış etme -
diler. Bunun üzerine, Hüseyin re
isin kayığı. Faruk ve arkadaşları

nın bulunduğu kayığ~ sokuldu ve 1 
Hüseyin reisin tayfas;ndan Ahmed 
kayık küreği ile şiddetle Faruğun 

- Papas Fernando ... 
- O şeytan rahib hala yaşıyor 

mu? 
- Evet. Şatosunu yaktım ... Ken

disi gizli bir yeraltı yolundan şeh
re kaçmıştı. 

- Hangi şehre?. 
- İşbiliyeye ... 

- Ne diyorsun, Elhiiris? O ka-
ra cübbeli şeytan şimdi burada 
mı?. 

- Evet. Burada ... Fakat, acaba 
şehrin neresinde >\'klandı? Bil
miyoruz ... Onu mutlaka bulmalı
yız ... 

Büyük meydan ı.ı~tan başa meş-
'alelerle donanmıştı. 1 

Gece yarısı. .. Mücahdiler hiila ı 
gülüp eğleniyorlardı. 

İşbilive kadınları mücahidlere 
yiyecek getiriyor, hizmetlerınde 

bulunu ror ve mücahidler ne is
terse g~tiri,•orlardı. 

Yeriiltr canınını kurtarmak i
çın her ;{'ye katlanmağa, hatta der- 1 

koluna vurdu: Faruk: 
- Neden vuruyorsun? 
Diye bağırdı. Ahmed ciddiyetle: 
- Hala söyleni)ror musun? di-

yerek, Faruğun koluna iki kere 
daha indirdi. Faruk kendini mü
dafaa ederken, muvawı.esini kay
betti, denize düştü. 

Hüseyin ve tayfası, Faruğun bo
ğulduğunu zannederek, derhal o
radan uzaklaştılar .. 

Faruk, biraz sonra .ırkadaşları 

tarafından kurtarıldı. 

Hüseyin ve arkada,larının mu
hakemesine asliye bh·.•nci cezada 
bakıldı. Faruğun arkadaşların -
dan Muhiddin, şahid ;;ıfatile sor· 
guya çekildi: 

- ... Eğer Faruk o~nize düş -
meseydi. hepimizi d<: döğecek 

!erdi. Çünkü, onlar ·.m kişi idi • 
ler. Biz ise dört arkad&.5 idik. 

Suçluların gösterdik ı, ri müda
faa şah.idlerinin de dinlenmeleri 
için muhakeme 16 eylılle bırakıl· 
dı. 

hal müslümen olmağa karar ver -
mişlerdL 

Tarık, Fernando'nun şehir için· 
de aranmasını emretmişti. 

O gece şehri sabaha kadar ara
dılar. Bulamadılar. 

Rahib Fernando meydanda yok
tu. 

İspanyol papazı acaba dağa mı 
kaçmıştı? 

Tarık ... Bu büyük kahraman er
tesi_ gün öğleden sonra ordusunu 
alarak, şehri Elhiiris'e teslim et -
miş ve Işbiliyeden ayrılmıştı. 

Elharıs, Tanktan ayrılırken: 

- Petro'nun kızı olduğunu id
dia eden genç bir kadın yakala -
dık. Ne yapalım bu kadını?. 

Diye sormuştu. 

Tarık bin Zeyyad: 
- Güzel mi? Dedi. Eğer Hali· 

feye hediye etmeğe değerse Şa • 
ma gönJer. 

Ve kulağına eğilerek ilave etti: 
- Birkaç gün sonra Cezayir de-

Memur. f<aıun ve çocuklarının 
haline acıdı. Onların geceleri sa
londa yatmalarına musaade etti. 

Aradan bir hafla. on gün geç -
meden. bir giin, öğlerlen sonra, İsa 
Üsküdarda, Bilpazarında elbiseci 
Süleymanın dükkanına girdi. Sır
tındaki beyaz ceketini çıkararak 
Süleymana: 

- Bu ceket burada kalsın, sen 
bana başka bir ceket ver, bir sa
ate kadar onu iade eder, kendi ce
ketimi alırım, dedi. Süleyman ra· 
zı oldu .. 

İsa, Süleymanın d;ikkiınnından 

çıkar çıkmaz, doğru Bağlarbaşı 

gazinosuna gitti. Orada karısı Sa· 
diye, İsmail Hakkı isminde bir 
zatla beraberdi. Yanlarında, kay· 
nanası Seniha da vardı. 

İsa, onlara yaklaştı ve hamil 
bulunduğu kamayı çekerek, ka -
rısının iızerine hücum etti. Sadi
yeyi yirmi yerinden bıcaklıyarak -
öldürdü. Sonra kaynar.asına ya
naştı. Onu da öldürdü. Ve elinde 
kanlı kaması olduğu halde, oraya 
en yakın karakola gitti, teslim ol
du. 

Katil İsanın muhakemesine 
Ağırcezada devam edildi. Du
ruşmada yirmiden fazla şa • 
hid dinle.."llii. Bazı şahldlerin de 
sorguya çekilmeleri için duruşma 
başka bir güne bırakıldı. 

nizcilerınden bir kısmını m emle -
ketlerine göndereceğim. Bu arada 
Şama göndereceğim hediyeler de 
var. Onu bunlarla birlikte Hali· 
feye gö,ıdeririz. 
Maryananın Şama gönderilmesi 

kararlaştırıldı. 

* 
İSPANYOL DİLBERİ KAÇAR· 

KEN YAKALANIYOR MU? 

İşbilyede yeni Arab idaresi te
essüs ettikten sonra, yerlilerin bir 
çoğu - ;.;ı!ıçtan kurtulmak için -
müslüman olmağa başlamıştı. 

Marya bu vaziyeti görünce kaç
maktan başka kurtuluş yolu ol -
madığmı anladı. Fakat, nereye 
kaçacaktı? Her tarafla Arab mü
cahidleri dolaşıyordu. 

Maryana, babasının birdenbire 
öldüğünü ve kardeşlerinin de kı
lıçtan geçirildiğini duymuştu. O, 
müslümanlardan öc almak istiyor· 
du. (Devamı TUi 1 

- -- -

. . "'' Avrupa Kr1ıı 
Sovyetler 

Yaaa: Alıııled şüktil 'ffı· 
8ıar Çekoslovakya'nın .Pa:Ç t 

ile başlayıp Arnavutlugun J. 
ya ilhakile en had bir sa· 1 

giren ve nihayet İngiltere (I' 
sa tarafından verilen garan: 
azıcık sakinleşen bu krizin 

rarengiz tarafı, Sovyetıerl0 

yetidir. Münih anlaşmasile 
celenen buhran sırasında S.: 
Rusya çok faal bir politık8 

etmişti. Hariciye Veklli J:,il' 

sulhçu devletlerin i.çtimaıııı~ 
lü etti. Fakat Ingiltereye 
ettiremedi. 

Avrupa barışının sağla 
rılması için .3ovyetlerin o 
taahhüde girişmekten kaçın~ 
caklarına delalet eden eı111 

de vardı. Fakat İngiltere ve & 
sa, Münih müzakerelerıne 

yelleri karıştırmadılar. Çe"' 
layn \'e Daladye, Çekoslov' 

nın Südet mıntakasını feds 
rek Hitler ve Musolini ile b'· 

tıştırma siyaseti takip etıneV 
cih etmişlerdi. Bu yatıştırJ!I' 

k·1 . ·n dl yaseti, her iki başve ı ıçı 

hayal sukutu olmuştur. p.J.ıl' 
ya, br ay kadar evvel, çel< 
vakya'yı parçalıyarak Çek 

kısımlarını ilhak etti. 5101.f 

üzerine himaye kurdu. Roın1' 
yı ıktısacli nüfuzu altına ald1

• 

mel'i ilhak etli. Ve Po!onl
1 

meşgul olmıya başladı. Ark85 

birbirini takib eden bu darlı' 
karşısında İngil:ere. ve Fraı,;ı 
yapacaklarını düşünürken, jıı 
Arnavutluğu istila etti. 

Bu vaziyette İngiltere ve fi 
sa tehllkede olan devletlere 

11 

b . ı· . ~ nat vermek mec urıye ını 

settiler. Yani bir nevi mahdllt 

lektif barış sistemi siyas0 tine 
döndüler. Bu, Sovyetlerin bJ' 

Çekoslovak buhranı sırasınd8 

lif ettikleri bir politika idi. il• 
i!naleyh yatıştırma poırtikıı5'' 
suya düşmesi üzerine bu yol> 

nünce İngiltere·nin ve Fraııs' 
Sovyetlerle bir iş birliği yapıı 
isliyt?Cekleri tahmin ediliyortl 

Bugüne kadar neden bu ij ~ 
liğinin temin edil!l1emiş old

0 

sebebleri düşünülürken üç zor 
akla geliyordu: 

1- İngiltere hükfııneti, ~; 
Sovyetlerle iş birliği yapnı1 

mahzur görebilir. ,, 
2- Polonya'nın ve Romanı 

nın Sovyetlerden çekinmeleri 

kinci bir sebeb olabilir. 

3- Üçüncü bir sebeb de So~ 
yellerin İngiliz politikasına ıll 

etmemeleri olabilir. 

Bunların hangisi doğrudur? 
ki biri, ikisi ve yahut her üçil 

şimdilik iş birliğine mani oıan 

millerdir. Fakat İngiltere taraf ., 
dan verilen garantiye Alman) 

nın hürmet etmediği de meydı! 
dadır. Binaenaleyh taahhüdii 

yapamıyacak vaziyetle ik:n, ~ 
giltere'nin sağa sola garantı 

masında fayda değil, zarar varıl 
Eğer Almanya yeniden bir ta 

ruza girişecek olursa, yukar~ 
kaydettiğimiz her üç mani de 

01 

hal orhdan kalkacaktır. ingı11 

re'yi Sovyet yardımının lüzlltı' 
. d • ·ı Al ya'~' na ınan ıran amı , man r 

'\• 
orta Avrupa'da yaptığı enırı 

kilerdir. İş birliğinin temini i~ 
Almanya'nın daha birkaç d81 ıı' 
mi indirmesi lazımdır? Eğer ; 

darbe neticesinde bir Avrupa ~ti 
bi çıkacak olursa, ne İngiltere• 

il' 
Polonya, Sovyet yardunından ııt r 
tağni kalamazlar. Birer ikişer. 0~ 

1 rill ta ve şarki Avrupa devlet e ( 

Alman istilasına uğraması ~r 
yetlerin de işlerine elvermez. ~ • 
ziyet bu merkezde olduğuna ~ı' 
re, bu tecavüzü önlemek için '~ 
üç tarafın da bir araya gelerıl' 
aralarında iş birliği yapmalal'1 

zım ve zaruridir. 



Gtinün Meselesi: 

Kitab ve Mecmualar 
Çok Pahalıdır 

Kitab Yazan Türk Muharrir
lerinin Nekadar Feragatle 
Çalıştıklarını Biliyoruz 

D ilnkii sayımızda, mekteb 
kitablaruun ihtiyaca ki
fi relmed.ijini, tl'niversi

tede bir kısım derslerin kitabı 
bulunmadığını, orta tedrisat 
llıİitaseseJerinde ise kitablann 
Vııktinde yetipnediğiııi, tedri
sat başladıktan sonra bile bir 
~ deralerin kitabsız okntul
ınııı. nıecburiyeü hasıl olduiıı
ıın, bilhassa akademik mahi
)'ette olu bu gibi müsbet ilim 
ki.tablarının ber sene değişti -
rilnıemesini, kitablann kar -

d'ften lıarde§fl geçebilecek bir 
llıiilıemmeliyet ve değişmez -
lilıte olması icab ettiğini yaz -
llUfW.. 
Hazır lıitab derdine temas 

etınişken •ueün de bu bahis 
Üzerinde •unılım ve hep bir 
aiı>ıdan müşterek derdimizi 
lıaykırahm: Kitabin pahalıdır! 

Mekteb kitablanndan alela
de romanlara kadar bütün ki
tablar çok paltalıdır. 

Neden? 
Bııııa kitabcılar, basma kalıp 

bir eevab vermektedirler: Ka
iıd pahalıdır. 
IUığıd pahalıdır amma m11-

hanir, mürettib ücreti de o 
nisbette azdır. Bu iddianın en 
güzel misali, senelerdenberi ki
tab bastıran ekseri muharrir
lerin bu yüzden refaha bvuı
mak şöyle dursun, zaruret için
de kıvnuıınakta bulunmaları
dır. Bııııa mukabil de tabilerin, 
muhauir arkadaşları imrendi
recek bir kazanç ve iş sahibi 
oldukJarını hepimiz biliyoruz. 

Türk muharriri, hasud de
iildir. Kimsenin kazancmı kıs
kanmaz. Yalnız, kitablann pa
halı satılmalarmda hiç olmazsa 
karii korumak endişesile hare
ket ediyoruz. Öyle okuma me
raklıları var ki, birçok kütüp
hanelerin önünde sevdikleri 
muharrirlerin kitablarına yut
kunarak bakarlar. 

Demek ki kitab okuma zev
kinin memlekette yayılmasını 
temin için özlü ve ucuz eser 
vermeğe mecburuz. 

Bugünkü kazanç şeraiti bir
çokları için 5 kuruşluk bir ga
zetevi almak imkanını bile 
vermemekte iken orta halli bir 
vatandaş, 75, 100 kuruşluk bir 
ki!J>bı nasıl alıp okuyabilsin? 

•ı ___ _ 

P. T. T. için Umum 
Müdürlük Binası 

İstanbulda P. T. T. İşleri İçin 
Yeni Bir Matbaa Kurulacak 

P osta, telgra! ve telefon u -
muııll müdürlüğü, Anka -
rada bir (umumi müdürlük) 

binası bulunmaması yüzünden 
llıuhtelif semtlerde ayr~ ayrı bi
llalarda bulunmaktadır. Bilhassa 
ınuamelelerin vaktind~ yapılması 
lloktasından zara~lı görülen bir 
hale nihayet vermek iızere unıu
ını müdürlük bir (P. T. T. umumi 
lllÜdilrlüğü) binası inşasına ka -
rar vermiştir. Bütçeye proje için 
tahsisat konmuştur. B;,ıanın inşa
gıııa bu yaz başlanacaktır. 

P. T. T. MATBAASI 

Posta, telgraf ve telefon mü -
dürlüğü İstanbulda bir P. T. T. 
ınatbaası kunnağa kşrar vermiş
tir. 

YAPTIRILACAK DİGER 
BİNALAR 

"Umumi müdürlük Ankaradan 
başka İzmir, Rumelihisarı, Pa -
Yas, Edremid, Nazilli, Ağrı, Ar -
havi, Ulubağ, Kır<~hir, Bursa, 
Eskişehir, lzmıt Anadoluhisarı ve 
Adapazarında da bırer P. T. T. bi
nası yaptıracaktır. Balıkesir P. T. 

T. binası ile Yeşilköy binası ta -
mir ettirilec~ktir. 

OTOMATİK HALE GETİRİLE -
CEK SANTRALLAR 

P. T. T. ıımum müdürlüğü, Bur
sa Adana, Zonguldak telefon san
trallarını otomatik b;r hale getir
meğe karar vermiştir . 

P. T. T. TEŞKİLAT KANUNU 
DEGİŞİYOR 

Posta, telgraf ve telefon umu
mi müdürlüğü, teşkilat kanununu 
değiştiren bir kanun projesi ha
zırlamaktadır. Bu proje ile mua
melat ve fen müfe1tişlerine aid 
kadrQ genişletilmek!" , telefon ve 
telgraf reislikleri b;rleştirilınek

tedir. 

Yunanistandan Gelecek 
Mübadillerin Vizesi 
İzmir beynelmilel fuarını ziya

ret etmek üzere Yunanistandan 
gelecek mübadillere geçen sene 
olduğu gibi bu" yıl da meccani vi
ze verilmesi kaı arlaştırılmıştır . 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 134 

Artık; Hasan'ın bir daha Ramiz 
Paşanın huzuruna çıkmasına im -
kun olamazdı ve kendısini Alem -
d~r'ın adamlarından biri oldu -
ğunu tan, tması da mükün değil
d~ 

Cüce Hasan, karşıya geçmek ü
zere bir vasıta aradı~ı zaman iki 
k a 

alyoncu yanına yaklaştı. Ve sor
du: 

- Hey! .. Hemşehrim nereye gi
dıyorsun böyle? 

liasan soğukkanlılığını ınuha -
faza ederek 

~ R:llT§ıya a~alar• 
- Ne işin v r karşıda?. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

- Ne olacak biz ış ehliyiz ırga
dız?. İş için!.. dedi 

Kalyoncular Cüce Hasanın kol
larma girmişler sille tokat götü -
rüyorlardı. Hasan, bağıra çığıra 

Kasımpaşa zindanını bulınuştu. 

Artık akşam olmuş sular karar -
mıştı . 

Alemdarı kurtaracak tek bir 
kuvvet ortada yoktu. On iki saattU 
durmadan çarpışan paşa sabırsız
lanıyordu. Dışarıya gönderdiği en 
açıkgöz casus da daha hala gelme
mişti. Acaba Hasan bır kazaya mı 
uğramıştı? .. 

Nitekim Alemdar Cüce Hasan 

-Sulh Ümidleri Az 
Değildir 

LA 
merib Cumhurrcisi Ruz • 
velt'in son söylediği nutuk 

1 etrafındaki akisler ve Av
rupa gazetelerinin tefsir ve mü-

talealan yeni ı:elmeğe başladı. 

Bu nutuk çok mühim addedili -
yor. Amerika malUmdur ki, de • 

mokrasiler safındadır. Ruzvelt bu 

nutkunda, bilhassa şöyle diyordu: 

- Bizim azmimiz, dünya niza

mında sesini duynraeaktır. Dün

yanın diğer kısımlarmda, Ameri

kayı müdafaadan daha çok geniş 

menfaallerimiz vardır.• 

Bu cümlelerden, Birleşik Ame

rika devletlerinin mühim karar

lar vereceğini işaret ediyor. Bu 

kararlar, hiç şüphe yok, sulhu ko

rumak, demokrasiyi müdafaa et

mek yolunda olacaktır. 
Umumi bir harbin çıkmaması 

için çalışmalar daha ciddileşmiş, 

teksif edilmiş ı:örünüyor. Sulh 

ümidleri az değildir. 

BURHAN CEVAD 

Cihangir 
Eminönü 
Otobüsü 

Talip Çıkarsa Bu Yeni 
Servis ihdas Edilecek 

Ruhsatnameleri istirdad edilen 

otobüslerdtn on beşinin ruhsatna
meleri iade edilmiştir. Bunlar, Be

lediye ile mutabık kalındığı tak
dirde Cihangirle Yıldız arasında 

işliyeceklerdir. Diğer taraftan Ci

hangirle Eminönü arasında da 
otobüs servisi ihdası düşünülmek

tedir. Bu iş talib -;ık tı)'lı takdirde 
Belediye bilfiil otobüs işletmesini 

uhdesine alıncıya kadar hususi 
sermayeler namına l:..ı hatta da 

otobüsler işletilecekt ' r. Belediye, 
şimdilik elli otobüsle işe başlı -
yacaktır. 

-*
Malatyadan Gelen 

Kuru Meyvalar 
Malatyadln gönderilen kuru 

meyva, kaysı ve pestıllere taş ve 
toprak karıştırıldığı hakkında a
lakadar tüccar tarafından bir şi

kayet yapıl!l'ıştır. Bu ş:kayet ü -
zerine Malatya ticaret ve sanayi 
odasının bir mektubla nazarı dik
kati celbedilmiştir. 

Sigortaların Kefalet 
Akçeleri 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve 
mürakabes;ne aid k•'.nunu tadil 
eden 3392 ~ayılı bnunr. tevfikan 
sigorta şirketleri tarı·fından sa -
bit ve mütehavvil b!alet akçe -
!erinin tevdi edilebileceği yedi e
min bankalar meyanına Türk ti
caret bankas: nın da ithali İktısad 
Vekaleti tar,fından k~rarlaştırıl

mıştır. 

gelmeyince bir kazaya uğradı - J 
ğına hükmetmişti. Gece dahi mu
ha:ebe durmadan d< vam etti. 

Yeniçeriler ... Rusçuk yaranına 

mensub konakları ve sarayları ba
sıyor, yağma ediyor, ellerine ge
çirdikleri sekbanları kılıçtan ge
çiriyorlardı. Bütün bu haller cere
yan ederken, Padişah seyirci mev
kiinde idi. Ne Ramiz Paşa kuvvet
leri ve ne de Kadı Paşa kuvvet
leri isyana müdahale etmiyordu. 

Yeniçeriler her iht.imale karşı 

Ramiz Paşa ve Kadı paşa kuvvet
lerine karşı ter tibat almışlardı. Bu 
kuvvetlerden son derecede korku
yorlardı. Lakin; sabahtanberi bu 
kuvvetlerin harekete geçmeyip ol
dukları yerlerde kalınaları, a -
zimlerini ve taşkınlıkl•rını arttır
mıştı. 

Yeniçeriler, bu kuvvetlerin Ü

zerlerine gelmı-melermi korku -
!arına hamletmişlerdı . Sanki Ye
niçerilerden korkuyorlarch. 

1 Şehrin Su İhtiyacı 1 
Dört Yeni Süzme 
Havuzu Yapılacak 

• • 
T alnız Süzme Havuzları /cin iki • 

Yüz Bin Lira Sarfedilecek 

B 
elediye sular idaresinin pro
gramına göre, Terkos fab • 
rikasındaki tesi~lerin tamiri 

He şebeken;n tevsii vE dört yeni 
süzme havuzu 'iavesı derpiş edil
mektedir. Yeni bütçe ile yalnız 
süzme havuzları için 200 bin lira 
sarfedilecektir. Belediye her şehir 
suyunun ihtiyaca kafi miktarda 
tazyik derecesini yükselterek gü
nün her saatinde şehrin her sem-

tinde ayni kuvvetle alınmasını te

min için Terkos mekanizmasında 
icabeden tad;ıatı yapacaktır. 

Kırkçeşme suyunun da mikyası 

ma' derecesi yeniden tayin edile
rek şehre tekrar iadesi mutasav

verdir. Kırkçeşme suyunun, ıslah 
edilerek yalnız hamam ve ban -

yolarda istimali de dü~ünülmek
tedir. 

Köy Mektebleri Balık pazarında 
Maarife Yeni 
Geçiyor 

Maarif Vekaleti, yurdun muh
telif yı,rlerinde yeniden eğitmen 

kursları açmağa karar vermiştir. 
Burada yet~ek gençler, köy 
mekteblerinde muallimlik yapa -
caklardır. Köy mekteblerinin büt
çeleri köy idareleri tarafından te

min edilmekte idi. Köy kanunun
da bazı tadilat yapılarak köy mek
teblerinin Maarif Vekaletine rap-

1 
tı düşünülmktedir 

Vekalet, böylelikle köy mekteb
lerinin muallimsiz ve hadeır.esiz 
kalmamalarını temine çalışmak

tadır. 

Fabrikalarımıza 
Müracaatlar 

cSümer B•nk• fabrikalarında 

ihtısas görmek için birçok müra
caatlar vaki olmaktadır . Fabrika 
imkan nisbetinde bu müracaat -
)arı kabul etmektedir. 
İzmit Se!Filöz sanayn müesse -

sesinde bütün kadrolar dolmuş 

olduğundan kimse a· namamak -
tadır. Diğer taraftan bu müesse
senin inşaat işleri son zmaanlarda 
gittikçe azabıağa baslarnıştır. 

Bu yüzden; işlerinden ayrılan
ların yerlerine yenileri alınamı -
mak suretile kısmen tasfiye mec
buriyeti bile hasıl olmuştur. 

Kaçakçılığa Karşı 

istimlakler 
Balıkpazarında yıkılan dükkan

lardan açılan sahada meydana çı
kan küçük mescidin yanındaki ada 

ile Mısır çarşısı civarındaki küçük 
dükkanların da yıkılmasının ka -

rarlaştırıldığını yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre Belediye re
isliği, buradaki istimlaklere sarfo
lunmak üz~re 150 bin lira temin 
etmiştir. 

Bu paranın 100 bin lirası Nafıa 
Vekaleti tarafından gönderilen 

tahsisattan arttırılmış mütebaki 
50 bin lira31 da: vaki taleb üzeri

ne Vekaletten yeniden ve ilave 
olarak gönderil'?liştir. 

Belediye rebliği; bugünlerde 

buradaki istimlak işine başlamağı 
kararlaştırmıştır. 

Vekaletler Bütçe' 
Ve Kadroları 

T esbit Ediliyor 
Ankarada 1939 bütçesi üzPrin

de faaliyet artmıştır. Millet Mec

lisi bütçe encümeni dün pmjeyi 

tetkik ve bunlardan 6 müteferrik 
bütçeyi ikmal etmiştir. 

Nafıa ve İktısad Vekaletleri büt
çeleri, Ticaret ve Münakalat ve 

Muhaberat Vekaletleri bütçele -
Gümrük VP İnhisarlar Vekaleti rile beraber gözden geçirilecı ktir. 

vilayete bir tamim giındererek her 
Bu Vekaletler, kendi projeleri ü

ne suretle olursa olsun memle -
ketiınize girerken ve girdikten 
sonra yakalanan gümı ük ve in
hisara tabi maddeler i~in munta -
zam surette kaçak cetvelleri tu -
tulmasını ve Vekalete gönderil -
mesini istemiştir. 

Teşkilatın kaçakçıl!ga karşı ön
leyici tedbirler alması için kaça
ğın hudud ve sahiller:n nere.sin -
den geçtiğinin ayrıca bir raporla ı 
tesbiti de i~tenmiştir. Bu suretle 
en çok kapkçılık vak'alarının ne
relerde olduğu ve kaçaJ.çıların en 
çok hangi kaçak madl•~leri tercih 
ettikleri anlaşılarak ona göre ye
ni ve kat'i tedbirler R lmacaktır . 

Halbuki; bu mesel<- korkudan 
ziyade Sultan Mahmtıdun tertibi 
idi. Padişah; Alemdar Mustafa 
Paşanın vüc>ıdünü ortadan kal -
dırmak için Ramiz ve Kadı Paşa 
kuvvetlerini imdada yollamıyor

du . 

Ve yıne P~dışah; Ramiz ve Kadı 
Paşa kuvvetlerini Ye11 içeriler ü -
zerine yollıy;;rak büsbütün Yeni
çerileri kendine ve e;ir.de bulun
durduğıı kuvvetler aleyhine getir
mek istemiyordu. 

Binaenaleyh; Ramiz ve Kadı Pa
şalara oldukları yerlt·rde kalma- · 
lannı irade etmişti . EMsen; ken
disi şimdilik ~ırayında emin otu -
ruyordu Baltacılar v~ silahdarlar 
kapıları kapatmışlardı. Dışarıdan 

da saraya bir hücum yoktu . Yeni
çeriler All!mdar ve tevabi> ile 
meşguldü. Üste de y:;ğmacılık e
diyorlardı. 

Bu işlerde Cfınarıın Has:ın Ca
nın, Kamcrt,ıbın rollf'rı mühimdi. 

zerinde çalışmaktadır. Teşkilat 

kadroları da ayni zamanda Mec -
lise verilecektir. Bu Vekaletlerin 

kadrolarında tadilat beklenilmek
tedir. 

Türk 
-Jf--

Vatandaşlığına 
Kabul 

Yugoslav, Romanya ve Bulga

ristandan hicret ve iltica suretile 

yurdumuza gelmiş bulunan 3847 

millettaşımız İcra Vekilleri He

yetince Türk vatand aşlığına ka -
bul edilmiştir . 

Canim; ikide birde p~şasını ya -
nına çağırtarak: 

- Paşam; arslanım çok korku
yorum .. Aman yanımdan ayrılma. 
Diyordu. 

Ramiz Paşa gözdesinin korkma
ması için daimi surette harem da
iresine girip çıkıyordc. 

Kurnaz Canan acem! bir kız gi
bi hareket ediycr ve ağlaya ağla
ya çırpınıyor .. Paşaya şunları söy
lüyordu: 

- Arslanım yanımdan ayrılır

san intihar ederim. 
Zavallı Ramiz Paşa, güzel ik

balinin intih~r edeceği aklına gel
dikçe dı şarıda verecegi emirleri 
bile unutuyordu . 

Bir yand1n da Hasan Can. Ka
dı Paşayı auucu ıçine almış oyna
tıyordu . 

Hatta bir aralık, Kadı Paşa İs
tanbu!.1 Sultan Mahnıuda kahya
sını göndermek istem :o;di. 
Maksadı, kuvı:etlerile İstanbul 

a -801' TKLG&AP- 17MlSAM mi 
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10Ayhk 1~4~ D 1 t -- ror-e v e Bulanık Suda Balık 
Tahsilatı Avlamak İsteyenler 

C=O 
erkesin birbirine sorduj;'U 
sual: 20.957.249 Lira Bir 

Fazlalık Gösterdi 
Maliye Vekaleti, mart sonuna 

kadar olan on aylık devlet tahsi
latını tesbit etmiştir. Şubat 1939 
ayı sonundaki tahsilata nazaran 
mart sonuna kadar or. aylık tah
silatımız 20,9:r7,249 lira fazlasile 
217,587.218 Tiirk lirasıdır. Yeni 
bütçe, varidat ve masarifi müteva
zin olmak üzere 260 m;loyn liradır. 

Saldır ay 
İstanbulda 

Dün Gelen Denizaltı 
Gemimize Merasimle 

Bayrak Çekilecek 
Alman tezgahlarında yapılarak 

denize ınd.irilen iki denizaltı ge
mimizden Saldıray dün gece li -
mammıza gelıniş ve donanma cü
zütamları tarafından karşılanmış-

tır. 

Gemi son tetkiklerde, projeye 
muvafık görülerek bir heyetimiz 
tarafından tesellüm edilmiş ve 
buraya getirilmiştir. Yakında bay
rak çekme merasimi yapılacak -
tır. 

--<>--

- Harp olacnk ıuı?. 
Fakat, bu sual, biç de iyi birşey 

değil.. Fena tesirlerini derhal 
gö.tcrmcğe başladı. Geçen gün, 
sözüne itimad ettiğimiz bir zat, 
bazı yiyecek maddeleri fiyatları 
üzerinde, bariz bir artış olduğu
nu söyledi. İşte, harp olacak mı?. 
Sualinin sık sık ve herkes tara -
fından sorulması, şimdilik bu ne
ticeyi verdi. 

Halbuki, ortada, bilhassa Tür -
kiye için, endişe edilecek hiç bk 
vaziyet ;yoktur. Muhterem Baş
vekil Refik Saydam, son gelce 
Avrupa gazetelerine ebemmiyct
le ıeçen beyanatında, vatanda' -
lara huzur içinde çalışmayı tav
siye ediyordu. Tamamen emniyet 
altındayız. Bizi tehdid edebilecek 
biç bir kuvvet yoktur. Bükıimet 
her türlü tedbirleri almış bulun
maktadır. Ankara hadiseleri 1 
yük bir soğukkanlılıkla ve di 
katle takip ediyor. 

O halde, harbin daha sözünü 
fırsat bilip, bazı maddeler üze -
rinde fiyat artışı yapmak sadece 
ihtikirdır. Bulanık suda balık av
lamak hliyen böyle kara ruhlu 

bir kaç karaktersiz varsa, hunlara 

ceza kanunlarının kaydettiği en 

ağır cezayı layık bulurum. 

ıtEŞAD FEYZi 

Maarif için 
Mütehassıslar 

Getirtiliyor 
Heyetimiz İrand~ 

Ankara 17 (Hususi muhabiri -
mizden)- Maarif Vekaleti yeni 
yıl bütçesini hazırlamıştır. Bu se
ne yeniden mektepler açılınakta, 
şubeler ilave edilmektedir. Ge -
çen sene orta mekteblerc 300 şu
be ilave edilmişti. Bu sene de yi
ne 300 kadar şubenin ilavesi ta
karrıi: etmiştir. 

İran Veliahdının düğün mera
siminde bulunacak olan heyetimiz 
sekiz otomobille evvelki gün Ker 
manşaha varmıştır. 

Heyet Kermanşahta öğle yeme
ğini hükumet konağında yemiş v ' 
oradan hareketle Hemedana var 
mıştır. 

Heyet dün Tahrana \•arrr,ış, bL.
yük merasimle karşılanmıştır. A'
keri müfrezemiz de tugün '.:'al· -
rana vasıl olacaktır. 

~-· 

Yeni bütçede, Vekaletin bu faır 
ima bu yıl 376 bin lira ıHive e~il
miştir. Bu sene Maari! Vekaleti 
bütçcsı 440 bin 870 lira fazlaı;ile 
16 milyon 111 bin lira olarak tek
lif edilıniştir. 

Kadıkôy ve Şehremini 
Hai~evleri 

Bu fazlalıktan 136 bin Ji!':.sı 

mesleki tedrisa ' ilave edilmiştir. 
Maarife devredilen yüksek Jktı

sad ve ticaret mektebi tahsisatı o
larak da 96 bin lira konulmuştur. 

Konservatuarla müzik ve tiyat
ro işlerinin tanzimi ıçin müşavir 
olara-k yenden iki ecnebi müte -
hassıs getirtilecektir. Meslek mek
tebleri için de biri elektrikçi, biri 
motörcü iki mütehassıs getirtile
cektir. Kira ile tutulmakta olan 
bazı Fransız mektebi binalarının 
da istimlaki kararlaştırılmı~tır. 

Bunun ıçin de 47 bin lira tahsisat 
konmuştur. Edebiyat fakültesi i
daresinde açılan orta mekteb ya
bancı dil muallimliği kursu için 
iki ecnebi mütehassıs getirtilecek
tir. İnşaatı yakında · bitecek olan 
Ankara dil, tarih ve coğrafya fa
külte.ınin tesis masrafı olarak da 
bütçeye 90 bin lira konmuştur. 

İzmir Enternasyonal fuarındaki 
kültür paviyonu için de 40 bin !ıra 
•yrılm ışt ır 

üzerine geçerek asileri toptan kı
lıçtan geçirmek ve Alemciar Mus- • 
tafa Paşayı muhasara edenleri J 

katletmekti. 
Hasan Can ne olur ;,e olmaz di

ye paşanın boynuna ~an!:.rak: 
- Paşam!.. Çok rica ederim. , 

karşıya geçmiyelim .. Eğer, siz kuv- ı 

vetlerinizle İstanbula geçerseniz 1 

kulunuza müsaade cd:nız ben bu- 1 

rada kalayım. ' 
Dıyince; Kadı Paş~ da ~afak at

mıştı. Hiç Hasan C;l! ·sız yatabilir 
miydi?. 
Paşa; kahy~sına , ·em»~ oıauğu 

emri derhal geri almqlı. Ve Ha
san Canına dönerek. 

- Mademki ısterr.iyor5un Peka
la? .. 

- Tabii paşam; Padişah madem 
ki bu vaziyette durmamızı irade 
buyurmuşbr nemize l.'.zım bizim 
karşıya g"< mek . . Her halde efen- ' 
dımi:Lin bir r:U ıtin ü!<f r i \::: rdır 

COevaını var) 

Şehrimizde yer .. cl e •• yap.::.ca -
ğını jıaber verdiğ;nı i7. HalkeYle -
rinden K .1dıköy ve Şehrcmiı. 

Halkcvlerine aid ptoje v~ planı.: 
hazırlanınıştır. O * 

Yeni Kadıköy Halkevi , içın 15 ı 

biıı lira sar!olunac&t ve ihal ;I 
mayıs ayıı da yanıl~caktıı·. 

I; 1 "(\ 

Yenişthreıfuııi Halkevi biM ı 

-la Ta;Iı]·uyu caddesi üzerinde ' • 
Baruthane yokı:şunda inşa eail ı -
cektir. 

Halk Kırlara Koştu 
Dün ilkbaharın en sıcak gün• 

idi. Hatta yaZJ hatırlatıyordu. B 
çok kimseler, pardesülerini bile 
fazla bularak çıkarmı~krdı. Du ı , 
.,okak:ar çoÖ<. kalabahklı. Halk a
kın a:·ır. kı~l..ra, Boğaza ve Aca· 
lar• gitti. 

Dün, acnıze gırenler dah ı vard .• 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Maçlc;rdan Evvel 
Saha Sulanmalı 

Hih·iyetl bJı.ce maliım olan bir 
ltarlimlz. matbaam1u. re1f'rf'k 
şu Jk.i:yette bnlunmuştur: ~Ge
~n cumarlesl ri:nü. Tak,.. .. ım 
stadyomuna gittim. Mekteplllt>r 
arasındaki matı yrcdeef'kUm. 
Or:ıda, çocııklanm.wıı sporllf 
hareketlerini son.una kadar M7-
ff'tmek k'ln durdum. ~taçlar. 

dOrt ua.t r.ürmii.ıı;tıir. Bu dort ~
at urfında, ~n ktudl he-.abı

ma, 4 Jr.Uo toz t.oprak yuttum. 
Jlathokl belediye, esJddf'n, aı

nk havalarda. yaıulacak futbol 
maclarından l vvt-J Takı-;lm stad
yomunu ~ulardı, Dlin, ne-df'nSf' 

bwu' luzuın rôrulmemi Ur. Bun-
dan ~nra , h.ı.vatırın da . t<"ak ol
mata ~ı..:....tuu nazan dik .. 
kate ala.ra.Jr • ... ""aksim tıtadyo .. 

mn ,-tbi yazın tozu topnfı, kı ın 
('aınuru bol bir spor sahasının 

hiıfeu f>ula.nmllSını temin rlmt .. 
sini llf'lt•dJy('df'n rica fllrrim.» e 



1 ALMANY ANIN MALİ VAZİYETİ 1 ı f~eraklı Şeyleri 

S'218hlanma Masrafı HÖK OTO:\IOB1L KAZALARI 

Karşılanamıyor 
!}.,_ m~rfkacla, eoyrü.sefer ubellnin 

~ yaphi:ı bir lstatlsllh cöre ce

een &ene, ohlmJe neticelenen 158.100 
tan olmuştur. Bu kazalar evlerde, 
fabrikalarda vukua celmlttlr. Ekseri· 
ıl ildi su.kuttur. 

KARASEVDA 
Yeni Alınan Memleketlerden 

Almanya istifade Edemiyor 

Bilakis Yük Altına Girmiştir 

Alman biitçesıni kökünden sarsaıı Almaıı ordu.sunun motönze ıcıt'aıanndan bın 

Avrupa gazetelerinde bu gün
lerde ehemmiyetle bahsedilen bir 
mevzu da Almanyanın mail va
ııyct dir. Bugün Almanya mali 
' ktısadi vaz.yetin düşünmek 

ıı..-nunu duymaktadır. Almanya 
P\ kalade masraflara karşı koy -

•k içın çare aramaktadır. Bu da 
rgı bonoları çıkarmağa var • 

•• ktadır. Hükiımet ve beled.ye
r demiryollan. posta ve telgraf 

Jıl:· d.ğer bıitun ı:mumi hizmet
r' t;ııC1ı;ul mues esat bundan 

sonra yapacakları tcdiyatın yal -
ıı.ız % 60 derecesini para olarak 
verecekler, geri kalan % 40 vergi 
bonolar1 ile kapatılacaktır. Müte· 
ahltler, hiikiımet münakasaları 

na girenler kendilerine verilen 
bonoları diğer alış veriş ettikleri 
tüccara da verecekler, bu suretle 
bonolar elden ele gezecektir Ve 
işliyccek vergiler üzerine yapılan 
hesaba göre ve kurulan bu esas 
Avrupa gazetelerındc, maliye mü
tehassısları tarafından muhtelif 

tefsirlere uğramaktadır. Alman
yada diyorlar, her sene gelecek is
tihsalata göre hesap edilerek şim· 
diden ona istinad edildiği cihetle 
vergi bonoları da i.ş!.yecck ver -
gileri şimdiden almak demek ola· 
caktır Alman hazınesi gelecek va
ridatı hesap etmekte ve ona gü • 
venmekted.r. Onun için yeni bo
no usulü de yarının vergisinı bu· 
gün almak demektir. 
Almanyanın bundan sonra ·pek 

fevkalade müstesnadır- hiç bir su· 
retle istikraza mecbur ve muh -

• 
lsvec de S l hl 

taç olnııyacağı da. aynca söylen -

ı• a""' anıyor mektedir Alman matbuatı bu 
noktada israr ediyor ve yeni pla
nın çok ycrıııde olduğunu yazı -' A ,•ıupanın bu 

~ ı < gıinlerın -
• kvçük dev !et-

1 
lerı büyük bir kor
KU ıldı. İskandi -
na\ va devletleri, 
bu ır da İsveç ve 

'orv ç gibi fi -
ma memleket -
n ı de günün bl

r.nde başlarına 

r felaket gel -
'ne inden korku -
yorlar. Bu sebeb

en onlnr da ordu· 
rını kuvvetlen-

• 1
, ;or.Hatta bu suretle artık Al· 

manyada müteııhhitlerin lüzu • 
mundan !azla 7.cnginleşmesine 

mahal k.ılmıyacağını ileri sürü • 
yorlar. Müteahhitler alacaklarını 
alırken yukarıda anlatıldığı gibi 
vergi bonolarını da almağa mec· 
bur olacaklardır Fakat bunu Av· 
ıupa gazetelerınde tahlil eden ma· 
1 ye mütchnssısl:ırı şunları soru • 
yorlar: Yarının vergisini bugün 
al!l"ak da ödüııç para almanın bir 
şekil değil midir? 

Vergı bonoları alacak olanlara 
devletçe bir takım karlar da gös· 
terllmiyor değildir Fakat yeni 
planda \·ergi bonolarından başka 

Ayni . ene l~lnde, 37.000 otomobil 
kausı olmwstur ve 18 bin kl~l ölmüş
tür. Tay;rare, tlmendller, bblklet Jr:a .. 

zalarında ve 7ddtrun carınnaı;Ue ölen· 
tenlerin sayısı d& 20 bin kadardır. 

YEDfNCi EDVAR'IN 

SiGARALARI 

İnclltere Kralı J'edlncl Edvar ook 
111'J'akl idi. İçlli:I :raprak ılcaralan ook 
ıuundu. Boylan 22. kuturlan d& 5 
santlmelro ldL 

O 
kadar dal - , 
gın '\re o ka· • 
dar düşün • 

celi idı ki, oda ka· 
pısının hafif bir 
gıcırtı ile açıldı -
ğını v.ı içeriye an· 
nesinin girdiğini 

hissetrı:edl bile .. 

Ba sJcaraJar bllhassa ııa .. anada 7ap
tll'ılır ve tane. I 5 alho franga. mal o
lu.rdu. Bu sipralan J'&pan amele. da

ha dotru"u san•atk;f.r {fara ba ına blr 
frank ücret ahrd1. 

Bavan Sanıye, 

ağır adımlarla kı· 

zına yaklaşırken, 

o annelere has O• 

lan müşfik bir ses 
le, on:.ı derinlik -

1 -

l lerine daldıgı tat· Sabık Alman imparatoru Glyom•un 
tctlll Jca.ralar da Havanadan relfrdL 

Faka' boyları 18 untlmetro. flatı da 
1 buçuk franklc 

MALT.\. 'IS llöt:fl SU 

Malta; dünyanın en çe>k nufmu olu 
bir adasıdır. Mesahal "1lth'7esl 3-05 kl
lometro, nüfusu da 230.100 dlr. Beher 

Jıı.ilometroya. '150 nüfus isabet etmekte
dir. 

Malta: Alıdenl•de ve Skll:ra adası
bıtı tenubundadır. l\lerke-ı.l Lavalet 
İn81U. ii• Ubahrisldlr. 

OTAlllOBİL LASTİKLERİ 

Olomobill•rln dı, llillklorl. 1887 de 
İskocyalı i. R. Dunlop adlı bir ba1tar 
tarafından lcad olunmu..,tur. 

PARİSTE GAZ SARFİYATI 

Parlsin nyfll!lu dört mU,.ona yakm
tlLt. Bunların 7e\;ml havaca•• 1&rft7atı 
1,500,000 melre mlkabıdır. 

NE KADAR ŞARAP YAPILIYORT 

Fn.nsada her sene 60 milyon bek
lolllre şarab imal olunur. Bağla- ve 
lllU'Ab evlerinde ç:ılLıan işçi ve amele
nin qyı~ı 1,200,000 dtn fazladır 

ÇİN DUVARLAJU 

:Meşhur Cin duvarlarının u~unlotu 

3,000 kllometrodur. Moncut lstUhına 
mini olmak lı;ln İsa'nrn dotu.-;uodan 
öc yüz sene evvel ya_pıl.m.ı.)hr. 

ALÜl\IİSİOMUN KIYMETİ 

1853 de bir kilo alumlo7omwı kı1-
metl 3.000 franktı. BUtün dün7a ahi· 
m.ln1om lo;tlbsalitı da senede ancak 13 1 

tondu. 

FARSEZ SARAYI 

Roınada.dır. l\teşlıur mimar ceno 

Antonlo da San1"allo tarafından Kar- J 

AJ('k.andr Farnez (Papa t}çüncü Pol) 

için J'aı>ılm•,lır. Bllibatt Mlkel AnJ 

'°'"' .,.. teuln elmltllr. Naı>0lu müza. 
lndf! bulunan Fameı: koll~kslJ'onu 

bldaydte burada teşhir olunmlbjlcı. 

Şimdi Fran ız sefarelhan• ldlr, 

l\lM°TEC:İTORİO SARAYI 

Roınadadır. 1650 de mimar Lö Rem.in 
tarafından yapılmışttr. Ve 1871 den 
sonra bUyütülmÜ"itur. itat;ra.o meb'u· 
san me<:lbldir. 

1ı rüyasından u • 
:-andırdı. 

- Melek!.. 
Genç kız, bir -

denbire irkildi. f. 
ki siya~ kehlibara 
benzeven güzel 
gözerini annesine 
çevirdi.. 

A ')<.; 1 - nnecı~ \:n ... 
Bayan Saniye 

kızının vanına o· 
turdv. Onun hara 
retten yanan in • 
ce, zarü ellerini 
avuçları içine al
dı. 

- Nekadar ateşin var, Melek! 
Genç kız: 
- Evet, anne. 
Derken, ateş gibi parldıyan göz· 

!erile ,annesinin gözlerinin içine 

1 baktı ve yalvaran bir ;esle sordu: 
_ Babama söyledin mi, anne? .. ı 
- Evet, kızım. 
- Ne dedi? J 

- Muvafakat etmPdi .. 
1 

Mele!ıin kalbı ezil-r gibı oldu. J 

Yüzünde elem bululi2rı belirdi.. 
- Kendisine, onsuz yaşıyamı .. 

yacağımı da söyleme din mi? .. 
- Söyledim, fakat gene <Ol • 

maz• dedi., 

Genç kızın gözleri dolmu_ştu .• 
- Anne! 
- Söyle evladım! 
- Babam sevgi ne demektir, 

bilmiyor mu? .. 
- Bilmez olur mu kızım .. 
- O halde bn izdivaca neden 

razı olmuyor? 
- Tabii bir sebebi ver .. 
- Bir sebebi mi var? 
- Evet. 
Melek acı acı gülümsedi: 
- Ne imiş o sebeb?!. 
- Çocuğun hastalığı .. 
Bayan S3niye kızına acıyan bir 

nazarla baktı ve dedi ki: 
- Kendisile hayatım birleştir -

mek istediğin adamın, iki yıldan-
beri ciğerlerini verf'm denilen 

- Neden? 
- Kendini, bile bH<: ateşe at • 

mak istiyorsun; bu büyük bir çıl· 
gınlıktır! .. 

Genç kız denn derin iç çekli .. 
- Biliyorum anne. Fakat onu 

o kadar çok seviyorum ki. .. 

* - Ben Meleğin anııesiyım. SL • 
sinip ciddi bir mesele üzerinde 
görüşmeğe gcldım .. 

- Şöyle buyurun elendim .. 
Bayan Saniye genç ressam Hik· 

metin gösterdiği koltuğa oturduk
tan sonra: 

- Kızımla olan mıinasebetinizl 
biliyorum .. Birbirinizle evlenmek 
ıstiyorsunuz .. Fakat e~ef!e söyle
mek mecburiyetindeyim .. Ne ben 
ve ne de babası bu izdivaca taraf
tar değiliz .. dedi. 

Genç adam inler gıb, bir sesle 
sordu. 

- Neden efendim?! 
- Çünkü ... 
Kadın: 

- Çünkti, kızımızı bir hasta a
dama veremeyiz.. dfyecekti. Fa· 
kat bunu söylemedi. söyliyeme· 
di. S•dcce: 

- Bunun sebcbıni anlamalısı • 
nız, dedi. -----.. --mek ve motör· 

eştirmek yolunu 
tutmuşlardır Bu 
resim, İsveç or -
tlusun<la seyyar 

yeni bir resım de vardır. 1939 se- 1 l\n~meden... Şiir ve 
nesınde:ı lt.baren geçen seneki va· Askdan örülmÜ!\I e~siz 

menhus illerin basilleri kemiriyor •. 
Baban bu zavallı ger•cin müdavi 
doktoru imiş .. r t~!.4!.~ .. ~~~J1 

t ıyynrc defi top - • 
ılarını bir ma -

ı \Ta esnasında 

gcisterryor. 

- Benim teyze oğlum vardır, Fatın. O sağlık 
\•eı·di, 

Dedi ve bu lakırdıyı hemen kesmek içın: 

- Bay doktor eğer bakacaklarsa kendilerin! 
bekletmiyelim. 

D;,di. Faka:, Güney Sadığın bütıin bu Iakır -
dılar olurken durmadan hep kendisine baktığını, 
Şerefin de göz ucile yine kendisini süzdüğünü a· 
yırt edebiliyordu. Onun içindir ki, o da onların 
birer fotografisinl çoktan gözkapaklarının altına 

"eçirmişti ve: 
- Doktor. siz hagtalarınıza bakınız. Ben de 

yerr.e;;i hazırlatayım .. 
Diyerek salondan çıkmak için kalktı. Güney 

kalkınca Fızıl birden; 
- İyi amma, hastalara bakmak için evde hiç 

bır hazırlığım yok, pek üstünkörü bir bakı olur. 
Ben de kendilerinden yann aabah yurda gelmele-
rinı istlyecektlnı. •öl 

Ded!. Dok 'ır böyle söyler söylemez. Güney: 
- Nasıl isterseniz.. 
Dedi, odadan çıktı. o hUl içıne dolan şüpheyı 

ayılınlatmamıştı. Kafasının lçidei\ bir sürü soru 
:eçiyordu: 

-· Acaba y&IOH k;;lın<'a doktoı·a ~ i lçlr 

rid.ı tından fazla olarak vergiye • bir senfoni Genç kız, gayet lfıkayd: 

tjıbi olacak surette kazancını ŞAFA;e.A DÖNÜŞ - Bunu ben de bilıyordum an· 
ı\ teş alan bir .Film 

art rmış ıse bunun uzerlnden % u ne, dedi. 

30 alınacaktır Bu suretle fazla gö-ı Ya''ın"a LAA LE de 
rülecek kazancın üzerinden % 30 ~ U 

Bayan Saniye hayretle; 
- Hastalığını öyle mi? Yakın~a LALE de 

( ı ünôi .<ayfadaıı devam) - Evet. 

o s A -------·No. la3 -----Yazan: ETEi'ıl İZZET BENİCE ------· 
bir şey mi söylıyecekler?. 

Benim burada olup olmadığımı m• durgulu -
yorlar?. 

Benim için geldilcroe kim göderdi bunları? .. 

Ve bütün bu üzüntü, şüphe ile ıstiyordu ki 
onlar yalnız kalsılar, kendisi de hervaklt her me-

• 1 

selede olduğu. gibi camlı kapının arkllliından on • 
lan gözetlesin Fakat, bu kere !lyle olmadı Dok· 
tor gözlerile konuştu: 

- İyice gördünüz ya?. 
- Adamakıllı tanıdık. .. 
- Artık gidebillrsiniz .. 
- Gidelim. 

- İşiniz başlamıştır• 
- Evet! .. · 
Ve gözkapaklarırun yull'\ıılma açılmaları: ile 

bır sanlyf!' içinde geçen bu koouşmadan Ronra dok· 

tor, yine hiçbir şey yokmuş v,e bu aıi.ı.mları hiç 
tanımıyormuş gibi: 

- Size bakmadığıma üzülmeyin. Buraya ka· 
dar yoruldunuz Her halde iyi . bir bakı yapmak 
için yurda kadar da yorulacaksınız. 

Dedi. Şeref: 
- Gelmişken şöyle bir baksanız .. İş saatlerJ • 

mlz de yurda gelmeğe uygu'l düşmüyor! 
Gibi bir seyler söyledi. Fakat, olmadı: , 
- Yurtta olmazsa başka türlüsü de olmaz! 
Diye ısrar ıo.tti . Onlar da: 
- Pek!.. 
Dediıer ve Fazıl kendilerini kapıya kadar u

ğurladı. 

Güney lçind~kl şüpheyi bir. türlü yenc~ıyor·, 
fakat, bu geliş gidiş de bir ttirlü kararlı _.ve bir 
başka mr.n& veremiyordu! Onun içindlr,-ki, en son 
kendi ktndislni· 

-
- Her halde hastaydılar. Evde baktmnz di

ye geldiler! 

Diyerek inandırmağa çalı,tı. Ve bu lnanladır 

kl, tekrar salona döndüğü zaman:, 
- O doktor yalnız mısın? Hastaların gitti mi? 
Dedi. Fazıl da: 

- Gittiler. Tuhaf şey, nereden bulmuşlar evi. 
Karşılığını verince bu konunun üzerinde 

durmadı: 

- Haydi yemeğe gidelim 

TRAMVAY SAHANLl(UNDA 

Sadık ve Şeref Bomontl tramvay istasyonun· 
dan arabaya atladılar. İklsl de sevinç içindeydiler, 

Şeref: 

· '- Bu gece· kendi kcndimıze çalgılı, ·içkili §Öy-
le cana değecek bir şölen verelim.. , 

Dedi. Sadık: 

- Yetmiş beşer lirayı aldık diye mi? 
Dedi ve kahkahayı savurdu. Şeref! 
- Laf araır.ızda amma, kötü iş :lcğll. tJ'ç beş 

ay sürdürebilir~ek doktorun epey parasını yeriz!. · 
Dlyor ve ilave ediyordu: 

( 0.Yamt .,.r) 
. 

1 Yazan: MEHMED HiCRET] 

Ressam Hikmet, karşısındaıci 
kadının ne demek istediğini an ' 
lamıştı. Acı acı gülümsiyerek: 

- Hakkınız var, efendim, ded~ 
Benim gibi şurada üç beş günlii~ 
ömrü olan bir hasta ile kızıııııl 
evlendirip, onun hayatını tehll • 
keye koymak tabii isten;ezsiniZ· 

Bu hususta sizi haklı ve mazur F 
rüyorum .. 

Bayan Saniye ayrılırken gcnÇ 
ressamın elini sıktı "e: 

- Eğer kızımı hakikaten ~evı· 

yorsanız, ona kendisini sevmedı • 
ğinizi söyliyeceksiniz, dedi 

* 
Genç kız, inanmıyordu, inana • 

mıyordu .. 
Fakat nasıl olur? Kendisini da· 

ima, ölünciye kad:ır seveceğini "8' 

deden Hikmet, o hislı genç, nasıl 
olur da, onu bu büyük hayal su • 
kutuna uğratabilirdi?: ... 

c... Seninle, ilerde mes'ud bit 
yuva kuracağımızı zanr.ediyorduJll 

(Devamı 7 inci sayfada) 

suotlH 
18.38 . luzlk (Cevad Memduh IW 

man ve Jlteratu.r&l kon~ma), ptikı.r'"' 
la misaller. 

19.00 Kon- (Doktorun aaam. 
lt.15 Tiırk muzli:l (Halk lilrkiıleıl 

ve 07un havalan). Sadl Yaver At.&.,,.. 
tarafından. 

19.35 Türk musıti (Faaıl h•J'•ll • ~· 
r.,,ık procramı. Hakkı Derman, t:trJ 
Kadri, Hııoan Gür, Basri tiner, u.,.dl 
Tob7. 

ıo.oo AJaoıo,, mcteoroloJl haberleri. 
ı.lraat bor.;.ası (fiyat). 

Z0.15 Tlirk mü•ltl (klasik procraıo>. 
Ankara KadyMu kume he7e1L i.ıa• 

re eden Mesut Cemil . 
(Hicaz köttkler(). 
l - Acem kıza.. 

ı - İndim ırıııım. 
ı - Baharın ı:amans.. 

4 - Gil'zel cel akhmı aldıL 
5 - GiJnüller kapıcı, 
6 - Bir .. vd& celdl bllfllll&. 
'1 - Şuhl 211itemki&r. 
a - Yine ,. .. mendi. 
9 - Yalvarırım kuzum sana.. 

10 - 07un hava.'41 ve deni ta..ras. 
%1.00 ~Icmlekcl aaat •Tarı. 
21.01 Konuşma. 
21.15 Esham, tabvll .. t, kaaıb'7o • o•• 

kul borsa.ı (fiyat), 
!l.%5 N_..,11 pli&klar • &. 
tl.JO Folklor ç,ıyrek ... ıı • roııd 

Bedi Yönetken, 
UA5 Mü7.lk (Türk muxik Blrlltl Jtt• 

fOJ:ı:U), 

l - l\Io.ıart: Sabah tarkw. 
2 - Sclı,oberl: Jhlamur atacı. 
3 - \Vcber: Barkarol. 
4 - M•ndelssohn: Demirel 
G - Mendebsohn: İlkbahar. 
8 - Zeki: Kemaoll'Q. 
7 - Zeki: "-'ıkım. 
8 - Haııan Feri!: Bahç,ı dovarL 
9 - Ulvi C•mal: Atlama :rar, 

10 - Cemal Reşll: Çayır f.ıwoe. 
11 - A. Adnan San·m: And. 
22.10 Müzik (Kücök OrkMlra - ~· 

Necip A.-,:kın). 

23.0o Miulk (('aaband - PL). 
U.45 • 24 Son •laıL• haberleri ..., 1•· 

nnkl Pro&Tam. 

YARIN 
1 Z.30 Pro.-ram. 
ıus Türk mihlii • PL 
ı:ı.oo ~lemlrket saat Al'&n, •Ja•• •• 

nıetec>rolojJ baberlerL 
U.15 atihlk (Kar"ık Procrımı • Fi.) 
ıu:; · H Konu.,ma (Kadın ..u . 

ıı .. ba:ratına allı. 

1357 Hicri 

I 
1355 Rumi 

Sefer Nisan 
'l1 4 

1939, Ay 4, Gün 107, Kasım 161 
17 Nisan PAZARTESİ 

Vakitler Va11t1 Euai 

- aa.dL ... ıt. 

Güneş s 18 10 26 
Öğle 12 14 s 24 
ikindi 1S S9 9 03 
Akşam 18 S2 12 00 

Yatsı 20 'l1 1 38 
İınsa!ı: 3 28 8 40 
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1 İstanbul Hayatından 1 

alın Ucuzunu Ve 
iyisini Bulmak 

işte Bu Mesele, lstarıbulluların Bir 
D e r d i d i r k i, S o r m a y ı n .. 

Gazan: Recai Sanay 1 

lb\ u İstanbulun pahalılık ve u· 
~ cuzluk işlerine Vt bir de ba-
1.ıt 21 esnafın mal yapmak, mal 
~ ~:ık. &atılan mala fiat koy -
ı, 1ususunda güttükleri gaye
~ tuttukları yola, kullandıkları 
!ı,ntıka, nedense bir türü! akıl 
''lto~ d" . ... e ım gıtti .. 

,~"'len?. mi diyeceksiniz? 
a·J· ın size bu cneden?• in ce ... 

tn vermiş olmak için, gözüme 

''lı: bazı noktalardan bahsede· 

f_ş_A_K _A_.I 
MERAK BU YA!. 

S 
arhoşıın 1;;ri, gıoce yarısına 

doğru morga g;aer, kapıyı 

çalar. 
Kapıcı, höceresinin küçük pen· 

ceresinden başını uzatır, sorar: 
- Ne istiyorsunuz? .. 
Sarhoş. kelimeleri çiğner gibi 

ceva b verir: 
- Sekiz gündür eve uğradığım 

yok. Merak ettim. Acaba burada 
mıyım diye bakmıya geldim! ... 

EN ÇİRKİNİ VURSUN! 

Fransız muharrirlerınden biri, 
Kralın gözdeleri aleyhinde bir 
yazı yazar. Kadınlar bunu oku· 
yunca kızar, kendisini saraya ça
ğırırlar, ve: 

- Döğeceğiı seni! 
Derler. Muharrir, itidalıni kay

betmez: 
- Pekalii, der. Döğünüz. f~kat, 

ı ilk evvel, en çirkin olanınız vur
sun ... 

Gözdeler gülmüşler, ve mu • 
harriri affetmişler. 

HAYIRLI KOCA 

&- S O N TELGRAF 1 7 N I SAN it39 

En Çok Dekolte 
Kadınlar Kimlerdir? 

Eoşanmak ve Tekrar Evlenmek Çok 
Kolay Olan Memleket: Kopenhag 

Bu Kadınlar Şen 
Şuh ve Çok 
Çapkın dırlar 

N
oel, yılbaşı ve paskalya 
geceleri Kopcnhağın barları, 
görülecek ~eydir. Masalar 

bir hafta, on gün ev\•elinden tu

tulur. Geceyarısı baş1ıyan eğlen

celer şafak sökünciye kadar de • 

vam eder. Yenir içilir. dans edilir. 

Memurlar, ameleler, ışçıler sev
gililerile beraber çılgm gibi içer

ler, gülerler, biribırl~rine sarılır

lar, oynarlar 

Cvv ı · U e a, yana yakıla ~i iıyet e-
'cek llıaı . şey bazı esnafın, satacağı 

Adamın biri hastalanır. Yatağa ı 

yatarken karısına: 

Kopenhag'ın bar kızları, tıpkı 

Parisin Monmartr barlarındaki 

kızlar gibi şen, şuh ve oynaktır. 
Öyle bir göz süzüşleri, kıvranış

ları vardır ki insan·. çileden çı • 
karırlar. 

~ıı, ın ıyisin<len, temizinden, sağ • 
;ı 10dan, halisinden, safından ol· 

Kapalıçarşıdıı hıızır e!bisecııer 

qına bilhassa dikkat edeceği yer- kıla bazı komşularından şikayet 
~~nı~"."il.e aksi suretle hareket ettiler ve dediler ki: 

lerıdır. Yani satışa arzedeceği - Her şeyin taklirlini,. benze • 
etaın hemen daima kötüsünü, rini, adlsini satanlar <i&ha çok sa· 
" 1ni, çürüğünü, taklidini, mağ- tıyor ve kazanıyorlar. İyisini, ha

~ llııu, hilePsini intihab etmekte kikisni satanlar boyuna müşteri 
~lı. esnaf sanki birblrlerile ya _ kaçırıyorlar .. Ufak. çok ufak bir 

tün ateş pahasına satılmasını ııak· 
lı ve yerinde olarak k&bul edebil
memiz için, hangi mantık ölçü -
süne vurmamız lô.zım gelir acaba?. 

Bizde, giyeceğe dair, hazır mal 
daima çürüktür. diye bir zihniyet 
vardır. Ve bu zihniyet maalesef, 
bir hakikatin mahsulüdür ve bir· ~tnıektedir. fiat farkı görünce, her müşteri a· 

''·.~esela. b.ir gün, öte berı almak lacağı malın taklid olduğunu far- birimize daima tekrar edegeldi • 
• .. ş b kedemiyor cıraya koşuyor ... Eğer ğimiz bu söz doğrudur. 
~ . u ızım Kapalı çarşıya gir • 
ı n1 ız. Başladınız dükkan dükkan bütün esnaf ayni suretle hareket Elbiseyi ele alalım; giriniz rast 
o a ·nı Al etse, piyasayı çürük, adi, taklid gele bir elbise mağazasına, pek u-

ıy .~ ıya.. acağımz şeylerin en 
ır 1''1ni, en s~ğlamını arıyorsunuz.. mallar kaplıyacak! cuz değil 28 - 30 lira verip bir el· 
;'<ltşılaşacLğınız vaziyet nedir bl- 1 Bu söz ve bu telaş doğrudur, ye- bise alınız. Evinize döndüğünüz 
''l'or musunuz? rindedir. Şehrimizde pahalılık var- zaman, bu elbisenin hiç olmazsa 
c· dır ve ucuz olması liızım gelen düğmelerini, mutlaka yeniden dik-

• trdiğiniz dükkanın sahibi veya 

- Aman karıcıgım! der. Haydi, 
en yeni elbiselerini giy, süslen, 
yanıma gel... 

- Aman kocacığım!. Bu nasıl 
lakırdı? Sen, böyle hasta yatağın· 
ıia yatarken ben nasıl süsıenırirn. 
Ben o kadar iz'ansız mıyım!. 

- Bu ricamın sebebini söyler
sem gücenmez misin?. 

- Hayır! Gücenmem ... 
- Sen öyle süslü süslü yanım-

da dtırurken Azrail odaya girerse 

seni beğenir. - Sonra?. 
-: Sonrası malum ... 
- Aıilıyamadım, kocacığım!. 

- Aniamıyacak ne var? Görür, 
beğenir, beni bırakır, seni alır, 

gider. 
z . <şeyler• ve eyerler• p~halıdır. tirmek mecburiyeti karşısında ka-

(tngahtarı size ilk önce istedi • Çürük ve 5di mal yapmak ve lacaksınız!.. ~,rADA EN KOLAY 
lz şeyin kötüsünü gösterecek • bu türlü maliarı satnıı.k cihetini ŞEY NEDİR? 

t ,Siz istediğiniz ka.iar dükka • İş bununla biter sanmayınız; bir · 
a h daha ziyade iltizam etmek neye?.. haftaya kadar cebieri, bir aya ka· 

emen girer girme7. övle bir ı t;ı • Gerçi bizde: cUcuzdur vardır i - da rda astarı sökülmeg"e başlı.va-
rda bulunmuş olu,.,uz !eti, pahalıdır vardır hikmeti• di- cak ve csağlamlamak• ihtiyacı 

Alimin birine sormuşlar: 

- Dünyada en kolay '!e en güç 
şey nedir?. ' En iyisinJen istivJrum.. ye bir söz oldug"unu hatırlıyorum. ıı · kendin\ gösterecektir!. 

( u sözünüze alacağı:ıız karşılık Fakat. taklid, çürük ve sahte şey- Alim, şu cevabı vermiş: 
Uru b' cSağlamlamak. neye?.. Niçın ır: !erin de ayni zamanda pahalı; ve - En kolay şey halka öğüd ver-

- B .. t . Sağlam dikilmemiştir?. Bu sor • d k d aşus üne' pahalı olması bir derC'ceye kadar mek, en güç şey e en i ken • 
, Den ibaret kalacaktır ve muha- haklı görülebilenlerin de büsbü • (Devumı 7 inci sayfada) dini bilmektir. 
,;hınız yine bildiği V(' itiyad e - =========================================== 
~ındiği usulü takib edec~ktir. Önce 

1 
K 

~-::~::::~~~:·~~~:::f; Y a ş ı o c a y a 
"~~::,:··:::~:::~:·:,.:: Sakın Varmayınız 
;aliyet fiatından iki, en aşağı bir 
Uçuk misli fiat istiyecektır! 
Iıu usul, pazarlıksız satış ka • 

~lıtııınun tatbikinden sonra, filha-
1ka, biraz sarsılmış ve azalmış -;r. fakat, bır türlü, y~rini makul 

, e tııantıki bir usule terketmemiş· 
it ,. . 

ve vazıyet şudur H crhangi bir 
~Yin kötüsü, ı:ilıiiğü ve bilhassa 
•k di, benzeri csase~ı tutturabil-
1~ı,,e yüksek fiatia satılmakta 

·I Uğu için. hak katen iyi, sağlam 
'l h,!is olanı ateş pahasına satıl
• " fırsatını buluvor 

!'az.ırlıksız satış knnunu mu • 
•bıncc rsnaf, satışa 'orzettlği mal

,1t>.ı iızrrinc, kat'i !'atlarını gös
btr,r birrr etıkct koydular. Fakat, ! 
Q u fiatlar, esnafıı. satı~ından yüz
e kaı; kazanmak hakkını vermek 
~ "' • üzerinden konulmuştur ve 
h''tıuiuyor? Sonra nşağı yukarı 
~ ~r Şl',Vin takliti., benzeri bulundu-

'<, Yapıldığı şu sırad&, malın cin,. 
1
1nı. '<onulan fiatın ne derece hak- 1 
ı \·e munsıfane oldu~unu herkes I 
~nlıyabiiiyor mu?.. . 

.. \1c,eJa ipek, çorab , c saire gibi 
"<ttı'<l arzediiirkcn üzErine e\-safı 
:•'<ııııaıılar alii, :usan hiç olmazsa 
it\· 1 • 
~ " ırı cinsinde aldaı:maz .. Fakat, a: ij~~rı.;'z:i, ıc~safı yazılmıyanlar .. 

Yuıdıin daima halle zarar et • 
ll\~ktcdir. 

8i>e daha garibini sörlıycyim 
l\ı;, B" '· ızzat esnaf da birbirinden 
' 1~ftYetçidir! 
b !'?tı son zamanlara, csııafdan 
,•>ıhrile, müteaddid cefalar has-
"lh 1 . ' ~ ler yaptım Bi 1'!\ \ana y& • l 

Çünkü Yaşlı Kocalar Çok Kıskanç Olurlar, 
Evden Dışarı Çıkarmazlar Sizi 

·'aşlı erkeğe vardı6ınıı pişman 
olan mis parker 

Bir İngiliz gazetesi okuyucu • 
!arına 33 türlü sual sorarak 

izdivacil hayatında mes'ut olup 
olmadıklarını, erken veya geç mi 

evlenmış olduklarını öğrenmek 

istiyor ve İngilterenin en mes'ut 

çiftı kimler olduğunu bilmek me· 
rak•na düşüyor. Bununla beraber 
şunu da söylemek liizım gelecek -
tir kı d~ha o gazetede İngilterenin 
en ıı:es'nt. çift!cri kim oldiığıınu 

gösteren bir meKtup çııanacu. 

Bundan sonra anlaşılırsa başka. 

Yalnız geçenlerde gene o gazete 
genç kızların yaşlı erkeklere var-

masını müdafaa ederek şöyle di -
yordu: cGcnç kı.ı:lar yaşlı erkek
lere varırsa mes'ut olmak ihti -

maileri daima daha kuvvetlidir. 
Onun için genç kızlar böyle koca 
intihap etmelidirler.• 

· ·Bıı- kadın buna cevap •·ermek-

te ve bilakis şunu tavsiye etmek· 
tedir: genç kızlar, sakın yaşlı er· 
keklere varmayınız. Fakir olunuz, 

fakat mes'us olunuz!.. Yaşlı er -
keklerin genç kızlarla izdivacı ka· 
dar tabıi oimı) an ne vardır•. Ben 
genç bir kız iken yaşlı bir erkeğe 
vardım. Para için, yahut da koca
mın içtınıai 'llevkii için değil. Ben 

zanııetim ki bu ya~lı adamı sevi
yorum. Çünkü daima yaşlı bir er
kEğ•' v.ırmağı düşünüyordum. O 
zaman yirmi yaşında bir kızdım. 

İlk senesi çok mes'ut geçti. Fakat 
ondan sonraki seneler birer ce • 

Jıennemdir. Evlendikten sonra dı-
şarda çalışmağa devam ettim. Hal
buki kocam buna mani olmak is-

tedi: Benim, diyordu, kafi dere -
cede param var. Senin kazancına 
ailemizin ihtiyacı yoktur. 

Fakaı hakikatte kocam benım 

işe giderek daima başka genç er
kek arkadaşlarla konuşmamı iste· 
miyordu. Ben de nihayet işi bı

raktım. Artık evdeyim. Şimdi öy
le olmuşumdur ki ona söyleme • 
den hiç bfr y~re gitmem.. Artık 
kimse ile de gidip konuşmuyo • 
rum. Bütün ahbaplarımı unut -
tum. Bu hayatın hiç bir eğlencesi 
yoktur. Yalnız esnemek vardır. 

Genç kızlar, fakir olunuz, fakat 
mes'ut olunuz. Kendintzden yaş-
lılara varmayınız. 

Bu kadının fU da
kikado neler dii • 
filndü[iiinii bilir 
mf..iniz? Kim hi· 

lir. belki de yeni 
bir 
Bu, 

macera mı? .. 
bir Kopenhag 
Kndımdır. 

Barlara, birahanelere girıp çı· 

kabilmek biiyük bir işdir. Hariç
ten bir şey görülmez. Pencereleri 
kalın perdelerle kapalıdır. İçeri· 
de masalarda, tezgilh başında içen· 

!erin kahkahalarından, yanında -
kinin söylediği sözü anlamak im
kanı yoktur. Bir hay huydur gi • 
der. Kızlar, erkeklerin dizleri ü -

zerine otururlar. kollarını omuz· 
!arına dolarler Tatlı tatlı şarkı 

söylerler. 

de,·am ettiğı büyük bir bar var· 1 ı(opennag'da evlenmek, boşan 

dır. Orta yere büyük bir çam a- l mak ve tekrar evlenmek çok ko 

ğacı dikmişler, etrafına ekserisi !ay. Kadınlar çok serbest. Geçin 

kibar ailelere mensub genç kız- mek ıçin erkeklere minnetleri yo' 

!ar toplanmış. arkadaşlarile eğle- Zira, hepsi çalışıyor. Bütün ka 

Kopenhaglılar çok sakin adam
lardır .. Nckadar ıçseler, sarhoş 

olsalar yine kendilerini kaybet • 
mezler. Şuna ve buna çatıp gü -
rültü çıkarmazlar. 

Şehrin merkezinde, talebelerın 

niyorlar. Şöyle muhavereler işi

tirsiniz. Mesela genç bir talebenin 

dizleri üzerinde oturan güzel bir 

kız şöyle söylüyor: 

- Vay, Jerda sevgUisinı değiş-

tirmiş!... Geçen hafta Töre ile 

nişanlı idi. Şimdi de Günar'la .• 

Şu karşıdakı masada ot uran Mös

yö Jakobsen'dir. Yeni kansile be· 

raber... Geçen senek, karısı da 

biraz ileride, yenı kornsile oturu

yor 

dlnlar dekoltP. Hem de biraz f37 

laca. Erkekler smokinli ... 

Bir dansinge giriniz. Burası d. 

kibarlara mahsus lüks bir yer 

Kadınlar daha şık, daha ağır, er 

kekler de fraklı ... Burada pek ga 

rib bir adet var. Erkek, masa ma: 

dolaşıp dansa davet etmiyor. Ka· 

dlnlar, canları oynamak istedi n 

istedikleri erkeğe baslarile işa.re' 

ediyolar. 

Kopenhag ıyi eğleniyor değil m 

Sinemacılar 
Bir Kilise 
Yaptılar 

Kardinalin Sözleri Çok 
Müessir Oldu 

Hitlerin Aleyhinde 
Bulunduğu İçin .. 

1 

IKacakcılık 
16 ilkkanun 1936 da, Fransız si

nema şirketleri müdürlerinden, 

sahne vazılarından altmış kişilik 

bir grup Pariste Pate stüdyosu lo-
' ' 
Karısı 

Yapan Bir Hakimiı 
Mahkum Oldu 

kantasında büyük bir masanın ö

nünde toplanmışlardı. Ziyafete, ı 
Paris piskoposu kardınal Verdiye N 

evyorkta iı

lı mahkeme 
azasınd a n 

riyaset ediyordu. 1 Edgar Sauar is • 
Yemek sonunda kardinal :ıyağa minde bir zatın 

kalktı ve: ! karL~ı 58 yaşların-

:Aziz dostlarım, d<:di. Burada, ı da l\fodam Laueı 
aranızda bulunduğumdan çok 1 kaçakçılık yaptı -

. . . ğı için üç av hapis 
memnunum. İçınızde bırçok sahne 1 2r.00 d 1· 

vazıı da var. Ben de onlardan bi-

riyim... Bu sözüme hayret etme

yiniz. Büyük ayinlerde·, kırmızı 

cübbemi giyerek mihrabdan orta 

yere inmiyor, orglar çalarken ayin 

y:;pmıyor muyum? .. E\·et, benim 

yaptığım da bir mizansendir. (Han

deler, alkışlar.) 

cBeni davet ettığın•ze teşekkür 

ederim. Şimdi. müsaadenizle bir 

şey arzedeyim. Rahib Simonar, 

köyün nhşah kilisesini betondan 

yaptırmayı tahayyül ediyor. Hat· 

ta planını da hazırlatmış. Buna 

cSinelna kilisesi. ismi verilecek. 
• 

57 metre yüksekliğinde bir de ku· 

lesi bulunacak. 

İşte, sinema kilisesi inşası fik· 

ri, bu ziyafette ortaya atılmış ve 

masrafını şirketler deruhde et • 

miştir. Sinema kilisesinin küşad 

resmi münasebetile yHpılan Ayini 
kardinal Verdiye idare· etmiştir. 

ve o o ar pa-
ta ceza.sına mah -
kum edilmiştir. 

Kadının kocası 

bu haberi öiire -
nince: c Allahım. 

bu mümkün de • 
ğil!• diye ağla • 
mağa başlamıştır. 

Kendisine karısın: 

öpmeğe müsaade 
1 edilmiştir. Kadın 

derhal hapishane
ye nakledilmiş. bir 
banyo yaptırıla • 
rak üzerindeki 
kürkler, ipek el· 
biseler' çrkartıl • 

mış ve ~ahküm elbi.-;esi glydirll· 
miştir. 

Mahkılm kadının hızmetçisi Al
man nazilerinden bir kadınmış. 

Bir gün madam Lauer yemekte ı 
Hitler aleyhinde bulunmuş, bunu 

. işiten hizmetçi de madamın Av -

• rupadan e!biS'1 kaçakçılığı yap • 

Mistres Louer 
tığını, gümrüğe haber vermeden 

birçok elbise kaçırdı,ıtını ihbar et 

mlştir. 

Mahkeme suçu sab!t görmü..' 

Madam LauP.r'i mahkılm ettiği gi 

bi, ihbarda bulunan hizmetçiy• 
de 10,000 dolar mükafat verilm 

sini karar altına almıştır. 
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Musolini Ve Hitler Şiddetli 
Cevab Verecekler 

(1 inci !ahifeden devam) ı 
la beraber, Hitler ve Musolini'nin 
böyle bir cevab vermeğe hiç de j 
yanaşmıyacaklarını, bilakıs Ame
rikaya mukabil bır ır.esaı mahi -
yetinde olarak. Almanya ile ital
yanm uğradıkları haksızlıkları ta
mire çalıştıklarını ve bu uğurdaki 
mesailerinin Amerika efkarı u
mumiyesince tenkid değil, müza
herete lllyık olması lazım geldiği 
yolunda şedid cevab verecekle -
rini tahmin etmektedirler. 
AMERİKANIN ALACA(;! TAVIR 
Vaşington 17 - Hitler ve Mu

soliniden müsaid cevab alındığı 
takdirde, Amerika, toplanaı:ak o
lan silllhsızlanma konferansına iş
tirak edecektir. Ancak milletler a
rasındaki kudurların tashihi me
selelerine kanşınıyacaktır. 

BERLİN GAZETELEİNİN 
HÜCUMLAJU 

Berlin 17 (Hususi) - Gazete -
ler, Ruzvelt'in mesajına karşı ga
yet sert cümleler kullanmakta -
dırlar. Doyçer Dinsi dıyor ki: cEv
velll tahrik etmek, sonra barış pey
gamberliği yapmak, şimdiye ka -
dar çok gördüğümüz bir politika 
sistemidir. Almanya müzakere 
yolile adalet beklemenin hiçbir ll('
tice vermiyeceğini çoktan tecrü -
be etmiştir. 

RUSYA MEMNUN 
Londra 17 (Hususiı - Huzvelt'i 

Sovyet mehafilinde de büyük bir 
memnuniyetle karşılanm1ştır. İn
gilterenin Mo.kova sefinnin Ha
riciye Komiseri Litvin• ,t: ile yap -
tığı mülakata büyük hır ehemmi
yet verilmekted;r. mesajın Sovyet 
Rusyanın da müşterek cepheye il
tihakına mü~sir olaca~ı zanne -
dilmektedir. Moskova ile Londra 
arasında devam eden istişarelerin 
bugiinlerde müsbet bir neticeye 
doğru inki§af etmesine intizar o
lunabilir. 
VAŞİNGTONA CEVABLAR 

GELME(°;E BAŞLADI 
Vaşington 17 - Ruzvelt'in tek

lifine birçok devletler cevabla -
rını bildirmişlerdir. İngiltere ve 
Fransa bu teklife iştirak etmek -
tedirler. Cenubi Amerika devlet -
!erinden dokuzu da Ruzvelt'in te
şebbüsünü tasvib ettiklerini bil -
dirm~şlerdir. Yalnız bu milletle
rin hangileri olduğu tasdh edil -
merniştir. Gazeteler Ruzvelt'in 
müracaatini bir mesajdan ziyade 
bir •İhtar• olarak teliıkki ediyor
lar. 

Atlıintikte manevra halinde bu
lunan Amerikan filosu, manevra
ları yarıda bırakarak üslerine av
det etmektedirler. 

F ranko Cebelüttarık Etrafın~ 
Geniş Tahkim~t Yapıyor 

Londra 17 (Hususi) - Gazeteler, 
ltalyanın hpanyadaki ve balear 
adalarındaki askerlerir,i, tayya -
relerini ve teknisiyerlerini ver -
dikleri teminata rağmen, geriye 
çekmekteki tereddüdlerini muh -
telif suretlerle tefsir etmektedirler. 

Madridde, İtalyan askerlerinin 
de iştirak edeceği büyük geçid 
resmi tarihinin geriye bırakılması 
da aynca şüpheleri tPhrik etm~k
tedir. 

Bundan bll§ka Franko İspanyası 

Cebelüttarık etrafındaki tahşıdat 
ve tahkimatına devam etmektedir. 
İspanyollar Pirene hurludlarında 
da tahkimat yapmaktadırlar. Bu 
sebebden Fransa hüktimeti de İs

panyol hudııdlarında mukabil ted
birler almağa mecbur kalmıştır. 
Ayni zamanda Akden;zde de ted
birler almıştır. 

General Franko Sevile gelmiş, 
büyük tezahijratla knrşılanmıştır. 

Burada 80 bin kişinin yapacağı ge
çid resminde hazır bulunacaktır. 

Mütekaid ve Yetimlere Yılda 17 
Milyon Lira Maaş Veriliyor 

Ankara 17 (Hususi muhabiri - dır. Hepsi 3465 dir. Devlet hazine
mizden) - Maliye Vekaleti 1938 sinden tekaüd ve yetıın maaşı a

yılı haziran başında hazineden !anların sayıH 68515 kişidir. Hazi
aylık alan askeri ve mülki teka - ne bir ayda askeri yetim \'e teka
üd dul ve yetimler le 1938 yılı için- üd maa§ı olı>rak 976.075.86 lira, 
de bağlanaıı. aylıklardan toptan 
verilen on ıenelikler vt ikramiye 
alanlarla bu aylıkların ve ikrami
yelerin miktarlarını tesbit etmşi -
tir 

mülki yetim ve tekaüd maaşı ola
rak da 451,663 lira baemektedir. 
Devletin tkaüd ve yetim maaşı o
larak veYdiği para senede 17 mil
yon 132,877 liradır. 

Japonya da Baş 
Kaldırıyor 
(1 inci sahifeden devam) 

yiş yapmasından ibaret kalacağı 
tahmin ed!lmektedir. Japon er -
kanıharbiyesinin bugünlerde sık 

sık yaptığı içtimalar Amerikayı 

kuşkulandırmaktadır. 

Atlas filosunun bir kısım cüzü
tamları büyük Okyanusa geçmiş
lerdir. 

Gazeteler, Japonyanır> böyle bir 
teşebbüsünü, Ruzvelt'in Berlin ve 
Roma hükumetlerine gönderdiği 

mesaja endirekt bir cevab olarak 
telakki etmektedirler. Bununla be
raber, Amerika büyük Okyanusta 
bütün tedbirlerini çoktan almış 

bulunmaktadır. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

Hazinei maliye namına İstan
bul Maliye muhakemat müdürlü
ğu tanı!ından Belçikada Mons 
şehrinde Gedisk mühendis mek
tebinde Sümerbank nam ve he

sabına tahsilde bulunan Mehmed 
oğlu Fethi aleyhine açılan 90 lira 

42 kuruş mekteb masnfının tah -
sili davasının ilanen yapılan teb
ligat üzeı·ine cari muhakeme so
nunda: meblağı müddeabih 90 
lira 42 kuruşun dava tarihinden 

Yağlı 
Güreşlerin 

Neticesi 
Türk hava kurumu menfaatine 

dün Taksim stadında yağlı gü -
reşler yaıııtdı. Evvela küçük or -
talar güreştiler. Geredeli Mustafa 
Adapazarlı Celali 6 d&.kikada, Si
livrili Küçük Hüseyin Adalı Meh
medi ayak ltündesile yendi. Ada
dapazarlı Rıza Malkaralı Osmanı, 

Geredeli Mustafa Silivrili Küçük 
Hüseyini, Eyüblü Receb Çatalcalı 1 
Recebi yendi. Beşiktaşlı küçük I 
Yusuf Zekeriya köyli:ı Nazili ten; 
kepçe ile pes ettirdi. Subaşı köy 1 ü 
O~man Eyüblü Mehmedi yendi. 

I!undan sonra büyük ortalar 
güreşti. Hayrebolulu Pomak Sü
leyman Adapazar lı S~rvet, Ada -
pazarlı Yıldırım Bekir ile Baba -
eskili küçük fbrahim berabere kal-
dılar. 

-

ünkü 
Futbol 

Oyunları 
Dün Milli küme maçlarına de

vam edildi. Haftanın en mühim 

maçı Ankarada oynanan Beşiktaş
Ankaragücü maçı idi. Netice 1 - O 
AnkaragÜCÜl"Ün galibiyetile bitti. 

İstanbulda Vefa ile izmirin Do
ğanspor ta lıımı karşılaştılar. Ve
falılar yedı t!akikada dört gol a
tarak maçı 6 - 2 kazandılar. 

Bundan başka şehrımizde muh
telit takımlar arasında maçlar ya
pıldı. Şişli - Süleymaniye muhte -
Jiti Pera - İstanbulspoı muhteli -
tini 2 - 1 ve Beykoz - Kurtuluş 

muhteliti Hilfil - Kurtuluş muh -
telitini hükmen yendi. 

Galatasaray - Arnavudköy ta -
kımları Taksim stadyumunda kar
şılaştılar. Galatasaray Arnavud-

i 

Bandırm•lı Şükredrlin Roman- l _k_ö_yu_··_n_ü_3_-_o_y:..en_d_i_. ----

yalı Ahmedi, Koç Ahmed Üsküplü 1 Süleymanı, Lüleburgazl• Ahmed 
İdrisi yendi. Molla Mehmedi yendi. Pehlivan 

Bundan sonra başa güreşildl köylü Mustafa Babaeskili İbra -
Babaesldli İbrahim Ya.rımdünya himle berabere kaldılaJ'. 

.itibaren % 5 faiz ve % 10 ücreti 

1 
vekaletle birlikte müddeialeyhten İnhisarlar u. Müdürlüg" ünden: 
tahsiline 10/3/939 tarihine karar 

verilmiş olduğundan tarihi ilan- l'-----------------------------
dan itibaren 8 gün zarfında tem- I- Nümunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mübayaa olunacaktır. 
yizi dava edilmediği takdirde hük- il- Muhammen bedeli •943.50• lira muvakkat teminatı 70,76 liradır. 
mün kesbi katiyet edeceği hüküm 111 - Eksiltme 20/4/939 perşeI".ıbe günü saat 14 de Kabataşda Leva-

! . zım Şllbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Nümuneler her gün hu asası telbiği makamına ka:m 
olmak üzere ilan olunur. 9391317 sözü geçen şubeden alınabilir. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

iV- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 5o 7,5 gü· 
venme paralarile mezkıir komisyona gelmelerl (2234) 

Teknr~ Oku!u SatınaJma Davacı: Haydar mahallesi ve 
caddesi 51 numarada Haydar. Komisyo;.u Başkanhğ,ndan: 

Dava olunan: Eyüp İslambey Tahmin Bedeli bk Teminat 
mahallesi Mehmetağa sokak 39 Cinsi Ka'em Lira L K. 
numarada Edibe. Kimya aleti 6 630 47 25 

Davacı Haydar tarafından dava- Fizik aleti 3 376 27 20 
1ı Edibe aleyhine açıhı. doşanma Teknik Okulu ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarıle tahmin 
davası için davalının 1114/939 salı bedeli ve ;Jk teminatları yazılı Fizik ve Kimya aletleri taahhüdün ifa 
günü saat 15 de mahkememizde edilememesi dolayısile yeniden ve iki ayrı şartnamede ihalesi yapılmak 

üzere 24/4/939 tarihine r;ıslıyan Pazartesi günü saat (14) de Dçık eksilt
meye konmuştur. Eksiltme Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi 
Muhasebesinde toplanacak Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin cari yıl ticaret odası belgesi ve 2490 sayılı kanunda yazılı bel- · 

gplerle teminatlarını yatırmış olarak komisyona gelmeleri. Şartna -
meler, Yıldızda Teknik okulunda görülebilir. (2319) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Ek•iltme Komisronufldan : 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada verem sanatoryorr.unda yapıla-
cak Otopsi m.ıhalli işi. 

Askeri yetimler 21037, askeri 
mütekaid.ler 23322, mülkr yetim
ler 14060, mülki mütekaıdler de 
10096 dır. Son bir sen<'de on sene
lik ikramiyeleri verilerek hazine 
ile alakalan keııllenlcrin miktarı 
şöyledir: Askeri dul ve yetimler: 
1636. mülki dul ve yttimler 1829 

hazır bulunması lüzumu ilanen 
tebliğ edilmesi üzerine mumailey
hin o gün gelmemesi veya bir ve
kil göndermemesine mebnı hak
kında gıyap kararı ittihaz olun -

muş ve imla kılınan bu karara ait 
ihbarnamenin bir nüshası da 

mahkeme divanhanesine asılmış. 

ve keyfiyetin on beş gün içinde i
lanı için tahkikatın 23/5/939 sa

h günü saat (14) üne bırakılma
sına mebni tebliğ yerine geçmek 

üzere il:inen tebliğ olunur. 
Mütekaid ve yetim.er en fazla ı-------------

sırasile İstanbul, Ank•ra, İzmir, 

Keşif bedeli : 4090 lira 70 kuruş 
Muvakkat garanti : 307 füa 
Heybeliada Veren sanatoryomunda yapılacak otopsi mahalli in

şaat> için yapılan • açık eksiltmeye istekli çıkmadığından eksiltmesi 
26/4/939 çaı·şı-..mba günü saat 15,30 a bırakılmıştır. 

Bursa, Kony~, Balıkesir, Kocaeli 
ve Kastomunide oturmaktadırlar. 

İstanbulda 18.370 i askeri, 100 
bin 38 i mülki olmak üzere 28408 
kişi oturmaktadır. 

Makineye 
Verirken: 

Nisde Binicilerimizinl\tıuvaff akiyeti 
Nis 17 (Hususi) - 17 nı&anda başlıyan bınıctlık müs~bakalarına 

dokuz millet iştirak etmektedir. Mü%bakalara Turk ekıbı uç atla işti

rak etmıştir Diğer milletlerin mıi~abakaya gırm atlar daha azdır. 
İlk müsabakada birinci ile üç saniye 'Zaman farkıle Polaı :an üçüncü. 
Kula enuncu, Gürkan on dördüncü gelmişlerdir . Müsah:ınva konan 
yirmi mükafattan dördünü Türk eı ipi almıştır. 

İkinci müsabakada Polatkan vt· Gurkan dokuzunc•ı, Kı· b on do
kuzuncu gelmiştir. 

Teklife Red Cevabı mı Verilecek 

.Sultanahınet Üçüncü Sulh hu
kuk Hfıldmliğinden: 

Hazinei maliye namına İstan

bul Malıye muhakemat müdürlü

ğu tarafından İstanbul Üniversi
tesinde Hukuk Fakültesinde ikin

ci sınıfta 5001 numarada kayıdlı 
Hamdizade Ahmet Faik oğlu Ra
uf İnsel aleyhine a\ılan, maaştan 
fazla mehıız 41 1 ra 78 kuruşun 
tahsılı davasında ilanen yapılerı 

tebligat üzerıne cari muhakeme 
sonunda. mebl.Ağı mıddeab1lı 41 

!ıra 78 kuruşun dava tarihınden i
tibaren ~. 5 faiz ve '."< 10 ücr(-ti 

vekaletle birlik!~ mııddeialeyhten 
tahsili 'e IOİ3/9:ı9 tarlJ-inde ka
rar verilmiş olduğundan usulün 
437 inci maddMi mucibince tarihi 

ilandan itibaren 8 gül' zarfında 
temyizi dava edilmediği takdirde 
hükmün kesbı kat'iyet edeceğı hü
küm hulasası tebliğ makamına 

Madrid 17 (A.AJ - İspanyol r~zeteleri Ruzvelt'in l"f'<'S~Jından hiı; kaim olmak üzere ilan olunur. 
bahsC'tmiyorlar .• Yalnız ,ya, gazetesi, bır yazısında R•tz\elt'le istihza 

939/120 
etmektedir. Bu gazete diyor ki: ·Bı. mesaj Amerika Cumhıırreisınin l"'!'••••mım•••••••• 
mutad1 olan Amerikanvari ve tiyatroya yakışır hır ıesttir , ,li 

BAK ER aya''! apları 

1 
Aldan gazeteleri de teklifin neticesiz kalacağ•nı yazıyo,lar. 

Trıllj olduktan ~oııra cil-•. 
dinizc krem ııiirm.,yiniz. 

Rahat ve sağlaındırlar 
Bu ayakkabıları almakla iktı

sad etmiş olacaksınız. Haliha -
zırda yerli ve ecnebi malı zen
gin çeşitlerimız vardır. Geliniz, 
görünüz ve int.lıab ediniz. KER~ !:~~~~J! 

mnşatır ve yüziinüzü pa
muk gibi yapar. 

. 
1
-.. Çocuk Hekimi ;ı 
1 Dr. Ahmed Akkoyunlu 
: Taksim - Talimhane Palas No. 4 

1

. Pazardan maada her gün 
_.. saat 15 ten sonra .... 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. İstekliler şartname, proje 
ve buna bağlı diğer evrakı hergün komisyonda görebilirler. 

İstekliler 1939 yılına aid ticaret odası vesaikile 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalar ve bu işe benzer en az 3000 liralık iş yaptığına dair 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden almış oldukları 
müteahhıdlik vesikasile birlikte bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saati<; komisyona 
gelmeleri. 

stanbul ıhht Pl.ü-ss seler Arthrma ve 
Eksiltms Komisyonu"da : 

Eksıltmeye konulan ış. Heybeliada verem sanatoryomı.nda yapıla-. ,, 
ciık'kömürlük duvarı inşaatı ışı. 

Keşif bedeli : 4590 !ıra 

Muvakkat garanti : 345 lira 
Heybeliada Verem sanatoryomu kömürlük duvarı mşaatı işine 

ist•'kli ç1kmad.ğından aç1k eksiltmesi W/4/9'J9 çarşamba saat 15 e bıra
kılmıştır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtima! Muavenet Müdürlüğü 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. Jstekliler şartname, proje 
ve buna bağlı diğer evrakı hergün komisyonda görebilirler. 

İstekliler cari seneye aid ticaret odası veslkasile 2490 sa.yılı kanun
da y~zılı vesikalar ve bu i~e benzer en az 3000 liralık iş yaptığına dair 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul VilAyetinden alını~ oldukları 
müteahhidlik vesikasile birlikflc bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte belli gfın ve saattn komisyona 
gelmeleri. 

Yeni zenginler meyanına dahil olmak isterseniz? 
Bu Defa; yc:ni tertip Tayvarc Piyango biletinizi 

YURD GiŞESi'nden 
alınız. Sizi de mes'ud eder. 

17 
Taşra siparişleri !!f'rİ ve muntazam gönderilir. 

Aclre~e dikkat : Bah!:ckapı İş Bankaıu karşı~ıoda No. 

Vapurlann haftahk hareket tarifesi 
17 Nisandan 24 Nisana kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların ısıını•tlı 
kallat gUn ve ... uer1 ve kalkacakları rıht1111ı-t 

hr•d•nla ... u ,,.. - Salı iZ de (Güneysu), Perşembe 1% 4t 
(Karadeniz), Pazar 16 da (Ege). Gala· 

••rıttR ...... .. 

ı ........ _ 

ta rıhtımından. 
- Salı 18 de (Antalya), CumaTtesi 18 de 

(Ülgen). Sukec:i rıhtımından. 
- Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (lJ • 

ğur). Tophane nhtımından. 
... ..,., .... _ - Her gün ııaat LjS de, Pazartesi Kon • 

ya), Salı, Peqemlıe, Cumartesi ve ya
zar (Sus), Çupmha, Cuma (A.War
ta), Cumartesi apıca 13.30 da (Ana • 

._,,.,.. ltattına 

iz,..tr IOr•t h•ttma 

Merstn h•ttına 

farta). Topbaııe uhtınıından. 
- Pazartesi, Çarıamba ve Cuma 8.15 ıte 

(Sus), ayrıa ÇU§llmba 20 de (Ülgeıı) 
ve Cumartesi 20 de (Antalya). Topba· 
•e nhlımından.. 

- Sah ve Cuma 19 ia (Bursa). Tophaııe 
nhtnnındaıı. 

- Puar saat 9 tla (Tayyar). Tophaııe 

rıhtımından. 

- ÇarJamba 15 de (Saadet), Cumartesi 
15 de (Bartm). Sirkeci Yıhlnnından. 

- Pazar 11 ie ( A •.•. ara). Galata rıhtı • 
mmdan. 

- Salı 10 da (Koaya), Cuma 11 da (T• -
rı). Sirlı.ed .nlatımındaıa. 

Not: Vapur ıeferleri haltlunu her türlü ma16mat apfıd• 
telefon numaraları yaıılı acenteleırclea öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karal:öy, Köprübaşı 
Galata Acenteliği - Galata, Dem Ticareti 

MüıL Binası altnıcla 

Siı-keci Acenteliği - Sirkeci, Yoku salmın. 

-1-----~ 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

"Si rop Pectoral,, 
Eski ve yeni lıütüıı o1ı:süriikleri 

geçirir, balgam ııöktlirilr, lırellf· 

!arı temizler, nezle ve gripten 

lr.orur, göğüsleri zayıf olanlara 
bilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 

İstanbul Belediyesi İlanları ,, 
Boğaziçinde Emirg.llıda Emirgar. sokağlnda yeni 50/52 nuJ!l8r~ 

binanın ankazı taşları hariç olmak üzere 1000 lira tahmin bedciile __ ıe 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdıirlüğünde gör~\,ı 
bilir. İstekliler Fen işleri Müdürlüğünden alınacak vesika ile 75 lir~ıl 
iik teminat makbuz veya mektubiJe berah<:r 28/4/939 cuma günll 
14,30 da Daimi encümende bulunmalıdırlar. Cİ) (2506) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1 
işletme u. idaresi ilanları _,,,_ 

. ..,uı 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı ikı ı;• r 

malzeme ve eşya her grup ayn ayrı ıhale edilmek üzere 26/4/1939 c:~ı 
şamba günü saat (10,3-0) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilınd 
komisyon tarabndan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. ~· 

Bu işe girmek lstiyenlenn her grupa ait hizalarında yazılı rrıu•81r 1 
kat temi.nalı vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaik le birlikte cJ<Sı 
me günu saatine kadar komisyona müracaatları lwmdır. ,f. 

Bu ışe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmal<Uld'. 
1- 10 adet 150 m/m lil< tevzi vanası, 5 adet 200 m/m lik tevıi ~· ı 

nası muhammen bedeli 1950 lira ve muvakbt teminatı 146 lira 25 
ruştur. , 

o:;o•· 
2-, 1000 adet ampul golyat 220X500 Wat ve 500 adet ampul Ed ıc' 

Lormal 24/26 volt ve 20 Wat muhammen bedeli 2340 lira ve muvakkB1 

minatı 175 lira 50 kuruştur. (2293) _...,../ 

Afyon Karahisar Belediye Reisliğinden: 
00 

Belediye Elektrik santralının 939 mali yılı ihtiyacı olan 150 
1 
8
• 

motroninin beher kilosu on kuruş muhammen bedel üzerır,den "" ~ 0 ,.ı 

palı zarf usulile 17/4/939 tarihinden 2/5/939 tarihıne kadar 15 ° 
müddetle münakasaya konmuştur. 

Eğreti teminat 1125 liradır. r' 
İhalesi 2 mayıs 939 cuma gümi raat 14 de encümeni belediyece ~ı~ 

edilecektir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 32 inci ve bunu rrıii'•~ bil' 
maddeleri prtları dairesinde teklif mektublarını ihale saatinden •. 
saat önce encümene vermeleri ve mukabili makbuz alwnaları 1~" 

. tııf' 
zımdır. Jşbu ihtıyaç Afyon belediyesi Elek\rık santralında tesJ>m: ıf' 

nıttur. Şartlarını ve sair hususatını öğrenmek istiycnler ~er gt'" 
lediyEye müracaatla öğrenebilir VC' alabilirler. ııır' 

İsteklilerin belli gün ve saatti.' daırei belediyede hazır bulunnı~ Her yerde POKER :~:t~= 
MEHMET KIVANÇ ve teklif mektublarını vaktinde vermeleri ilan olunur. ,2588• 
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Tefrika Numlll'UI ı 86 Vozon ı Rahmi YACIZ 

Harbiye Nazırı Kendi Kendisine 
Rütbe Veren Zatla Konuşuyordu 

• 
imalı Sözler Söylüyordu. Cemal Paşa Birden 

Tereddüt Ediyordu Bire Cevab Vermekte 
- Şimdi icab ettı de ondani 
- Anlamadım!?. 

- Bunda anlaşılmıyacak birşey 
Yok ... Açık, dümdüz lakırdı söy
lüyorum. Ortada anlaşılmıyan bir 
§ey varsa, o, benim sözlerim de
ğil, senin hareketlerindir! 

Bahriye Nazırı bu soğukkarşıla
.Yışın, şu, bir fırtına arifesindeki 
havanın bulanık, asık yüzünü an
dıran yemiz ve şekilsiz konuşma
nın sebebini derhal anladı. Har
biye Nazırı, bu sözlerile kendi ken
disine rütbe veren arkadaşına ha
reketinin mahiyetini imaya uğ -
taşıyor, sonu gırtlaklnşmıya ka • 
dar varacak bir harekete hazır -
lanmış görünüyordu. 

Cemal Paşa, birdenbire cevab 
vermekte tereddiid etti ... Tasviri 
dil kullanacağını kestirmeğe uğ
raştı. Har'biye Nazırı ayni müte -
hakkim eda ile haykırdı: 

- Sızi dinliyorum ... Söyliye -
cek!erınizi çabuk bitirin de çalış
mak için zaman kazanayım ... 

Artık bu sarih hart•ket, bu ko
ğulma ifade eden cümle Cemal 
Paşanın kanındaki tekmil dam
ları köı üklemeğe, galeyan ettir -
meğe yetecek kadar ağırlığı his
sedilen bir cümleydi. Sakallı Na
zır hırsdan titriyen sesile ters bir 
cevab verdi: 

- Size söyliyecek birşeyim yok. 
Affedin, yanlış geldim. Ben, bu
rada H3rbiye .Nazırı ve başku -
mandan veklll olacak adab ve er
lfıin bilir bir kumandana raslıya
cağımı ummuş, öyle gelmiştim. 

Yanıldığımı anladım. Hoşça kal 
arkadaş!. -

Enver Paşa bir sıçrayışta Ce -
mal Paşa ile burun buruna geldi, 
İki Nazır da ayni zamanda gizli 
bir emir verilmiş gibi ellerini ar
ka ceplerine atılar, bir şimşek hı
zile çektikleri rovelverlerini ayni

zamanda, vücudlarının ayni nok
tasına, birbirlerinin göğüslerine 

dayadılar, tetiklerde duran işaret 
parmakları hafifçe gerildi, baş -
parmaklar, silahların emniyet te
tiklerini açtı, odayı saran ölüm sü
kutu, patlıyacak silahların güm
bürtüsünü bekliyen bir intizar 
vakfesile uzarken Enver Paşanın 
asabi narası duvarlarda çınladı: 

- Haydi, ateş etsene, ne duru
yorsun! 

Cemal Paşa ayni şiddetle kar
§ılık ve!'di: 

- Önce kafa tutan, ortaya hiç 
yoklan mesele çıkaran sensin, sen 
ateşle bakalım ... 

Tepeden tırnağa dehşetli bir 
hırs kasıreaslle sarsılan, iki ku -
mandan parmaklarını klpırdata-

No. 101 

Yoksa maziye gömülmüş, unu
tulmuş yahud unutulmağa çalışıl
tnış bir aşkın yeniden canlanıver
nıesi thtimalile titremiş miydi?. 

O kadar şaşkındı ki, bunlardan 
hangisi kendisine hakimdi, tayin 
edemiyordu. Yalnız gözlerini kırp• 
madan ona bakıyordu. 

Şimdt karyolasınd baygın ve pe
rişan yatan şu kadın hayatında 
Bevdiği yegane insan, hayatını uğ• 
!"Jla verdiği yegi.ne kadındı. 

Onu taparcasına sevmişti. Yal· 
ıuz ona malik olmak. onun yak!
ninde bulunmakla mes'ud olmuş
tu. En güzel saadetlerle en çetin 
Utırablann sızıntısını ruhunun 

1 

cakları zaman kapının tokmağın - ı 
dan çıkan sesle başlarını o tarafa 
çevirdiler. 

Mavun boyalı iri kapı kanadı 

birdenbire ardına kadar açıldı, i
çeriye, elindeki beyaz mendille en
sesini kurulıyarak giren Sadra -
zam Talat Paşa, birbirlerine ta • 
bancalarını boşaltmağa hazırla -
nan eski arkadaşlarını o candcşları
na doğru yürüdü, aralarına girdi, 
sağ ve sol böğürlerine dayanan 
tabanca namlularını iki elile tut
tu, yere iğdi, sonra ecel terler! 
habbelenen kıpkırmızı suratını 

buruşturarak iki nazırın arasını 

bulmağa çalıştı: 

İkinize de aşkolsun doğrusu ... 

Alman yanın 
Mali 

Vaziyeti 
(Devamı 7 inci sayfada) 

derecesinde vergi almak suretile 
Almanyada zaten yüklü olan ver
gilere bir yenisini daha ilave e
dilmiş oldu, diyorlar. Vergi bono
ları yapıldıkça fiytalar yükselecek, 
hayat p3halılığı artacaktır. Bir de 
fazla kazanç üzerinden % 30 ver
gi almak da bütün bu haller ara
sında ayrıca tesirini göstermekten 
geri kalmıyacaktır. 

Alman devlet bankası müdür 
muavini Her Brinkman bir kaç 
hafta evvel sanayi ve ticaret er
babı ile memurlara söylediği bir 
nutukta memleketin mali ve ikti
sadi vazıyeti gittikçe fenalaştığını 
söylemiş, buna bir an evvel çare 
aranması lazım geldiğini anlat • 
mıştı. 

Yeni istikraz ile veya vergıleri 
arttırmakla bu hale kilfi çare bul
mak ümidi de kalmamıştır. 
Almanyanın yeni aldığı mem -

leketlerin muhtelif menbalarını 

işleterek elde edeceği istihsa!At 
sayesinde bundan sonra mali ve 
iktısadi vaziyetin çok iyi düzele
ceğini de söyliyenler vardır. Fa -
kat ayni zamanda masrafın da ar
tacağı hatıra gelmektedir. 
Alınan yerlerin işletilmesi, bu

ralardan beklenen istihsalatın te
mini için hem zaman geçecek, 
hem çok paraya ihtiyaç görüle • 
cektir. 

Avusturya ve Çekoslovak)•anın 
taksimi ile Almanyaya geçmesi 
Almanya için ağır birer yük ol -
muştur. Almanyanın takip ettiği 
kuvvet politikasına karşı muhale
fet artmaktadır. Almanyanın va
ridatının % 55 miktarı silahlan -
ma masrafına verilmektedir. 

Yazan: Nuret Safa COŞKUN 

kopuk tellerinde çalan bu kadını 
el'an ayni şiddetle sevdiğini an
lıyordu. Fakat bu yanındaki ka
dın, kalbindeki sevgili miydi? .• 

Onu hemen affetıneğe hazırdı. 

Gururunun izzeti nefsinin ve" 
nihayet telakkilerinin bu küçü • 
!üşü karşısında şu esbabı muhaf
fefeyi buluyordu: Seviyorum! •. 

Seviyordu. Bundan daha bü -
yük bir sebeb olamazdı. 

Sevmek .. Ruhun en ücra köşe
lerine kadar sinen içli hır sevgi 
kini, nefreti, iradeyi hezimete uğ
ratır. 

Seven affeder. 
O da affedlyordt 

Hani tam manasile aşkolsun! Dü
ello zaman ve yerini öyle inti -
hap etmişsiniz ki ferasetinize par
mak ısırmak kabil değil .. Ne olu
yorsunuz kuzum, aranızda payla
şılamıyan büyük koz nedir Allah 
aşkına? .. Darılmayın Paşalar, si
zin yaptığınızı Nazırlar değil, ço
cuklar yapmaz... Kaldırın şu si
lahları ortadan .. Meşhur sözdür: 
İmam sırıtınca eema~t kahkaha -
yı basar, derler. Dostu düşmanı 

kendinile güldürecek, sade kendi 
şahsiyetinizi değil, partinin, ikti
darın tekmil vasıflarını kepaze e
decek bu harekete neden ve ni
çin lüzum gördünüz . 

(Devamı var) 

Malın Ucuzunu 
Ve 

İyisini Bulmam 
(5 inci sayfadan devam) 

gunun cevabını hiç kimseden a
lamazsınız! 

Gidiniz Çarşıya, ayağınıza ha
zır bi.r ayakkabı alınız. Korkma -
yınız, sağlamını. iyisini almak için 
buna beş lira kadar veriniz .. (İki 
buçuk liraya da ayakkabı olduğu 
unutulmamalıdır!) A;rakkabıyı a

yağınıza giydikten bh· ay sonra 
taban köselesinde, dikış veya çivi 
gevşemesinden veya mukavva -
!arın rutubete fazla tahammül e
dememesinden (!) ileri gelme bir 
&yrılma, yanlama, çarpılma göre
ceksiniz ve üç dört ay sonra da 
ya ayakkabı sizinle. y:ı siz ayakka
bı ile alakayı kesmek mecburiye
tinde kalacaksınız! 

Diyorlar ki: clyl ayakkabı giye
bilmek için on beş, on sekiz lira 
verilmeli!• soruyorum buna se -
beb nedir? Harç ve işçilik mi? Hal
buki benim hatırımdadır ve hatı
rında olanlar da çoktur, pazarlık
sız satış kanunu münasebetile, 
kunduralara evsaf yazılması mev

zuu bahsolurken, kendisi de atel
ye sahibi ve san'atkar olan .kun
duracılar cemiyeti• ikinci reisi: 
cKunduralara mukavva koyma -
mak fiatta azami 75 kuruş farket
tirir!• demişti. O halde muka\•valı
$ı iki buçuk, üç liraya kadar sa
tilan hazır ve muka"'•alı ayakka
bıların mukavvasızı nasıl olur da 
15 - 18 liraya yaptırılır. ve bu yal
nız •işçilik• bahanesile makul gös
terilebilir? 

Geçen gün, Beyoğlunda çok bü
yük bir yazı ile tenziliitlı satış ilin 
eden bir mağazanın vitrininde bir 

Belmanın ellerini ııudaklarına 

götürüyor, öpüyor, öpüyordu. 

Yavaş yavaş genç kadının vü -
cudü ısınmağa, gözkapr.kları kıpır
damağa başbdı Evvela kirpikleri 
arasından bir iki damla yaş sü
züldü. Sonra derin bır nefes alış
la içini boşalttı. 

- Belma, Belma! .. 

Onu biru omuzlarından sar -
saladı. Kolunu boynundan dolaştı
rarak, başını kaldırdı. Göğsüne 

dayadı. 

Genç kadın, yavaş yavaş ken -
rine geliyordu. 

Ağır ağır gözleri açıldı. Işıkla 

karşılaşınca tekrar yumdu. 
- Belma, yavrum! Biraz gay

ret, kendine gel! .. 
Gözler.! yine aralandı. 

Şaşkın ve manasız nazarlarla 
tavana, etrafına baktı. Oda için
de dolaşan gözleri nihayet Serme
din yüzünde kaldı. 
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SAHİBİNİN SESİ 
Gemiciler 

ı-IAMİYET YÜCESES · 

Dl', lh••n Semi 491 .. 

lstafil0k0k A~ısı 
İstafilokoklardan mütevellid 
(ergenlik. kan çıbanı, koltuk. 
altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
cild hastalıklarına karşı pek 

tesirli bir aşıdır. 

VE Divanyolu: No. 113 

Bestekar SADEDDiN KAYNAK 

AX2149 
.. 

Pi Al( -· ,,, 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Sahibinin Sesı m~~ssesesi plakçılık işinde esasen çok hassas hareket ettijti gıbı ou orijınal eserin 

bütün inceliklerini plağa almak buıuaunda sarfettijti uami ehemmiyetin en açık delilini HAMiYET 
YÜ ESES gibi mem eketin çok kıymetli muıranniye•ile bestekarın bizzat refakatini temin 
tmiş olmakla ıopat etmiştir, 

•Keseler ve sair kaplam dJir 

ıslah• hakkındaki ıcad için alın

mış olan 30 Mayıs 1935 tarih ve 

2008 numaralı ihtira beratının ih· 

liva ettiği hukuk bu kerre başka

sına devir ve yahut icadın ır.evkii 

fiile konması için icara dahi ver•

lebileceği teklif edilmPkte olmakla 

bu hususa fazla malumat ed.nmek 

istiyenlerin Galatada, Aslan Han 

5 nci kat 1-3 numaralara nıüra -
caat eylemeleri ilan olunur. 

1 

HiKAYE· 

KA RA SEVDA COZELL İK LER ... 
(4 üncü sayfadan devam) 1 

Halbuki bu zannımd'i yanıldığımı 
bugün anlıyorum. Çünkü, seni ar
tık düşünemiyoı um .. Bu itirafı -
mm seni nekadar üzrceğini bili
yorum. Fakat bunu anlatmağa 

mecburum .. Beni affe! Melek! .. • 
Bu cümleler, vefasız aşıkın, bed

baht kıza gönderdiği mektubun 
son satırlarını teşkil ediyordu ... 

cSeni artık düşünemiyorum .. • 
Melem. bu cümleyi okuduğu za

man acı acı gülüms~d i. 

Bu sözün manası ne idi? .. cSeni 
artik sevmiyorum, sevemiyorum .. 
Senden artık bıktım! .. • demek de
ğil miydi? .. 

Genç kız, kalbini sızlatan ve ka
natan bu ilk gönül yarasının acı -
!arı ile sonsuz ıztırabldr içinde kı v
ranırken, bitkin bir sesle kendi 
kendine söylendi: 

- Seni asla affetmiyeceğim, fa
kat hayatımın sonuna kadar yal
nız seni seveceğim ... 

* Yağmurlu bir sonbahar sabahı 
idi.. Melek odasında. caddeye ba
kan pencerenin yamnda oturmuş, 
bir akşam gazetesini mütalea edi
yordu .. 

Bir aralık, ger.ç kmn gözleri 
gazetenin iç sahifelerinden birin
de: 

cDeğerli bir ressamımızı kay -
bettik .. • başlıklı bir yuzıya takıldı: 

cKıymetli eserlerile san'al ha -
yalımızda büyük muvaffakiyet -
!er gösteren, genç ve güzide res -
samlarımızdan Hikmet, iki yıldan-· 
beri muztarib olduğu bir hastalı -
ğın pençesinden kurtulamıyarak, 
dün akşam. hayata gbzlerinl ka -
pamıştır. Kederdide ailesine ve 
dostlarına taziyellerimlzi beyan 
eder' 

Bu kara haber bedbaht aşıkın 

yaralı kalbini tekrar kanattı .. O 
anda ağlamak, hınçkmklarla ağ-

lamak, sonsuz elem ,.~ ıztırbla -
rını göz yaşlarile ifad~ etınek is
tedi. Fakat ağlıyamadı. Büyük a
cı, onun bütün beniigine nüfuz 
etmiş ve göz pınarlarını kurut -
muştu. 

Genç kızın yüzü bir hazan yap
rağı gibi sarardı.. Kehlibar gözleri 
süzüldü ve r..ihayet ktndinden ge
çerek bayıldı .. 

* - Bir mektub küçılk bayan! 
Melek, hizmetçi kızın uzattığı 

mektubu elleri titreyerek aldı .. 
Zarfın üzeı"ııdeki yazıya dıkkat 

edince, mektnbun kimJrn geldiğini 
derhal anladı.. 

Bu onun son mektııbu idi, der
hal açıp okumaya ba;.lı.dı: 

D üny a da mev c u d 
bütün şeyler den 

üstündür. 

Onu Koruyunuz. 

KREM PERTEV 
S!zin bu yoldaki 
m iicadelen izde 
kendi,ine itimad 
edilebilen en 

;{Uvvetıi vasıtadır. 

İstanbul 3 üncü İcra Memuriugunda.1: 
cGüzel meleğim! Fatma Zaıde ve Nimetinin Hasan Namıden alacağı bulunan (510) 
Tam iki ay oluyor ~ i sc!'"1zim.. liranın ödenmemesinden dolayı: 

Senden uzaktayım .. Srnatoryo - 1- Çarşı mahallinin Şerifağa Ce,•ahir bedestanı deruni sokağında 
mun bir köşesinde. ızt:rablı gün - ; 2763 ada 15 parsel eski 14 numaralı gayri menkul dolap ve yine Çarşı 
!ar yaşıyorum .. Bu ayrılık acısının mahallinin Şerifağa Cevahir bedestanı derununda (2763) ada (16) par
beni nekadar üzdüğü.1ü. kalbimi 1 sel eski 15 solda birinci ada sokağında (1496) K. (2767) ada (29) parsel 
nekadar sızlattı~ını tasavvur ede- eski yeni (46), (47) kapı numaralı gayri menkul ahşap iki doıabın 2280 
mezsin, Melek!.. numaralı kanun hükmüne tevfikan paraya çevrilmesine karar veril-

Seni her an, her dnkika düşü - miştir. 
nüyorum .. Gözlerimin önünde da- 2- 14 ve 15 numaralı dolabın evsafı: 
ima senin güzel hayalini görür gl- 14 kapı numaralı gayri menkul 2,25X2/90 eb'adında altında mah-
bi oluyorum.. zeni bulunan bir dükkandan ibaret olup ön cephesinde 15 kapı numaralı 

Sen benim saadetim. hayatım, ahşap bir dolabı bulunmaktadır. Ayda (150) kuruş icar getirmektedir. 
her şeyimsin! .. Bomboş olan kal _ Hududu: Kadastro kaydına uygundur. Gayri menkulün bulunduğu mev
blmi sevgi ile doldurdun.. Bana ki, vaziyet ve alım satım fiatlarına göre her ikisine (120) !ıra kıymet 
hayatı sevdirdin!.. takdir edilmiştir. 

3-- Eski yeni 46 ve 47 numaralı iki dolabın evsafı: 
Fakat ne yazık ki, seninle henüz 

Cevahir bedestanında solda birinci ada sokağında (2767) ada (29) 
bir bahar bile yaşamadan, bu fani 

kadastro parsel numaralı eski yeni 46, 47 numaralı iki adet ahşap dolap 
dünyadan artık göçeceğim .. Basil, 

halen ayda (3) lira icar getirmektedir. Hududu: Kadastro kaydına uy
büyük muvaffakiyetler gösteri - gundur. Bu gayri menkule de (220) lira kıymet takdir edilmiştir. 
yor .. Ve öyle zannediyorum ki, ga- İşbu gayrimenkullerin arttırma şartnamesi 5/5/939 tarihinden ltı
lib geleceği gün de pek uzak de- haren 937 /923 numara ile İstanbul 3 üncü icra dairesinin muayye:ı 
ğildir. numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlar-

.·· Seni sevdiğim iç•n, sana bil- dan fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye ve 937 /923 dosya 
tün mevcudiyetimle bağlı oldu - numarasile memuriyetimiıe müracaab etmelidir. 
ğum için ~enden uzaklaştım ve Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi bu
bunun için o mektubumda: .Seni çuğu nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi 
artık düşünemiyorum .• diye ya- edecektir. 
lan söyledim.. İpotek sahibi alacaklrla diğer alacakların ve irtifak hakkı sahip· 

Sevgili MPlek; daha fazla ya· !erinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
zamıyacağım .. Öksürük, ciğerle - olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müs-
rimi paralıyor gene .. Sun defa o- bitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde 

çift erkek kundurası gördüm, üze- larak ve tahassürle ya~lı gözlerin- hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
rinde cl4 lira• yazılı id•. Bir kun- den öperim.. Hikmet hariç kalırlar. 
duraya bir de •tenzilatlı satış!• ı---------------1 Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 
yazısına baktım. uzun uzun dü • Kadastro mahkemesinden: okumuş ve lüzumlu malumatı alınıf ve bunları tamamen kabul etmiş 
şündüm... Beyoğlunda Ayaspaşa mahallesi ad ve itibar olunurlar. Gayri menkul 25/5/939 tari!ıinde Perşembe gü-

Pahalılıkla mücadele, bu işleri Camiişerif sokağı 48 No. da kızı nü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 3 üncü icra memurluğunda üç defa 
dlizenine koymak~a _baş.lam-·alıdır. , Vasiliki ve oğlu Oristi vekilleri ve bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Aııcak arttırma bedeli 

_ anaları Loridi İryaditiye: muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin 
Murisiniz Tanaş Loridi tarafın- alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bu!unupta bedel bunların bıı 

- Sermed!... d d H" . k Fik . 1 . an &\•acı amı arısı rıye gayri menkul ile temin edi mış alacaklarının mecmuundan fazlaya 
Bu bir sesleniş değil, inleyişti. Orayın babası Ethemİi'I mutasar- çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
Fakat Belma çok der;nlerden ge-• rıf oldugu arsasına 29 Eyliıl 339 gün daha temdid edilerek 9/6/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 

len bu kısık ~ayha ile beraber, ye- tarihli Beyoğlu Sulh hukuk mah- 16 ya kadar İstanbul 3 üncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli 
ni ayılmış bir insandan umulmı - kemesinın biliinumaralı tezkere- 1 satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakların bu gayri men-
yan çeviklikle Sermedin üzerine sile ihtiyati haciz konulduğundan kul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak w mıı · 
atılmış, kollarını boynuna sıkı sı- icra ve iflas kanununun 4 üncü hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini tutmak şartile en çok arttırana 
kı dolamıştı. muvakkat maddesi mucibince -ihale edilir. 

- Sermed, Sermed. Sermedim böyle hır borç dosyası bulunmadı· Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 nıı-
benim!.. ğından haczın kaldırılmasına dair maralı kanuna tevfikan geri bırakılır. Gayri menkul kendisine ihale 

Sermed dP onu kollarında sıkı- açılan dava üzerine adresinize çı- -0lunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı \•ermezse ihale 
yordu. Şimdi ikisl de göğüs göğse karılan celpname bulunamadı • kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim-
kalb kalbe, yekdiğerinın kol!arın- ı ğınızdan dolayı iade edilmekle i- 5e arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz ve.va 
da ağlıyorlardı. lilnen tebligat icrasına karar ve- bulunamazsa hemen 15 gün müddetle arttırmaya çık~rılıp en çok art-

- Beni bırakma SPrmcd, ölün-1 rildiğinden 5/5/939 cuma günü -!ırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yiizd~ 
ciye kadar kollarının rnsında kal-

1 
saat 10 da Suftanahınette Kadas- beşten hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal

mak istiyorum. Eğer beni tutmaz- tro mahkemesine gelmeniz aksi maksızın mcmuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Alıcı arttırma bedeli 
san düşeceğim Sermed .. Bir uçu- takdirde gıyabınızda muhakeme- haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 20 senelik va:• .f taviz bede-
rumun ke'larındayıın ve başım nize bakılacağı ilanen tebliğ olu- lini ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. Müterakim vergiler 
dönüyor. Nadimim, nadimim, na- nur. (16991) tenvirat ve tanzifat ye tellaliye resminden mütevellit bedelcdiye rü-
dlmim yaptıklarıma Sermed.. sumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelin-

Sermedin bir elini bırakıyor. di- Sahibi ve neşriyatı idare eden d~n tenzil olunur. 
ğerini yakalıyor, hio durmadan, Btıf muharriri İşbu gayri menkullerin tamamı y,ukarıda gösterilen tarihte İstan· 
muttasıl öpüyor. öpüyordu. ETEM İZZET BENİCE bul 3 üncü icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırm a 

/Devamı var) Son Telcraf Matbaa11 şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. (16935) 
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