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Türkiyenin 
Büyük 

Ehemmiyeti 
Türkiye son buhran esna· 
sında diplomasi imtihanının 
en büyüğünü kazanmış, 

TURKiVE 111 iNGiL TERE - FRANSA 
İngiltere ve Fransa 

Müzakereler 
ile 

Kat'i 
Türkiye 
Safhaya 

Arasında 
Girdi 

kudret ve kuvvetindeki gü- • 

~.~~t!~edahateb~ Sovyet Rusya ile de Müzakereler Oluyor; Boğazları 
Yazan: Etem hzet BENİCE 

("'t iiııün bütün bakışlan Cum
\) huriyet Türkiyesi üzerinde 
lo toplanıyor. Anlnşıhyor ki, 

11 &öı_ Türk'ündür. 
~tı ~uhranı diplomasi muvaf-

Y•tile en mükemmel bir du· 
~ İçinde geçiren Cumhuriyet 
l Iİnıeti ayni zamııında kudret 

0~ ltuvvetindeki büyük güveni de 

01"' ltere daha tebarüz ettirmiş 
du, 

Cill'llris ve Londra kaynaklan İn· 
1•re . Fran•a • Türkiye ara • 

::da diplomatik müzakereler ce
b Yıuı ettiğini ve kat'i neticenin 
utiiıı, yarın müsaid bir §ekilde 

•lıııacağın1 haber veriyorlar. 
liıı liiçbir hadiseyi fiil ve vlkıa ba

e gelmedikten sonra ne işae et:•k, ne de üzerinde dnrmak es
i]( ~•tıberi Türk hariciyesinin ve 
lıdu mevkiinin teamül haline 

loktuğu bir iyi an'ane olduğu için 
tltıua henüz bütiin bu haberler 

·lıısında sükutu muhafaza et
lııektedir, Ancak, Yunanistan, Ro
~~Ya, batta Polonya'ya verilen 

ı:iliı ve Fransız garantilerinden 

lılııuvaf.lakiyetli neticeler ~
llııtısunda Türkiye'nin büyük 

~olü ve ehemmiyeti aşikar oldu
~ göre Londra ve Pariıı'in Cum
d llriyet Hükfunetine bıw teklifier 
b •rtrıeyan etmiş olmasından IÜP-
• edilemez. 

1 
1:-ondra ve Paris Büyük Elçi

trıınizıe Fransız ve İnı:iiiz Ha· 
•it1ye Nazırlannın bilhas•a ebem
~İYetj tebarüz ettirilen mülfut-

rı da bu tekliflerin vukuunu te
Yid eden hadiselerdir. Yalnız, 
A.rıkara bu teklifl~rin mahiyet ve
~~ tıeticelcri üzerinde henüz biç-
trııey söylememiş bulunduğuna 

llaıaran, yapılan tekliflerin kar· 
lılıltlı bir ittifak veya bitaraflık, 
:••dını, ademi tecavüz gibi pakt
Brdan biri için mi olduğu; yoksa 

ladece herhangi bir barb vukuu 
takdirinde Türkiye'nin münhası
!8tı bazı garantiler mukabilinde 
Qlgiliz ve Fransız donanmasının 
~lllanya ve Polonya'ya yardım 
ifa edebilmek için Boğaz'.ordan 
t•sınelerino müsaade edilmesi 
~evıuu üzerinde mi bulunduğu 
. altkında bugünden hiçbir şey 

Söylenemez. 
Ctınıhuriyet Bükllıneti buhran 

~nasında istiklaline, •Öz ve itti
b~klarına doğrudan doğruya veya 
ılvıısıta herhangi bir tecavüz 
~ bulmadıkça bitaraflığını ve 
d •r devlete karşı olan müsııvi 
Oslluk ve samimiliğini muhafaza 

•~eceğini ilin etmiş bulunduğuna 
&ore İngiltere ve Fran•a ile ce
~•Yan eden müzakerelerin ber. • 
8tıgi bir blok aleyhtarı bir zümre 

~•y.~ grup ile teşriki mesaiyi ka-
Ulumüzü icab ettirecek bir neti· 

~•Ye bağlanacağımız zannını da t·•- . 
""vıye edem~ 

. llerhnlde Cumhuriyet Türkiye· 
•ıtıin: 

- Yurdda sulh, cihanda sulh ... 
!\na siyasetini asla değiştirmi· 

Yece(:i; ne tecavüzi, ne de hayati 
ltıeııfaa:lcri dışındaki tedafüi ha
~ekelleri bcnimsemiyeceği mu • 
.,.. &kkak olduğuna göre, Londra v~ 
.rar· 'J ıs e yapılan müzakereleriıı 
ancak yakın.,,şarkıu büyük ve 
~fiz. k11Jcsi bulunan Cumhuriyet 

rkıyesi'nin ~. yiiksek ve nıllU 
~cnfaatle~ine cp uygun bazı iti
hil. ••killerini kaydede41cği filp-
esiıdir ; . . . 

Elinde Tutan Türkiye 
Londra İle Olduğu 

Şarkın Aşılmaz Kal'asıdır •• 
Türkiye Gibi 

Müzakerededir. 
• 

Paris /lede 
Tekliflerin Müşterek 

Meselesi 
•• 
Uzerinde 

Daha Ziyada Boğazlar 
Olduğu Anlaşılıyor 

İngilizlere Göre Yunanistana Yapılacak Herhangi 
Bir Tecavüze Türkiye de Müdahale Edecek 

Londra 18 (Hususi)- Tereş.511h eden son malu
mata eöre İngiltere • Fransa • Tüıkiye arasında 
cereyan etmekte bulunan müzakereler nihai safha
sına girmiş '!ddedilmektedir. Bu müzakereler bil· 
bassa Boğazların barb vukuunda ve bazı garantiler 
mukabilinde serbestisi §artlaTını ve cenubu şarki 
ve Balkanların sulh ve istikrarını temini istihdaf 
ettiği kaydedilmektedir. 

Londra 18 (Hususi)- Başvekil Çemberlayn, 
mulıtelif devletlerle yapılan müzakerelerin seyrin
den Kralı muntırıamıın ma!Wu.attn etmektedir. 
Başvekilin bugün toplanaeak anın kamarumd., 

son bidiseler hakkında mühim beyanatta bulun· 
ması beklenmektedir. 

Başvekil bn beyanatında Romanyaya verilen 
teminat, Sovyet Rusya ile girişilen müzakereler ve 
en nihayet Türkiyeye yapılan teklifler hakkında 

izahat verecektir. Ba,vekil bu nutkunda Ruzvelt'in 
mesajından da bahsedecektir. 

Türkiye ile cueyan eden müzakerat eğer bu
giin kat'! mahiyet ve neticesini almamış bulunursa 
Başvekil Türkiye baklwıdaki beyanatını hafta or
tasına talik edecektir. 

(Devamı 6 ıncı aahifede) 

Beynelmilel siyaset maozumesi.nde Türkan mevkllnJ dalma v6kııek \'e kudretli tutan 
Milli Şef Lıönü, Aynı 7.amauda Milli Türk Sporunun Himisidir. Borada kendilerini 
Refikaları, Hariciye ve Dahiliye Vekillerile beraber Ankaradal 9 mayıs stadında milli 

küme maçlanoı ııeyrederken garüyo~u.nuz. 

• 

Fransanın İspanya - Pirene bududl anna tahşid edildiği bildirilen İtalyan motörize kıtaatına bir bakış. .. 

Cebelüttarık - ispanya 
Hududu Kapatıldı 

40 Parcalık Alman Donanması 
•' 

Dün ispanyaya Hareket Etti 
İtalyan Askeri Sevkıyatı Artb, İtalyan Kuuvetleri 

Pirene Hududunda T ahşid Ediliyorlar 
gün evvel Kiyelden hareket et • 
mişlerdi. 

CEBELÜTTARIKTA MÜDAFAA 
TEDBİRLERt 

ker, terhis edilınemiş:nn ir. Alın:..n 

filosu da bugünlerde uıı sulara ge
lecektir. 

Cebelüttarıkta bulı.:.nan İngiliz 

istihkamcılan Cebelüttarık'ın §i -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Himayeden 
Sonra Askeri 

işgal! 
Berlin 18 (Husus1> - Al -

manya. hımayesi altına al -
dı{iı bolıemya ve Moravyayı 
da askeri işgal alt ıııa almağa 

karar vermiştir. Ordu kuman· 
danı Ge'1eral Brauçiç icabe -
den uer!erde garnizonlar teş
kilini emretmişti r 

İtalya Ordusuna 
Yeni Tahsisat 

Verildi 
Roma 18 (A.A.)- Kara ordu

sunun muharebe kabiliyetini ar t· 
tırınak için, bu seneden itibaren 
on sene müddetle harbiye nezu
reti bütçesine 500 milyon liretlik 
munzam tahsisat verilmiştir. 

Makineye Verirken Aldığı
mız Eo Son Haberler 6 ncı 
Sayfaıoızdad.ır. 

f Mesele Yine 
Sarpa Sarıyor 

Hitler ve Musolini Ne Cevab 
Verecekler? 

Ruz ve I' tin Top 1 ama k istediği 
Konf aransa Yanaşmak istemiyorlar 

Berlin 18 (Hususi) -- İtalyan 
ve Alınan hükUmeElerinin Ruz
velt'in mesajına verecekleri ceva
bın daha bir müddet gecikeceği 

zannedilmektedir. B"rlln ile Ro • 
ma arasında bu husu,ta görüş • 

meler dev:ım etmekt~dir. 28 ni· 
sanda içtimaa davet rd•.lmiş olan 
Rayiştağ m eclisinde Hitler'in bir I 
nutuk söyliyeceği ve Lu nutkun- 1 
da Ruzvelt'e cevab vereceği tah
min edilmektedir. 

BERLİN VE ROMANIN 
DÜŞÜNDÜKLERİ 

Londra 18 (Hususi) - Bertin 
ve Romanın Ruzvelt'in mesajına 
ne yolda cevab verecekleri, AI • 

man ve İtalyan g:ızetelerır !l neş· 
riyatından aşağı yukarı aı.1-"jıl • 
maktadır. Bu cevab her hahlc bir 
mukabil teklif mahiyetinde 
caktır. 

3. • 

Bu gazetdere göre, Almanya ve 
İta lya hiç kimseyi tchdıd et'::~ -
mektedir. Binaenaleyh me,ajda 
istıklalkrine dokunı.:lmaması ar
zu edilen memleket isimlerin n 
sayılması yersızdir Mihve-, ba -

rışı korum~k emelindedir, fakat 
bu, meşru bildikler i haklarından 
feragat ettikleri manasına tazam
mun edemez. İtalyan ve Alman 
siyasi mehafi!i, Ruzvelt'in istediği 

(Dt:vamı 6 ıfı.eı sahifede) 

Berlin 18 (Hususi) - - İki zırhlı, 
iki kruvazör, iki destrn: er ve üç 
tahtelbahir ve muavin gemilerden 
mürekkeb kırk parça Alman fi • 
losu bugün Vilhelmsi•a{Pn ve Ki
ye! limanlarından harf!:et edecek
lerdir. Filo ecnebi limo:nlarında bir 
aylık tedris seyahati ;TBp~cak ve 
malum olduğu üzere İspanya , Por· 
tekiz, Fas limanlarına ve Tania
ya da uğrıyarı;ktır. 

Filonun altı parçad .ın mürekkebi 
diğer cüzütamları bundön birkaç 

Cebelüttarık 18 (Hususi) - İtal
yanlar Ccbelüttarı'ı: hı cudunda 
bulunan Linea'ya yeniden kuvvet
ler getirmişlerdir. Kış :al•r bu ka
dar asker i istiab etmediği için, 
diğer büyük binalar kışla haline 
sokulmuştuı . 

İspanyol Fasına İsp ·l n )•adan gön
derilen on beş bin kadar yerli as· 

Mahalle Sokağından Saraya! 
-Btf Sigafay_a_iki Can 
Yüzden Fazla Sabıkalı Bir Adam 

Galatada İki Kişiyi Vurdu 
(Yazı.-ı 6 ıııcı sahifede) 

Fransız tarihinde biiyük rol oynamış, birçok gönülleri çebnış, 

Krala metres olmuş, insan kellerini uçurtmuş mqşhur bir kadın, 
·Madam Dubarrh nin harikulade meraklı ve entrikalı bayatını bir 
kaç güne kadar anlatmağa başlıyacağız. Bu tarihi roman, bize ayni 

zamanda kadın ruhunun hazan ne )~man tecelliler gösterdiğini bir 

Yakında Başlıyoruz 
kere daha anlatacaktır. 

Bu eseri size nakledecek olan arkadaşımız nzun zaman •Akşam• 
gazetesinde ve •Son Telgraf, da S E 111 inızasile Tiirk okny.ıcu
larma kendisini sevdiren ve Katya'yı tercüme eden Senih l\foammer 
Alatur'dur. 
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HADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf.-. ---

Ergani 
ı istikraz 
T hvilleri ŞİŞLİ MEYDANININ 

BUGÜNKÜ HAT .. i 

S 
işli meydanıml' tanzim ve 
tcvsı f'dileceğıni gazetelerde 

_ okuyunca sevindim. Geçen 
gün Şışliden :Mecidiye köyüne 

doğru yürüdüm. Bildiğimiz Şişli, 
eskidl'n daha mı mamurdu? .. Şim

<h harab mı oldu?. Yoksa yine 
böyle mi idi?. Bilmiyorum .. Yal
nız, Şişli meydanının çok fena ol· 

duğunu gördüm .. Hele, Mecıdiye 
köyüne giden yol nekudar fena .. 
Mecıdiyeköy asfaltına kadar ta
mamen bozuktur .. 

Şişli ve bu civarın biran evvel 
ıslahı nekadnr isabetli bir hareket 
olacaktır. 

NİSDE MÜSABAKALARA 

BAŞLANDI; HAYIRLISI ... 

Niste beynelmilel binicilik mü
sabakaları bıı.şladı. Gelen haber
ler bizi sevindirecek mahiyettedir. 

Kuvvetli Türk ekipi ilk müsaba
kada kendisini göstermiştir. Po -

latkan üçüncü gelm·ş. ekipimiz 
dört mükafat kazanmıştır. İnşallah 

bu yıl da birincilikler göreceğiz. 
Haydi arslanlar .. 

GtlREŞ!ERI YARIDA 

BIRAKAN MUUARRİB 

Bizim M. Sami Karayel oaaya 
girdi. Fevkalade asabi idi. Sor -
duk: 

- Ne oldu hoca .. 

Sami güreş meraklısı ve müte
hassısıdır. 

Bir arkadaş: 
- Yokst pehlivanlar yenildi mi, 

dedi.. 
- Hayır .. Yenilmec:U_ Maç ya

nda kalciı. 
- Hangi maç bu?. 
- Bir gazetede peJ:tllvanlan gfl-

reştiriyorduk. Sıra parsa toplama. 
la geldi.. Baktık bh'py yok.. Ga
reşleri yarıda bırakt~..k .. 

1 
KOÇOK 1 

_H_A_B_E_R_L_E_R_ 
* Vali Vfl Belediye reisi Lutfi 

K rda'" Belediyeler Bankasından 

, yapılacak hP.ş mllyo:ıluk istikraz 
mukavelesini imzalaTT.ak üzere bu 
altpm Ankaraya gidecektir. * Yerli kumqlan İngiliz dam
gası vurularak, yüksek fıatla sa
tıldığı tahakkuk etmi~tir. Tahki
iit d~rınleştırilmektedir. * Fatihde ilk okuıa aid bina -
larda bir de orta okut açılacaktır. * Emirgan rıhtımının tamirine 
başlanmıştır. * Belediye kooperatif hesab
lanm tetkik eden hevet. koopera
tife borçlu olanların mahlmatına 

,;nüracaat etmektedirler. * Bebek - İstinye yolunda is
timlAklere devam edilmektedir 
Hayri ve Nezihe ismindf' iki kişiye 
aid yalılar da tstimWr edilmiştir. * Floryada yapıla~ı.k büyük 
gazino Belediye tarafmdan 64,032 
liraya ihale edilmiştir. İnşaat üç 
ayda bitecek.tir. 

İLKBAHARI HiÇ 

SEVMIYEN İNSANLAR 

IKoponların Tediyesina 
İlkbahar ve sıcaklar se- ,Baş~amak Emri Geldi 

vilmez mi?. İki üç gündür bu - t .. be f · r 
tün İstanbullular kırlara dökül - kramiyelı ve yuzde ş aız ı 
dü. Fakat, ilkbaharı ve yazı sev
miycnle · de varmış. Dün, bir ga
zetede okudum. Bar artistleri hiç 
memnun değillermiş. Çünkü, ma
Him ya, yaz gelince bar müşte -
rileri dağılır; herkes bara değil. 

açık havalı yerlere gider. Biraz 
sonra da plejlara gidecekler .. 

Zavallı bar artistleri Baharın 

zevki ve güzelliği onlara nekadar 
acı ve mnnrı!:ız geliyor. 

MAYMUNLAR DA PARANIN 

KIYMETİNİ ANLAMIŞLAR 

Amerikada maymunlar da pa
ranın kıymetini anlamağa başla

mışlar .. Maymunlar araba ile yük 
taşıyarak mukabilinde para alıyor 
ve bununla yiyecek, ıçccek teda
rik ediyorlarmış .. Demek ki onlar 
da mide için uğraşıyorlar.. Peki 
insanlardan ne farkları kaldı? Za-
ten, insanlann maymunlardan gel
me olduğu iddia olunmuyor mu?. 
Demek. neredeyse, bugün yarın 
maymunlar apartıman yaptırma
ğa da başlıyacaklar .. 

HOLİVUDUN EN MES'UD 

ÇİFTİ KiMLERMİŞ!. 

Holivudda en mes'ud çift Lili 
Damita ile kocası Erol imiş .. Bun
ların garib bir izdiv:ıç tarihleri 
var. Bir gün Erol LiU Damita ile 
dans etmek istemiş .. Fakat, genç 
kız reddetmiş. Buna, delikanlı 

içerlemiş .. Kızın daha ziyade üs
tüne düşmüş .. Bir izzeti nefis me
selesi yapmış .. Nihayel bu asabi
yet izdivaçla neticelenmiş .. 

İyi ki, dans teklifi reddedilmiş .. 
Çünkü, reddedilmemiş olsaydı, 

kim bilir, ne olurdu. Muhakkak ki, 
izdivaç olmaz. belki de bir macera 
olurdu. 

AHMED RAUf' 

Tavuk İhracatı 
Yasak Değil 
Yumurta istihsalimiıin cndişe

sile memleketimizden hariç yer

lere gönderilecek tavukların ih

racatının men'i henüz tetkik o -

lunmaktadır. 

Bir g:ızete; kat'i men kararının 

verilmiş olduğunu yazmışsa da bu 

doğru değildir. Diğeı· taraftan öğ-

rendiğimize göre Almanyadaki 

Türk tıcaret odası alil~adarlara bir 
mektub göndermiştır . 

Bunda; yapılan tetkıkata naza
ran tavuk ihracatının yumurta is

tihsaline tesir yapmaktan uzak ol
duğu; bilakis köylülerimizin bu 

yeni kazanç membama sarılarak 

tavuk yetiştirıciliğlne büyük bir 

ehemmiyet verecekleri kanaati iz
har olunmuştur. 

Şimdi; İktısad Vekaleti vaziyeti 

tetkik ettirmektedir. Yakında bir 
karar veril~ktir. 

Ergani istikı az tahvillcr!nin A, B, 
ve O kuponlnrının tedıyesine baş
lanacaktır. Tediyatın bugün ya -
pılması muhtemeldir. Tediyat, 
Merkez ve İş bankalnrı ~ubelerile 
bankaların bulunmadığ• yerlerde 
mal sandıkları tarafından yapıla
caktır. Bu ıstıkraza ad bir numa
ralı kopunlar, 15 nisat.cJan itıbaren 
müruru zamana uğramış addedı- ı 

lecektir. 
SON KEŞlDEDE KAZANANLAR 

İkramiyeli yüzde beş faizli 1933 
Ergani ıstikrıazı tahvillerinin Ma
liye Vekaleti, Merke-: Bankası ve 
dığer bankalar mÜm('ssillerile no
ter huzurunda yapılan on ikinci 
ikramiye ve altıncı amorti keşf -
desinde: 
121.313 numaraya 30.000,- lira 
115.770 .. 15.000,- .. 

11.920 • 3.000,- .. 
150.490 • 3.000,- • 
169.992 
62.738 
64.636 
70.858 

164.292 

• 
• 
• 
• 
• 

3.000,- • 
909.- • 
909,- • 
909,- • 
909,- • 

198.295 • 909,- • 
Ve ayrıca 289 tahviie kırkar lira 

ikramiye ve 6.200 tahvile de amor
ti isabet etmiştir. 

---<>---

Ağzı Açık Kuyular 
Kapatılacak 

1',atih, Aksaray. Çap3 arasında
ki yangın yerlerinde halen ka -
patılmamış yüzlerce kuyu vardır. 
Etraf ve Üzerleri mevsim dolayı
sile yeşil otlarla örtülü olan bu 
kuyulara. her gün. çocuk ve hay
vanlar düşerek kazalar vuku 
bulmaktadır. 

Yapılan ihbarlar üzerine Bele
diye alikadarlara gönderdiği e
mirde bu gibi ağzı a~k kuyuların 
biran önce kapatılmalarını, ve bu 
gibi tehlikeli yerlere çocukların 

sokulmamalarını tamim etmiştir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Sabıkalı esrar s:ıtıcılarından 
Dimitri oğlu KoçonuT! ve karısı 
Çiçeğin esrar sattıkları haber a
lınmış, evlerinde yarılan arama 
neticesinde yarım kilo esrar bu-

• 
lunmuştur. 

* Hasırcılarda saat tamircisi 
Cemal bir saat yüzünden çıkan 
kavga ııet'cesind Hüsnü ~dında 
birini bıçakh boynun<lan yara -
lamıştır. 

* İhsan oğlu Kemal ile kardeşi 
Talat Erenköyünde Kazımın bir 
kaç çuval çi•nentosuru çaldıkta -
rından yakalanarak adliyeye ve -
rilmişlerdir. _______ nm ____ _ 

23 isan Çocuk Bayramı 
Bayram yaklaşıyor. Şimdi

den yavrularmuzın hazırlık -
lannı yaparsak çoc:uklarunız 

Bayramı daha neş'li g~irirler. 

Ha lif enin Sarayında 
Bir ispanyol Gazeli 

Oysa kı, Tarık Bin Zeyyad, lş
bilyeden ayrılırken Elhiı ise bu 
dağın gızli yoılarının planını ver
miş ve dağı işgal etmesini de giz
lice emretmiştL 
Elharıs yerlllere du)urmadan 

bu gizli yollardan dağa asker gön
dermiş, bütun ormanı baştan ba
şa taratmağa başlamıştı. Tarihi Roman: No. 54 

Butun umıdi, ispanyayı par -
maı;ır.da çevıren rahipte idı. Fer
nandoı un dağa kaçtığı muhak- ' 
kaku · Maryana da dağa kaçmaja 
ve ral ibı bulmağa karar vermiş
tı. K ııdisı İşbilyede bir küçük ev
de bır ~'Ok kadınlarla beraber hap
sed lm. ti. Maryann bu evden ko
layca kaçabileceğini sanmıştı. Bir 
gece nasılsa eline bir hançer ge
çırdi.. Yavaşca kapıya indi. Kapı
nın önünde bir Arab nöbetcisı du
ruyordu. 

Ortalık o kadar karanlıktı ki, 
ak Pd g&miyordu. Sokakta 
kimseler yoktu. Dijer mahpuslar 

Yazan: CELAL CENGiZ 

uykuya dalmışlardL 
Maryana yavaşca kapıyı açtı .. 

Nöbetcınin ensesine elindekı han
çeri sapladı. Nöbetci nefes alma
dan yere düştü.. Ve Maryana bu 
suretle evden kaçtı. O, dağa giden 
gizli yolları biliyordu. Derhal ba
ıını örterdt şehir kenarına çıktı. 

Büyük bir taşın altına girdi_ 
Burada sindl Sabaha kadar taıın 
oyuğu içinde yattı. 

Sabahleyin ortalık ağarmağa 
başlayınca, gözlerini açtı.. Gizli 
yolu buldu ve buradan yola dü
zflldB.. Kayalık lll'tlan tırmana -
rak tehirden tamamile uzaklqtı. 

Maryananın bundan haberi 
yoktu. O, büyük bir huzur ve em
niyet içinde dağa çıkıyor ve orada 
papas Fernandoyu bulacağını u
rnuyord u. 
Dağdaki kayalıklardan geçer

ken, birdenbire karşısına çıkan bir 
Arab nöbetcisi, Maryananın bü
tün pianlarını alt üst etmişti. Nö
betci, yerde bir timsah gibi sürü
nerek ilerl!yen kadını gördü. 

-Dur ... 
Diye bağırdı. Ve elindekı gar

gısını uzatarak ilive etti: 
- Kımıldama karnını deşerim 

fimdl 
Maryana kanlı hançerini elin -

POL • s 1 
Ve .. Meıhken1eler 

Yerli 
Mallar 
Sergisi Harp mi? 

Sarıyer · 
Belediye 
ihtila ı 

ihtilas suretile zimmetlerine pa
ra geçirmekten suçlu Sarıyer be
lediyesi eski muhaselecisi Enver 
ile. varidat katibi Er..::ıin muha
kem<.'lerine dün de A:tırcezada de· 
vem edildi. 

Dünkü celsede, Sarı~ c;r mal mü· 
dürü vekili Sadreddin ~ahid sıfa
tile sorguya çekildi. Bu şahidden, 
davaya mevzu olan Ç"'klcr hakkın·ı 
da bazı sualler soruldu. Sonra 
müddeiumumi şu iddiada bulun

dur 
c-. .. İhtilasın zimmete para 

geçirme suçu 933 ve 34 senelerin
de vukua gelmiştir. Suçlulardan 
Emin, 1930 senesinde 'li aridat ka
tibi sıfatile Sarıyer Belediye mu
hasebeciliğinde vazife görmüş ve 
934 senesi nihayetlerınde muha -
sebeci Enverin Üsküı.ı .. r muhase
beciliğine tayin edilnıcsi hasebile, 
kendisi de Sarıyer belediyesi mu
hasebeciliğine asalet.:rı getiril -
miştir. Enverin muhdsebuiliği za
manında, varidat katibi olarak 
vazife gören Emin, m:ıhtelif ta -
rihlerde 1741 lırayı iht liıs sure -
tile zimmetine geçirmiştir. 

Evrak arasında bulunan ve bu · 
hususta, ehli vukuf sıf~tile tah- ,, 
kikat yapmış ol:ın zııtın kanaati 
her nekadar zimmete reçirilen pa
ranın ihtilascn olmayırı. adi zim
met mahiyetinde bulunduğu yo -
lunda ise de, gene tahkikat safaha-: 
tına ve ehli vukuf raporunda y&
zılı olduğu gibi, Emin zimmetine 
geçirmiş olduğu paranın meydan3 
,ıkmaması!'ı temin T.tıksadile her 

1 

ay, muhasebenin vermiş olduğu 

hesab hulasaları cetvc>ilerine çek
miş olduğu parayı aynen yazmış, 
varidat ve masrafları mütevazin 
bir şekilde göstermiş fakat zimme
tinde kalmış olan parayı defteri 
mahsl \ larına kaydetmemek su -
retile, zimmeti gizlemiştir. 

... Hadisenin izah ettiğimiz şe
kilde cereyan ettiği F.ll'inin açık 
ikrarı. amme şahidler'nin ifade -
leri. tahkikat evrakı münderecstı 
ile anlaşılmıştır. Suç! .ınun hare · 
keti, ceza kanunumuzun 203 ve 
80 ninci maddelerine uygun oldu
ğundan bu maddelere göre ceza
sının kl'silmesini iste· 111. 

Diğ"r maznun Envcrın bu ihti
Uis suçunda iştiraki o1duğuna da
ir delil tcsbit edilem,.ır.iş ve vazi
fesıni suiı 'Jmal ettiğ; anlaşılama
mıştır. Ancak, kendır,·ne aid vazi
feyi Eminin yapmasma müsaade 
ettiği gibi, Emin tarı>!.:ıdan yapı- ı 
lan muameleleri de !1 l' biı suretle 
kontrol etmediği cora itimadım 

vardı. yolundaki açtk ikran ile 
sabit olmuştur. Bu itib~t ia Enve
rin de 204 üncü m?.ddeye göre 
tecziyesini taleb ede ım .• 
Duruşma karar ver~:--ek için 20 

nisana bırakıldı. 

den bırakmamıştı.. Bır an içinde 
irade ve c~saretinı toplıyarak. 

hançerini koynuna ko) du. 
-Ben bir zavallı anayım.. Ço

cuğumu arıyorum. Sakın bana 
.kıyma! 

Dıye ağlamıya başladı. 

Nöbetci sordu: 
- Çocuğun dağda ne işi var? 
- Onu buralara kaçırmışlar .. 
- Sen buraya nasıl gelebildin? 

Demek kı, gizli yolu sen de bili -
yorsun? 

- Önüme bır yol çıktı .. Uzak
tan bir çocuk sesi duydum .. Bura
lara tırmandım. 

- Dağda atmacalardan ve Arab 
nöbetcilerınden başka kimse yok
tur. Haydi, doğrusunu söyle .. Bu
raya seni kim gönderdi? 

- Çocuğumu arıyorum .. Allah 
şahidımdir .. Bana merhamat et! 

Bu adam, Elhirisin sadık ve 
cesur muhafızlarındandı.. Genç 
kadının yüzüne dikkatle baktı. O, 
ıefkatlı bir anadan ziyade, hain 

Sandıkda 
Altmış Bir 
Altın 

Bu Sene Hazır'ığa Biray 
Evvelden Başlanacak 

Birinci sulh cezs ı eısı, suçlu 
Hüseyni işaret ederek, Hanifcye: 

- Hanım, dedi. Şu yeğenin o
lacak zat şeytana uymuş, bir ca -
hillik etmiş. Davandan vaz geç, 
onu affet, sizi barıştırayım. 

Bayan Hanife hakimin bu tek
lifini kabul etmedi: 

- Olmaz, bay hakim, olmaz. de
di. Onunla kat'ıyyen barışamam, 
onu affedemem O vicdansız. ahir 
ömrümde, benim günlerce. ay -
larca aç kalmama, sü .. ünmeme se
bebiyet verdi; Allahtan dileğim 

şudur ki: O da hem bu dünyada 
hem de örür dünyadıı müstahak 
olduğu cez:ıyı çtksin• .. 

Kadın öfkeli nazarlarla slJ1ht 
Hüseyine baktı . 

- Bu çocuğu eski"lr>n nekadar 
çok severdim, bilmc7.siniz bay ha
kim! Üzerine titrerdim onun ... Bir 
günlük hasr"'tine bile dayanamaz, 
kendisini göremediğim günü bü
yük bir üzüntyü ve merak içinde 
geçirirdim: 

- Acaba Hüseyin b11gun neden 
gelmedi? 

- Çocuğa bir şey mi oldu? 
- Başına bir felaket mi geldi? 
- Hatsala'ldı mı? 

İşte beyim, canım kadar sevdi
ğim bu adam, bana hio; düşiinme
den, zerre kadar vicdan azabı duy
madan, Allahından korkmadan, 
Peygamberinden utcınmadan bu 
fenalığı yaptı. 

Bir gün sokakta bulunduğum 

bir sırada Hüseyin, evime gelip, 
içinde para bulunan ldiç~ san -
dığımı kırıyor ve Jçindeki 61 altın 

lirayı alarak gidiyor. 

Kadın sustu, derin derin içini 
çekti, sonra sözüne devam etti: 

- Bu para, nur içınde yatsın, 
efendimden kalmıştı. Daha fazla 
idi amma, her ay iaşem • temin için 
ikişer, üçer bozdurduğumdan bu 
kadar kalmıştı. 

Hadise , t nü evime döndüğüm 
zaman, sandığın kırılJığını ve pa
ramın çalındığını görünce, aklım 
başımdan gitti. Derhııl karakola 
koştum, komisere ağlıyarak me -
seleyi anlattım. Tahkikata baş -
landı. 

Aradan bir iki ay glrtikten son
ra. bir gün bu hırsızl:ğı yapanın 
yeğenim Hüseyin olduğu anlaşıl
dı .. Hüseyin, sandıgımdan parayı 
çaldıktan sonra, Emin ısminde bir 
arkadaşı ile Bursaya; ~atmak için 
öte beri almaga gidiyıırlar. Oradan 
bir iki çuval sabun, bt"kaç teneke 
zeytinyağı, üç beş teneke peynir 
ve 50 kilo kadar da f sulya geti
riyorlar. Fakat İstanbı.ılda bunları 

11 inci yerlinıallar sergisinin \ 
bu sene de açılmasına karar ve -
rildiğini ya7.mıştık. M:ıaim olduğu 

üzere geçcı:ı sene 10 uncu yerli 
mallar sergisi açılırken söylenen 
nutuklarda bu scrgin;n cnuncu ve 
sonuncu olduğu tasrih edilmişti. 

Milli sanayi birliğı ızun tered
düdlerden sonra, sergi "Brayı ya
pıhncıya kadar yerli mallar ser
gisinden vaz geçilme:ne:sinc ka -
~r vermiş bulunmnktadır. 

Sergi bu c::ene, 26 ağı..stosta açı -

lıp 10 eylf.ıl akşamı kapanacaktır. 

Milli sanayi birliği, b..ı hafta için- , 
de bir toplantı yaparak serginin 

esas hatları üzerinde görüş cektir. 
Bu senekı yerli mallar sergisi 

yine Galatasaray lis?S'nde açıla -
cağından Tıcaret Vekaleti, mck -

teb dahilındc ıcabeden inşaata bir 
ay evvelsinden başlarll'asını temin 
maksadile Maarif Vekaletine mü
racaat etmiştir. 

Diğer taraftan, Tic:•rct ve İk
tısad Vekaletleri, şehrimizde bi:

csergi sarayı• inşası için müşte-

rek etüdlere başlamıştır. Sergi 
sarayı yeri ?.;:at'i surr>ttc tesbit e-

dildikten sonra, inşant&. imar büt
çesi fasıllarından olmak üzere Be
lediyece de yardım ~d ilecektir. 

Madam Atina 
Kefaletle 
Bırakıldı 

600 Lira Kefalet 
Akçesi Derhal Tediye 

Edildi 
. Randevuculuk ve clöviz kaçak -
çılığı suçile adliyeye ''erilmif o -

lan ve randevuculuktan asliye 
2 inci cezada mlılhak0mesine de - 1 
vam olunan Madam Alina, Katina 
ve Zizi ile Marikanın muhake -
melerine dün de devanı olunmuş-
tur. 

Madam Atinanın vekili Sadi 
Rıza dünkti celsede tahliye tale • 
binde bulunmuş ve ve bu taleb ka

bul olunarak Alınanın 600 lira ke
faletle tahliyesi muvafık görül -
müştür. Bu kefalet hemen veril
diğinden suçlu kadın dün akşam 
tahliye olunmuştur. 

Diger marnunlar <>snsen serbest 
bulunmaktadırlar. Muhakeme ba
zı hususatın tetkik iç-.i.:ı talik o -
lunmuştur. 

lnkılab Dersleri 
Üniversitedeki inkılib dersleri 

mayısın 1 inde kesilerek 14 ünde 
imtihanlara başlanacaktır. 

satmadan, mal henüz ambarda 1--------------
iken Hüseyin, şüphe tl::t-rine kara-
kola götürüluyor ve orada sorgu
ya çekildiği zaman, suçunu ikrar 

bakışlı canavara benziyordu. Ya
nına sokuldu: 

-Seni burada gebertmek va
zifemdir .. Fakat, böyle bir dağın 
tepesinde ayağıma gelen senin gibi 
bir kuşu kolay kolay elimden ka
çırmak istemem. 

Kargı.sını yere bıraktı .. Ve genç 
kadını, aylardanberi eşinden ay
rılmış bir sırtlan ihtirasile kucak
ladı: 

- Ne güzel saçların, ne iri göz
lerin var! Söyle bakayım, kiml 
arıyorsun burada..? 

- Hakikati söyledim.. Çocu -
ğumu arıyorum .•. Onu buraya ka
çırdılar. 

- Yalan söylüyorsun!. 
- Ben yalan söylemesini bil -

mem. 
Ve nöbetçinin dfalerine sarıla-

rak: 
- Hoydi bana çocuğumu bul! 
Diye yalvarmaja başladı. 

Dağ nöbetçisi yavaı yavaş yu
muşayıp eriyordu. O, EndilliiM 

ediyor .. 
Muhakeme 20 nisar.a bırakıldı.. 

M. HtCRET 

geldiğı gündenberi bu kadar gü
zel bir kadınla karşılaşmamıştL. 
Tekrar boynuna sarıldL Kollan -
nın bütün kuvvetile genç kadım 
sıkıp sevmeğe başladı. 

Marya, nöbeçtiyi vurmak için 
fırsat arıyordu. Bir aralık nöbet
çinin yere uzandığım gördü.. Bir 
anda koynundan hançerini çeke
rek askerin göjsüne sapladı. 

- İşte ben, buraya bunun için 
gelmiştim_ Haydi şimdi sen bana 
hesab ver: Fernando'yu gördün .. ., 
mu. 

Nöbetçinin batı birdenbire o -
muzlarının üstüne devrildi. Göz
leri kapandı: 

- Görmedim ..• Fakat, dağa çık-
tığını duydum ... Diye mırıldandı. 

Fazla konupmadı. 
Öldii. 
Maryana hançerini nöbetçinin 

eteliJıe silerek tekrar koynuna 
koydu: 

Y aua: AJunetl ~uıal 

Polonya ile İngiltere 
karşılıklı yardım muka 
İngiltere ile Fransa tar 
manya'ya ve Yunanis~~ 
garantiye rağmen, ınih 
letlerile demokrat devle 
sındaki münasebetler )let 
raz daha gergınleşmekt 
manya'nın ve İtalya'nırı. 
liz te~ebbüsüne karşı rı,sıl 
bele edecekleri malôl'l1 
Fakat Hitler'in ve .M 
ellerini kollarını bağlı)' 
gilterc'nin otoriter de\•le 
şı bir ittifak şebekes! 
seyirci kalacakları şüph 

iki taraf da çıkmaz içi.Jll 
bulunuyor. İngiltere haY' 
faatlennın kol'Unması ı~ 
bir tedbırc müracaat et 
burıyclındcdir. Küçük d 
İtal) a ve Almanya taraf 
rilen tcmınata rağmen. 
lerini tchlıkede gürdu 
İngıltl'renin uzattığı eb 

mccburıyetindedırler. 

ve İtalya da maksad ve 
olursa olsun, etrafların• 
fak şebekesınin kurulm 

ni olmak mccburiyetınd 
bütün a~lıkadarların haklı 
böyle zamanlarda eııte 

münasebetler tehlikesi 
lan fasid bir daire içine 
bulunuyor. 

Amerika Cumhurreisı 
bu münasebetlerı !Usıd d• 
den kurtarmak ıçindir ki 
hale etmiştir. CumhurreiSl 
e\·vel Bitler ve Mus'>lini')" 
derdiği bir mesajda l endil 
şu suali sormaktadır: 

- Aşağıda ismi yar.ılı 0 

letlerde:1 hiç birinin topr 
veya müstemlekelerine 
kuvveUcrinizin taarruz 
ğine dair teminat vcıın 
mısınız?. 

Ruzvelt, bundan sonra 
Avrupa ve yakın şark d 
nin isimlerini saymakta 
velt'in bu teşebbüsünde ö 
tirme yoldan yürüyüş 
ancak Amerikanvari labıtil' 
landırılabilir. Böyle bir 
lenin lüzumunu ilham 
bebler belki de bizim gö 
,ğimizden daha derin ve d,l'1J 
ilkelidir. Filhakika son bir 
içinde garbi Akdenizde 
yiç haberler gelmeğe başl 
Cenubi Fransa'da askeri 

!ardan bahsedilıyor. fngil 
Cebelüttarık boğazında al 
tiyat tedbırleri hakkında 
geliyor. Alman donan 
mıntakr.ya doğru hareket 

tir. Tanca'ya karşı bir ha 
şüphe edilmektedir. İnsan 
diseler uzerine hakim ikellr 
hadiseler insanlar üzerine 

olmaga başlamıştır. Hiçbir 
vet.in mukavemet etmeğe 
dir olmadığı müthış bir ç.I. 
nüyor. Ve dünyayı bır defi 
meş'um akıbete doğru SÜ 

İşte Ruzvelt efsanevi bit 
luk gıbi. bu çarkı tersine çe 
için kuvvetlı kollarını uza 
lunuyor. 

Muvaffak olacak mı? Fr 
İngiltere Ruzvelt'in te~ 
hal kabul etmişlerdir. FaP"' 
mesele, teklifin Almanya "' 
ya hükiımetleri tarafından 
edilmesıdir. 

Son sözü söy temek içm 
devletler azıcık düşün 

Herhalde gerek Bitler "9 
Musolini bütün dünya _....lı 

mumiyesinin tasvibine m.,.,...J 
lan bu teklifi reddetmeni.il 
olmadığını takdir etmektedi' 

Hitler ve Musolini, tarih' 
sanlığa karşı ağır mes'uli'1 
tındadırlar. Harp mi, sulb j 
Her ikisi de Hitler'in ve M' 
nin ellerindedir. ,,,,,,,,11 

Gümrük Beyan~ 
Gümrük beyannameleri ~• 

da dün Gümrük ve İnblllP'l 



:nan Mes:~esi: 1-
0 

Onak .ıe Vasltaları 8 b ·r c dd .. 
aha v~1lrimli Olabilir a ıa ı H:ıi esının 

j Ceza Veriliyor 1 

Pazarlıkla Satış 
Yapan Mağazalar 

Almanlar 
Erzak 

Topluyor Yeni Yetişecek .. 

Bunlar Birbirini Tam :ımlayıcı ve 
Kollayıcı Hale Getirilecek 

B a sütunlarda Devlet ~ 
ıniryollarındnld nakliya

dild· tın ucuz tarife tatbik e
i . •itten sonra daha ziyade 
llkışa( g•• t d' w • • -L os er ıgını ya%Jllıştıa. 

la Şüpbesız Devlet Demiryol -
~etı"rtın bu iş hacmi, gün geçtik
d •ttacaktır. Yalnız; Türkiye 

tı alıilinde diğer nakil vasıtala-
nı11 da • ı,:~ftı-- ak • tı1ı . ın~u ve t vıyesi 
ttıne gitmeliyiz. 

lıı CurnhUTiyet Halk Partisinin 
b.:.Progranundaki şu cümJeJcr 
if ettiğimiz ihlyac:ı ~kça 

ade etnıiyor mu? 

ı._~l{ara, deniz ve hava müna -
'lllts" • 

•nııı düzenlenmesine ve 
Ctl' • 
ffd 11ınestne çalışmak, bu fiç çc-
tııı nakil vasıtalarının yurda 

nı değerinde fayda vcrebU-
"1tsi i . . 1 • • b· b' çın. ış etme tarıfclertnde 
ll' ıt. . , ını tnmamlayıo ve birbiri-

tai kollayıcı bir ahenk kurmayı ::dlln ekonomik ihtiyaçlarm-
layıyoruz.• 

..... llu bir nevi koordinasyon de

... ektir, 

(:u Prensfpi ilk defa olarak 
~ -ııabere ve Miinakale) Ve-

bir tanzim ve tatbik faaliyeti 
tesis olacaktır. 

Demiryollan ile deniz yolla-
nnm birbirine yolcu ve eşya 
verdiği iskele ve limanların 
Samsun, Zonguldnk, Sirkeci, 
Haydarpaşa, Derince, İzmit, 
Mudanya, Bandırma, İz.mir, 
Meı"Sin, Payas veya iskendenm 
,oJduğu gözönünde tutulursa bu 
tesisin ehemmiyeti kendiliI,>in
dcn meydana çıkar. Bütün bu 
liman ve iskelelerin iktısadi 

hinterlandlan, 600-700 kilomet-
re arasında demiryolJarına ma
liktirler. Bundan başka, mev
SUtJ bahis nakil vasıtaları ara
sında (tek hamule senedi) ile 
eşya yollamak usulü ihdas edi
lememiştir. Sonra dahili idare 
rejimleri de farklı idi. 

Mesela, dcmiryollannın ta -
ahhüd ve masraflan muhase -
bei umumiye kanonuna, müba
yaalan da arttırma ve eksilt -
me kanunu hükümlerine tabi 
iken, deniz yollan idaresi bu 
kayıdlardan vareste tutulmak
ta idi. Bu prensiplerin şüphe
siz, ayn ayn zarar ve karlan 
"VU'dır. Maksadnnrz bunu mü
nabşa etmek değildir. Yeni 
teşkil edilen Muhabere ve l\lü
nakale Vekaletinin memleket 
dahilindeki nakil vasıtalarını 

~i kannakla bvveden file 
~ lf ohryorm. Elimizde bo
d ~ çefid nakil vasıtan.
~-.. ~ olarak :htifade etmek 
cl.i~e rirdilı demektir. Şim- bir an önce ruyonelleştirerek 
~~ !1" yapacaimus §ey, demir daha tok verimli bir hale geti-

enia yollan arasında tam rtteğine şilphe etmiyoruz. 
~----------------__;;..,__;;_;;_ __ _:.. __ ___ 
liatayda 

Halk 
Cumhuriyet 
Partisi 

• 
lakenderun Kazası Kongresi de 

}" cıpıldı, Meb'uslar Kongreye 
iştirak Ettiler 

~det Hatayda Cumhuriyet l 
J>aı1.illi tepi)Abnm yapılma

lıııa \>e kongrelerin akdine devam 

~tadır. 
l'. Son olarak İskendenm ır~ 
oıı---.. d . 1esi ııı·~ı" e, aym lG inci cımıar -
h.t_~nu Halk sine!DUlDda me
~icra olunmu§tlu. 

.., ltongreye Beylan, Arsm nahiye 
._. e Ocak murahhaslarile merkez 

ı:;:1a merbut köy '>P. semt ocak-
ınurahhaslan a:ı::ı olarak işti-

::~ eylemişlerdir. Merasimde meb
'"'"'iir, kaza hükfunet erkfım ile 
~ zevat hazır bulunmuşlardır. 

.. biğer taraftan İskef\derun tica
• et \' t'" e sanayi odası intihabı da bü-

~ıı Hatay tüccar ve ~nayicileri-
n i§t1rakile icra ol.mmuştur. 

} İntihabd:ı Halk pa .. tisi namzed
erı ittifaklıt kazanmışlardır. Bu 

~reue reisliğe Cumhuriyet Mer-

müdürü Niyazi Deker ttçÜDıiştır. 

Oda, Türkiye. bilhassa İstanbul 
tücearlari)e daha sıkı ve geniş mü
usebd tesisini kararJa,tırmı§tır. 

Çocuk Bayramı 
Hazırlıkları 

23 nisan hakimiyeti milliye ve 
çocuk bayramı hazırlıklarına de
vam olunmaktadır. O gün yapıla
cak merasim progr:ırr.mı tesbit e
den komisyon, dün de toplanmış
tır. 

Diğer taraftan Mar.rff Vekfileti 
dün bir tamim göndererek mek
teblerde bu mevzu hakkında ta -
!ebeye konferanslar verilmesini 
ve bir milletin hayatın:ja milli ha
kimiyetin mnnasının anlatılımısmı 
bildirmiştir. 

İlk mekteblerdc o hllftnnın üni- ı 
tesi ·hakimiyeti milliye> olac2Jt -
tır. 

Memleketimizden Erzak 
Tafepleri Arttı 

A 

Alimleri 

D 
ün, bizim Babıali cadde • 
sinden geçiyorduk. Bütün 
tanıdık kitabcılar §C>yle 

derd yandılar: 
- Kaç gündür iş güç durdn. 

Dükkanların önü kazıldL Müşteri 
gelmiyor. Bu ameliyeler daha sür
atle ikmal edilemez mi acaba?. 

Hakikaten baktık, meşhur Ba
bıali caddesinin yaya kaldırımla
rından, Sırat köprüsünden geçer 
gibi, güçlükle geçiliyor. 

''Pazarlıkla Satış Yaptığından 
Cezalandırılmıştır,, Şeklinde 

Levhalar Asılacak 

Almanyadnn yapılaıı mnl taleb
leri son günlerde artmıştır. 

Taleb1er bilhassa imdık, lrunı 

üzüm, kuru jncir, pamuk, veleks, 
ham deri, halı, sünger, kereste, 
kuru meyvalar ve hayvan yem -
leri ile gülyağı ve muhtelif gıda 
maddeleri üzerinedir. 

vvc1ki gün şair Ha 
falinde bir kere da 
dük, nnlndık ki, İstaı 

nivcrsitcsi çok değerli 
.kazanmıştır. Bu hoen 
Ali Nihad'dır. Dr. Ali Ni 
'\·ersite kurulurken, kadro 
nan doçentler arasında id" 
o, doçent sıfatına rağmeı 

bnsamni:;rında bir insan d 
ha evvel ilim yapmnğn 

Babıali cadde;i, şehrin en 
işlek yoludur. Bu gibi tamirat, ta
dilat ameliyeleri daha sür'atle ya
pılsa olmaz mı?. 

Nasıl mı diyeceksiniz?. On a -
mele çalışı)·orsa, yüz amele çalış
tırmak, sekiz saat çalışılıyorsa, iki 
grup halinde iki defa sekiz saat 
çalışılmak suretilc. 

BURHAN CEVAD 

Yeni Telefon 
Hatları 

Belediye memur Vt' murakıbları

na ilaveten fktısad Vekaleti kon
trolörleri de şehrimizde pazarlık
sız sabş yapan esnaf1 sıkı bir su
rette kontrola başlamışlardır. 

Bu suretle dün birk&Ç mağaza

da pazarlık yapıldığı rörülmüş -
tür. Ayrıca etiketsiz ~atışta bulu
nan üç perakendeci rlc tutulmuş
tur. 

Bunlar hakkında k:ım.mi mua
meleye tevessül olurmnştur: Bu 

Hayvan Borsası 
Resmi 

kabil esnafın dükkfınl:-:ının ka -
pısına •pazıırlıkla satış yaptığın • · 
dan cezalandırılmıştır.> şeklinde 

levhalar asıl<ıcaktır. 
Pazarlıklı satışları tekerrür e

den dükkanlarda beşer gün müd
detle kapatılacah'1ır. 
Diğer taraftan me7.kiir kanunun 

tatbikatı hakkında her ay İktısad 
Vekaleti iç ticaret r.lüdürlüğüne 
gönde. ilen faaliyet raporlanndan 
yenisi de yollanın.ıştır. 

Orta Mektebler 
Kadrosu 

Depozito ve 
Emanet 

Sandıkları 
Memleketimizde ilk 
Defa Olmak Üzere 
Yeni Bir Müessese 

Teşkil Ediliyor 

bir genç winıdi. 
Ünh·ersite muhiti ve ' ' 

onun daha siir'ntlc tckfımi 
ru gitmesine ~ardım etf 
gün Ali Nihad, edebiyat 
için bir kazanç, yarın içiı! 
Ji ük ve mühim bir filim 

Üniversite kurulurken, 
gaye bu idi. Üniversiteye 
çcntler ahnacak, bunlar 
nıe \'akfıne.fs edcccklc.r, · 
Türk alimlerini bunlar t 
cekler, c Türk ilmini bu 
yacaldardı. 

Bundan Sonra Posta 
Vagonları da tv.ektup 

Alacak 

Satıcıdan mı Alrnmalı, 
Yoksa Altcıdan mı ? 
Halen mer'i bulun-:n ticaret. za

hire ve hayvan borsaları talimat

nameleri mucibince, ı:;rıtıcıdan a
lınmakta olan borsa ücretlerinin 

alıcıdan mı yoksa satıcıdan mı a
lınmasının daha muvafık olacağı 

ıllkmektebÖ ğretmenleri 
Arasında imtihan 

Açılıyor 

Öğrendığimize göre Maliye Ve -
kfileti memleketimizde ilk deia 
olarak depozito \'e emanet san -
dıklan tesisini kararlaştırmış -

t.ır. Bu mak~dla bir proje hazır
lanmıştır. 

Bu sandıklarda, bir alacakbnın 

Fakat, maalcs~f görüld 
niversitc kurulurken ka 
nan genrlc.rdcn bugün 
mcvcuddur. Bunun muh 
bebleri vardır. Halbuki, 
zıı ederdi ki. ilim için k 
hanrlıyanlar Üm·crsitcd 
sıcak bir muhil bulııması 

P. T. T. umum müdürlüğü tel - 1 
' 1 

graf hatlarımızı ıslah, yeni telgraf 

ve telefon sa:ıtrallan tesisine aid 1 
bir program hazırlarr.ıştır. 

P.rograma göre Ba~ıkesir - Ça
nakkale, Ankara - Kr.yseri ikinci 

devresi, Sıvas - Erzarum - İran 

hududu Nazilli - Dinar, Konya -

Ulukışla, Ulnkışla - Adana, Çor -

Iu - YuaC\ tan hududu, ikinci dev
resi hatları yapılacaktır. 

Manisa, Balıkesir, Afyon, Ada
pazarı, Kayseri dahili telefon şe
bekelerinin de kablo lı:::line geti-

rilmesi mutasavverdir. Bunlardan 
başka, Sarayburnu ile Salacak a-

rasına da telPfon kablosu döküle
cektir. Ayrıca Ankara ve İstanbul 
telefonu için üç kanallı kuranpor
tör alınacaktır. Diğer taraftan pos-

ta vagonlarının birer ~eyyar pos
tane haline ibllığı da alınan ka
rar lar arasındadır. 

--o--

Mezarlıkların Etrafına 
Duvar Çevrilecek 

Ticaret Vekaleti tarafından so -
rulmuştur. 

Buna scbeb bazı yerlerde; sa

tıcı tüccarlann borsa ücretinin a
lıcılar tarafı!ldap veıilmesini is-

temeleridir. 

Bu hususta ekseri alakadarlar 

da şu mütaleada bulur.maktadır -
lar: 

cBorsa hakkı; müs~ahı:;ilin öde

diği bir meblağdır. Ve satıcıdan 

gayet cüz'i alınması muvafıktır! .. 

Mesel~ hakkında Ticaret Ve -

lrfüctinin kat'i karan beklenmek

tedir. 

Yumurta 
Fiatları 

Ucuzladı 
Sıcaklnnn birdenb:re bastırması 

Belediye, 1stanb:.ıld:l etrafı du- j' memleketle yumurta satışını dur-
varla çevrili olmıyar. bütün me durmuştur. Yumurta sandıklan 
zarlıkların duvarla çevrilıne&ni 
kararlaştırır.ıştır. bugünlerde 17 liraya kadar satıl-

mağa başlamıştır. Dı~ yumurta 
Aynca duvarları Y1kılmış Qlan 

piyasalarının da umumi dünya ah-
mezar lıklann da t nıiriue baş - vali yüzünden ~uval:katen ka· -
lan ılmıştır. panmış olması, yumurta değerleri-

Bundan başka büti.."ıl mezarlık ni dü~rmüştür. Şir.ıdi, birine) 
larm iç yollan da tıçılma1.'ia ve tip ) umurtal:ır, mahr.ile bakkal-
içcrileri tamir olunll'aktadır. larında üçü beş kuruşa satılmak-

Susuz mezarlıklara da kamilen tadır. Diğer taraftan bir kısım 
su verilmekte ve çeşmeler yapıl - ı ' madrabaz satıcı ann köylü kıyafe-
maktadır. ı tine girerek şehırde taze köy yu-

Bu suretle halen Bakırköy, Mer- murtası namı altmdc. ikinci tip 

kezefendi, Feriköy, Zincirlikuyu, yumurta snttıklan da \'aki ihbar-
MerdivenJerarası, Emirgan, Kı - la:-chn anbsılmaktadır. Belediye 

sıklı, Heybeliada ve Büyükada İktısad Müdürlüğü, yumurta 

Orta mekteb muallım kadrosu- almadığı ve alamadığı para ve 
nu genişletmeğe kara"' veren Ma- kıymetler muvakkaten saklana -

arif Vekaleti ilk mckfcb mual - caktır. 
limleri arasında bir imtihan aç • Sandıklar, kanunun emaneten 

4 - 5 - 6 sınıflı muallim mektebi emanet paralarile es~am ve tah-

Genç Maarü Vcldli 
Yüce.l'in şahsı; bize, b 
ümidlerimizin boşa gi 
bükmettiren en yerinde 

REŞAD 
mağa karar vermisfü. İmtihana yatırılmasını emrettiği depozito vel 

mezunlanndan, muall•ru mekteb- vilat ve saire gibi menkul ve kıy- :---------.....; 
!erinin tatbikat kısımbrile lisele-- metlerin tevdi maha1!eri muhtelif S" 
rin ikinci '3evresindeki muallim - olduğu için; kamutayın fili mu- Uf Mesele 

Halline D Jer girebilecektir. rakabesi altında blllunacalt ve 

İmtihana gireceY.lerin en az halka tam itimad VC""('Cek müs -
Q'!CSlckte 3 sene muv;J/akiyet gös- takil ve muhtar bir 1:1üessese ba
tcrdikleri müfettiş raporlarile tas- linde olacaktır. 
dik edilmiş olacaktır. 

Bu hususta maarif müdürlük -
leri birer cetvel hazırlıyacaklar
dır. Bu cetvellere istekli öğretmen
lerin isimleri, halen vn7.ife gör -
dükleri yerler, mezun oldukları 

mektebin ismi ve mufettiş rapor
larlle sabit olan mm·affakiyet -
leri yazılac3.klır. Meslekden ev -
velce aynlıp da sonra tekrar gel
miş olanlar bu vesikayJ son ay -
rıldıltları maarif müdürlüklerin
den alacaklardır. Bur.lrır hakkın
da da ikinci bir cetvel yapılacak 
ve bu cetvelde de aynhş sebeb -
lcrile halen vazife g&'dfıkleri yer
ler yazılacaktır. Ayrt<"a öğretmen 
olrullarnıın tatbikat 1nsımlarile 

Kurulacalt müessese; Fransa -
daki .Caisses des depotes et .kon
sigmatiana> tekabül edecektir. 
Sandığa yatınlm3Sl mecburi~ 

lan· paralar fUDlardır: 

Borçlar kanunu. medeni kanun 
ve hukuk !.!ZUlü mut:.akemcleri. 
icra ve iflas kanunlannm emane
ten yatınımasmı emrettiği para 
ve kıymetler. 
Ayrın istimlak bevl'Deri ve bü

tun depoz!tolarla em<?neUer de 
bu sandığa y.:tınfocaktır. 

Merkezi Ankarada bulunacak 
olaı:ı sandığın fstanbulda ve taş
rada da teşkfüıtı yapılacaktır. 

Buralara yatınlacak paralar ay
ni zamanda işletilecektir. 

liselerin 2 inci devrc~ındeki mual-1-------------

Vali ve BP lediye reisi 
dann süt işini kat'i sur 
meğe karar verdi@irı 3 

Süt işini lıalletmek -
karadan davet edilen ~ 
raat enstitüsü profcs 
süt müteh<ı.c:sısı Berfer. 
Ekrem, 

0

devlet ıiraa~ · 
kurumu sütçülük müt 
ret Çağlar şehrimize gel 

Heyet şehrimizde ilt 
rak tetkikatta bulunacc 
işinin bundan sonra k 
halledilebileceği ümid 
dir. 

Heyet ilk de!a olara. 
de Belediye baytar mfi 
ziraat mektebi sütçüm 
Rifat, hayvan hastanP 
nr tefi tlveys le birlik 
lantı yapmıştır. 

limler için rle bir cetvel yapıJa -
rak VckfıletP göndcr:1ccektir. Ve
kalet tarafından tetkik edildikten 
sonra netice maarif müdürlükle

1ara orta mekteb ehliyetnamesi --oo-

rine bildirfle('ektir. 

İmtihanlar yazılı ve sözlü ola
rak yapılacaktır. İmtihanlara hazi
randa başlanacaktır . 

Türkçe 19 haziran, tarih ve coğ
rafya 20 ha7iran, matematik 21 
haziran, fizik, kimya ve tabiat bil
egisi 22 hazirandır. 

Yazılıda muvaffak olr..nlar 19 a
ğustosta Ankarada Gazi enstitü -
sünde sözlü imtihanlara girecek
lerdir. Bunda da muvaffak olan -

verilerek doğrudan coğruya tayin Sultanhamamı 
edilecekler ve muvaffak olamı - T ahkikah 
yanlar 3 sü::nesterlik bir tahsile 

tabi tutulacaklardır. Bunların ya
şı 35 i geçmiş olmıyac.aktır. 

İmtihan mevzuları sonra ayrıca 
bildirilecektir. Yazılı imtınanJar 

her vilayet merkezinde, maarif 
müdürlükleri tarafından yapıla -
caktır. İmtihan zamnnı nskerlikte 

bulunan öğretmenlerin bulunduk
ları viliiyet merkezine giderek im-

tihana girm~lerine müsaade edi

lecektir. 

Su1tanhamamında /:,;. 
mnda vukua gelen ya 
katı müddeiumumilik 
ikmal olunmuştur: 

Tahkikat neticcsind 
mezk\ır hanın üst ku 
nan trikotaj fabrikası 

ğı ve hadisede ihma '11 
lik bulunduğu tesbit 
tur. Bu sebeble trHcot• 
idare memur u Savni 
milik tarafından mahk 

e~ Bankası İskenderun şubesi mezarlıkları tamir ghrmüştür. işi ile uğrnşrnağa karar vermiştir. 
-=~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~-~~~!!!!!!!~~~~~~~~~-!"'!'.~~~~~~~'!!!!!!!~~~~~~~ ........ 

lcmdarı halas etmek dileseydi 1 
derhal elde 'Ilevcud v~ muntazam 

kuvvetlerle Babıali üzerine yü -

rüyerek paşayı kur~rabilirdi. 

Mevki ve ş~n şöhret hırsı Ramiz 

paşayı her şPyi unut~bilecek ve 
küçültebilecek bir hale getirmişti. 

kale almıyarak bir selamla başın
dan savıyordu. 

rilmiştir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 134 

!aşka kuvvetlerle bu i~ hallet - \ 
eğe çalışacakkrdır. 
- Evet ben de öyJe düşünüyo -

rul'll. 

1 
l>adişah lrndesi bir taraftan. yan

ta(1da bulunan gözdeler öbür ta
la tan paşaların elini ayağım bağ-
arnıştı. 

~ultan Mahmud Ramiz Paşa ve 
til d~ Paşa kuvvellerile yeniçc -

;_rı temizlcmege karar vermişti. 
raa· d !§ah; her an sarayında Alem-

~r'ın katil haberini bekliyordu. 
hn enı~ar katlolunur olunmaz şey

llsıam vasıtasilc bir irade ve 

Yazan: M. Sami KARAVEL 

yerli yerine ocaklarına avdetleri
ni. irade edecekti. 

Ulema ve asiler yerli yerine av
det ettikten sonra; Kadı Paşa kuv
vetlerini İstanbula geçirerek her
şcyc h5.kim olacaktı. Bundan son
ra da icraata başlıyarak csilerin 
ileri gelenlerini kılıçtan geçirecek 
ve sonunda da bir fetva ile yeni
çeri ocağını lağvederek sekbanı 

cedid askerini nizam; ceclid askeri 
na-mile ikame edip bütün zorba
lıklara ve voyvodalıklara hakim 
olmağa azmetmişti. 

Vaziyet şöyle idi. Alemdar Mns-

tında iken Padişnh saı·ay duvar -
lan arasma çekilmiş k .. pılanru 
kapamış dışarıda hiç bir şey yok
muş gıbi çubugunu yakmış otu
ruyordu. 

Saray baltacıları, Enderun ağa
ları, silahdarlar sil5.'1Janmış sa -
rayı kale içinden muhafazaya ha
zır ve amade bulunuyorlardı. 

İşin garibi, saraya hücum eden 
yoktu. Bütün Yeniçeıi, ulema ve 
bir kısım halk Alem::a:a ve Rus
çuk yaranına çullanroışlardı. 

Ramiz Paşa da; gemilerile, top
Iarile. binlerce kalyoncularile Top
hane, Galata, Kasırr.poşa, Topka
pı taraflarını tutmuş olduğu yer
de duruyordu. 

Karlı Paşa da Selirr.iye ve Üskü
dar cihetlerini binlerce nizam as
kerlle tutarak seyre bakıyordu. 

Bütün bu vaziyet ve ahval gös-
teriyordu ki Padişah Alemdarı 

Alcmdarır bin müşkfüatla hattı 

müdafaayı gizlice geçirerek yol
ladığı Cüce Hasan da Ramiz Pa
şanın sudan cevablarile baştan sa
vulmuştu. 

Üste de: Hafid Efendinin ca -
nanı ve harcmağası tuzağına dü-

şerek gerisingeriye dönmeğe mu
va!'ak olamadan Kasımpaşa zin
danını boylamıştı. 

Fakat çok afacan ve şeytan olan 
Cüce Hasan, yarım saat geçmeden 
Kasımpnşn zindanından firar ey
lemişti. 

Alemdarın müşavirlerinden ve 
has yarandan olan lbmiz Paşa, 

veziri azamın gönderdiği bir ca
susu bile m:.ıhafazayn muktedir 
lamı ·ac:ık roevkie düŞJ!lüştü. 

Hele şehevani hırs paşayı. A -
lemdar gibi yoldan çıknrmış bfüı-

bütün aklını başından alıp kapıp 

salıvermiştı. 

1stanbulun dahili tamamile eş
kiya elinde kalmıştı. Eş.kiya yağ- · 
ma bittikten sonra, ulemayı ağa 
kapısında topladılar. Giden ulema 

arasında Aygır imam namile ma -
ruf bir adam da vardı. 

Llikin. devleti padişahile bcra- Görülüyor ki; ulema eşldyalarla 
ber ele geçiren Rusçuk yaram ştm- beraberdi. Çünkü Rumelinden ge
diden ikiye bölünmüş görülüyor-

lardı. 

Ramiz paşa açıktan açığa Padi
şah emrile hareket edJyordu. Çok 

sevdiği ve canını uğruna ortaya 
koyduğu paşası Babıalide Yeniçe
riler tarafından muhas:ıra altına 

alındığı halde Sultan Mahmuddan 
müsaade almadıkça üzETine gide
miyordu. 

Daha garibi de Alemdar tara -
fındıı.n gelen Cüce Hc.sanı da ndc
ta, Alemdar Mustafa p3~, düş -
manı ve yahancısı bfr adam gıl>i 

len Alemdar Mustafa Paşa ve ma
ı1eti eşkiya.sına kızmışlardı. 

Alemdar, ulema güruhunun ta

ylmıtlannı keserek haddine indi
recekti. Bu lüpçü hocaların işine 

gelmezdi. Halkı, padişahı, devleti 
soymağa alışmış olan bu başı sa
rıklılar hiç Alcmdan isterler miy-

di? .. Onları. kapılanna kadar ge
lip debdebe ve tekbir ile ağa ka
pısına davet eden yeni eşkiyalara 
müzaheret etmek icabederdi. 

(Devamı t)Q1') 

Birimizin Der 
! · epimizin 1 

itibar H 
Caddelere 

Beyoflunda Kalyo 
da l<'llklr sokaiında otu 
rlimU.. bize cond 
topta diyor ki: 

«- Bblm eokalm 
ele: Fakir sokaiı. BI 

ma5Ull temenni e 
olınusa bir «Ş«'hlr sol 
ı:-ctlrllmcslni L'itemeh 
sa gttcktlr. Meseli 
elan aş:ığıya Kasan 
lneıı işlek Joldaıt lııl 

tık cambazlığa muh 
cclmiştlr. Belcdl:re, 
da bb.lm laraflara 
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f _!IER VAkiT DiLiN UCUNA GELEN SUALf 

lngiltere Daha Ne 
Bekliyor? 

lngiliz Politikası Umumi Efkarın 
Tesirine Tabidir 

G 
ünün meselesi, söylemeğe 

lüzum yok ki, Arnavutluk
tan sonra Bertin - Roma 

mihverinin daha nerelere el ata.
cağıdır. F1akat daha ziyade merak 
edilen diğer bir keyfiyet vardır. 
Dilin ucuna gelen sual şudur: İn
giltere daha ne bekliyor? 

İngilterenin harbe girmeyişi, 
dalına !>ekliyerek işi uzatır gibi 
görünmesi acaba kuvveti olmadı
ğından :nıdır?. 

Londralı bir gazete bu sualin 
cevabını vermek istiyerek anla -
tıyor ve diyor ki: 

Hqrici münasebetlerde hiç bo
zulmaz, dimdik, bir vaziyet mu
hafaza edilemez. Fakat İngiltere
nin politikasında sabit, değişınl -

· yen bir nokfıa vardır ki o da İn
giltereyi ve İngiliz imparatorlu-

, ğunu korumaktır. Fakat bunun i
çin de zamanın bir takım şartları 
vardır. En muvafık hangisi oldu
ğunu aramak lazım geliyor. Son 
ra diğer can sıkan bir hal daha 
vardır ki o da bir zamanda mu
vafık olavak bir hattı hareket ka
buEinde hükUmet ile efkarı umu
miyenin birleşmemesidir. Halkın 
fikirleri böyle halleri hesab üzeri
ne değil, hissiyat üzerinedir. Öy
le bir zaman gelir ki halkın his
siyatı fevkalade kabarır. O zaman 
akıl bulutlanmış olur. 

İngiltere bir demokrat memle
kettir. Baştaki hükümet de hal
kı'1 fikirlerini ve duygulatını göz-

Bugün İngiliz efkô.n umumıye sini temsil eden iki devlet adamı· 
Çemberlayn ve Lord Halifaks 

önüne almak mecburiyetindedir. 
Hükümet ile halk arasında bir 
anlaşma neticesinde şu veya bu 
yola girilmektedir. Lakin bir an

laşma nadir olarak halkı memnun 
eder, ekseriya da hükümetin ba

şındaki nazırların mevklini sarsar. 
Geçen seneler zarfında İngiltere
de bunun birkaç tecrübesi olmuş
tur. 

İngilterenin harici politikasını 
kontrol etmek hususunda İngiliz 
halkının sahih olduğu hak ken
dini göstermiş oldu. İngiliz halkı
nın hakkı kurtarılmıştı. 

Geçenlerde Maliye Nazın Sir 

Con Simon avam kamarasında 

söz söylerken anlattı ki İngiltere 
için mühim olan şey İngiliz harici 

politikasının kontrolu İngiliz hal
kırun elinden çıkarak yabancı hü

kumetlere geçmemesine dikkat 
etmek ve haricdeki hükılınetlerle 

işi bu dereceye vardıracak kadar 
sıkı anlaşmalara girişmemektir. 

Eğer İngiltere bir demokrat 
memleket ise İngilzi halkı da ha

rici politikadan mes'ul olmak la

zım geliyor. Eğer İngilterenin ha

rekatı haricdeki hükumetlerin fi
kirlerine ve kararlarına göre ola

caksa o zaman İngiliz milleti de 
mes'ul bir millet olmaktan çıkar. 

Dans Salonunda ' ' 11 4•h ,.,,, ver,, Fakat bir müddet sonra yine 

... ~ 
- - ~-...----~----- . -·-:---- -~ 

j Meraklı Şeyleri HÔK BOŞ 8İR HAPİSHANE 

/}.._ merlkada, Mişll'an e7alettnın l•••••••••m:aı••••••••••••••••••ı•••••••••••••••-""' [.e.\ Sakervll şehrlııdo pek eski bir 

Ş U 8 H E! hapishane vardır. 
Son senelerde, Şikal'onun en azılı 

gangsterlerinden üç yüzü burada mah
pus buhınuyordu. 

Mahkürnlardan biri idam olunacafı 
gün h•ıılshaoenln kuleslııe siyah bir 
bayrak çekilirdi. 

Şehir balkı, bir sabah k alede beyu 
bir bayrak a-örmüşler: 

- Bu beyaz bayrak neye ali m e&f. 
Diye btrJbJrlerine sormata başlamış

lar. Az sonra bunun sebebi anl.aşıl.m.ış: 

Hapishane müdürü, hapishanede 
m ahpus kalmadığuiı halka bildirmek 
için beyaz bayrak çekmiş .. , 

Dandan Sakervll,de serseri, hırsu 

ve cant kalma.dıfına h ükmetmey inbi. 
Mahkllmlar, daha modern bir hapis
haneye naklolunmuşlar~ 

A80NE 8EDELİ MUKABİLİ 

Amerikan gazetelerinden biri, abo
nelerinin sayıswı arttırmak Jçln bir 

eare düşünür ve şu 113.nı neşreder: 

«OkuyucuJarımı.zdan abone olmak ar
zu edenler, abone bedeli mukablll o
larak sattıkları veya yaptıkları ıeylerl 
gönderebilirler.• 

Aradan iki gün geçer, büyük bil' san
dıkla beraber şu mektub gelir: «Sayın 
bay müdür, gazetenizin pek eski oku
yucularınızdanun. Abonelerinlz meya
nına dahil olmak istiyorum. Abone 
bedell mnkabill, blzza& yaphğım ,eyi 
gönderiyorum. İ(lerlslnde çok rahat e
deceğınb;I! eminim. Gelecek sene, abo
nemi t.lJ:Plemek için blr tane daha 
göndereccğml .Bu suretle bütün aiJe
nlztn, hatta muharrlrlertnt:ıin ihttyao
larını temin edeceğim .. Saygllarımla.• 
Sandık açılınca içinden ne çıksa 

iyi?. CiJiilı mükemmel bir tabut! .. -

KİYEL KANAL! 

Şimal ve Baltık denizlerini birleşti
ren uKiyeJ ka.nah:t Almanyadadır. Son 
zamanlarda., en büyük gemilerin gcçe
blJmesJ için, gcnlşJetUmesine karar 
verilmiştir. 

Kiyel kanalı. 1887 - 1895 senef'lri 
arasında inşa edilmiştir. İlk def:ı. 1914 
de genişletjtmiştlr. 

1938 senesinde Ktyel kanalından ge
çen gemUerln sayısı 33,530; tonilıi.tosu 

da 22,G00,000 dlr. 

MUAŞERET ADA8LARI 

EIU sene evvel, yani 1888 de, geno 
bir kız, yaşlı kadınlarla kiğıd oynıya
mazdı. Bir dördüncü buJwımaz da. ıs

rar ederlerse o başka ... 
Salonlarda, duvarlara asllı 'ablolara, 

masaların üzerindeki san'at eserlerine 
dikkalle bakmak ayıp sayıhrdt. 

Kadınlar, doğuran ahbablarını bir 
hafta, erkekler de bir ay sonr:\ ziya
ret ve tebrik ederlerdi. 

Erkek ve kadın atla gezmiye eıktı
lar mı erkek kadının solunda gJder ve 
kat.'iyyen önüne ceemezdl, 

Sayfiyelerde bulunan dostları ziya
rete ghlildiğl, birkaç ırün kahdı mı hiz
metçilere bir mikl.ar bahşiş vermek a~ 
dettl. Bu hizmetçilerin ellerine veril
mez. odada ocağın bJr köşesine bırak.ı
lırdı. 

Düğün ve saire için gönderilen da
vetiyelerin zarftan kırmızı ba.lmumu 
lle mühürlenirdi. 

Bir k:ıdın, tesadüf ettiği bir erkeğe 
yol soramazdı. 

ır ev .. l:lir oda .. 
Bu oda, iyi döşenmiş, zen
gin ve kübik mobilyeli... 

Ev büyük .. Her taraf dayalı dö
şeli.. Fakat, şu anda ıçinde kim -
seler yok .. Ses yok.. 

1 
Yalnız, bu odada .. Bir kadın ve 

bir erkek ... 
İnce .. Narin .. Genç .. G:izeJ.. Süz· 

gün yüzlü, uçuk benizli bir ka -
dın ... 

Erkek, iyi giyinm1ş, süsüne di.iş
kün bir kadın gibi Sdçları dikkat
le taranmış, uzun boylu, genç, ya
kışıklı .. Bir aktör, bir Jön prömiye 
gibi jestler yaparak konuşuyor .. 
Sözlerinde ikna edic' bir kudret 
var .. 

Kadın; asabi, hırçın .. Bu halini 
belli etmemeğe çalıştığı ve kendi 
kendile mücadele ettiği anlaşıiı -
yor ... 

Erkek, sigarasını tellendiriyor 
ve genç kadını ikna edememek -
ten mütevellid sakin bir asabiyet, 
daha doğrusu biraz da haklı bir 
protesto ile: 

- Doğrusu çok haksızsın .. 

• • 
1 Yazan: RECAİ SAN~ 
eşey. daha doğrusu <şeyler• ;ç!P 
üzüldüğüme kaniim. . , 

- Ben de sana bir türlü lı~ 
kati anlatamamaktan müteVeJli 
bir üzüntü ' içindeyim... 1 

- Tuhaf! Niçin üzülüyors~~. 
bir kadının kocasına bu babiS , 
hesab sormak en tabii hakl3'."~ r 
dan değil midir? .. Bunda telaŞ 1, 
decek ne var? Şimdiye kadar l>1l 
!anmadığım bir hakkı kultaı:ıı1U' 
rum işte... t' 

- Seni, bu hakkını kuUanJ'.ll81~ 
tan men eden ben değilim .. :E{a 

çok geç kaldığını söyledim ... 
- Geç mi? 

91 
- Hayır yani şirodiye kB~ . 

bir takım a~ılsız şüphelerle rıı~ 
cadele etmez, sorar, hakikati öğ' 
renir, müsterih olabiiirdin de ' 

" mek istiyorum ... 
(Devamı 7 inci sayfadılj_,. 

- Tabı!... !nsan ıcarısına acı 
maz mı? .. 

- Ne büyük tezad! Şimdi cşüp
he zalim bir kurddur!> diyorsun .. 
Arkasından da bana acıdığını söy
lüyorsun.. Karısına acıyan bir 
koca, onu, kendi ellcrile o kur
dun ağzına atar mıydı? .. 

- Yfr,e beni haksız yere itham 
ediyorsun. 

- Ne haksızım, ne itham edi
yorum, hakikatten bahsediyorum .. 

- Sende bir takım şüpheler ha
sıl olmasına _ ne suretle sebe)'ı ol
duğumu söyler misin? 

- Aklı başında bir kadın_ı mut
laka şüphelendiren hareketlerin
'le ... 

- Ne gibi hareketler?.. Bana 
şimdiye kadar böyle bir şeyden 
bahsetmedin? .. 

A nka ra Ra dyosll 
BUGtıx 

18,30 Program, 
18,35 Müzik (Oda mfuıli! - Pi). 
19 Konuşma (Türkiye postası) . 

19,15 Türk müziği (Fasıl beyelO• 
Tahsin Karakuş ve arkııda.şları. 

Hakkı Derman, Eşref Kadri, sasıı' 
Gür, HamdJ Tokay, Basri Üfler. 

20 Ajans. meteoroloji haberleri, fi' 
raat borsası (flat). 

20,15 Türk mllziğl. 
Çalanlar: Vecihe, Reşel Erer, ıı.ııf"' 

Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar: 1'-Iuzaffer İl.kar, SafifCI 

Tokay. 
1- Buselik peşrevi. 
2- İtrı buselik makamında beSIO ' 

Her gördüğü. 
3- Şakir atanın - 8usellk mali• ' 

mında şarkı - Sünbüllstan etme el ' 
raf L 

4- Jl.eşat Erer - Keman takslJ!Jı 
5-- İshakuı - Buselik makaınıodt 

şarkt - Gönül vermez. 
6- W Selim - Buselik makamJl'ı!J 

şarkı - Bir pür cefa. 
'1- Buseıtk saz sema.isi. 
8- Neşetkarm - Mahur .. rkı - GÖ' 

cendlm ben sana. 
9- Faizenin - NJhavend ıarkı • Jtd 

&en geldin Çerkeşden. 
10- Sadettin Kaynagın - Nlha>"eııl 

şarkı - Kirpiklerinin g-ölgeal. 
21- Memleket saat ayan. 
.\ll Konuşma (Hukuk ilmi ~aıoı

kurumu). 
21,15 Esham, tahvilat, kanıblyO • 

nukut borsası (flat). 

21,25 Neş'ell ı>lfiklar - R. 
21,30 Müzik (Radyo orkestrası - ştfı 

o maliye nazırının dahil bulun -

duğu hükumet Lehistan ile müza
kereye girişerek Lehliler taarru -

za uğrarlarsa onlara yardımı ka

bul etmiştir. Bu değişiklik bir -
denbire nereden gelmiştir?. Çün

ki.i arada geçen zaman zarfında 

İngiliz halkının duyguları kendini 

göstermiştir. Çünki.i İngiliz halkı 

Almanyaya karşı infial gösterdi. 

Bugün İngiliz halkı istiyor ki İn

gi<tere hi.ikumetı Almanyaya kar

şı harbe girecek kadar sağlam gö

rünsün. Almanlar Prağa girdik -
tenberi bu böyledir. 

, . ' 
Yarın matinelerden itibaren 

- Nede? .. 
-- Benden şüphelenmekte ... 

- Evet, her zaman seni endişe
lerimden haberdar etmeği, sana, 
asabi bir halet içinde bir takım 
sorgular sormağı, onlara, mutla
ka, yüzde yüz, yalan, uydurma 
cevablar alınağı ve en acısı bu ve
rilen ce;rab \ara, uydurulan yalan
lara inanmağı veya, h 'ç olmazsa, 
inanır gibi görünmeği gendime, 
kandınlığıma yakıştıramam .. 

Praetorius). 
22.30 Müzik (opera aryaları - Pi)• 
23 l\Iüztk ( Cazband - Pi), 

8 i.r İtalyan mecmuasından yu karıki r esmi altındaki yazı ile bir
likte alıyoruz: •Berlin - Roma mihverinin kuvveti yalnız politi
ka sahalarında tecelli etmiy or, her iki milleitn fcrdleri arasın-

da da kaynaşma halin1le gösteriyor . . Berlindeki Opera tiyatrosunda 

geçenlerde Almanyayı ziyaret eden İtalyan gençleri, Alman kızları ile 
işte böyle eğlendiler ve iki memleket birliğine canlı bir misal oldular• 

Bu kadar yakınlık her iki mil Jetin güttükleri ırk nazariyoelerine 
salan za.-ar vermesin!. 

. 

İngiltere hükumeti efkarı umu
miyeyi yoklıyarak harici politi -

kasını tanzim ediyor, ona göre ha

zırlanıyor. O halde aceleye de lü

zum görmüyor demektir. Muhak

kak olan şudur ki taarruz edenlere 
karşı İngiliz efkarı umumiyesinin 

infiali gittikçe artmaktadır. Bu 
noktayı unutmamak lazım. 

Sabahleyin erkenden doktorun karşısına 

çıkmalı, ödevim'zi ne büyük lıir ciddilikle yaptı
ğımızı göstermeliyiz. YOS 

Şehzadebaş1 FERAH 
Sinemasında 

Tenzilatlı bayanlar 
ve gecesi 

günü 

N [ Ş'[ YA 6 M U R U 
RAY VENTURA Cazının 

iştirakile büyük fi lm 
DOKTOR SOKRA T 

POL MUNİ Heyecan 
ve dehşttler filmi -

- Bilakis çok haklı~·ım! 
- Neden? .. 
- Bu benim tek, biricik hak -

kım .. Zaten fazla birşey elimden 
gelmiyor ki.. Sadece şüphelen -
mek ... O kadar .. . 

- Daha ne olacak? .. Şi.iphe; tıp
. kı bir ağaç kurdu gibi, insanı ke
mire kemire yiyip eriten bir kurd
dur .. Zalim bir kurd .. Seni ondan 
kurtarmak istiyorum ... 1 - Kurtarmak mı istiyorsun? De
mek bana acıyorsun? .. 

Fena mı? .. İçimde beni yiyip, 
kemiren kurdla beraber. seni, söz
lerimle mütemadi iz'açlarımla yi
yip, kemirmediğirne fena mı 

ettim? .. 
- Şüphesiz bu bir kadın için 

takdire değer bir mezıyettir. Fa
kat, biraz da kendini düşünmeliy
din .. Bunca zaman, bir chlç!. için 
üzülüp harab olmak çok acı bir 
şey ... 

- Bir hiç mi?.. Ben hala, bir 

A 
- Ne varmış? .. 
Hizmetçi: 
- Bilmiyorum!. 
Diye bu soruyu karşıladı. Güney kendi ken

disine: 
Ve iki arkc.daş, yeni işlerinden meıı.nun böy

lece konuşa konuşa tramvay sahaulığında gidiyor
lardı. Fakat, Şe~ef: 

- Amma da güzel kadın ... ___ 1 _____ No. 1~4 -----Yazan: ETEM İZZET BENİCE-------
- Doktoı böyle şey iştemezdi. Bu da bu saba-

hın doğuşu olacak! 
Demeğı hiç ağzındruı, düşiirmüvordu! 

Ertesi sabahtı • 
Doktor erhn kalktı! 
Güney uyuyordu. 

ERTESİ SABAH 

Doktor giyindi, kahvaltı etti, Mar:ka'ya. 
Güney uyanınca bana telefon etsin .. 
Diye evden çıktı. Kapıdan çıkarken düştiniı -

yordu: 
- Karımı uyandırmadım. 

Bakalım bugün bir yere çıkacak mı?. 
Hiçbir şeyden haberi yok! 
Adamlarım çalışıyor .. 

Artık, bu il:i hafiyem varken meselt yok. Gü
ney nereye adımını atsa ben bileceği-n! 

Bu izlemeleri ona hiç belli etme.-neliyim. 

Nesi var nesi yok, bensiz neler yapıyor, her 

şey birkaç gün içinde ortaya çıkar: 
Kendisinde" şüphe etmiyorum amma, bir ke

re de büylelikle onu sınamak, iyice güven bulmak 
istiyorum! 

Bütün bu düşünceler içind~ sokağo çıkmıştı. 
İlk önce kendisini Şeref kraşıladı: 

- Bayım buradayız. 

Doktor haf!yelerini böyle sabah s~bah karşı
sında görünce sevindi ve bu sevincini sırıtan ya
nakları dışarıya vurdu. Söyliyecek lat bulamadı: 

- Daha çok erken. Saat yedi. Ben en geç se
kizde yurtta bulunurum. Onun için bu kadar er
ken sokağa çıkarım. Fakat, iyi ettiniz. İşte özeni 
severim. 

Diye bir ş~yler söyledi, sonra sıkı sıkı tenbih 
etti: 
- Her akşam gelirkm sizi Harbiye istasyonunda 

bulmak, raporlarınızı almak isterım. Ge vakit ve-

receğiniz rapor olursa telefonla söylersiniz. La -
kırdıya başlarken doktor hasta var dtyiniz, ben 
anlarım! 

Şeref: 

- Başüstüne .. 
Dedi. Sadık da bu sözlere baş salladı ve birl

birlerinden ayn'.dılar. Doktor yurda, onlar iş ba· 
şına! .. 

Güney uyandı. 

Banyosunu aldı. 

Tuvaletini yaptı! 
Kah\'altı etmedi. 
Marika: 

ÖC.LE ÜZERİ 

- Doktor giderken telefonla kendisini arama
nızı söylemişti.. 

Derken telefonu açtı 

- Alo .. 

- Benim .. Güney!. 
Doktor şendi: 
- Naıslsın karıcığım? 

- İyiyim. 
- Yeni mi kalktın?. 

- Epey oluyor. Niye telefon etmemi tenbih 
ettin? 

- Hiçbir şey için değil. Sabahley!n seni gör 
medim. Uyandırmak da istemedim. Hiç olmazsa 
telefondan sesini alır, o kadarla kendımi avutu -
rum diye düşündüm! 

Bu cümlelerle başlıyan konuşmaları belki ya
rım saat sürdü. Güney de şendi. Tatlı, bayıltıcı, 

arada bir alaylı konuşur·· 1calbi kamçılıyan kah
l<ahalarını savuru rd 

23,45 - 24 Son aJans haberleri 
YARIN 

12,30 Program. 
12,35 Türk mfuılğl. 
ÇalanJar: Fa.hlre Fersan. Refik Fer .. 

san , Kemaı NJyazl Seyhun, Zühtü nat• 
dakoğ-lu. 

Okuyan: M üzeyyen Senar. 
1- B icazkir peşrevi. 

2- Lem'lnln - Wcazkiir şarkı - S•" 
aşkımı canlandıran. 

3- Suphl Zlyan m - W cazkiir şarıı:ı· 
Ehil zevkin. 

4- Kem•! Niyazi Seyhun - KenıeO' 

"" taksimi . 
5- Şükrünün - Muhan er prkl • 

Yadında. o sevdalı yeşiL 
6- Sadetıln Kaynak - MalıaJ'J'el 

farkı - Sürmeyi göz öldürür • 
7- Saliibattlnin - Malıaner şarl<I' 

Gökler perisi sibL 
13 Memleket sa.at ayan , aJans .,e 

meteoroloji haberler l 
13,15 - 14 Müzik (Riyaseti cunıJıof 

bandosu - Şer: İhsan Künçer). 

1357 Hicri 
Sefer 

28 

1355 Rum! 
Nisan 

s 
1939, Ay 4, Gün 108, Kasım 182 

18 Nisan SALI 

Vakitler Vaaatl Ezan! 

--- ıa. da. • • . el. 

Güneş s 17 10 25 

Öğle 12 14 s 23 

İkin dl ıs 59 9 05 

Akşam 18 52 12 00 

Yatsı 20 28 1 38 
İms 
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· 1 İstanbulun İçinden 1 1 
ŞAKA Arnavud Kralicesinin 

' 
1 

Küçük Kumarbazlar 
ile Nasıl Konuştum?. 

Al\1MA DA İŞ HA!. 

W 
aşlı bir yolcu, kompartı • 
manlardan birinin köşesine 
çekilmiş, uyukluyor. Arada 

bir elini kaldırıyor, sanki burnu
na ık<ı,nan bir sineği kovmak isti
yormuş gibi harekette bulunuyor, 
sonra yine horlamasına devam 
ediyor. 

Aşk Macerası 
Şimdi Lohusa Yatağında Yatan Kraliçe Jeraldin 

Kral Zogo İle Nasıl Tanışmıştı 

Bu Hastalığa Tutulanlar, Daha 
Ziyade Zengin Çocuklarıdır .. 

Bu; karşısındaki yolcunun si -
nirlerini tahrik ediyor. Yavaşça 

omuzuna dokunuyor, ve soruyor: 
- l-ıiçi'ı böyle yapıyorsunuz?. 
- Vakit geçirmek için ... Ken-

di kendime gülünçlü hikayeler an
latıyorum. Hikaye bitince, bunu 
bildiğimin farkına varıyorum. 

Adam sende diye elimi sallıyorum! 

• ki günlük löhu-1 sa yatağından 
kaldırılarak, bir 

hasta otomobili i· 
le Yunanistanda 
Larisaya getirilen 
Arnwud Krali -

çesi Jeraldin sıhhi 

vaziyeti bundan 
bir t'l'üddet evvel 
ve'.ınwt. kesbet • 
miş, hararet de -

recesi kırka yük
selmişti. Fakat Yu
nan Kralı Yorgi
nin Kraliçenin te
davisıne gönder
diği Yıınanista • 

nın en maruf ve
lil.diye mütehas -
sıslarında-n üç 

doktorun gayretli 
müdavatı sayesin
de, Kraliçe Jeral -
din şimdi tehlike
yiatlatmış bu • 
lunnıaktadır. 

~'•''>::,"' ,,,. ""' 1,..,,, ... , olmuştu. Bir aralık ha> atını ken
disi kazanmak için steno daktilo 
kurslarına devam etti.. 

Günlerden bir gün teyzesi, J e
raldin'i baloya götürdü. O gece 
Kral Zogonun hemşire!eri Pren -
ses Sadiye ve Ruhiye de baloda 

bulunuyorlardı. Jeraldi'nin güzel 
!iğini asil tavırlarını ve zekasını 
beğenen prensesler, bır münase -

betle kontesle konuşmuşlar ve 
kendisinden bir fotografını almış
lardır. 

[ İSRENJ)~az:~ERTELLİ 1 

Geçen ak~am Osman bey ci
varından geçerken, bir ga

k zinonun kapısı önünde bir 
b alabalık gördüm .. durdum. İri 
k0Ylu, orta yaşlı bir adam, on se-
ız Yaşlarında bir gencin kulağın· 

~an. Yakalamış, sürükliyerek gö • 
Uruyordu. Sokuldum.. Çocuğun 
Yaygarası kıılaklarır!'l tırmaladıı 

- Polıs yok mu?. Polis .. Polis .. 
Yanımdakilere sordum: 
- Ne var? Ne olmuş?. 

i .Çocuğu tanıyan yaşlı bir adam, 
Çını çekerek cevab verdi: 
- Kuru gürültü, bayım! Kuiak 

~erıneyin ... Ben o haylazı da b~-
asını da çok iyi t<aıırım. Daha lı

seyi bitirmedi. Her sPne döne -
rek sınıf geçmiyor Yaşına başına 
bakmadan, babasındu:ı. anasın 
dan aldığı parayı kun:ara veriyor. 
liayretıe sordum: 
- Ne diyorsunuz? Bu yaşta bir 

Çocuk kumar mı oynuyor? 
-Evet. İşte nihayet babası ku

llı.ar başında yakaladı .. Kulağın • 
dan çekerek eve götürüyor. 

Biraz sonra gürültü kesildi... 
lealabalık dağıldı ... Baba oğul yan 
Sokaklardan birine saptılar ve or
tadan kayboldular. 

O akşamdanberi, gazinolarda 
0 Yun oynıyan gençlere rasladıkça 
Uzaktan tecessüs ediyorum. İşte 
§ıtndi, sağımda solumda tavla oy
nıyan gençlerin arasındayim. Cu
llı.artesi ... Öğleden sonra ... Mek
tebler paydos olmuş. Etrafımda 
0Yun oynıyanların hepsi de mek
tebJi 

. Aradan yarım saat bile geçme
dı. Sağımdaki oyunculardan biri 
hıddelli bir tavırla arkadaşına 
döndü: 

- y;rmi beş kuruşum vardı ... 
leaybettim. Duble oynadık ... Tek
rar kaybettim. Çocuğa hakkını 
Vermezsem, bana batakçı diye • 
Cek. Yarın ödemek üzere yarım li
ra <idünç verir misin bana?. 

Sert ve alaycı bir ses cevab ver
di: 

B - Paran yoksa oynamasaydın .. 
lı en ıki yıldanbcri hiç kimseye 
0rçlanmadım ... Ne borç alırım, 

ne de borç veririm. 
.. Alacaklılar gürültü çıkardı. Kü

fuk oyuncular birbirlerine girdi
er. Gazino sahibi, polisin mü -

dahalesine meydan vermeden da
vayı halletti.. Dağıldılar. 
b Arkalarından çıktım .. Para kay

eden gencin yanına sokuldum: 
t -:--- Hiç şansınız yokmuş bugün .. 
kı Partide de kaybettiniz! 
Yüzüme hayretle baktı: 
- .Siz de seyirci miydiniz? 

- Evet. Sizi seyrediyordum. 
t· - Körolası şans bugün de sem 
~ın; uğramadı. Babamdan güç -

la koparabildiğim sinema para
sını da tavlada kaybettim. 
r ·Hir dost gibi, yavaş yavaş yü
Uyerek konuşuyoruz: 
- Çoktanberi oyunuyor musu

llUz?. 

- Bir sene kadar var. 

t - Kumar çok fena bir hastalık
ır. İnsan bu hastalıktan yakası

ı:u "l 0 ünciye kadar ikurtaramaz. 
d - Yirmi beş kuruşla oynuyor-

uk. 13ı; da kumar mıdır?. 

1
. - Yırmi beş kuruşla yirmi beş 
ıranın farkı var mı?. Bugün yir
rnı beş t<:uruşu bile güçlükle teda
rık ett'.. . . 

ıgınızı söylüyorsunuz. Ya-
rın y· . b ırmı eş lirayı kolaylıkla ka-
zandığınız zaman, bu iptila sizi 
llıahved~bilir! 

Gozü'l!ün içine dikkatle baktı: 
- Ben çocuk değilim... Bana 

nasih t · . "" mı vcrıyorsunuz? 

Delikanlının gözleri b;rdenbi -
re donn ı ıiştü.. Cevab vermeme 

KARŞILIKLI TEBRİK 

Salamon büyük bir fabri1'a te
sisine muvaffak olmuştu. Ke.ıdi -
sini tebrik edenler a•asında eski 
dostu Mişon da vardı. 'Gzerina~ 
kocaman bir domuz resmi bulu • 
nan bir kartpostal gönderm~tL 
Salomon buna, kendi resmını 

göndermekle mukabele etti. 
İki ahbab, bir hafta sonra köp

rüde karşılaştılar. Mişon, Sala -
mon'a teşekkür etti: 

Bir masa başında tatlı bir parti - Tebrikime, bir fotografını gön
dermekle mukabele ettiğine çok 
memnun oldum. Teşekkür ederim 

3alamon, müstehzi bir gülüşle 
cevab verdi: 

meydan kalmadı. Hızla yanımdan 
ayrıldı. 

Dün iki mektebli genç, bir ki
tab hakkında malumat almak ü
zere matbaada beni görmeğe gel
mişlerdi. Onlara icab eden malu
matı verdikten sonra, yukarıdaki 
hadiseden bahsederek, kendilerile 
küçük hir hasbihal yaptım. 

- Vazifemdi ... Tebrik için res
mini göndermek lutfunda bulu -
nan bir dostuma ancak resmimi 
göndermekle mukabele edebilir
dim ... 

NE DOCRU ... Bu şuurlu ve uzağı çok iyi gö
ren gençlerdenbiri bana cevab 
verdi: 

ten başımızı kaldırdığımız yok. 
Gün olur ki, iki arkadaş, birbiri -
mizle konuşmak fırsatını bile bu
lamayız. Ayda bir kere sinemaya 
bile gitmeğe vakit ayıramıyoruz. 
Maamafih, bu perakende ve o.. 
yuna düşkün gençleri de kumar 
iptilasından kurtarmak ve koru
malı lazımdır. Ne yapalım? Umu
mi eğlence ve gezecek yer !erimiz 
yok. Bir semtten öbür semte git
mek için bile en aşağı tramvay 
parası vermek mecburiyeti var -
dır. Halkevlerinin salonlatı ma
alesef gençleri oyalıyacak, daha 
açık bir tabirle eğlendirecek şe
kilde hazırlanmamış. Akşama ka
dar, bir mengene içinde kısılıp 
kalmış gibi, duran ve işlemez bir 

------ -
- Hakkınız var! Bazı gazino

larda oyunla başlayıp ucu ku -
mara dayanan bir takım çocuklar 
kendilerini bu hastalığa kaptır -
mışlar. Fakat ,inanınız ki, bu kü
çük kumarbazlar, leşkilatlanmıı; 

Türk gençliği haricinde kalan kim
selerdir. Biz Üniversiteliler, ders- (Devamı 7 inci sayfada) 

Sevgi iı.sanları Bazan 
Ç ı ldırtıy o r 

İsveç Kralı Güstav Adolfuı1 
Kızı da Bunlardan Biridir 

•ı sveç Kralı Güstav Adolf, bir 
erkek evliıd isUyordu. Fakat 
bir kızı oldu. Öyle garib bir 

kız ki, büyüdükçe erkek çocuğa 
benziyordu. 

Güslav Adolf, altı sene sonra, 
Lutzen meydan muharebesinde 
yaralandı, öldü (1632). 

İsveçliler, müstakbel kraliçe 
Kristin'in tahsil ve terbiyesini Ü

zerlerine aldılar. 
Bu sırada komşularile ihtilaf 

halinde idiler. Kuvvetli bir hü -
kümdara ihtiyaçları vardı. Kris
tin'i cesur bir erkek, malumatlı 
bir kadın olarak büyüttüler. 

Kristin iktidar mevkiine geçti
ği zaman on sekiz yaşında idi. Gü
zel değildi. Sırtında yarım bir 
kanburu vardı. Ayağının bir i de 
hafifce topallıyordu. Fakat çok 
şirin, çok sevimli idi. Daima er
kek elbisesi ile geziyordu. İyi ata 
biniyordu. Usta bir nişancı idi. 
Havada uçan kuşları vuruyordu. 
.Sonra, sekiz lisan biliyordu. Yu
nancaya ve Yunan felsefesine de 
3.şina idi. 

Kristin, ilmi ve fazlı ile Avrupa 
hükümdarları arasında büyük bir 
şöhret kazanmıştı. 

Bu sırada, güzel, yakışıklı, şen 
ve şakrak bir Fransız doktoriie, 
Burdöle ile tanıştı. İlimden, fel
sefeden vazgeçti. Artık Kraliçe 
gülüyor, oynuyor, eğleniyor, ha
zan kendini bilemiyecek derecede 
içiyor, sarhoş oluyor. Sarhoş olun
ca da ne yaptığın bilmiyordu. Mil
letin münasib gördüğü prensler
le evlenmeyi reddediyordu. Re -
zalet gittikçe büyüdü. 

Devlet hazinesi boşaldı. Niha -
yet, Kristin terki saltanata razı 

oldu. Fakat, 500,000 lira tahsisat 
bağlanmayı unutmamak şartile ... 

Bir zamanlar ilmi ve fazlı ile 
b ütün Avrupanın takdinn: kaza-

Kraliçe Kristln 

nan bu kraliçe artık delılikleri i 
cihanı hayrete düşürüyordu. 

İııüsprükde dinini değiştirdi. 
Katolik oldu. Romaya yerleştL 

Çok dağdağalı bir hayat geçirdi. 
Sonra Fransaya gitti. Halk kendi
ni seviyor, garabetlerini hoş görü
yordu. Fakat, 1657 son teşrininde, 
adamlarından üçüne, nedimi Mo -
naldeş'i öldürtmesi umumi bir nef
ret uyandırdı. 

Monaldeş, ihtimal ihanet etmiş 
ve cezaya !iiyık olmuştu. Kraliçe
nin ayaklarına kapandı, yalvardı, 
yakardı, çocuk gibi ağladı, fakat 
o, birşey söylemeden ve affetme
den çekildi. 

Bu vak'a üzerine Kristin'i Ro
madan çıkardılar. Parası kalma
mıştı. İsveç hükumeti tahsisatını 
kesmişti. İki d1'fa tahtını ele ge
çırmcğe teşebbüs etti. Almar.ya 
imparatorundan 20,000 asker isledi. 
Pomcraniyi İsveçlilerden zaplet
mek niyetinde idi. Bir aralık Po
lonya kraliçesi olmak hulvasıııa 

dü~tü. Bu da boşa ç·ktı. Nihayet 
ihtiyarladı , sefalet içinde öldü. 

- Dünyada en güç şey nedir? 
- Ne olacak söz!. 
- Söz mü?. 
- Evet, anlaması da, anlatma-

sı da güçtür. 

ACABA HANGİSİ? .. 

Macid yenı evlenmişti. Uzun 
müddet görmediği bir ahbabla 
karşılaştı. 

Ahbabı, hararetle elini sıktı, 

tebrik etti: 
- Evlendiğini duydum. Tebrik 

ederim. Mes'udsun değil mi? ... 
Macid, esefli esefli başını sal -

!adı: 

- Mes'ud olan karım. Ben de 
sade ev lendim ... 

Mareşa l 
sizi 

Görecek 
Meşhur K und uracı 
Batanın Korkusu 

Ç 
ekoslovakyanın inhidamın

dan sonra yeni yeni şeyler 
işitiyoruz. Bu inhidam es

nasında meşhur Çekoslovak kun
dura fabrikası sahıbi Bata'nın bü
yük bir rol oynadığı anlaşılıyor. 

Bata Moravyadaki Zlın şehrin
de 1934 de bir tayyareden düşerek 
ölen kardeşi Tomas'la birlikte bü
tün dünyaya kundura temin ede
bilecek muazzam bir fabrika şeh

ri kurmuşlardı. Büyük fikirler 
peşinde koşan Bata Benes'in isti
fasından sonra, Cumhurreisliğine 
namzedliğini koymak niyetinde 
bile bulunmuştu. 

Alman orduları yaklaşınca, hu
susi tayyarelerinden birile kaçtı 

ve Avrupadaki şubelerini teftiş 

maksadile şöyle bir dolaştıktan 
sonra, gelip Yugosl.avyaya yer
leşmek istiyordu. 

Belgrad tayyare meydanına in
diği zaman, Alman sefarethanesi
nin bir katibi ile iki adam yanına 
yaklaştılar: 

- Biz, Berlinden geliyor uz, de
diler. Mareşal Göring şahsan si
zinle görüşmek istiyoruz. 

Bata tereddüd etti ve nihayet 
Berline gitmek mecburiyetinde 
kaldı. Esplanad otelinde kendisi
ne mükellef bir daire hazırladılar. 
Berline geldiğinin ertesi günü Hit
ler'le gizli bir mülakatta bulun
du. Anlaş•ldığına göre Hitler ken
disine şunları söylemiş olacak: 

- Siz yine Zlinde kalacaksınız. 
Bu iş i sizden başkası idare ede-

Prensesler bu fotografı Kral 
Zogoya göstermişler ve J eraldin -

den stayişle bahsetmişlerdir. Bir 
gün genç kontes daktilo kursuna 

gitmeğe hazırlanırken, kapıda l/ 
otomobil kendisini bekliyordu. Ha 
ber verdiler: 

- Kral Zogo sizinle görüşmek 
istiyor. 

Yunan hükume
ti, Kro.l Zogoya 
Golos üzerinden 
Selaniğe gelme -
sini riı!n etmişti. 

Fakat Kraliçenin 
hastaiığı üzerine 

Arrnıvudluğun eski bedbaht Kraliçesi Jeraldin 

Fotografını gören Kral Jeral -
din'e aşık olmuştu. Ve otomobil 
Tiranadoğru yola çıktı. Kral müs 

takbel karısını sarayın kapısında 
karşıladı. Kırk yaşınd?.n fazla o
lan Kral, ancak otuz yaşlarında 

görünüyordu. J eraldin de 22 ya

şında olduğu halde on sekiz yaşın 
da görünüyordu. Bu ilk görüşme 
esnasında iki kalb birleşiverdi. 

Ondan sonra da malum şekilde 

nişan ve düğün yapıldı. İtalya Ha 
riciye Nazırı Kont Ciyano ile Kra 

!içenin amcası Kon Aponinin Kra · 
lın şahidi idiler. 

Kral ve maiyeti Lris.1da kalmağa 
mecbur olmuşlardır. ı-:ral, Anka
ra müsaade ettiği takdirde, Kra -
!içenin iyileşmesini müteakıb Tür
kiyede ikamet arzusunu izhar et
miş ve bu maksadla Türkiye hü
kumetine de müracaatte bulun -

muştur. 

Avrupa gazeteleri bu münase -
betle Kontes Jeraldin'in Kral Zo· 
go ile nasıl tanqtığmı anlatıyor • 

!ar. 
Jeraldin'in babası Jol Aponi 

Avusturya • Macaris~an İmpa • 
ratoru Fransaya Jozefin baş 
mabeyincisi idi. Amrrlkalı güzel 
bir kadınla evlcnmiştı. Bu kadın

zın zekasına ve güzelliğine hay -
randı. 

Fakat bir gün annesi Fransız 

miralayı Giro ile evlerdiği zaman, 
Jeraldin bu izdivac:ı isyan etti. 
Memleketine dönmeğe karar ver

di. Fakat parası yoktu. R emşire
sini kandırdı. Her ikisı bırlikte ya· 

ya olarak Macaristan yolunu tut
tular. Fakat İtalyan hudu~unda 

yakalanarak anneleri•ı~ iadP. e -
dildiler. 

Nihayet bir gün J Praldin, Ma
caristanda, t~yzesinin yanına dön
mek için müsaade aldı. Artık Je
raldin göz alıcı güzel bir genç kız 

Veliahd 5 nisanda doğmuştu . 

Kraliçenin annesi Madam Giro 
ve kocası miralay Jiro da 21 mart 

ta Nisten Tirana gelmişler ve be 
raberlerinde bir de çocuk için bir 
mürebbiye gotirmişlerdl 

Fakat 6 nisanda İtalyanlar ül

timatomu d~yadılar. Şimdi bü -

tün dünya Kraliçenin iyileşme -

sini, bir fieri halinde haşlıyan bu 
aşk romanımn bir dramla netice
lenmemesini arzu ediyor. 

dan iki kız. birisi erke!< olmak ü- ============================ 

Annabella Bir Aşk 
İzdivacı Yaptı 

Şimdi Balayını Geçirmek Üzere 
Seyyahate Çıktılar 

zere üç çocuğu doğmuştu: Jeraldin, 
Virjina ve Gyula! 

Jeraldin, babası 192.:. yılında öl
düğü zaman 8 yaşında idi. Dul ka
lan anneleri çocuklarırı alarak 
Fransaya, Kotdazür'e yerleşti. Je
raldi'nin ilk çocukluğu Kan şeh
rinde geçmiştir. Herk~~ küçük kı-
=- -

Hastahanede 
Bedava 

Y atınanın Usulü 
Londra hastanelerınden birine 

bir yaralı getiriliyor. Iztırab için
de kıvranan bir yaralı ... Bir ga • ı 
rajda çalı~ıyormuş. Hastaneye ver
diği ismine göre, bütün Londra ga
rajlarında tahkikat yapmışlar, ga
rajlarda bu isimde yaralanmış 

kimse olmadığını çabucak öğren
mişlerdir. 

Bir hastaneye Uzerinde cson de
rece mahremdir• yazı l ı bir mektub ' 
gelmiştir. Bu mektub yaralının 
kim olduğunu meydana çıkarın ış

tır. Meğer bu zatın şurada burada 
otomobil altında kaldığını iddia 
ederek, hastanelerde birkaç gün 
bedava yatmak ve orada yemek 
yolunu tutmuş bir serseri olduğu 
meydana çıkmıştır. Sohtek,il.r son 
muhakemesi neticesind'? 7 İngiliz 
lirasına mahkum edi:miştir. 

mez. Fabrikanız senede 42 milyon 
döviz temin ediyor. Bizim buna 
ihtiyacımız var. 

Bata : 

hakkında benden hesat> sorulmı • ' -

· ı 
ı 

j 

- Peki\18, dedi, fakat şartlar 
koştu. Geçmiş siyasi faaliyetlerim \ ı.. 

yacaktır. Yabancı memleketlerde- [}{] olivudda aylardanberi süren <ledikodu nihayet buldu: Anı 
ki borçlarımın tesviyesine müsa- Bella ve Tyron Pover evleni yorlar. 
ade edeceksiniz. Fabrikalarımın Anna Bella geçenlerde kocau Jan Müra'dan ayrıld ı. Ve se' 
ıslahında serbest bır:ıkılmalıyırn. gilisi Pover'le beraber Brezilyaya gitti. İki ay süren bir seyahattan so 

Hitler şu cevabı verdi: ra Nevyorka dönen sevimli yıldız gezetecilere kısaca şunu söylemiş: 
-Pek515., kabul! - Resmen nişanlandık, yakında evleneceğlı._ 
Ve J an Bata i şe başladı. 
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Türkiye Londra ile Olduğu Gibi 
Paris'le de Müzakerededir 

Bir Sigar aya 
iki Can 

Dün akşam Galatada bir aabı -
kalı bir sigara için Jlti ki§iyi bı· 
çakla ağır ~urette yaraladı. Vak'a 
§Öyle olmuştur: 

Kcadon Moda 

• • • • 

Eğer Çemberlayn Türkiye hakkında şimdiye 
kadar sarih birşey söylememişse, bu, Ankara ile 
Londra arasında cereyan etmekte olan görüşmele
rin, henüz kelimelerle tebellür etıirilemiyecek brr 
mevzu halinde bulunuşundan ibarettir. Bununla be
raber ortada asla bir mesele yoktur. Türkiye, Akde

niz emniyeti sistemindeki mühim mevkiini çoktan 
alınış bulıınmaktadır.• 

ANKARA VE M03KOVA İLE YAPILAN 
MÜZAKERELER 

Paris 18 (Husu.i) Paris ve Londra ile Ankara 
arasında cereyan etmekt~ olan müzakerelerin bu -
günlerde kat'i bir safhaya gireceğine muhakkak na
zarile bakılmaktadır. Diğer taraftan Sovyet Rusya 
ile müzakereler de mü"llid bir şekilde ilerlemek
tedir. 

Bugünkü diplomatik müzakn-elerin en mühim 
bir cephesini de Sovyetlerle Moskova ve Pariste 
devam eden görüşmeler teşkil ediyor. Fransız mas
lahatgüzarı dün de l\1o kovada Litvinof ile yeniden 
cörüşmii~tür. 

Mesale Yine 
Sarpa Sarıyor 

(1 inri •ahi/eden devam) 

Muhtelif suçlardan yüzden faz
la sabıkası olan Aral:> Abdülkadir 
adında azılı bir adalT', dün akşam 
Galatada birkaç meyhaneye uğrı- ı 
yarak kafayı tütsüledikten sonra • 
Kemeraltındaki kahvelerden birine 
giderek oturmuş ve orada otur -
makta olanlara sarkıntılık etme
ğe başlamıştır 

Abdülkadir bir aralık kahvede 
oturmakta olan Mura1 adında bi
rine: cUlan Mıµad bana çabuk si
gara ver• demiş, fakat Murad al
dırmamıştır. Bunun üzerine Arab 
Murada küfürler savurmağa baş- I 
lamış, Murad ve Muradın arka •

1 
daşı Kamil de mukabele edince 
hiddetinden kudurmuş bir bale 
gelen Arab Abdülkadir bıçağını j 
çekerek her ikisini de muhtelif 1 
yerlerinden yaralamıştır. Yaralı
lar Beyoğlu ha<tanesir.e kaldın - ı 

larak tedavi altına alınmışlar. ha
diseden sonr~ kaçmnlt istiyen azılı 
sabıkalı da yakalanmı~tır. 

,;., N':oriil'·. #• ~ \'.: 

l . 
İLKBAHAR MANTOLARI 

• 

işte Size Beş Zarif Model: 

(1 mci 8ahifeden detımn) 
mallndekJ belli başlı yoılan ka
payecak surette kala' ve potrelle:
den muazzam bir baılkad vücude 
getirmişlerdir. Hudui l:apanmış
tır. Şimal cephesine dr~ kaya -
hklara toplar ve mitralyözler yer
leştirilmiştir. İngiliz tarasud tay
yareleri, tehlike halindeki vazife
leri hususunda talima ı. almışlardır. 

daki Alman muhabırleri, Gene
ral Franko'nun yeni harici siya -
seti hakkında gazetelerine uzun 
uzun haberler göndermektedirler. 
Bu haberlere göre, İspanyolların 
eskldenoeri muteber olan: ·Bütün 
dünya ile harbederiz Fakat 1n -
giltere ile asla!• formülü artık u
nutulmu§ gibidir. 

Börser Zaytung şunlan yazıyor: 
•General Franko, hayatı hiçbir 

menfaati olmadığı halde bir ecne
bi devletin Cebeliittanlrı tıkama-

gibi toplanacak bir :<0nferanstan 
faydalı bir netice çık&eağını um
mamaktadırlar. Çünk;i meseleler 
çoktur ve karışıktır. Şimdiye ka
dar, bu yolda toplanan ve hiç bir 
neticeye varmadan dağılan kon -
!eranslar gö7önündedır. 

Bertin gazeteleri, Almanyamn 
Sovyetler Birliği ile bır masaya o
turmak teklifini gülün~ buluyor
lar. Amerika Cumhurreisinin tek
lili ihata çemberini tahakkuk et
tirmek yolunda bir nıaneVTa te
lfıkki edilmektedir. 

Acı Bir Ölüm 
Büyük Erkanıharbiyr reisi Ma

reşal Fevzi Çakmağın kerimesi 
Güzel San':ıtlar AkadPınisi müdü
rü Bürran Toprağln rı:Iikası Ba -
yan Ayşe Muazzez uzun zaman -
danberi müptelfı olduğu hasta -
lıktan lrurtl!lamıyarak 17 nisan 
1939 pazartesi günü akşamı saat 
22 de rahmeti rahmana kovuş -
muştur. 

1 - Çift düğmeli dra manto. 
yaka çokça geniş. Kollar düz. Ceb
ler yapıştırma. l metro 40 eninde 
kumaştan 3 metro 50 santim. 

2 - Benekli yünlü kumaştan 
düz manto. Omuzlar Roglan biçi
mi. Yakanın kenarı düz renkli bir 
kumaşla çevrili l metro 40 eninde 

Paris 
Modası 

kumaştan 2 metro 90 santim. Gar
nitör için ayni elde kumaştan 40 
santimlik bir parça yetişir. 

3 - Yünlü krepten manto. Beli 
darca. Ve düğmeli. Göğsü işleme
lerle süslü. Bu manto çok modadır. 
1 metro 40 eninde kumaştan 2 
metro 85 santim. 

4 - Yünlü manto. Yaka ve J<t' 
. ~r 

nar !ar galonla süslü. Ceblerın 
narlar; c • l metro 40 eninde k~ ' 
maştan 2 metro 50sanıiın. 

5 - Son moda şık bir ınaııtı>1 
Ac.ka tarafında yukarıdan aşağı~ 
bir dikiş vardır. 1 metı·o 40 eniJl 

kumaştan 3 metro. 

Para Çantaları Nasıl Yapılır ? İSPANYANIN cHAYATI 
SAHASI. İMİŞ 

Berlin 18 (Husust> - General 
Franko'nun yeni harlt1 sıyasetin
den bahseden gazete! ~r, İspanya -
Dın da bir chayatl salı:m. olduğu
ıııı ve bu sahanın da ç,.~JAtterılı: 
ve Tancadan ibaret b11lunduğunu 
yazmalı:tadırlar. 

MADRİDDEKİ GEdD RESMİ 
Bttlln 18 (HUBU!I) - 15 mayı> 

da .Madridde yap>lac:ılı: bliy6k ge
,ıd remı.ine Mareşal fbring, dok
tor Göbe.lıı "f'I! İtalya Harlclye Na
zın Kont Ciyanu'nun d• vet edile
eeklerl zaııaedilme~cir. 

PRENE HUDUDI.ARJNDA 
İTALY AN ASKERLER1 

Londra 18 (AA.) - Evenlng 
Staı:ıdard guetesinln gayet emin 
bir membadan aldığı kaydile ver
diği bir habere göre iki İtalyan 
dağ tabul'U daha İspanyaya gön -
derilmiftlr. 1'4asen ta: 1taıyan ta
buru Pirenelerde bulunmaktadır. 
Diğer taraftan alb Alman fır· 

):ası İtalyan İmpara1orluğunun 
muhtelif yerlerine gelmiştlr. 

ESKİ ÇAMLAR BARDAK 
ouruş 

Bedin 18 (Husus) - Burgoa -

sına artık müsaade edemez ve bu 
mıntakayı zorlıyabilecek vaziyet
tedir.• 

POLONYAYA KARŞI DİL 
DE<'.';İŞrt 

Berlin 18 (Hususi) - Gazete -
lerin Polonyaya karşı kullandık
lan lisan, fD ııon günlerde bir -
denbire değişmiştir. Gazeteler 

İtalyan gazeteleri ı-·e, Ruzveltin 
msajını üçüncü defa cumhurreis
liğine intihab edilme< maksadile, , 
zemini ona göre hazırlamak için 
atılmış bir adım teı5klı:' ediyorla.·· 

Bütün bunlardan rıkun netice 
şudur: Ruzvelt Totali1cr devlet -
]erden umduğu cevabı alamıya -
caktır 

Bayan Ayşe, memleketin güzi
de münevverlerinden bir kadındı. 
Mütefekkir Bürhan Toprakla ide
al bir çift teşkil ediyorlardı. 

Ve!atile sade muh1erem baba
smı ve kocosını dc~I. ailece ken
dilerini bütün sevenleri eleme dü
şürmüştür. Allahtan kendisine 
rahmet diler ve kıymetli babasile 
Bürhan Topr~ğa ve .l<edPrll aile -
~inC' d("rin tazivetlerim~7:i sunanz. 

cPolonyanm yola geleceği yolı - M k . t T • k . 
tur-. şeklinde yazılar ynzmakta ve a ıneye y erır en. 
cPolonyaya açık bırakılan kapının H • t 1 M t d • ı B • 
artık bundan sonra 1'at'i rurette 1 t: r u e 1 1 r 
kapatılacağını• ilave etmektedir
ler ve bu münasebetle Hitler'ln bir 
ıözüııü hatırlatıyorlar: cİhata çem
beri tamamlanınadgr evvel.. .. 

Bu neşriyatın charc~et. e bir i
pret olup olmadığı suale şayan gö
rülmekte fü. 

MAKSAD DA!-TÇ!G l\fl? 

Paris 18 (Hususi) - S'.yaoi me
hafil, Alman filosunu& İ.panyol 
sulanna gidişinin, ~ manyanın 

Dançig'le meşgul olma'< üzere da
ha kuvvetli bir hava yaratmak ar
zusuna atfetmektedirler. 

Lisan Kullanacak 
Psris 18 (HusıL,i)- Siyasi mehafilin kanaatine göre Bitler'in 

Ruzvelt'e vereceği cevabında, Alınan g::zetelerinin şiddetli neşriyatı 
hilifına mutedil bir !han kullanılacakbT. 28 nisanda toplanacak olan 
Rayhştag meclisinde Ditlcr'in Ruzvelt'e tevab mahiyetinde olarak 
söyliyeceği nutkun üç saat kadar süreceği tahmin edilmektedir. 
Bitler, yakın bir istikbalde müstcmlPke ve iptidai madde taleplerin
de bulunmak i~in kapıları şimdiden kapatmak istememektedir. 

A merika Atlantikde Tedbir Aldı 
Va~ington 18 ( A.A.)- 1Luzvell'in mesajının Alman ve İtalyan 

matbuatında husule getirdiği akislerle buraya gelen haberler dip
lomatik mahfcllerde hiıkiın olan bedbinliği arttırmıştır. 

• • • • • }'akat bu sadece gazetelerin neşriyatına atfedilmektedir. 

1 

Vaşington 18 (A.A.)- Atlantik denizinde daimi surette 60 kadar 
harp geınsii bulıındurulacaktır. Bu gemiler, 1932 senesindcnber~ şark 
sahillerine gönderilen filoların en kuvvetli•ini teşkil edeceklerdır. Bu 
filo. üç zırhlı, 4 ağır kruvazör, 5 hafif kruvazör, 1 tayyare gemisi, 25 

Gazeteler Vaziyeti 
Nasıl Görüyorlar? destroyer, 20 tahtelbahir ve bir tayyare muavin gemisinden ibaret ola

caktır. Bu gemilcrMn iki kruvazör, 10 destroyer ve 10 tahtelbahir ~n 
son sistem gemilerdir. 

CUHllURİYET: 

Nadir Nad', Ruzveltin gönder -
diği mesajla ne yapmak istediğini 
tahlil ediyor. l - Amerika lota -
!iter devletleri sevmez. Fakat bil
hassa arazi sahibkri ve çiftçiler 
bitaraflık kanununun bozulması
nı istemezler. Halbuk: Ruzvelt A
merikanın kalmasını'l zararlı o -

lacağı fikrindedir. 2 - Amerika· 
o.ın müdahalPSUe demokrasiler fa
aliyetlerine daha büyük bir ce -
raretle devam edeceklerdir. 3 -
Bütlin bu hareketler Almanya ve 
İtalyanın hızını kesecek, bu ikl 
devletin ruht ve maddi taarruz ka
biliyetin azaltacaktır. 
VAKİT: 

Sadri Etem yazıyor: cRuzvelt'ln 
arzusu insanidir. T•hakkuku da 
arzu edilir. Gıda mac!delerine ve 
ham maddelere sabi}, oimıyan Al
manya ile İtalyanın ıktıı.sdi mıi

cadeledcn çok mütces«ir olduk -
lan meydandadır. Bu milletler 

harble değil, milletle· inın hayat 
ve refah seviyesini yi'k~eltecek bir 
ekonomi politikası takıtı etmek, 
bcynelınllel tes:ınüd f'Satlannı lk
tısad cihazlarına uydurmak sure
tile vazıyeti kurtarabilirler. Bu • 

nun dışındaki harekPteler harb ve Bu gemilerden başkn 10 tahtelbahir daimi surette Panama kana-
sefaleti intaç edecektir. 

1 
tının methalindc durmakta ve iki gambotla iki mııhrib orta Amtrika 

TAN: sahillerinin açığında bulunmaktadır. 

M. Zekerıya Sertel Türkiyenin 
vaziyetini gözönüne alıyor. Diyor 
ki: cHilkiımetimiz uyanıktır. Milli 

Van Defterdarlığından: 
menfaatlerimizi korumak busu _ 1- Başkale merkezinde yapılmakta olan hükumet konağının ba-

d 'mk[ır h . klyei inşaatı mcvcud keşifnamesi mucibince 4124ti liradır. Bundan 11748 
sbun a azı ve assastır. Uıç lirası 938 scnesınde 29498 lirası 939 yılında verilmek üzere eksiltmeye 
ır cereyanın tesiri altında değil- ko ulm 

dir. Bu sebeble vereeeği karar 1 n uştu~. . 
tlak . ' 2- Bu ışe aıd şartname ve eVTak şunlardır: 

mu a menfaatine en uygun ne A E'··· it t · 
- ~J me şar namesı. 

lse, o olacaktır. B- M k ı · · u ave e proıcsı. 
YENİ SABAH: C- Bayındırlık genel şartnamesi. 

u- · Cahid Yal İta! D- İnşaata aid yapı işleri genel şartnamesi ve hususi şartname. 
useyın çın, ya E-- M · k if h - 1· ·1 ·ı · f" t t 11 · 

Kral A dl k t k bul etraı eş u asası, sı sı eı ıa ce ve erı. 
ının rnavu u acını a İ . nl 1 kı .. · N f M""d"' l"ğü" d tt'" h kk d k" k 1 •. h l stıye er bu şartname eri ve evra ucretsız a ıa u uru n e e ıgı a ın a ı anun ayı a - .. b"I" 

1 sım tnsvib etmesini eie alıyor. Fa- gore 
1 ırEckr .. 1 171 9 

.hl d 't·b be ·· ··dd ti 3- sı tme 4/~J tarı n en ı ı aren on ş gun mu e e 
kat Arnavud milletinin kanı bu 2/5/939 Salı günü saat 14 de Van Defterdarlığı odasında yapilacaktır. 
tacın üzerirıden sızmJktadır. Za -

4- Münakasa kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
vallı Arnav>ıdluğun kınk tacı İ- 5- Eksiltmeye girebilmek için L>teklilerin 3093 lira 45 kuruşluk 
talyan milletinin bar.nda bir süs muvakkat teminat yatırması, bundan başka taliplerin eksiltme günün
mü olacak? Bu tacı ecnebi bir Kra- den sekiz gün evvel Vilfıyete müracaatla Nafıa Müdürliığünden ehli
la takdim edenler kımler? Beş on yet ve•ikaları almaları şarttır. 
sefil ve alçak! ltalyanın Arnavud- 6- Tekli! mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
luğa götürdüğünıi iddia ettiği fa- saat evveline kadar Malsandğıına yatırılan 3093 lira 45 kuruşluk mu
şlzm medeniyet ve edalctin ne vakkat temJnat makbuzunu vilayet defterdarlığı makamında eksiltme 
olduğunu İt~lyada hayat hakkı komisyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektubların 
bulmıyarak harice sı~ınmış olan nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfı
mütefekkirler bütün dünyaya an- nın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması Jtızımdır. Postada olacak 
!atmışlardır. gecikmeler kabul edilmez. •2631> 

Bu ba!ta sayın okuyucularıma 
genç bir kız blüzu seçtim. 
Zamanı değil mi? .. Bahar geldi. 

Kürklü mantolar bir tarafa atı -
lacak. Bunların yerine hafif tay
yörler giyilecek. Tabil bunlar için 
de güzel, sade ve hafif bltizler ;,,_ 
ter, değil mi?. 

Bunları biuat yapabil.lrsinlı. 

Resmini gördüğünüz blliz, be -
yaz krep dö şindendir. İnce tül
den yapılırsa da gillel olur. Göğ
sündeki pllistron siyah veya baş
ka ren.lı.li bir kumaşt8JI yapılır. 

Son zamanlarda ufaklık ~ğnldı. 

Gümüz tek ve yarını lira!ıklar, 

bilhassa yirmi beşlikler de o ııis

bette arttL Bunları cebine koymak 

doğru değil Mendil alırken veya 

eli cebe sokup çıkarırken düşmek, 
kaybolmak ihtimali çok. 

Bunun için ufak bir para çan -

tası kullanmak zaruri. Beyhude 

para verip satın 
yok. 

almıya lüzum 

Resimde gördüğünü-.: modelleri 
hangisi hoşunuza giderse zarif par
maklarınızla bi7.zat yapabilirsiniz. 

Kolların nuege yakın yerle Evvela şu yürek şeklindeki çan-
çokca geniştir. 

. taya bakınız. Güzel değil mi? Bu, 
Etek çok sade ve yandan düğ-

melidir. Yünlü kumaştan yapilır- kırmızı renkli çuhadan, veya föt~ 
sa çok güzel olur. den yapılır. Kenarları da kırmızı 

Blüzun patronu 5 parçadır. Di- iplikle dikilir ve madeni bir ferm-
kiş payları çin en azı l:.ir santi- türle açılır, kapanır. Bunun her 

! 
! 

~ 
\) 

...... .:.- .-jJ• ....... -

~ o 

parça fötr, açılıp kapanmasuıı JıO' 
lay!aştınr. 

Bu şık çantanın daha §lk oblıır' 
sını isterseniz köşelerınden birille 
markanızı koyunuz. 
İkinci çanta da made:d femıtüt· 

lüdür. İnce bir deriden veya fötr" 
den, şapka şeklinde kesilmiştir. 

Üzerinde bir yaprak işlenmiştit
Bunun yerine madent bir markB 
da konulabilir. 

Sn uncu modele gel ince: Kla • 
siktir. İnce deriden veya fötrdell 
yapılır. Yukarıdaki Şedada büyük• 
lüğü santimetre ile gösterilmiştir. 

İki deri şeridle açılır. kapanır. 
Şeridler deliklerden ı;eçirilir. Uç· 
larında kolayca açabilmek lçirı 

küçük bir parça fötr bırakılır. 
Bu çanta, ipekli bir kumaştan da 

yapılabilir. Fakat içerisine sert ve 
dayanıklı bir astar koymak şar • 
tile .. metro fezla kesmelidir. 100 san- iki ucunda bırakılan küçük bir 

tim eninde kumaştan l metro 80 /============================= 
Bakırköy sulh hukuk mahke - 1 mahkemeye alınmalarına ve aksi santimlik bir parça yetişir. 

~teğin patronu da iki parçadır. mesinden: takdirde gıyaben dava intac edi· 
1 metro 40 santim eninde ku- Avukat Ekrem Ye~köy Şevke- leceği ve mııbakemrsl 13/5/939 

maştan l metro 30 santimlik bir tiye mahallesinde Bulvar sokağın- cumartesi günü saat 10 a muallak 
parça kafidir. da 47 No. lu müekkili Vecdi Se • olduğundan hukuk u•ulü muha • 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Oyun aletine mahsus tertibat• 
hakkındaki icat için alınını~ olan 
28 eylU! 1937 tarih ve 2466 numa
ralı ihtira bPratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kerre başkasına devir 
veyahud icadı mevkii fiile koy -
mak için icara dahi verilebileceği 
teklif edilmekte olmakh bu hu -
susa fazla malı'.ımat edinmek is

tiyenlerin Galatada, Aslan han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara müra
caat eylemeleri il!ın olunur. 

selende şayian ve miiştcreken mu- kemeleri kanununun 141 ve 402 • 

tasarnf olduklan hane bahçesinin 405 ve 406 mcı madrlelerine isti -
lzalei şuyu davasının gıyaben ba- naden on beş gün mürldetle işbu 

kılan muhakemesinde müddeabih gıyab kararı tebliğ makamına ka· 
gayri menkulün indelkeşif 4076 li- im olmak üzere ilan olunur. 
ra kıymetinde olup hıssedarlann 939/170 
hisselerine g~re gayri kabili tak
sim olduğu raporda mE zkı'.ır oldu

ğundan it5n tarihinden itibaren 
müddeti kanuniye zarfında mesafe 
farkı da na•arı itibara alınmak 

suretile karşı taranarın itirazları 

olduğu takdirde itlrazl~rının tet
kiki ve mahkemeye kendileri ve 
ya vekilleri geldikle ı takdirde 

ZAYİ 

379 No. lı pilii!uımı zayett m. 
\"tnisini aincağı ı~an c.:;kıs nln 
hükmu yoktur. 

:t\l.,!osiklct sa!-ihi Tııks:m 
'l'nlomlıruıe Abdullah E-

nıın S. Salih Apt. 2 dairr 
Petri Durban 



UHALK FİL. o 
Tefrika Numarası a 87 Yazan, Rahmi YACIZ 

Enver Paşa Sesini Çıkarmadı, 1 

Tabancasını Cebine Koydu 1 

Tal' at Paşanın Tesadüf en Harbiye Nezaretine 
1 

•• 
Gelişi Müdhiş Bir Facianın Onüne Geçmişti 

Enver Paşa, sesini çıkarmadan 
tabancasını geri çekti, cebine koy
du, Bahriye Nazırı da onu taklid 
etnıekte gecikmedi... Talat Paşa
nın tesadüfen o sırada Harbiye 
l'fezaretine gelişi mühim bir re -
zalete, müthiş bir faciaya set çek
!'.1iş, bir felaketin önünü almıştL. 
cıın ınayna olduğunu gören Sad
razam devam etti: 

- Size müjde vermeğe geliyor
dum ... Sedarete verilmiş bir ra
Por var. Şu, hükıimetten müsaa
de alarak kendi başlarına denize 
açılan Karadenizli takacılar Ode
sa Önlerinde bir Rus gambotunu 
batırmışlar ... 14 kişiyi esir etmiş
ler, ayrıca Odesadan Sivastopola 
erzak götüren iki motör de ele 
geçirilnıiş .. Bir buçuk senedir e
lindeki donanma ile uğraşarak 
ltaradenizde bir sandal bile yaka
lamağa muvaffak olamıyan do -
nanma kumandanı bakalım bu ha
bere ne diyecek? 

Cemal Paşa Sadrazama cevap 
verdi: 

- Şimdiye kadar aleyhimızde 

tecellilerle devamlı gerilemelere, 
her cephede muvaffakiyetsizlik
lere imkan veren harp talihi de
ğişmek iızeredir. Ben, yeni bir 
tedbirle, Suriyeyi bir meydan mu
harebesile düşman kuvvetlerin • 
den temizliyecek bır formülü or
taya koymak, müzakere, münaka
şa etmek üzere buraya, mes'ul ar
kadaşımız Enver Paşaya geldim ... 
Ummadığım, beklemediğim bir 
karşılanmaya maruz kaldım. Bu 
en felaketli günlerde kan gövde
yi götürürken aramızda ihtilaf -
lar çıkması, ufacık anlaşamamaz
lıkların devamlı soğukluğa dö -
kiılmesi bizim, ocağımızın ve şu 
zavallı milletin başına neler ge -
lrir! Bunu söylemek değil, düşün
ınek bile istemiyorum. 

Talat Paşa dudak büktiı: 
- Yaşlı başlı, kelli felli, akıllı 

Uslu, bir milletin mukadderatına 
el koymuş, iki nazırın böyle ço -
cukça s~beblerle birbirlerine gir
meleri hangi mana ile tefsir edilir 
bilmiyorum. Bildiğim bir şey var
sa şurada, şu masanın başında 

toplanmak, her birimizin düşün
celerini memleket selameti na -
ınına müştereken konuşmak, mü
nakaşa etmektir. Haydi arkadaş -
lar, memleketi şu harb felaketine 
sürüklemekle yüklendiğimiz mes
'uliyetin ağırlığını hatırlıyalım, 
ve işimize bakalım. 

Talat Paşanın davetile karşı -
lıkh koltuklara oturan iki na -
zırla Sadrazam birkaç saat konuş
tular. Cemal Paşanın ortaya attı-

-=----

No. 102 

- Benı affet Sermed, sana çok 
ıztırab çektirdim.. Gütahkarım, 

kabahatliyim! Sensiz yaşıyamıya
cağımı anladım Beni tehdid eden 
büyük tehlikelerle karşı karşıya- 1 

Yım. Eğer beni kurtarmazsan .. 
Yüzi.ınü ellerinin arkasına sak

lamıştı. 

Bu sınir zelzelesıle omuzları 
sarsılı)or, içinde yuvaılanan ıztı
rabların sesı hıçkmk halinde han
çeresıııe takılıp kalıyordu. 

Seı ıned, kendisine iltica eden 
bu gc:ıç kadını. bır liıhza içinde 
bütüıı günahlarıııdan sıyırdı. Onu 
aaten çoktan af!etmiştı. Başını 
gö"suııe do-rn t:kti· kalbinin üs-

ğı büyük Suriye taarruzu etra -
fında münakaşalar yaptılar. Sa -
kallı nazır, bedeviden öğrendik -
!erini bütün talakatile izah ve mü

dafaa ederek saatlerce anlattı, 

söyledi... Nihayet geç vakit ayrı
lacakları sırada başkumandan ve

kili sıfatile söz alan Enver Paşa 
kendi noktai nazarını şöylece izah 
etti: 

- Yarın, bu meseleyi umumi 
karargiıh erkaruharbiyesinde mev
zuu bahsedelim. Siz de bulunun .. 
Yalnız, Arabların bu harekette 

mutlak surette orduya yardım e
deceğini, aykırı düşüncelerle ge

riden vurma hıyanetine kalkış -
rnıyacağını tahtı temine almak la
zım. 

Cemal Paşa gururla cevab ver
di: 

- Onu şimdider, temin etmiş 
bulunuyorum. 

- Nasıl? 

- Arab aşiretlerinden gelen 
murahhaslar, yanımda bulunan 
mümessiller buna en açık delil
dir. 

- Öyle ise mesele yok!. 

- Arab mümessillerinin başı 

yanımda.. . Benimle birlikte bu
raya geldi. İsterseniz yarın onu 
da görür, bir defa da onunla ko
nuşur, tetkik edersiniz. 

- Pekala ... Yarın, saat 11 de 
erkanıharbiye heyeti içtimaında 
hazır bulunalım. 

(Devamı var) 

Küçük Kumarbazlar 
ile Nasıl Konuştum? 

(5 inci sayfadan ::!evam) 
hale gelen kafalarımızı dinlen -
dirmek hakkımız değil midir? 

Bize kahve köşelerinden başka 
bunu temin edecek bir yer göste
rebilir misiniz?. 

Halbuki, aramızda, her akşam 
değil, haftada bir kere bile kahve 
parası veremiyecek kadar fakir 
talebeler vardır. Sonsuz mahru
miyetlere katlanarak tahsiline de
vam eden bu gençler, iftiharla 
söyliyebilirim ki, (kumar) ın sa
dece adını duymuşlardır. Küçük 

kumarbazlar, cebine her.gün veli
leri tarafından hesabsız ,daha doğ
rusu ihtiyacından çok razla pa

ra verilen zengin çocukları ara -
sın.da türemektedir. Üzüm üzü

me bakarak 'kararır derler. Şüp
he yok ki, bu arada, kurunun ya
nında yaş da yanıyor. Bence ilk 

yapılacak iş, genç mekteblilere 
paralı veya parasız oyun oynatan 

gazino sahihlerini cezalandırmak 

olmalıdır. Bu korkunç hastalığın 
önüne başka türlü geçilemez. 

Türk Hava Kurun u 
27 inci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

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

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

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

saçları üzerine koydu. 

Belma henüz zorlu bir buhran
la çekişmekteydi. Takallüs etmiş 

parmaklarile Sermed'in kollarını 
acıtırcasına sıkıyor, sayıklar gibi 
konuşuyordu: 

- Beni bırakma Sermed, beni 
bırakma!. 

Genç adam, onun saçlarını ok
şuyor, göğsünde sıkıyor, teskin 
etmeğe çalışıyordu: 

- Kendine gel yavrum!. Üzme 
kendini... Ne var, ne oldu, birer 
birer anlat balcayun bana!. 

Belma sanki kendisini Serme -
alacaklarmış gi-

Sermed yüzünü kavradı, başı

nı kaldırarak, nemli gözlerine u
zun uzun baktı: 

- Ne oldu Belma, böyle müt -
hiş bir fırtınada, gece yarısı ne 
işin var sokaklarda senin?. 

Şimdi şiddetli bir titreme arız 
olmuştu. Çeneleri titriyor, dişleri 
birbirine vuruyordu. Sermed bat
taniye ile onu kundaklarken o, 
kilidlenen çenelerile konuşamı -
yor, minnetini, teşekkürünü, el
lerini öpmek suretile ödüyordu. 

Sermed sobaya yeniden bir 
kaç odun attı. Doğrulurken aya
ğı o gelmeden evvel okuduğu ha
tıra defteri!le takılmıştı. Dışarı 

çıkarken koltuğun üzerine bırak
tığı defteri yere düşmüş, sahife -
!eri açık duruyordu. 

Eğildi, defteri yerden aldı. A
çık kalan sahifesinde, Belma'nın 
yazdığı son mektubdan bir parça 
bulunuyordu. Gayl'ühtiyarl göz

tırlar üzerind ilerle iverdi: 

HİKAYE: 

SÜBHE ' • • PASTiL ANTiSEPTiK 
(4 üncü sayfadan devam) 

- Karısının müsterih ve mes'ud 
olmasını istiyen bir koca, onun 
düşüncelerini söyleterek söyleme
sini bekliyerek değil gözlerinden 
okumalı ve halinden dıılam1lıdır .. 

- Bu herkese gö~e değildir .. 
Mesela bir iş adamının karısile 1 
o kadar inceden inceye meşgul 

olmağa vakit bulamıyncağını da 
hesaba katmak lazımı!ır ... 

- Evet bir iş adamı karısını bi
raz işleri için ihmal eder, biraz da 
zevki için ihmal eder, sonra o ka
dın bir takım şüpheler içinde kıv
ranır da kocasından hesab sorar-
sa ... 

- Karıcığım, niçin böyle düşü
nüyorsun? Niçin zevkin için beni 
ihmal ettin, diye bana ağır bir suç 
yükletiyorsun?. Bilirsin ki ben 
seni severim .. Hem, çok severim .. 
Bununla beraber itiraf ederim, 
Seni çok zaman ihmal ettim .. Edi
yorum da .. Fakat bu!lun bir tek 
sebebi vardır: İşlerim ... İşlerimin 
icabı ... Seni düşünüyorum, senin
le daha çok meşgul olmak istiyo
rum .. Fakat, istemekle olmuyor 
ki ... 

- İşlerim... İşlerim ... İşte, ka
nlarını ihmal eden bütün erkek
lerin tek mazereti!.. Dillerinden 
düşmeyen tek bahane!.. 

- Doğru değil mi? .. 

- Değil. Hepsi yalan! Hepıni-
zinki yalan! Anlıyor musun. bü
tün erkekler, bütün erkekler hep 
öyle .. Birbirinin ayni! .. Her erkek, 
sabahleyin <>vinden cıkar, gider .. 
Hesabca iş;ne gidiyor ... 

- Her erkek hayatını kazan -
mak için çalışmak mecburiyetin
dedir. 

- Evet, fakat, ekseriya bu ba
haneyle .başka işler>, le meşgul 
olmaktan da onları kimse mene -
demiyor!. Ben, buraaa, evımde 

kendi işlerimle uğrasırken, senin 
işinde mi, yoksa başka bir yerde 
mi olduğunu, nelerle veya kim -
!erle meşgul bulunduğunu nasıl 

bilirim? .. 

- Bunu bilmek değil, düşün

meğe bile ihtiyacın yok .. Bir er
kek, esas itibarile, iş saatinde, işi
ne gider, işile meşgul olur .. Bir 
kadın isin bunu böyle düşünmek 
ve böYle kabul etmek 18.zımdır . .. 

- E\'et, körü körüne kabul et
mek!.. 

- Başka türlü düşünmek cin
nettir .. Ve bu hal korkarım seni 
harab edebılir ... 

- Demek şüpheler.meyim ... Dü
şünmeyim .. Hiç birşey düşünme

yim ... 
- Evet karıcığım, bana itimad 

et. Bana inan .. Çünk;, evli bir ka
dın için mes'ud olmanın ılk şartı 
kocasını dünyanın en itimada la
yık adamı görmektir Aksi halde, 
her erkeğin vaziyeti aı çok şüphe 
vericidir. Ve müvesvıs bir kadı
nın gözünde bu şüpre!er düşun 

ne kadar büyüyebiliJ . 
- İşinden bazı akşamlar lüzu

mw:ıdan fazla geç döndüğünü, ba
zı geceler büsbütün geoeyarm gel
diğini de düşünmeyim mi? .. 

- Evli bir adamı hürriyet•ni 
kaybetmiş say;...1k doğru mudur? 
İşimden çıktıktan SC1n:' bir kar.
vede birkaç saat oturu,sam, ı:a 

gittim, seni bekliyorum. Gelme -
din! Uzakta bir hayal gördüm, ta
biati sana benzettim. Bana doğ
ru geliyordu. Kalbim duracak gi
bi oldu. Yaklaştı. Baktım sen de
ğilsin!. Yine ümidle etrafıma ba
kıyordum. Tren geldi, gitti, sen 
yine yoksun!. Çayırda oturdum, 
oturdum... Dudaklarımda senin 
çok sevdiğin şarkı, bıldiğim kadar 

mırıldanıyorum. Kalbim burku -
luyor, içim kan ağlıyordu. Kalk
tım, bitkin bir halde eve sürük -
lendim. Dizlerim tutmuyor, vü
cudüm tirtir titriyor, gözlerim gör

müyordu. Sanki senin hayalin bir 
ağacın yanından çıkacakmış gibi
geliyor, ümidle yürüyordum. De
niz ne kadar karanlık, eğer sen 
olsaydın bu karanlık kimbilir ne 
kadar güzel gelecekti. Sen yoktun 
yoktun Sermed, bilsen ne hüzün
lendim burada... Gözlerim büs -
bütün doldu. İçime akıttım bu 

a !arı .. , Ne olurdu o anda seni 

hud rastladığım bir aı :Cadaşın bir 
davetini kabul edersem, veya her 
hangi bir sebeble evime bazan geç 
dönersem. bütün bunları karıma 
hesab vermeden. onun müsaade
sini almadan yaptığım için suç 
mu işlemiş olurum? .. Bu da bili
yorsun her zaman değil, bindebir ... 

- Bilme'll, bilmeli! ki ne söy
liyeyim... Hislerim bana zavallı 

bir kadın mevkiinde olduğumu ha
tırlatıyor .. Fakat, senin hakkında 
bir şey bilmiyorum, hiçbir şey 
bilmiyorum ki... 

- Bilinecek hiç, hiç bir şey ol
madığını temin ederim. Ne ken
dini hara b et, en de beni aza b için
de bırak .. Vazgeç bu boş, kuru en
dişelerden, şüphelerc!en ... 

(Yanına gidip, saçlarını şefkat
le okşıyarak) 

Soğuk algınlığı, • nezle ve teneffüs 
yollarile geçen hastalıklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında, ses 
kısıklığmda pek faydalıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

İnan bana, seviyorum seni. Hiç 
eksilmiyen bir sevgi bu ... 

o gün, bu ge! kadın ve genç Gayrimenkul Satış İlanı 
erkek arasında baş1ıyan bu mü- lstanbul Emniyet Sandıg~ ı Direktörlilğünden: 
nakaşa, asabi bir çeki5me halinde 
sürüp gitti. Aylar ve aylarca de- Ölü Bayan Refikanın 14345 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı 
vam etti. Koca kansını aidatını- (350) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
yordu. Fakat kadın aldattığını mediğinden 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesi
vehmediyor, şüpheleniyor, şüphe- ne göre satılması icab eden Eyüpte Alipaşayi cedit mahalelsınde Kuru
leniyordu.. kavak caddesinde eski 65 yeni ikraz senedinde 71 tapu kaydında 72 No. 

Bu kupkuru şüphekr, bir gün, lı ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
bu iki gençi birbirindPn ayırmak muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
kudretini de gösterdi!.. istiyen {93) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
==;=============ı minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re

İ•tanbul asliye altıncı hukuk simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telliiliye rüsumu borçluya 
mahkemerinden: aittir. Arttırma şartnamesi 20/4/939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
Davacı: Asabet: Gedıkpaşa Mi- istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 

marhayreddin mah. Yahyapaşa sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında 
sokak No. 10. vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede•Pk satılığ1 çıka

Dava olunan: Ayni ikametgah - rılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad v~ •ıibar olu!'ıır. P'
ta ikeiı halen ikametgf.hı meçhul rinci arttırma 6/6/939 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kain 
Manok. Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla:~ktır. Muvakkat iha.P ya-
Davacı Asabet tarafından davalı pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercih~n alınrnas. icao eden g•yri 

Manok aleyhine açılan boşanma menkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçm~ olw.as. şart
davası için davalının 1114/939 salı tır Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 2:J/6/93°9 
günü saat 14 de mahkememizde tarihine müsadif Cuma günü ayni mahalde ve ayni saat son arttırması 
hazır bulunması füwmu ilanen yapılacaktır. Bu arttır,-1ada gayrimenkul en çok arttıranın üs\ünde bı
tebliğ edilmesi üzerine mumailey- rakılacı."'ktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan aliikadarlar \'e irtifak 
hin 0 gün gelmemesi veya bir ve- hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife d~ir iddıa
kil göniermemesine mebni hak- !arını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs -
kında gıyab kararı ittihaz olun _ bitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını 
muş ve imla kılınan bu karara aid bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bc
ihbarnamenin bir nüshası da di- delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malU.mat aımak isti· 
vanhaneye asılmış ve keyfiyetin yenlerin 938/1478 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri Servisıne 
on beş gün içinde ilanı ıçin tahki- müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

katın 27 /5/939 cumarles; günü saat * * 
DİKKAT 10 a bırakılmış olduğu tebliğ ye-

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gö~terme' rine geçmek üzere imıı olunur. 
391197 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfın. lecavü 
etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile ko-

içer. Demir, yumurta akı, 
ve arsenikten yapılmış 
bu şurup i ş t a h ı n ı 
açtı va sıhhatli, dinç 
bulunmasını temin 
etti. 

Arsenoferratose 

süme dayamak istiyordum. Göz
lerimi yumdum. Seni yanımda 
sandım. Sevgilim diyorum, Belma 
seni sevıyorum, diyordun. 

Sermed, Sermed, kalbime hiç 
kapanmıyacak bir yara açtın. O

nu kimse iyileştiremiyecek. Bu 
yara müzminleşmiş bir halde be
ni ömrümün sonuna kadar hırpa

lıyacak. Hastayım, sayıklıyorum 

galiba ... Bildiğim, duyduğum çok 
tatlı bir zevk var içinde .. Sevgin .. 

Sensin Sermed... Oooh ne tatlı 

duygu .. Ağlıyorum, tabiati senin 
gibi... Y ana~arımdan yaşlar el
lerinin üzerine damlayorlar. Se

nin için bu yaşlar Sermed ... Buna 
inan... Seni deli gibi seviyorum. 
Seni seviyorum Sermed!. • 

- Ne okuyursun Sermed?. 

Belma seslenmeseydi, daha o -
kumakta devam edecekti. Silkindi, 
gözyaşlarını göstermemek için ar
kasını dönmeden cevab verdi: 

laylık göstermektedir. (2621) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme u. idaresi ilanları .... --------------------------------~~ Muhammen bedeli 2000 lira olan 50 adet 50 kiloluk ve 100 adet d 

100 kiloluk plombajın pota 8/5/1939 Pazartesi günü saat (10,30) on bu 
çukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafınd~n açı 

eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 150 liralık muvakl:a\ tem\nat ve kanunu 

tay'n ettiği nsaikle birlikte e!c,i!tme günü saatine !<.ıda- komısyona mu 
ı acaatları llizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komısyondan parasız ~._;; -a!< dagıtı lmakt&c.ı 

(26U6l 
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-.. Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Pala' No. 4 

İstanbul Erkek Öğretmen okulu Pazardan maada her gün 

YENİ ESERLER 

Yazı Dersleri 

öğretmenlerinden Fevzi Selen ile -._ saat 15 ten sonra 
Şükrü Özaltan tarafından bü)·ük -"T""-.,---·- -

İstanbul 1 ci ıcra memurlugu- n 
bir itina ile hazırlanan 

Okullarda 
YAZI DERSLERl 

adlı eser çıkmıştır. Bilhassa ilk
okul P!ogramına göre Temel ya
zının el yazısının ve Dekoratif ya
zının nasıl öğretileceğini izah eden 
bu eser, zengin yazı örneklerini 
ihtiva etmektedir. Gayet nefis bir 
surette tabedilmiştir. Iler öğret
menin kütüphanesinde bulunmast 
lazımdır. İstaobulda, Ankara cad
desinde İNKILAB kitapevinde 
satılmaktadır. Fiatı 75 kuruştur. 

Çingeneler 
Son günler içinde İstanbulda en 

çok satılan kitap (Çingene) !er
dir. Çünkü Çingeneler, Osman Ce
malin en güzel eserlerinden olup 
okuyanları cidden hayretler için
de bırakan bir romandır. Şimdi
ye kadar hiçbir romanda görül
memiş hususiyetler, manzaralar 
ve kah kahkahalar, kiıh göz yaş
ları arasında geçen aşk macerala
rı bu romanda bambaşka bir üs
lup ve eda ile canlandırılmıştır. 

Poliklinik 

dan: 

Bir borcun temini istifası ıçı 

mahcuz olup paraya cevrilmesın 
karar verilen tekerlek k;1oar pe_ 
nirleri, toz şekeri, pirinç ve bı 

buz dolabı açık arttırma ıle sa 
tılacaktır. 

Birinci arttırma İstanbul, Bul 
gar çarşısı, Abidei hi,rr ıyct cat..d 
si 46 numaralı bakkal Şirinya 

Hırantın dükkanında 20/4/193 
tarihine müsadif perş~mbe l(İın 

saat 14 den 16 ya ksdar yapıla 
cak ve en çok arttırnna verile 
cektir. Şu kadar ki lirltırma hcc! 
muhammen kıymetin ~"75 ni bu 
madığı takdirde ikir.ci arttırın 

24/4/1939 tarihine ml:.sadif paza 
tesi gün üsnt 14 den 16 ya kad 
yine ayni yerde yapılacak ve 
çok arttırana ihale edilecekti 
Talihlerin muayyen gün ve saat 
te mahallinıle hazır bulunac 
memura müracaat etn.eleri il" 
olunur. 938//2186 

muntazaman neşredilmekte ol 
Poliklinık tıbbi mecmuasının 

Genç doktorlarımızdan Sürey- san nüshası çok kıymetli tıbbi 
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SAÇ EKSIRI 
Saçlan beııler, köklerini kuvvetlendirir, Dökülmesini 

önler, kepekleri giderir. 

INGiLIZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

Okulumuzda 1982 lira 15 kuruş bedelli tamirat 21/4/939 Cuma 
günü saat 14 de İstanbul İstiklal caddesi 349 No. da Liseler muhase
beciliğinde pazarlıkla ibale edilecektir. İstekliler bu işe ait nalıa ve 
inşaat ıartnamesini okuldan görüp ö~enirler. Teminat (148) lira 66 
kuIU§tur. Bu pazarlığa girecekler bu gibi işleri yaptığına dair İstan
bul vilAyetinden alınış oldukları ehliyet ve ticaret odasının 939 yılı 

vesikalarile birlikte komisyona başvurmaları. (2528) 

Tiirk gibi kuvvetli 
Sözü boş değildir 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
Hu sözU teyid eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu Salep 
Bakla unu Tarcın 
Yulaf unu ' Kimyon 
Nohut unu Karanfil 
Cavdar unu zencefil 1 

Pirine unu Karabiber ' Kornflau Yenibahar 
Bezelye unu Beyaz biber 
Patates unu Sofra tuzu 
Fasulye unu Kırmızı biber 
Mercimek unu 

(Kutu ve Buğday nişastası 

paketleri) Pirinç nişastası 
Memlekette bu maksatla lcunılmus ve her şeye :rağmen (24) ıene neslin gürbüz yetişmesine 
tevakkufauz hizmet etmiş yegine Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlaıınızın tertib 

Ye ·ıe yereoeğiııiz bu ~ar utlak huzurunuzu temin edecektir. 

Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz onıuzadır 
Daha üstününün bulunması mükmün değildir. Tekmil müıtahzaratımız muhayyerdir. Heryftrde 
daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Beşiktaş, Kılıcali • M. NURi ÇAPA Tel. 403 37 

ADEMİ İKTİDAR • t~ •,. ' ' . 

ve bel gevşekliğine karşı 

• 

Tabletler! her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobln) Nafıa Vekaletinden: 
27/Mayıs/939 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti ,•••••••••••ı•••••••••••••••••••••E--N-•-•I\ 

binasında Malzeme Mtidürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme ş 
1
• R K ET ı• H AY R }• Y E D .• 

komisyonunda ceman 3058 lira muhammen bedelli 22 adet Mors tipi 
telgraf makinesinin talip çıkmaması yüzünden kapalı zarf usulile ye- • 

nide~!:~~~~=~tc~~-~5ı liradır. Boğaziçi Vapurlarına Mahsus ilk Bahar Tarifesi 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Malzeme Mü- 21 Nisan 939 Cuma Sabahından itibaren Tatbik Edilecektir. 

dürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin teklif mektuplarını '-•-••••1m••••••••••••••--
muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni 
gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lazım-
dır. (1290) (2421) 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan 

Kılo M ıııammen ),k Eksıltnıe gun ve saali 
Lira leminRlı 

Kuru fasulye 
Şeker 

12500 
8000 
300 

8000 

2000 
2140 
1110 
2200 

150 
161 
84 

21/4/939 Cuma 10 
• • 11 

Çay • • 
Pirinç 165 • • 

15 
15,30 

1- Gümrük muhafaza genel kc.mutanl•ğı ihtiyacı için yukarıda cins 

ve mıktarı yazılı erzak pazarlıkla, satın alınaclktır .. 

2- Evsaf ve şartnameler ve nümuncler komisyondadır. Görülebilir. 

3-- İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile gün ve saatinde Galata 
eski ıthalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri (2595) 

Orman Koruma Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan 

1- Zeytinburnu orman koruma ta!imgiıhı 3. Tb. mıntakası elektrik 

havai hattı 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin B. fıkrasına göre pazar

• ,- ; • .-. , 1 ; • ' • 

~. •' .· ·~~·· , - Y~.»~· v. .. - ~ . . . . ~ ~ 

Odeon No. 5 - Odeon No. 1 - Odeon No O 
lıkla yaptırılacaktır. 

2- Keşif bedeli 898 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 67 lira 39 JiimDll•••••mı••••••••••ı••••••••••••••••-••;I 

En Fazla 
.... 

RAQBET Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

MEŞ'-IUR BiR 
GÜZELLİK 

MÜTEHSSISI 

Bu kıymetli 
Tavsiyelerde 
Bulunuyor. 

- Şapka ve roblarda olduğu gibi - pudra renklerinin modası da d• 
ima değişir. Bunun için Tokalon m üesso;esinin güzellik mütehassıs~ 
yeni ve cazip renkleri hemen bay anların enzarı istifadesine arz eylet• 

* Peche - İlkbahar tuvaletle- ren ve bilhassa suare tuvaletleri• 
rile ahenktar olan ve bilhassa sa
rışınlarla saçları kestaılC rengin
de olanlara yakışan •Şeftali yu
muşaklığı. tesirini yapan pudra
dır. 

* Ocre - Esmer tenler için ga
yet sevimli ve cMab bir tesir ya
pan ve bugün Pariste pek fazla 
rağbet bulan pudradır. * Rechel Dore - Zaif tiplere 
hafif ve mahrem bir parlaklık ve-

PUDRANIZI NASIL 

le ahenktar pudradır. 

* Rose Ocre - Sıcak tenli es· 
merler için son moda pudradır. 

* Bütün bu renklerle sair bir 

çok renkler cKrema köpüklü• 

meşhur TOKALON PUDRA3l· 

NIN bütün serisini teşkil ederler. 

Bütün bu renkler, tene güzel 
ve nazik bir cFinimat. vennelı 
~in hassaten tetebbü edilmiştir. 

İNTlHAB ETMELİ? 
Bu meşhur miitehasS1S diyor ki: ma köpüğü bulunmalıdır. Bu kıY' 

Adi pudralar, cildin tabii yağla - metli cevher hususi bir usul daire-

rını massederek kurutur ve sert- sinde Tokalon pudrasında mev • 
cuttur. Bu pudra ise cildinizi ku· 

leştirir. Ve buruşukluklann serian rutmaz ve .ertleştirmez. Bilakis 

husulünü teshil eder. Bu halin ö- kadife gibi yumuşatır ve tııtlıfaş· 
nüne geçmek için pudranızda •Kre- tırır. 

CAZİP RENKLERİN BÖTON SERİSİNİ TECRÜBE EDİNİZ 
Bir çolr kadınlar, renk bir pudra tec· 

r 
:-SİZE HEPSiNİ 1 rübe ed:niz. maalesef tenlerine 

uygun olan pudra - PARASI zı!dre:;:eize pa;:sı~ 
yı kull~nmıyorlar, 

Bunun için yüzle. -
muhtelil renklerde 

1 GÖNDERECEGİZ 1 6 adet nümuııel:k 
- yeni TOKALOJl rine makyaj olmuş 

ve sert bir manzara veriyor. Teni
nize uygun pudrayı bulmanın ye-

pudrası göndereceğiz. Ve bu tec
rübeyi kolaylıkla yapınız. 

. gane çaresi yüzünüzün bir tarafı
na bir renk ve diğer tarafına başka 

Aders: İstanbul 622 posta K. 
(29 No. Tokalon pudrası servisi). 

Bl 
Rahat bir uyku temin eaer . 

Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane 

PERTEVKARBONAT KOMPRiMESi 
Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşiliğini 
giderir. Pertev Karbonat Komprimesini 

her eezaneden arayınız . 

--
İstanbul İlbaylığından: 
Eyüp 37 inci okul öğretmeni iken vazifesini terkeden Numan Ay

lanın bir hafta zarfında işine başlamadığı takdirde istifa etmiş sayıla-

/ cağı ilan olunur. •2626• 

Adapar Kazası Malmüdürlüğünden 
Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı No. Eorçlunun işı 

Heybeliada Orhan Ev 2 Aleko oğlu Nikolı 

Büyükada Yahşibey Arsa 12 Sotiri oğlu Yani 

Btiyükada Güzeller Ev 4 Eczacı Mehmet 

1 Yukarıda cins ve evsafı yazılı üç tane gayrimenkul vergi borçların· 
dan dolayı satılığa çıkarılmıştır. İstiyenlerin 28/4/939 cuma günü saat 

14 de idare heyetine gelmeleri (2591) 

Orman Koruma Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

kuruştur. 

3-- Pazarlığı 21/Nisan/939 Cuma günü saat 14 de Galata Mumhane 

caddesi Alemdar hanındaki orman koruma satınalma komisyonunda 

MOBiL YA MERAKLILARINA 

1- Zeytinburnu orman koruma talimgfilıının 3. Tb. mıntakası ele:C· 

trik tesisatı 2490 sayılı kanunun 46. maddesinin B. fıkrasına tevfikan 

pazarlıkla yaptırılacaktır. 

GÖZ HEKİMİ 2- Keşif bedeli 810 lira olup muvakkat teminatı 60 lira 75 kuruştur. 
Dr. Murad Rami Aydın 3- Pazarlığı 21/Nisan/939 cuma günü saat 13,30 da Galata Mum· 

yapılacaktır. 

4- Keşif ve şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda görüle-

Taksim - Talimhane, Tarlabqı hane caddesi Alemdar hanındaki satınalma komisyonunda yapıldcaktır. 
caddesi No. 10 Urfa aprt. 

"' 1 .,5•3 4- Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda parasız olarak gôri.io ıe: .... a 

Sandalyalar, karyolalar, Portmantolar 
ve sair her nevi ve tık mobilyalar 

bilir. 

5-- İsteklilerin mezkür kanun ve şartnamede yazılı vesaik ve or
man mes'ul muhasipliğine yatıracakları teminat makbuzlarile birlikte Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 

1-------------1 lebilir. 
Sahibi ııe nepiyatı idare eden 

BQJ muharriri 5-- İsteklilerin mezkur ~anun ve şartnamede yazılı vesaık ve of' 

ETEM İZZET BENİCE man mıntaka mes'ul muhasibliğine yatıracakları teminat makbuzları 

FABRİKA FİATINA SATil..IYOR 

me:ıkiır gün ve sdatte komisyonda hazır bulunmaları. (2615) İstanbul, Rizapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23401 Son TeJııraf Matbuaı ile bir ilkte mezkdr gün ve saatte komisyonda hazır bulunmal r.rı. •26,6• 
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