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Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Çemberlayn Bugün Kat'i ''ihtar,,da Bulunaca 
• 

Berfin Mehafiline Göre, lngiliz Başvekiliniıı Bugünkü Beyanatı Hitlerin 
Yarın Rayiştagda Söylüyeceği Nutukta Bir Değişiklik Y apmıyacak 

-----
Kuvvete Karşı 

kuvvet Politikası 1 Hitler'in yarınki nutkunu 
beklemeden İngilterenin 
aldığı tedbir ve kararlar 
kuvvete karşı kuvvet yolu
nun tutulduğunu bfr kere 
daha tebarüz ettiriyor. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

lnıanya ve İtalya: 
- Harbi istiyen İngilteredir. 
Diyor ve.. ilave ediyor: 

- İngiliz ve Fransızla'r hakla
tıınızı boğmak, hayat kudretleri
nı~i imha eylemek, bizi kıskıvrak 
bağlamak için dünyayı propagan
daya boğuyorlar. Biz, h&Tb değil, 
Sulh istiyoruz. 

İngiltere ve Fransa da: 
- Harb istiyen totaliterlerdir. 

Çinde, HabıWstanda, İspanyada, 
~navutlukta harbedenler, Avus
lıtrya, Çekoslovakyayı kaldıran
lar, Memeli ilhak edenler, Versay 
lııuahedesini ilga eyliyenler hep 
oıııardır. İhdas etmek kararında 
bulundukları büyük harbe karşı 
hazır bulunmak rnecburiyelinde
Yia.. 

Diyorlar. Bu iki taraOı itham, 
bütün dünya de,·letlerini telişa 
\>eren hazırlık, milletler arasmda
dak.i hummalı müzakereler ve 
İııııanlar üzerindeki tereddüd, u:
lırab, korku ve heyecan her gün 
biraz daha vahimleşerek devam 
•dip gidiyor. İn>anlar için bilhassa 
•on aym hadiseleri, 

- Artık ne olacaksa olsa da kur· 
tolsak! 

Dedirtecek bir bunaltı devresl-
11• girmiştir. Yarının ne olacağı
nı bilmiyen insanlık adeta herşey
den eletek çekmiş bir vaziyette, 
lııcak günün işlerini çevirerek ell 
böğründe bekleyip duruyor. Belki 
lıu hengame içinde yalnız saadet 
"e sevinç duyan unsur dünya si
lah ve harb vesaiti fabrikalarını 
•ilerinde tutanlardır. 

nütiin bu bekleyiş ve ne olacağı 
ltıalfım olmıyan karmakBTlşıklık 
devresi içinde birdenbire nazarı 
diltkati en bariz bir şekilde ilzerlt" çeken devlet hi~ şüphe yok ki 
11ıriltere oluyor. 
Çemberlayn kabinesi, Hitler'in 

(Deııamı 6 ıncı aahifede) 

Potemkin 
8u Sabah Geldi 

Bulgarların Talebleri Hakkında Gazetelerdeki Neşriyata Evvelce Konan Yasak Kaldırıldı - Hırvat 
Lideri Maçek'in Yeni Teşkil Edilecek Kabinede Başvekalete Getirileceği Söyleniyor 

Bugün bütün dünyanın mukadderatını ellerinde bulunduran yedi büyük memleketlerin reisleri: Ruzveıı, Çemberlayn, Daladye, Stalin ve onların karşısında Musolini ve IDtler 

Şimdi Almanlar Soruyorlar? 

''Biz mi T ehdid Ediyoruz, Yoksa 
Biz mi T ehdid Altındayız ? ,, J 

Fransızlar, Amerikanın da Bitaraflık Kanununda 
Değişiklik Yapmasını Israrla istiyorlar 

Her Türlü 
Vesaitle 
Mukavemet 
Va ingtou 27 (A.A.)- İn -

ı:-ilterede mecburi askerlii:in 
kabulü bütün Amerikada 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Siyasi mehafil, İngiltereuin 
bu tedbirini, mihver devlet -

. !erinin Avrupanın statüsiinü 
cebr ve şiddetle tadil için 
yapması muhtemel olan teşeb
büslere her tiirlü vesaitle mu
kavemet etmeğe azmetmiş 

olduğu şeklinde teliıkki edil
mektedir. 

Hitlerin 
Görüşmeleri :.~::~a 
1 KISACA 1 

? 
• 

Arkadaşım, bir ga~ctenin yazı-
sını önüme koydu: 

- Şunu kazı•ana ... 
Dedi .• 
- Ne dl'mek o?. 
Dedim. 
- Kazı, kazı!. 

Diye ıı;rar etti. 
- Aklını mı oynatı)·orsnn, ga

zete kağıdı iizrrinde yazı kazınır 
mı?. 

Hitlerin Nutku Oç 
Saat SOrecek 

Nutkun Umumi Vaziyetde Salah 
!Husule Getireceği Zannedilmiyor 

Bcrlin 27 (Husu,n - Bitler ya-
rın Rayiştıığ huzım • nda bütün 
dünyaya ve biJ!hassa Ruzvelt'e kar
şı söyliyeceği nutuk Alınan siyası 
mehafilinde heyecar,la beklen • 

rnektedir. Bütün Alınan radyo ıs
tasyonlannın neşredcc~ği bu nut
kıın üç saat kadar sereceği zanne
dilmektedir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hırvatlara Dahili 
Muhtariyet Verildi 

Hırvat Lideri Maçek'in Başvekil 
Olması ihtimalinden Bahsediliyor 

Sovyet Hariciye 
Komiseri Muavini 
Akşam Ankaraya 

Gidecek 

ıa.lllerede laava lr.uvve1lerlııe lltilıa k eden ıöniillııı.ırlıı mlkıan seaıünlerdcı ıtttilı:çe çotalmaktadır. 
O, )·ıne aldırmamazlıktan ge • 

!erek ve: 
- Ciddi söylüyorum kazı. Bak, 

altından, nasıl Völkişer Beobahter 
gazetesinde çıkabilecek cümleler 
ve fikirler olduğunu göreceksin.. 

Yugoslav Başvekili ile Hırvat Lideri Maçek son 
göriipnelerbıd en birinde 

Sovyet Haric.:ye Komiser mu -
~"iııı Poteınkb:ı, bu sabah aaat 
.25 te e~resle So!yad:ın ıehrl
~iıe ~bniş ve !shsyonda V ıoli ve 

eledlye reisi Lfttfi Kırlar. emni
~t direktörü, Sovyet kons~los ve 
b lonis_i tarafından kar§ılanml§ ve 
ıi; .P<>lıs ınUfre1esi selam resmin! 

e1ımiştir. 

lı l>otemı.;n, bu. aJW.~ Ankaraya 
~~'et edecPı.tır. • 

,l. Öğrenildiğine ' gör.e Potemkine, 
ll nkaradan avdetinde Sofya ve 
..._ Ukreş•e uğrıyacak ve o sırada 
_ lllııpa paytahtlarındaki turne • 
~ınden avdet etmiş bulunacak o
~n Ga!enko'ya rniaafir olacaktır. 

Y nbrııla 7eai 7ımlan •ilotlu fBJ'J'arelerbıin başında muallimlerinin talimatını dinliyorlar 

Loııdra 27 (Hususi)- İngilte -
red" mecburi asker liğiııı kabulü 
üzerine, Başvekil Çemberleyn'in 

Esrarengiz Bir Mesele 
bugün avam kamarasında vuku E k • L • 1 u 
bulacak beyanatı kat'l ıeklini al-) s 1 ıman ar mum 
mıştır. Beyanatın kat'i metni dün-

kü ve bu sabahki kabine içtima - M •• d •• •• H d •k 
~71~;:. kere daha gözden geçi - u uru ata y a ı en 

Bütün gazeteler ,siyasi meha -
fil, halk günün en mühim meselesi 
olarak bu kanun projesinden bah
setmektedirler. Caddelere yapış
tırılan büyük afişlerin önünde 
toplanan halle kütleleri kanun 
projesi etrafında münakaşalarda 
bulunmaktadır. Umumi efkAr, u-

(Devamı 6 ınc. sahifede) , 

Zehirlenmiş 
Cesedde Yapılan Muayenede Arsenik 
Emareleri Bulundu, Hatay Hükumetinden 

Tahkikat Yapılması istenildi 
(Yo.:ısı 6 ınrı salıifede) 

Diyerek ISl'arma devam etti. 
Ben, böyle bir kazı ve de iden çe
kindikrr & söyleııiyordu: 

- Bel ... i bu sadece bir sempati, 
görüş ifadesi amma, Almanların 
•ıısulü tabaat• de almanca yaz • 
dırmadan Alman gibi yazdırmak 
vcı düşündürmek yolunda yeni ve 
esrarengiz bfr keşifdc bullmduk
ları his ve şüplıl'sini de yarahnı
yor mu?. 

Giildiim ve sadece: 
- Dediğin doğru ise böylesi ee· 

zalı mektub yazmak ve okumak 
keşfinden daha müessir bir bul*f! 

Di)'Crek sustum· • • 

(Y- f ınc& uhifeık) 

Makineye Verirken: 

Bulgarlar Arazi 
istemiyecekler mi? 
Londra 27 - Pres Assooepsin Sofyadan aldığı h'berlere atfen, Bur

garistanın Balkan Antantına girınt?k için alakadar devletlrre şartJrı 

havi bi• muMıra verdiğini bil<iirmektedir. Bu ha.bere göre, Eulgaris~aıı 
arazi taJQ>bJerinden vaz ~iştir. Yalnız Ege denizinde bir mahreçle ik
tifa edecrktir. Bu hususta Yunaniııtanın muvafakatini temin etmek la· 
zmı gele~ektir. Bu haber hakkında fazla tafsilat yoktur. 

Ha1buld, diğer taraftan, Sofya hükumeti Bulgar taleblerl ha:Wlt1J1dll 
evvelce yazı yazılmaması hususunda Bulgar gazetelerine koyduğu ya
sağı kaldtrm~tır. Gazeteler, ~u talebler hakkında rcnebi m:ıttıuatın ya· 
zılarını lktılıae edebileceiklerdir. Dığer Haberler 6 ıncıda 
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KADIN ÇORAPLARININ 

ÇÜRÜKLÜCÜ IESELESİ 

Ş
u. k9.d. ı~ ~oraplarının çüril~
luğu hıkfıye..i var ya ... Ha-
1.3. b.tmcdi... Gelen müte-

hassl.'i raporunu vermiş: Bizde 
kadın çorapları çok çürük yapı
lıyor, bu yüzden zarar görüyor -
mu~uz. Bunun sebebi de, bilmem 
hangi cins ipek ipliği kullanmak 
lazım gelirken, hangileri kullanı
lıyormuş. Çıirük çorap işinden 
zarar gören crkeklerd:r. Çünkü, 
bayanlarımız, her sabah bir çorap 
değışlirdikçe, parasını biz veri -
yoruz. 

Yaz gelse de, çorap parasında,1 
kurtulsak... Çünkü, kadınlar o 

zaman bir kaç ay olsun çorapsız 
gezecekler ... 

ÇINAR YAPRAKLARI 

DALKAVUK OLDULAR 

D-OEitumuz Sa!Ahaddin Güngör 
Bey,koı;a git~. Gazetesine, bir 
ropörtaj yazmış. Yazısının başı

na fU ııerlevhayı koymuş: İhtiyar 
Beykoz ... 

Beykoz neden ihtiyar?. Anlıya
madırn .. Bil.iki.>, Beykoz gençlik, 
bahar, yeşillik remzidir. Arkada
şınuz yazısının bir yerinde •Çı

narlar görüyorum ki, yapraklarını 
dua eden eller gibi havaya aç -
mış, gölgeleri içiyorlar.• d iyor. Çı
narların yapraklarını hayava açı
şını neden dua edişe benzetiyor, 
acaba?. 
Yoks~ çınar yapraklan da mı 

dalkav11k oldular?. 

VAKİT REFİKİMfZiN 

MAKAJ.El,Eltf ARASINDA 

Okuyucular belkı bilmezle:, is
tanbulda, cVakıt. i.simli bır ga
zete ıntişar eder. Bu gazeten'n mu
harrirleri arasında hayli dostla -
rınuz, ahbablarımız vardır . .Ma -
ama.fiil, bu birşey iiade ~tmez. 
Keşke, •Vakit• refikimizle b'zim 

dostluğumuz olmasa da, karilerin 
dostluğu olsa... Bu temennim iz 
dahi bır dostluk nişanesidir. Ne 
ise, l.Afı uzatmıyalım, bu ga -
zetede iııtişar eden birçok maka
leler araSJnda dün şu fıkra gf.zü
müze ilişti : •Bugünkü düny:ı ga
zeteciliği beynelmilel siyasi hl -
<liseleri kaydetmekle kalmıvor; 

geçıp ilerisini de tesbite çalı;trnr .• 

Fakat, fıkra muharr.rn in kas -
dettiği gazete herhalde • Vakıt• 
refikimiz değildir. Çünkü, V Gkit 
refikimizin matbaa ve idare bina
sının, m~e!A, gelecek haf•a ne 
şekil alacağını bilen bir • Va~tit• 
muharrri varsa çıksın meydana .. 

SİNE:\IA GAZETENİN 

RAKİBİ OLDU • 

•Vakit• refıkımizde, hiç sinema 
i!Anı yoktur. Sinemacılar mı bu 
gazeteye ilıin vermezler, bu 
gazete mi sinema ilaru almaz?. Bu 
noktayı merak ediyoduk. Bir H

kadaş tavzih etti: 

- •Vakit. refikimizin sah'b, 
ayni zamanda matbuat cemiyeU 
reisidir. 20 inci asırda sinema, ı::a
zetenin en büyük rakibleri arası
na girmiştir. Bir matbu .. ı cemıyeti 
reisi rakiblerinin reklamını yap
mak istemez, tabii... 

FAKİRLERİN TEŞHİRİ 

DOC RU DECİLMİŞ 

Arkadaşımız Murad Sertoğl.ı 

dünkü şiddetli fıkrasında, çocuk 
bayramt münasebetile yardım e
dilen fakir çocukların resimler h'. 

isimlerik gazetelerde teşhırini ele 
alını~. ateş püskürüyor. Bu çocuk · 
!arı, böyle teşhir etmek hakkımız 
değildir, diyor. 

Fakirliğin teşhirı doğrn değils.

bütün Babıali mensubini sokak -
!ardan geçmemeliyiz .. 

Evvela kendimizi düşiinelim be 
birader ... 

AHMED RAUF 
~~~~~~~~~~~~-

1 Gazetelere Göre Vaziyet 1 
CUMHURİYET: 

cTürk - Alınan münasebetleri• 
isimli başmakalesinde Nadir Na
di Fon Papen'i bugünden itibaren 
Almanyanın Ankara Edirliği va
zifeııin i!ay~ başlama!.ı münase -
betile tebrik etmekte ve iki mem
leket arasındaki dostane münase
betlerin daha ziyade inkişafını te
m<;_nnl etm~ktedir. 

TAN: 

cLutfi K•rdarın get'rdiği büyük 
bedıye• isimlı başmak,ı!esinde Ze·' 
keriya Sert.el; İstanbul Vali ve Be
ledıye reisinin bu deia Ankara -
d.ın avdetinde; tram\ ~y. Tünel ve 
elektrık servısl~rinin Belediyeye 
devrolunduklarını mü;clelemesi -
nı mevzuu t>ahsed~rck, İstanbu -
lun bu suretle jok zengin varidat 
kaynakları kazandığuıı tebarüz 
ettirmekte ve şehirdt'kı diğer bü
tün amme h 'zmetlerip·n Belediye
ye devrolunma•ın ı i;;temektedir. 
VAKİT: 

<l3alkanlar ispanya haline so
kulımamalıdır?. isim:i başmakale-

sinde Sadri Ertem Balkanlarda, 
ispanyada olduğu gioi münazaalı 
bir harb oyunu çıkarmak istiyen
lerin bulun.:.bilecel!ir1 ' söyliyerek 

sulhu w istikliillermi korumak 
için bütün .ievletlerınin manen 
tek bir cephe halini almalarını 

kaydetmektedir. 

İKDAM: 

Ahmed Ağaoğlu d.yor ki: 
.Hesablı insan rru· .,ffak ve hat

ta müreffeh bile olur. 

Tarihde gHek mı •. ve gerek 
ferdi hayatkrın en güıel ve en 
yük. ek Fahifelerini. bu h!"'bi, he
sapsız ve ad~ta ~uursuz yapı lmıi 

hareketler r.!.oldurcyor. Be~eriye

tin ileriye doğru yürüyüş ahengi 
bu hareketlerin terkıblndE·n iba -

rettir. Bunu~ en son Ye en şerefli 
ve yüksek misaliPi b•z Türkler 
verdik . 

Gerek Türk milletı ve gerek <>
nun ba ·ına geçmış olanlar cya ö
lüm ya şeref', diye h ab"ız ve ki
tabsız ve s•rf içten g.':en bir va
zife davetinin k>siri altında atıl -

Halifenin Sarayında I' 
Bir ispanyol Güzeli ......................... ~ ................................................... .. 

Tarihi Roman: No. 63 

- Elhil.ris geçen gü11 söz ara -
smda bu yolda vah•i hayvandan 
esc ı· olmadığını ös~·!,'<lı. Ateş 

yakarsak izım11.i belli etmiş olu

ruz. 
- Kımdeıı kork.ıyorsun? 

- Belki etrafta gizlenmiş hır 

düşm~n vardır. İhtiyJtlı davran
mak daha iyi değil r.i? 

s~lıın bir ağacın önünde durdu: 
... O hald• ben şu ağacın üstün

de yatacağım .. 
Sen çıldırdın >nı Selim? Yor 

g:uıı bir insan , ağar üs•ünde ra -
hatça uyuyabilir rri ·ı 

Yazan: CELAL CENGiZ 

Korkuyornm .. 

- Neden korkuy<>rsun? Şu a -
ğacın dibindeki otların üstiinde 
mışıl mışıl uyuyabil'rsin! 

- Ya sen!.. 
- Benim uykum yak. S<'ıli bek· 

liyeceğim .. 

Selim sevindi: 
- Demek ben uyu ·krn, sen u -

yanık duracaksın .. b•n' hektiye
ceksin, öyle mi? 

- Evet.. mademki vahşi hay -
vanlardan korkuyorsun .. Sen yur 
dumUZii lazmısı!l! S~pi, uyurken 
heklcmek vazifemdir 

idman 
Bayramına 
Hazırlık 

Şenliklerden Evvel 
Dört Prova Yapılacak 

19 mayıs hareket ve spor günU 

hazrılık'arına hummalı bir faa -

liyetle devam olunmaktadır. 

19 mayıs tarihıne tesadüf eden 

cuma günü yapılacak olan spor 

• şenliklerine İstan4>ııl\L"I bütün or

ta mektebleri, liseleri ve san'at 

mektebı talebeleri işt'rak edecek

lerdir. 

POL • 
1 s 

Ve .. Mahk e me ler 
r·: ~.;. . ·+. • ... , ~ .. 

Kapıyı · 

Kim 
Götürdü? 

Üç Ay Hapise Mahkum 
Oldu, Cezası Bir Aya 

indirildi 

Esrarlı 
Bir 

Adam 
On Sene Ahırımda 
Yat~ Kimdir, Ne İş 

Yapar, Bilmem 

Merzifonlu Kan Mustafa 1 cak vıtrdı. Uzıın boylu, ko-B 
undan bir müddet evvel, o tuz, otuz beş yaşlarında an-

• • 
ıyı 

Piyesler 
yazılamadı 
1inci,2 inci 3 çüncülüğe 
Layık Eser Görülemedi 

Halk Partısı tarafından a-
çılan memleket piyes mii • 
sabakasına gönderilen eserler tas
nif olunmuş ve hiçbiri 1 inci, 2 in
ci ve 3 üncülüğe U.yık görülme -
miştir. 

4 üncti.lügü Yed.ad Urfi'nın . Be
yaz baykuş- , sıraslle dığerleri de 
Bursadan OeliH Sıdkınm •Eğit

men., lzmıtten Yunus Nüzhet'in 
•Para delisi- ve .Mardindcn ~ -
dadın • Ü varken. isimli eserleri 
kazanmışlıırdır . 

V edad Urfi 200 lira d , ğerleri de 

Bu kadar kalabalık bir talebe 

kütlesini bir arada ist;Jb edecek 

yer mevcud olmadığından şenlik

ler Taksim slıadyo'1lu. Beşiktaş 

stadı, Fenerbahçe s:adyomunda 

yapılacaktır. 

paşa medreses;nde odabaşı \ yu esmer. biraz çıkık alınlı, 
iken, m~ye biti~il< olan Da - kara ve kalın kaşı., iri siyah gözlü ----- - - - - -----

ııülhadiı; camsiinin avlusundaki 1 bir adamdı. Sırtında, e>ki ve yıp- 1 KOÇUK 1 
Ayni gün ayni saatte başlıyacak 

olan şenlildı-rde bütün talebeler, 

Vekaletin gönderdiğıni bildirdi -

ğimiz jimnastik tdlbnatnamesine 

uygun ve müşterek bazı hareket

ler yapacaklardır. 

şadırvanın '1"usluklaıını ve cami- ranmış bır palto bulunuyordu. Yır- HABERLER 
nin cümle kzpll'ınt çaımaktan suç- tık ayakkaNanndan. im.altlan u- ._ ____ .;..;;;;;... ______ _ 

lu Huriye ile oğlu Said ve yeğeni umuş olan kirli parmakları gö -
NU3n!tın muhakeme; "e dün Sul- rünüyonhı. 

tan&hmed ikinci sulh cezada baş- lbrabim o u. on sene ~-wl tanı-
landı. !ruitl: Bir akşamdı. Ibrahiın. oda-
Düıdtü celsede Merzifonlu Ka- smda 90Dğa bakan pencerenin 

Bu hareketler, talebelere öğre -

tilmektedir. Ve önümfadeki hafta 

içinde talebeler toplu olarak yu

kanki üç stad}'<Jma giderek tıoplu 

provalara başlıvacaklardır. 

ramustaf.a pıtşanın eski odacısı Hu- yanına oturm.m . dışaı dan gelip 
riye şu ifadeyi verdi: geçenleri -""rred~u. Bir ara -

Şenliklere kadar ü.; prova yapı

laca:k ayrı<:a 18 mavıs günü de şen

lik elıbiselerile umumi bır prova 

icra olunacqktır. 

Bir Komünistlik 
Maznunu 

Bulgar tebaasından Niko ismin
de bir genç dü·ı komlinistlik suçu 
ile adliyeye verilmi~tir. 

4 ün<'Ü soı·gu hiıkiıııliği muma
ileyni i.stic\•ab etmi~ ve hakkında 
tevkif karan verm~t ir. -- ·-- -------
dılar ve muvaffak oldular.• 

Mumaileyh bundan sonra son 
Çekoslovak iıfı.disesinı de tahlil et
mektedir. 

YENİ S ABAH: 

•- Ben, <'ğlum Said ve yege -
nim Nusrat; on sHıedenberi o 1 
medr<'sede oturııyordı.:k. Ben med
resenin odabaşıSı idim. Fakat üç 
ay evvel bu hırs.ızhr me,elesin -
den d layı işireden çıl;anklım. 

Gerek mll!tluklan ve gerekse de
m ir kapıyı b'z çahnadılo-. Medre -
sede bizden başka daha dokuz aile 
oturuyordu. Bunları!' bazılarının 

küçuk QOeuklar. varm. Her halde 
muslukları o çocuklar çalmıştır. 

Demir kapıya gelıııo.·t' : Bir gün 
oğlum Said, onu, otcbüsünde ça
lıştığı ~före vermek üzere cami
den almt<,i, getimıis 'e bizim hö
cerenin yanına bırırkrr.ıştı. Fakat 
ertesi günü Saide kapıyı götürme
sine müsaade etmedim ve onu ye
ğenimle" tekrar e!iki ;:'trine gön -
derdim. • 

Suçlulardan sonra s•Jrguya çeki
len şahid Bekir ile Z~keriya; bir 
gün Saidi sı."1ında bir kapı olduğu 
halde, caminin avlus~adan çıkıp 

gittiğini gördükler'.ni söyledil~r. 
Mahkeme; tahkikat evrakı man-

Hüseyin Cahid Ya) ,•ın Berlin - derecatı ve şahidlerin ı~adeler ile 
den gönderct•ğı cgarib b'r havadis• Sa.idin suçunu sabit gi'rdüğünden 
isimli bugünkü l)aşımıkalesinde onu üç ay hapse mahküm etti. Fa-
diyor ki . kat eski ı:nahkümiyetı l;ıılurımaılı-

, Bcrlin radyosunun • İstanbul- ğı ve yaşı d~ küçük • !du~u içm 
dan yazıldığı , kaydile bir havadis 'bu ceza bir aya indirL'di. 

verrnı.ş old:ığunu sc>ylE'diler. Bu Huriye ile Nusratın hu hırsızlık 
ha\·adise göre, Tü :·k'~· e Wil ·on suçunda iştirakleri olmadığı an -

prenstpleriıvl.eıı zarar görmüş bir !aşıldığından onların da beraet -
hükumet im'ş: Aır.er'!tadan gelen !erine karar \'eril.dl. 
tekliflere p k ehPmrl'yet \'ere - !---------------! 
mczmiş; Tü rkive yalnız kendi da
hili ı.şlerile :ne5gul olarak bitaraf 

kalmak ister ,.e hıç bir ttifaka glr
mezmiş. Bu!'un için Roosevclt'in 
teklifi Türk;yeyi hiç o!iikadar e -
demezmiş• ... 

Halbuki Ti.ırkiyeden akseden bu 
havadisin hiçbir z3man Türk ef
karı umum!yesine hbkıki bir ter
cüman olarr.ıyacağı meydandadır. 

Ruzvelt'ın :ı:sar.i \'e ) üksek bir 
teklifine ka·~ı •nkılah T iirk iyesi 
kat'iyyen ·, >yle bir muka-Oelede 
bulunamaz. 

- İyi amma, 3en uykusuz kala- 1 
caksın! Yarın yold~ at üstünde u
yuklamaz trısın? 

- Hayır, ben üç gün uykusuz 
kalabılirim. Sen merak etme .. -Haydi, yemeği bitir de yat! 

Selim yemeı(ıne devam ettı. 

Karsılarındaki ağacın üstünde 
küçük bır kuş yuvası görünüyor
du. 

Selim kuşları göstenli: 

- Bak, F«tma! Şu h~yvancık -
!ar tıpkı bir aileye benziyor ... 
Erkek kwı. ağzında bir yeşillik 
parçasile yuvasına geldi.. Dişi kuş 

onu şen sesile cıvıldıyarak karşı
ladı. Ağzındaki yerri aldı".. İşte, 
yuvanın içinden kücük bir baş 
daha uzandı . Bu, onlı-rır. ~·avrula
rı olsa gere;c. Tamaır.. Yanılmıyo
rum .. Ana, baba ilki';ıcP yanula
rının karnını doyurdular. Tü,Yleri 
henüz çıkm•mıs o/an bµ yavru -
Cl!,ğı na.ıl kanatlaıının altına alıp 

KISA POLiS 
HABERLERı 

* Ayasofyada yan~n adliyenin 
molozlarını kaldırmaktı: olan ame
lelerden Mvstafanm kaldırdığı 

kazma ark.ad~ Mehrr.edin başına 
isabet ederek yaralaı:ı:ştır. * Şorcir Hamdinin ıdaresindeki 
ot.omobil Galatada Per~embe pa
zarında 7 yaşında Halid adında bir 
çocuğa çafP"rak bacağından ya -
ralamıştır. 

sevdiklerinı görüyor musun? 
F atma içıni çekerek cevap ver

dL 
- Ne mutlu onlara! Mes'ud, 

şen bir yuvacık kurmıışlar. Ya 
bizler ... Dünyanın hır ucundan 
kalkıp Garnata dağlarına kadar 
geldik. Yabancı il!eıde yeni bir 
vatan kurmak hülvasile dağdan 

dağa, kaledt'n kaleye, mirden 
şehre koşup duruyor~z. 

- Sular bulenmavınca durul -
maz, Fatma! B uralat'da kırk yıl 

dolaşacak değiliz .. Artık yollar a
çıldı Şama kafileler, fı~lifeye gön 
dcrilmeğe gitmeğe basladı. Elbet
te biz d~ bir gün bir baltaya sap 
oluruz. 

Tarıkın yanında ~t·k kalacak 
nııyız" 

- Ummam .. belltı hır ),1 •oııra 
biz d" dönerız. 

:_ Nereye? ... 
ı ... 

- Şama .. eski ntcııınııza. 

.ık. pencerenin yanıncb onu gör
dü. Sonrad'l-ı adının Mehmcd ol
duğunu öğrendiğ! bu adam ona 
merhamet dilenen nazarlarla ba
kıyor. fakat bır şey ı.ii. !emiyor -
du. 

İbrahim ı,u ıanım ıd.ğı ,.e bir 
dilenci .)]du>u za.ııne 'ği adama: 

- Ne isi ,·ucsun' el ve sordu. 

Zavallının gözleri aoidu ve çok 
bitkin b' r ~:-<le inkd:: 1 

- A('tııı \ 'C y;,tacak ~ ·er'm yok ... 
İbrah:m. hu ivi 1'alı t, merha -

metli adam. bıçıırenın haline acı
dı, onu evin ~ aldı, karnını d oyur
du ve e\ indn yı.tma~ın:t. mü::a de 

elli. 

Fa~t gece yatma. ~a~ı~nı ge_ - 1 
lince, Jbralcm k.ea.J.ısı ıçı.ıı ~nl

miş olan ya•akda U}urnak iste -
medi: 

- Bana ~lunnızı g< ste.:in. ora
da yatacağım, 

Mehmedin bu sözlen harkesi 
hayret~e bıraktı.. 

İbcahim. onu yatakta yatırmak 
için çok =n etti. J''akat muvaf
fak olamadı. Nihayet, bu garib ve 
esrarengiz adama ahırını göster -
mek mecbur -etinde luldı. 

İbrahim ııl>ıra gi~ı. bir köşeye 
doğru yürüdü ve tale • üzerine 
ken.dl.illıe verilen küçük blr çuval 
parçasını orwa serdı. Gtteyi bu 
köşede, bu ÇU\'al parçası üzeTinde 
geçirdi. 

Mehmed. ~rtık heı gece İbra -
himin ahırma geliycr ve orada 
çuval parças: üzerin.de Yu ordu. 

Aradan t•m on yıl ııeçt;. Fakat 
bu mi idet ;çinde İtr~him. Meh
ınedin kim .,:duğu"lu. nereden gel
diğini öğreu.,medi. P...nıda ırada 

ona ha. atın.ı dair ba.a _ ualler ,..,_ 
ruyor, fakat cevah alamayınca. 

susmak m~riyetinde kalıyor -
du. 

Memned; yaşı otuzu geçmesine 
rağmen hiı1i evlemn<'llll:jÜ. Ne a
nası, ne b:rboısı ve ne ııe akrabası 1 
vanlı. Fazla konu."'1lt'sıru sevmez· ~ 
di. K endisine so~lan suallere 1 

- Ta:rık buradaki zabitlerin bir 
yere dönmesine tara!ci.ar değil -
miş. 

- O halde ne Balkanlara, ne 
de Brzansa gidemez. Bir elin se
sini kim duyacak? 

- Ben de öyl" biliy<•rum. Tank 
b in Ziyad, ordusunun hir kısmını 
alıp yola çıkarso, önü hiç kim -
se geçemez. FaJ..at, bır avuç mü
cahitlı• yola çıkarsa, Ehli Salibin 
birleşmesi \'' müttef.k:ııı Tank'ın 
üzerine yü:iim<:si mu!· emeldir. 

Yemekten sonra, Selim sordu: 
- Tank •etere çıkarsa, sen de 

birlikte gitmek ister ın;sin? 
- Şüphesiz.. İşbi·iyede böyle 

konuşmamı7 mıydık' Eğer ordu 
ile harbe yürürse, ben cie peşin -
den gideceg:m. 

- Elhiiri:;, Tarıkın garbe akın 
yapmasına t1raftar görünmüyor.

1

1 

Acaba bir tehlike mi s~ziyor? Yok 
·'s'a o da Musa wn Nai r gibi Tarık'ı 

* Bel~yenın merkez binas. 
karşısındaki partım.anlann ya -
rund.a eski e~"in istiml8.kine karar 
verilıni;o'"tir. * l mayasta bır Alman traru;at-
lantiği ile seyyah gelttektir * . lektebden çıktığı tarihten 
itibaren 50 sene miiddetle icı:ayi 

tababet e m.i.ş olan doktoclara me
ras:m ·apılm ·ı kararlaştınlmışt!. 

Şimdilik bö:;le 7 doktarumuı ol
duğu anlaşı~tır. * E..-veilti gün Kararlenızd 
cenubu şark.iden - ltavvetli bır 
bora Sa=n Jımanında bazı ka
zalara sebebi »t verm14tir. * Fatihde c to ıra n J\'IE-hmecl adın
d bır. Vcz "Cilerd~n geçmekte o
lan Yö <:ı r a dında bir kadıııın ce
binden J()ll ktır•J şu cf 'ırak kaçar-
k,...n tu~ulmtı ştur . 

sadc·ce •e\·et• ve • h.ayır• dı -
ye cev1b ,·erirtlı . Hiç b:r d ;tu ,.~, 
arkadaş ı v0ktu. Daın1a in:;2tnl~r -
dan ucak b'llunm1k ı:terdı . H.Pr 
sabah er~tıden. gece~t'ri ~·a ttıı?ı 

ağırdan c;ıkar giderrli. 1' ... nkat nere
ye gıdcrdi~ !'ie iş!P nıqgul olur -
du7 Bunu k llLSe bilnı zdi . 

Btr gece, :.\1ehm~ gene İbra -
himin abırnuı geldi. F~kat o gece 
ahırda yatmadı. Oradan bir çuval 
alarak dış:ır ·a çıktı. Sulukulede
ki kal( lere gitti. bir kovuğun içine 
girdi ·e gecn ·i o lro\•..ıkta geçirdı. 

Ertesi sab:ıh ÇU\•ah t~krar ahıra 

götürürken, yu!W b"r komisere 
tesadüf etti. Komiser onun halin
den ,.,.. kıy:.,etinden şüphelendiği 
için koltu 11un altındaki çuvalın 
kim<' aid oldıı,,"Unu =-du. 

Mehmed komıse•e yalan söv . 
ledi: 

- Periş<!mn. aı-pııe almak için 
zahireci Ahmede gidiyorum .. 

Komiser O'lU Dll'rln::ze götürdü. 
Mehmed. D'•' ri<ezde ı_-uvalın. İb -
rahimin ;,ı.ıuğunu !lll_ ledL İbra -
hinı. karakola çağırıldı. \"e orada. 
ÇU\-aldan m~ada, bir teı.erınin ve 
bazı ufak te'ek eşyaı.ırın da ça -
lınmış olduğunu söyl<>di. 

Mebmedi" muhakl ml'Stne dtin 
Sulılzınabme.i ı.içüncü sulh cezada 
başlandı. Komiser m"avin ı Al ı ıle 

Rıfat şahid ~ıfatile a!nleııdıler. 

Muhak""'• karar \"E-rmek ıçin 

mayısın dok'..truna bır'lli:ıldı. 
MEHMED HİCRET 

çekememeğe mı başlı.dı? 

- Ellıirıs, Tarık'ı c~nı. oğlu gi
bı sever sanıyorum. Eğer o da fi
kir ve niyet'nı değış1 ırdiyı;e ya -
zık ... 

- Kıme y zık? Elhirıse mı, T.a 

rıka mı~ 

- Elbette Elhirise yal:lk olur. 
Çiınkü. Tarık, her za'.'11an mucize

ler yaratmalia muktedır bir kah
ramandır. Ordusile gorbe akın ya 
par.;a, Elhiiris burada yalnız ka· 
lır. 

- Daha iyi ya. İşbıüyede hü -
kümdarlar gibi ya'13r .. Yeni ser
vetler, lıazineler toplör. 

- Onun ~ervette. haıinede gö
lü yok ki.. 

- Ya necL gbzü var• 

- Haccacrn me'\rkı.nrl.e. 

O halde o da Ş~ına dönmek 
!stiyor, öyle mi! 

(Dq•amı var} 

, 
İngilterede Mecburi 

Askerlik 
y...,, AJuDee ş11kril ~~ 
· · , ·kast ötı' Ingılterenın ... ı ş po.ı ' İl' . Jr 

den:beri, Avrupa kıt'asıııdakı pO ~ 
tika mueadelelerıne Y.arşı ut~ 'f 
seyirci kalmıştır. İngilizler b~ 
litikalarına csp!eııciid isola~ 
yani cmuhteşeın infirat. glya>f 
adını \-ermişlerdir Ingilizler; 
cak ik.ı vaziyette bu muht '}. 

infirat siyaBetinden ayrılar _k; Jı' 
rupa ?şlerine fiili sur,..tt .. .cru· .. 

le ederler· 

1 - ::vı:a~ş dcnızinin sahtll•f.~~ 
buyük devlet tara!mdan tehd· 

dildigi zaın ° ~. biJ' 
2 - Büyük devletlerden 1' 

A'T11pa kıt'nsında bir hege:nO~ 
kurmağa çalışlıgı zam < ~ . ,P 

Bu v-.ıziyetlcrde İr.g:lizlCf' 11 
l.anndan ayr•l rak. Auupa JıJ " 

·-1~ 
sının ı.:;leriu~ kanşmekta. \'C ~. f 
keodı menfaıtlerin<' t•:yguıı b~ 
rura lrovduk•.an soora gene rıı • 
leketlPrıne Çt>kilmekıedırler !~ 
gilizl r , Avrupa işler•ne mud .. 
le ederken de daima C.eniz kU' ( 
vetlerıni ku'lanmıslar, kara kU •. 
\'etini. Avrupada bir takım de' ,iP 
leUeri ıtlifaklarına darak te ıı r 
etmislerdir. Tapolyon ·., karşı ~ 

. ftl 

rada dö,-üsen Avusturya, RıPjJ 
'"' Prusya a;;lcerler'ydi. BilYJ 
lıa:<bde Alm3nv ya l<arı;t il J 
yapan kara kun-etıer. de frJ ! 
ve Rus ordu'anydı .&ıı sı>IJ€'ble • 
giltere denız km·v<:tler ıne ~ r 
mi -et vcrrn · ,-e den»Jerın "iıl'pı 
mıyetıni tem ı n ~ttilctcn sonra lt . 
ku~·,·etinln teminini, lıali,.. ,-e ?'. 
lann ıcabırıa gore b~ska de,.ıet. 

B" 'k (J(Ou lcre b:rakınJnuştır. uyu 
1

. 
tara ılıtiyacı olmadıg: için f.,gı U: 

tere, n>ecıtıuri askerEei de kıııb . 
\'e ta bik etmemişti. Fakat nııl ~ 
Jetler ceuıiyetı ,.e kı f lektif b•r. 
sisU-mi nkıldıktan sonra tıııııl .. . ,., 
teı·e. totalıt"r devletinin ~mrı ~ 
,..., tecavuz p•ılitıblarını onlerflııı' 
için bir takım taahhiıdler alt 
girmif;tir. Fransara karşı ıaalJlt"' 

. ' li er leri vardır. Fransl? H Ingı ı ı! 
kanı harbiyeleri tııta'iter deYI r 
lere karşı miişterek rHb p!Aııl ~~ 

• zırlamaktadırlar. Alm;nyaııın . 

İtalyanın SO"I tecaviukri k.O' 1 

da İngilter~ şarkt.~. da bir. ~ı:; 
yeni taahhudleıe gıriSJOlŞ!ır- rl 
lonya ıle karşılıklı bir ya c·dı'.1' c.i 
kavelesi yapnııstır. 'r un nıs.~~· 
ve Romanya} a garant; verın'~stı' 
Sı;asi sahada geni~li)...,n bu ta r 
hüdlerin arkasında ordular i!61 
!inde miicndde olm?dığı takd 11 

bunlar bü~ık kıym<'t ifade etti'. 
İngilterenın donanın. ı ku,..,-eııl' 
lidır Buna d;,·ecek ,·nt:, Fakat • • e' 
nanmanın kiifi gelmed!ğı ,·at•' 

!er vardır. Bugün İngilter\!Iliı> ~' 
ru.pada güv~nebilec<>:.;i askeri l< ~ 
vet. Fransız ·•~kerler.tlir. F~l<:t~ 
Almanya •·e ltalye.nın mu.:jl 

1 
. 

kuvvetlen karsısınd& kafi deıt' , 
dır. Fransa. b~günkü 'azıyeı t~,. 
cepheden tehliV.e ııl!uıdadır ~ 

. ı,J3 
manya.va, lt1lya ·a ve cenU oef 
da Franko Ispanyasır.a kar)•· l 

çi P c>lonya ile yapılan antaşııı 3P", 
giliz - Fraıı"'z kombınnonun9 • 

lonya ~rdularını da i•~v~ etııı'~ 
Fakat IngiltPrenin !'. rı~tığı ısı:<' 
hüdler o k•ıdar gP· ı ' ,.,. gittı 

k e<l . 111· 
de o derece genı~kn,ı· ·ı ır şer 

~r arkasında askeri ku\'\'et . · 
!inde bir müe~"'-ıde olmazs3. 

1~( 
gilterenin bu ta~hbüo '.i yeriııe .. ~ 
tirebileceğinden al'ık<.dar d0'' 1i~ 
!er. hakkile şüpJıt>IPn"J. . ılır!eı- , 
giltere bir '1tüddett~ııberı tıı>', 
bır tazvik .. ııında ıdi Bu iht· 
karŞlla~ak i~>in müra<'a ~ · e ~ 
nsulltr. lüzumu kada• ~ske'. . 
mın etmedi!;>inden İq;ıJ;z hü1<~pl 
meti mecburi askerliğ.n ihdS' ' 

nihav t karar \•ermi"1. r. ...eJ 
• . tw 

Bır de,·let;n askı:<r t~mın e lP'ı 
için müraca.ıt ettiği usul, Y9 e • 

. pl 
o devleti ali\V.adar erler. bır ~ı 

1 'b ,sı 
selcdll' Fakot ııgiltere g• '· '. ıcl· 
sola taahhüdler 3acaı: bır M' ı< 
askeri \'aziycti, y~ln;7. lngiW 4ı 
nin dahili ciİ olm,kıa."I çıka:-(• 
beynelmılel oir mest-"0 msh\, • 
tini a tır Me<·burl askPrliı'l•" 0ıl 
bulü \'e tatbiki, !ngiltı re)'l' 
itimadı iırttırac~ktır. ' 



Günün Meselesi: 

ayvanlara da Gaz 
Ma esi Takılacak 

liava Hücumlarından Hayvanları 
I<oruma Talimatnamesi Tebliğ 

Edildi 

H •va hilcumlarmdan ve 
>.ehirli gazlerden hn.Y • 

el Vanları ve hayvani rdan 
Uo olunan yiyecek moddel&

>inj lıoııunak üsere bir talimat· 
llatne hazırlandığını yazmıftık. 

Bu taliruatname diin vilaye • 
~ tebliğ olunmu tur. 
b 'l'ıüiınatnameye gllre açıkta 
ulunıuı hayvanlar bir arada 

111ulıafaza olunmıyarak küçük 
llıilıtarlı rruplara ayrılacak ve 
t~Iıınıı ahırların iç kwnı ker· 
l>ıçle talıviye olunacak ve yan. 
Ctııa lıarşı tedbirler alınacak· 
tır. 

Bütün duvar çatlakları da 
'41hirli raz1ere karşı sıvan• • 
taJıtır. 

'I'ıüiınatnamede tavuk, horos, 
l>iliç, hindi, kaz, lirdelı ve em· 
Bali kümes hayvanlarının mu· 

halamın için de hükümler mev· 
cud bulunmaktadır. 

Ezcümle bu kabil hayvan • 
)ar için •gaz geçmez sandıklar
•beton kümcııler• meydana ge
tirilecektir. 
Dlğr taraftan hizmet halin • 

deki hayvanların zehirli gas • 
)erden ve hava hücuınlarından 
muhafaza olunmaları için alı

nacak tedbirler de talimatna • 
ıned" gösterihni§tir: 

Hizmet halindeki hayvanlara 
gaz maskeleri, kauçuk örtüler, 
kauçuk ayakkabılar ve hususi 
çizmeler hBZJrlanacaktir. 

Bu mün ebetle Avrupanm 
bütün medeni şehirlerinde ol • 
duiu gibi memleketimizdeki 
hayvanlar için de hususi gaz 
maskeleri ve çizmeler temin 
olunacaktır. 

Türk Gibi Kuvvetli 

N 
iaden (elen haberlerde, SÜ· 

vari subaylarırnu.ın iyi de
receler aldıkları bildirili

yor. Bu muvaliakiyetler ı:öğüs • 
]erimizi ı:ururla kabartıyor. Bini· 
cilik miisabakaları devam edecek. 
Bundan sonraki diğer Avrupa te· 
birleri sahalarında, yiğit süvarile
rimi:Un daha iyi dereceler alaca
ğına şüphemiz yoktur. 
Diğer taraftan yine Avrupada 

beynelmilel gür.-ş . müsabakaları 

da yapılıyor. Gelen haberlerden 
maruf pehlivanlarımızdan Mer • 
sinll Abmed'in Letonya şampiyo
nunu mağ!Ub eıtiğia.i öğTeniyoruz, 

Er meydanlarında, böyle gtizel 
neticeler kazanarak, asil ve kah
~aman Türk milletinin alnını ak· 
eden bu çocuklara bin minnet ve 
tükran! 

Türk gibi kuvvetli sözü tarih· 
de de doğrudur, halde de, istik • 
halde de .. Acınır Türkün kuvve
tini hila bilmiyenlere ... 

BURHAN CEVAD 

Otobüs, Asri 
Mezarlık 

----= ---------Ankara Temyiz Mahke-
lokantalarda Adanın mesinde Devam Ediliyor 

S k V l s Ankara 27 (Telefonla) Eski İs· 
l ı n..OnfTO UYU , tanbul valisi Muhiddin Üstündağ 

lleledlye şehird ki ikinci ve ü- Adaların su derd:nin hallinin ve arkadaşları hakkındaki otobüs 

~ ı:ınıf lokantalrrdaki temiz- gelecek seneye kaldığı hakkındaki yolsuzluğu ve asri mezarlık da • 

liğe tanıam<>.n riayet edilmesi için hıııberloer dnğru değildir. valarına hu sabah temyiz dördün-

:telltden bazı teı§ıirler almağa ka- Belediye reisliği; işin bu yaz cü ceza deiresinde devam olun • 

rar vermişt'r. Mevcud belediye ni- mevsiminde bitirilnı<'s' için dün muştur. 
laırırıarnelerine rağmen lokantala· ica'beden kararları almıştır: İstanbulda istinabe suretile d>n-

l'ıı:ı kestt huJ.ınduğu Sirkeci cihet- llkevveı.ıı Biiyükada<la büyük ve !enen 60 şahidin ifadeleri malı-
~· 1 'ilde yapılan bazı kontrollar • betondan bir iskele ~asma ba;ı-

1 
kemede o.lcunacaktir. 

da bllhassa yemeklerin ya- !anacaktır. ı Diğer taraftan Sürpagop me • 

Pıldığını ve tabakların yıkan- İstanbulıdan Adal~ra su götü • zarlığı yohuzluğu meselesinden 

dığı mahaller tahminin frv • recek olan t~nklar; b ! i•keleye ya- dolayı da Muhiddin Üstündağ'ın 
ltıtıde pis bıılunmaktadır. naş;ı.caklaroır. İskelenln inşasına muhakemesme de saat 14 den son-

llelediye yaz mevsim.inde tifo hemen başlarul"-caktır. ra başlanacaktir. Bu sureUe bu 

'le &air hastalıklal'la bu sene daha ---+--- aabah şehrimize gelmiş olan Mu· 

bidayetten mfu)adele açmağa bat- hiddln Üstündağ'ın bir günde 3 
l~ığı ıçın bu gilıi lokantaları sııı Vali Tekrar Ankaraya muhakemeıi birden görülmelcte-

ıı1ı: kontrol cdE><:ek Ye nizamna • Gidecek dir. 

lııe haricinde h8leket edenleri şid
deıı.ı tecziye edecektir. 

Ankara ve lzmir 
l'ayyare Postaları 
Devlet hava yolları idaresi önü· 

ınu>deki pv.artesi gününden iti· 

haren İsta'lbul • Ar.kara • İzmir 
''llSırıda yol~u nakliyatına başlı· 
:tacaktır 

k.oıı ve posta naklıyati da ay so

ıııı:ıa kadar devam edtcektı.r, 
--<>--

'{ alova Kaplıcaları 
:t ". alova kaıaıı:nın İstanbul villi-

t 
'llt'ııJen al:narak Bursa vilaye -
ın b g .. e atılanınası hakkında evvelki 
r~n ıelur mi!ClJsi tarufından ve -

1 en karann fiormalt•'Sİ bugün -
erde kınat -ılunacaktır. 
llıi(er taraftan Öğl°<'ndiğiıniıe gö· -

ROMAN: 2 

Dünkü Tefrikamızın 
Hülasası 

[Madam Ram<m mutfakta ye

"1ek pişirırken, bir kıtdttı fırtına 
P<bi i~eriye girdi. Kli~edekl tu· 

hufiye mağaza.sı $Chib• Madam 
L.ııll<!z/ lri yan bır kadın! Daha 

Zı kal>ıdan ıçert girer rirmez, a!J
nı ClÇtı, gö::ilnu yıımdu. Madam 
~'~toıı'a uluorta küfür etmeğe 
b<l§ladı. Çı1nkü Madam Ramon, 
tuhafiyecinin berber çıraklı!Jı 
llnı><ın oğlunu kiiçi.ik kızı Janete 
aaç· d" l . . u.ze tme.;ıni öğreU.~n diye 
"1ıine alıyormuş, çocuğun ka • 
~'tdt!Jı paraları yıyormıış. Ma

dam Raıı.•on bu hakarete taham· 
"'ili edemedi ve mütecavizi gö
§fisliyerek ka1•1 d~arı çıkardı.] 

İstanbul D..>ledioyesının harareUe 

beklediği yeni lstimUık kanununun 

hafta içinde Büyük l\fıl!et Mec • 

!isine verlleceği lı:at'i olarak an • 
lıışılmıştır. 

Vail ve B•lediye rf':t'imlz Ltıtfi 

Kırdar bu kanun çıktıktan sonra 

yani önümüzdeki hafta tekrar An
karaya gider<>ktir. 

Belediyeler Bankasından istik
raz olunacak 5 milyon liranın da 

İstaılbul bel•dıyesi emrine veril
mesi muamelesi bu ,;cyahatte ik

mil ve bono imza oluııacaktır. 

re bu vaziyetten oon:a Yalovadaki 

kaplıcalann <la Denizbanktan alın
ması muvafık görülmüştür. 

Bu karara göre Ya \ova kaplı • 
·caları Sıhhat ve İç~!ınai Muave
net VekAletir>e bağlancrak mez -

kür Vekalet tarafından idare olu
nacaktır. 

İri yarı kadın. saçtan ipek gibi 
hafif hafif dalgalancn, lri mavi 
giızleri korkudan daha :.iyade bii
yümus, dıırlAkfarı tir Lr titreyen 
pcrişanca kıyafetli bir kız çocu
ğunu kollarınd.ln yakalamıştı. 

Bu sahneyi ilkönce eğlenceli 

bulan seyirciler, şimdi kadının za
yıf ve nahil bir kızcağıza saldll" 
mağa kalktığını görünce, homur

danmağa başladılar. Her halde bu 
kadın itt!hanlarında biraz müba
lağa ediym diye düşiındüler. Genç 

kızlarla deli'<anlılar b;rleşip loo -
nuşurlar al Ta-biatin kununu böy
le ... 

- Küçük anne. dedi, ne diye 
bu kadar sinirlenip iızülüyorsun? 
Eğer Madam Ransıon kızını iyi mu· 
ha!aza cdememiŞ>e, sen de oğlu
nu muhafaza edememişsin. Onun 
yüzü bir kara, sellİn yüzün iki kara. 

Madam l.Amez bu söı üzerine 
kı2ın kollanın bıraktı. Küçük J an 

--0-

M. Müdafaada 
Munzam 
Tahsisat 

Büyük Millet Mec1isi dün Şem

seddinin rei;;lığinde toplanmıştır. 

Bu içtiınad1 mubteliC dairelerin 

1938 yılı bütçeleri arlsında 964 bin 

liralıık bir lT'ünakale yapılması ve 

milli müdafaa bü~e~inin kara kıs

mına 360 bin liralık ıJ'unzam tah· 

si.sat konma.<ı hakkında hazı.rla • 

nan bir kan'1tl layi.1'ası kabul o

lunmuştur. 

Diğer tara!tan Tiirkye - Fransa 

dostluk muahcdesile müşterek be

yannameye 3id kanun layihası ha

riciye encümenine !:avale olun • 

mw;tur. 

Ranoon cadaroz kadının elinden 
kul'tulur kurtulmaz bir kedi çe
vikliği ile seyircilerin arasından 

sıyrılarak kaçtı. 

Küçük Jan Ranson'un bütün ha
yatında, Ve~say sar~yında Fran
sanın en kısrl:anılan kadını olduğu 
zamanlarda, Kralın gözdesi bu -

lunduğu senPlerde tehlikeden kaç· 
mak hususunda gösterdiği hüner, 
belki bu tarihden başlar. 

KOMİSERİN RAPORU 

Ertesi gün Madlm Ranson ile 
kızı Sen Deni sokağındaki kara -
kola şikayete gittiler. M•dam La
mez'in elalemin içinde. kendile • 
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Bahar Bayramında 
Resmi Yerler Tatil ! 

Bu Seneki Tatilde İki Buçuk Gün 
istirahat Edilmiş Olacak 

Etler 
Serbest 
atılac k 

lktisacl Müdürlüğü Etten 
Narhı Kaldırdı 

Kraliçeye Ne Tek:if 
Ediyorlar? 

B
ugiinkii dünyanın hakim 
kuvvetlerinden biri de i· 
ncmndır. Sinemanın iyi ve-

ya fena, cemiyet llıcrlndcki te•ir· 
!eri gittikçe genişli)or. Birçok za
yıf iradeleri •İnema mohndebili
yor. Hulİiba sinema, kuvvetli bir 

Resmi tatil günle:i hakkında 1 
ka\Jul edihniş bulunan kanunda 
1 mayıs günG cbahaı bayramı• o
larak gösterihniştir. Bu müna • 
sebeUe önürıüzdeki pazartesi gü,. 
nü şehrimiule ve me:nleketı.miz -
deki bütün 'Tlekteblerle resmi da
ireler resmen tatil yapacaklardır. 

Ancak bu hususiyetn aylıklar 

üzerine de bir tesiri olmaktadır. 

Bundan b;r müddet evvel şeh
rimiz kasablan sığır ve koyun e
tinden nerhin kaldırılması ricasile 
İktısad Vek?Jetine müracaat et -
mişlerdi. 

Vekalet; bu hususta bir karar 
1 mayu; bayramı münasebetlle de- verilmesi için müracaati Beledi • 
vair kapalı olduğundan memur yeye havale etmiştir, 

' sanayi şubesi, zevki ve tadı her· 
halde fovkalade olan, bir cğlen<e 
vasıtası oldu. 

Bu seneki tat\Tin bir hususiyeti 
de ayın 29 u ~umartcsi ve 30 u da 
pazara tesadüf ettiğinden talebe 
ve muallim !erin ~rka arkaya 2,5 
gün istirahat ve tatiı imkanlarını 
bulmuş olmalarıdır. 

Müstehcen 
Tablo 
Davası 

Burada da Bir Ehli 
Vukuf Tabloları 

Gözde 1 Geçirecek 
İzmitte teşhir o!u"lan tablolar

dan 6 sının mahalli m\iddeiumu

miliği tarafından teşhirden meno

luıımnsı had isesinin ..afahatı dün 

İstantıuıa irtikal eMıi~tir. 

İzmit müdrleiumurrulir,i mevzuu 

bahis 6 tablo ile bu husustaki ta

limatnameyi dün İstanbul müd

deiwnumi!iğ'.ne göndermiştir. 

Mezkıir tabloların niyabeti al· 

tında bir eMi vukuf tarafından 

te~kiki için müddeiumumilik ~ 

Sultanaiımed 1 inci sulh ceza hA
kimliğine h?vale etmiştir. 

Hakim Reşidın riyasetinde bu· 

gün bir ehli vukuf heyeti 6 tab • 
!oyu tetkil\ ~derek kararmı vere
cektir. 

Talbiolarm mılstehcm olup ol
madıkları bu raporların tetkikin

den sonra aıılaşılac:ıktır. 

Avrupa Güreş 
Maçları 

Pehlivanlarımızın 
Dünkü Müsabakalarda 
Aldıkları Neticeler 
Avrupa güreş şampiyonluk maç

lanna dün de devam olunmuştur. 
Dün; 56 kiloda Kenan Norveç 

şampıyonuna, 61 kiloda Ahmed 
Işık da Alman şampıyonuna tuş
la mağlüb olmuşlardır. 

Evvelki gün güzel bir zafer ka
zanan Mersinli Ahmed de dün sa
yı hesabile mağlüm olmuştur. 

Kenan ve Ahmed, 5 er fena pu
van aldıkları için müsabaka ha • 
rıic! kalmışlardır. 

Mersinli Ahmed, müsabakala
ra devam edecektir. 

rine oluorta hakaret ettiğini söy
lediler. 

Karakoldaki muka}yed, tüy ka· 
lemini bokkgya batır~rak yazmağa 
başladı: 

cBu teşrL~isani a)'!nın 16 ıneı 

günü davacı sıfatile karakolumu· 
za müracaat ed~n .... 

Cümlesile başladL Sonca durdu, 
gözlüğünün ıistünden bakti: 

- Siz evli misiniz madam? 

- Evet, evliyim. Kocam N! • 
kola Ranson Kralın çifUiklerinde 
çalışıyor. Babam dı. Markiz dö 
Ludre'ün ahçıbaşısı idi. 

- Bu kız da ahçıboşnım kızı 

m1? 

maaşları ancak ayın 2 inci salı gü
nü verilebilecektir. 

Belediye daiın! enc~meni dün-
kü toplantı.srnda kasabların bu 
müra•,aatini de tetkik etmiştir. 

Pazartesi günü baııkalarla res • 
Neticede kasabların iddiasını 

mi ticari mii:'SSCSelerin kapalı bu- haklı bularak et fiatları üzerinde
lımması dolayısile 0 gün tatil yap- ki nerhin t3mamen kaldırılma • 
mıyan müeş;ıeselerdeki memur ve 
müstahdeml~rin aylıklarının da 

ayın 2 inci salı gününe kalacağı 

anlaşılmaktadır. 

• 
ihtida 

Edenler 
Çoğalıyor 

---
51 Yaşında Bir Zatada 

1 Sünnet Ameliyesi 
y, p ' dı 

Son günle.de müslüman olmak 

üzere müracaat e<!e'1lerin sayısı 

artmıştır. Ezcümle 1'!.rkaç gün ev

vel 1zmirin en maruf tüccarla • 

rından 51 yaşn;da Jirr/nun iıhtida 

muamelesi. yapılmış ve kendisinin 

sünnP.t amt:!liyesi de ıcra olun -

mu~r. Dün de MPryt>m isminde 

bir Musevi km müslümanlığı ka

bul arzusile müral'aat etmiş ve 
bu muamelenin icr8'iından oonra 

da Ahmed isminde bir gençle ev
leneceğini ~öylemiştfr. 

Ayrıca Büyükadacla Yalanda is· 
mlnde bir ge"ç Rmr. kadını da ay

ni arzuda bulunduğunu bildirfi~ 
tir. 

sını kararla.ştırmı.ştıı. 

Badema, ş• hrimizdP et satışı ta
mamen serbest olarak yapılacak· 
tır. 

İki YüzBin 
Göçmen Geliyor 
iskan Müdürlüğünde 

Şimdiden Yeni 
Tedbirler Alınıyor 
Bu sene içinde &manya, Yu

goslavya ve Bulgar'standan mem

leketimize 200 bin giiç:n engele -
cektir. İsktın müdü:lüğü bu ııa· 
kil ve banndmna i~lerinde daha 
muvaffakiyetli işler b3sarmak için 
şimdiden tedbirler flmağa baş -
lamıştır. 

Bu sene y3pılacak nakliyata da
ha erkneden başlanacak ve göç
men nakliyatına fa?la ,·apur tah
sis edilecektir. Bundan başka Tuiı:
ladaki göçmAn karnplarmdan bir 
kaç tane daha iruıa c<lilPrek gele
cek olanların · ;tirahatlerl temin 
edilecektir. Bu sene içın aynlacak 
tahsisatın kifayeti derecesinde 

1 

göçmen nakliyatına mevsim so • 
nuna kadar devam edilecektir. 

I . ~ . t Yabancı 334 Doğumlu
Yenı Askerı Mukellefıye lar ve Bu Doğumlularla 

Kanunu Muamele Gören Kısa 
Geçen gün esaslarını yazdığı • Hizmetliler 

nuz askeri mükellefiyet kanunu 
projesinin Büyük Millet Meclis! 
tlili encümenlerindekıi müzake • 
resi bugünlerde bitirilecektir. 

İçtimaa, ordu teşkillitı namına 

10 kadar yüksek rütbeli subay iş
tıirak etmekte ve layihada bazı 

değişiklikler yapılmaktadır. 

Layiha Mayıs ortasına kadar 
Meclis umumi heyetine sevkolu-
nacaktır. _,,._ 
Dev'et Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 
Ziraat Bankası idare meclisi re

isliğine seçılen Denizbank umum 
müdüriı Yusuf Ziya Erzin Deniz 
Banktaki vazifesinden tamamile 
ayrılmıştır. 

Mumaileyh dün akşam Ankara
ya gitmiştir. 
Diğer taraftan yeni kurulacak 

Madam Ranson biraz tereddüd 
etil: 

- Hayır, dedi, bu kız benim ... 
Mukayyed sordu: 
- Mademki o da şikAyetçid!r, 

rapora yaz.ıcağn. Nerde doğdu, 
ne zaman doğdu? 

- 19 ağıl!ros 1743 de Loren'de 
doğdu. 

Mukayyitl gülmek istedi. Fakat 
kendini tuttu. Kendi kendisine: 
cMaşallah, maşallah, o da Jan 
Dark gibi!• ".!iye düşiindil. 

Madam Ranııon, rapora yazıl • 
mak Ü2ere davasının uamnı an • 
lattı: 

- Ben, Lnren'de, Voklü.r feh • 

Beyoğlu yabancı a~kerlik şube

sinden: 

Yabancı 3~4 doğumlu ve bu do
ğumlularla muamele gören kı.sa 
hizmetlilerdPn olup da ellerinde 
ehliyetnameşi bulunnuyanların 

yüksek ehliyetnameyi haiz DPniz 
kısa hizmetlilerin t'e sevdderi 1 
mayıs 939 tar!hind~ yapılacaktır. 

Bu g;m kısa hizm<>t hakkını ha
iz yabancı islam ve gayri islam 
eratın 29 cu'llartesi ı;ünil şıJbeye 
müracaatları ilfuı olunur. 

Devlet Denizyo!ları umum mü

durlüğüne tayin edilecek olan 
Üsküdar, Kadıi<öy hnlk tramvay

ları umuın müdürü İbrahim Ke
mal Deni:ııbakta meşgul olmuş ve 

akşam Dcnizbank müdürlerinden 
Yusuf Ziya Kalafatoğlu ile bir -
tikte Ankaraya hare1<et ~tmiştir. 

rinde terzilik yapı,.VC'rduın. Kızıın 
dünyaya ge!ônce, ora<lan ayrıla -
rak, Parıscle k·zkaröcşim FJen'in 
yanında yerleştim. Elen Kralın 
kütüphane mcmurun!.ln hizmetçi· 
si idi. 

- Parisde başka akrabanız var 
mı? 

- Ah, eğer bızım hakkımızda 
fazla malümat almak isterseniz. 
ordu mütea'ıhidl Mö•yö Billar'dan 
sorıı,ımz. Sonra Sent Östaş kilise
sinde rahlb Gomar'a sorunuz. On
ların ikisi de kızımı çucukluğun. 
danberi severler. Zaten kocama 
sara, çiftliğ;nde iş bulan da Mös
yö Billardır. 

- Peka!A, anladık. Şimdi şika
yetinizi söyleyin b~kalım. 

O dakikaya kadar sükiınetle ce
vab veren Madam Ranson .lı\rden
bire parladı. Yüzil kıpkırmızı ol
du: 

- Siz fU Madam Lamez denileni 

Bilhassa Amt'rika •İncma sana
yii, aşağı yukan harb sanayiinden 
&onl'a ikinti grlcn zengin bir iılem .. 
dir. Amcrikada madde ve iş mem· 
lek.-tidir. Hatta, birçok i~tımai • 
yatçılar, Amerikayı bir kültür 
memleketi olarak değil, hır me
deniJet memleketi olarak sayar

lar. 
Aıııerika zengin, me.s'ud ve-

mürcftehdir. Başkalarının 11.lmı· 

hına, acısına aldırış etmez. (,,iin· 
kü, ızhrabm ne olduğunu, pek 
tatmamı~tır. 

Macar hüi<iımet merkezi olan 
Budapeşteden gelen h3berl.-re i
nanmak lazım gelirsı·, bir Ameri
kan filın . irketi, bedbaht Arna • 
vutluk lCraliçesi ! ·raldine, bir 
filimde rol alma,, şnrtile bir ınil· 
yon dolar tekilf etmiştir. 

Kraliçe, aslen bir Macar Kon
tesidir. Binanenleyh ailesi Bu • 
dapcştededir. Gelen haberlere gö
re, Kraliçe Jeraldin allesiııin Bu
dape !ede bulunan avukatı bu 
trklifi işaa eden zattır. Fakat, Kra 
!içe, bu teklifi reddederek başka
larının merakını tııtmin edemiye
ceğini ve Arnavutluk Kraliçesi 
olarak kalmak niyetinde bulun
duğunu bildirmiştir. 

Zavallı Kraliçe şimdi hala Yu
nanistanda ve hasta bir halde l<r 
husa döşeğindedir. Bir milyon do
lar gibi mühim bir serveti ileri 
sürerek, bir fliın arti.ı.tliği tekli -
fini yapmak maddi ve manevi ız-
tırab içinde bulunan bir kadın:ı 
karşı, en hafif tabirile nezaketııiz
lilı:tir. 

KEŞAD FE 'ZI 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Pro: esyonel 
Dilenciler 

Son ıamanlanla tehı1m.ldn muh· 
teıu semUennde yine d.ılenellrr 

potainwıW-. 

Ayni ı:\m&DdA b :u d.Denciler; 
beledi.ye memnrla.nnu\ takibinden 
111.urt.ulma.k liutt muhtt-llf bile ve 

desilc le.re mUrac&at edfyorla.r. Eı
eumle bunla.rda.n baı.ılarnm elle
thıe birli.~ kulu klbtil; raUnbatı 
veya kan..m~•a at,rak eoka.k ve 
kö ebqlanna ol\ll'up ltend•lerlne 
c'l&tıcu aü.sü 'l'erdi.klerlne ,üphe 
70 tur. 

Ytnc batı t .. tanbullu dlltn('l:e
rlu taşradan ırelmlş, ırarıb, yersla 
yurdmz bir vatanda.... vaı.iyt"tlnl 

ıaJurarak veya ha."'taha.nf'den ye
ni çtkmış oldu.k1armı soyliy('relr: 
balkın mrrbam "'tbıe müracaat e
dip t.erlll.r 1 auar ettillf'rin\ d~ ıi
rüyol117. 
Halkın mrrhamf'tlnt bu kada.r 

&('ık(':a. lstb"1Uar ~en bu insanlar
la artık kat'i snrf'tie ufraşllmıya. 
rak mıf.» 
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acuzcnln ne U-rbiyesiz k•dm ol
duğunu bilmezsiniz R·itü'1 ika • 

yetimiz ondJn ... O~lı. berber dük
kanında çıroklık Cdeı , arasıra kı· 

zıma ders vermeğe gPlir 

.Mukayyid, gözlükl'r'n' duz.el • 
terek, kızı bu sefer oaııa dikkatle 
biiuıü. Hakı.katcn bu kız büyürse 
ne yaman bir Met oh.caktı. O ba
kışlar ne bakış? Hele kiıçücük aı} 
zı uir damla şerbet! :Melek gibi de 
bir yüzü var 

Madam Ranoon anlatıyordu , 

- Bu çocuk beş ay kızıma ders 
verdi. Fakat Allah ıçm söylerim 
ki, hep namus dairesinde . . 

Halbuki Madam Ranson. berber 
çırağının ara-la bir genç k12ın saç
larını bırakarak, çeıwslnı, yüzünu, 
kulağını okşadıklarından hiç bah· 
St'tmiyordu. Hatta gE-nç kız, bu 
o~ alardan hoşfanmağa bile 
başlamıştı. 

(Dtt.'(l'ttl tıar) 
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1 İtalyanlar Ne Düşünüyorlar ? l (Meraklı Şeyleri 

GÖTE HÖK VE Arnavudluk Alındıktan 
Sonra Veni Vaziyet 

~ lmanJ'anın en btı:rlilı: piri Jan 

~ <olfaııc Göle, her ciln dallarda, 
ormanlarda dolafır, koşardı. Basan a
Nlara tı.nnıuur, denizde 1tı.erdl. Çok 

iJ'I bir kotuca ve :yllaücil l4L Avukatın Karısı 
Bundan Sonra da 

Sarf edilecek 
Arnavudluğa 

Hayli Para 

ltalya Yine Fakir Kalacak 
1 

talyanlar malum şekilde Ar
ıı;ı vutluğa gireli beri üç 

hafta oldu. Bunun tesirleri ise 
daha kimbilir ne kadar devam e
decek? ltalyan gazeteleri için Ar
navutluğun alınrıası l:ir zaferdir. 
Onun içın neşriyat hep o yoldadır. 
Fakat İtalyada halk acaba ne di
yor, ne düşünüyor? 

Bcrlin - Roma mihveri memle
ketlerinde halkın ne duyduğunu, 
ne düşündüğünü araştıran yaban
cı muhabirler vardır. 

Mesela Taymis gazetesinin Ro
madaki m .. halıirine göre Ama -
vut,uğun alınması İtalyada hal -
kın öyle içinden gelen bir sevinç
le karşılanmış değildir. Şu son on 
beş senedenberi İtalyanlar Arna
vulluğa para vermişler, orada pa
ra harcamışlardı. Şimdi İtalyanın 
Arnavutluğu alması buna karşı

lık olarak sayılıyor. Arnavutlu -
ğun alınmasını İtalya için büyük 
bir ı!tihar ve gurw.r vesilesi sa -
yanlar böyle diyor. Lakin bu ka
dar ileri gitmiyenler de vardır. 
Halk arasındaki duygu şöyledir: 

Tirandan bir görünii§ 

İtalya bugün sıkı iktısadi şera
itin altında bulunurken yükünü 
daha ağ•rlaştırmak doğru değildL 
Bugünkü harekat için yeniden bir 
çr>k masraflar etmek lazım gel -
mektedir. Arnavutluktan istifade 
_edilincive kadar oraya birçok pa
ra sarfedilecektir. Hele Arnavut
luktaki fakir ve muhtaç halka !-

talfıt hükumetinin para dağıtaca
ğını gazeteler yazdığı zaman 1tal
yadaki fakir ve muhtaç tabaka 
bundan memnun olmamıştır. ltal
yada bu kadar muhtaç varken Ar

navutluktaki fakirleri düşünme -
nin sırası mıdır? diye herkes bir
birine sormuştur. 

Fakat daha korkunç olan iliti
maller vardır: Arnavutluk yü -
zünden İtalyanın diğer devletler
le arasının büsbütün bozulması 

meselesi. 

Birçok ihtiyatların askere ça -
ğırılması bu endişeyi arttırmıştır. 
Tahmin edildiğine göre İtalyada 
1,250,000 kişı silah altındadır. 

--.. Yarınki Cuma Matinelerden itibaren 

Taksim Sineması 
En müke1ıı.ınel ve en güzel filiınlerini şu fiatlarta gösterecektir: 

:l\olEVKİLER: 15 - 20 - 25 ve Localar kuruş. 
Daima v2 her Programda görülmemiş büyük Film: 

C;;J Kızı Cemile 
t 

Türkçe sözlü ve şarkılı Büyük Film. 
İlaveten; DAN1ELLE DARİEUX'un en güzel Filmi 

KA T 1 A ..__ 

r-Bu Akşam LAL E'de -
KANADLI ÇiFT iSMiNi ALAN 

fR[O ASTAiR[ · GiHG[R R06[R S 
Hepinizi 

İnsana dünyayı unutturan... Zevke, neş'eye doyuran 

U Ç A N V A L S L A R'ını 
görmeğe davet ediyoruz. 

Yerlerinizi lOtfen evvelden kapatınız. Telefon: 43595 

~------ 1 

Bunların dörtte biri askere ye
ni çağınlan gençlerdir. Yeni silah 
altına alınnuşlardır. Daha bunları 

talim ve terbiye görmüş asker o
larak saymak zordur. Fakat 912 
doğumlu olanların içinde pek çok 
mütehassıs ve birçok da ihtiyd 
zabiti vardır. 

Bunların da çağ!Tılacağı anla -
şilmaktııdır. Bunlara da askerlik

teki yeni usuller gösterilecek, ye
niden talim ettirileceklerdir. 

Şimdi Romada neler düşünül
düğü şu noktadan da ayrıca şa

yanı dikkattir: Amerika Cum

hurreısi tarafından Almanya ve 
1talyaya edilen hitab ve müraca
at üzerine İtalya ne cevab vere
cektir?. 

A vruoa gazetelerinin Romadaki 
muhabirleri herhakle bunu öğ
renmek içın az uğraşmıyorlar. Ye

m gelen Avrupa gazetelerinde bu
na dair verilen malumatı da göz
den geçirmek Iiizım. Şöyle ki: 

Reis Ruzvelt'in Hitler ile Mu
solini'ye olan hitab ve müracaati 

Romada büyük bir aliika ve ehem

miyet uyandırmıştır. İtalyan pay
tahtında herkes bunu konuşuyor
muş. Gazeteler evvela bunu neş
retmişler, hiçbir mütalea yürüt
miyerek bugünkü İtalyanın mu
kadderatını idare edenler Ame
rika Cumhurreisine karşı öyle 

hararetli bir sevgi besliyorlar, de
nemez. Bilakis Ruzvelt bugünkü 
İtalya ve Almanyayı sevmiyor di
ye gözönüne getirilmekte ve İn
giltere ile, Fransa ile Amerikayı 
birleştirerek İtalyanın, Almanya
nın aleyhinde harekete geçmekte 
olan bir devlet adamı diye düşü

nülmektedir. İtalyanlar Paris -
Londra - Vaşington teşriki mesa
isine zengin milletlerin birleşme
si manasını veriyorlar. Onun için 
söylemeğe hacet yoktur ki Va -

(Devamı 1 inci sayfada) 

DUDAKTAN ÖPMEYİNiZI. 

Amerikalı ilimler ııok nrlb bir tec
rübede bulunmuşlar. BU:riık bir ma
pzada çalışan taze. ırllael on iki kı· 
an ellerine birer kauçuk eldiven ce

çlrmlşler. Sonra, slerllzo edllmlt bl
rer _be7u tabak vemıt,1er. Kızlar, ta
baklan blrer kere ÖpmÜf)er. 

Bilahare tabaklar laboratuvara ıö
türülmüt ve il.zerlerinde yirmiden bq 

7iize kadar mlkrob bulundufu l'Örül

mtif. İki cün sonra mlkroblar bir 

koloni halini almış. Çünkü her yirmi 
dakikada bir misil artlJ'onnuş. 

Bu illmlerln söyledlklerlne bakı -
lırsa, dudaklara siiriilen boyalar, mik
rob tarlası vazıtesinl cörüyor. 

ACEZE EVLERi NE 

ZA..,lAN TESİS OLUNDUT 

Aiezelere mabsm ilk ev, 1825 de 
Parlsle tesis olunmıqıtur. Bura7a ta
kirJer ve klmsesl:ı çocuklar kabul olu
nuyordu. Bilibare 7aşlı ve çalı$&Cak 
kabiliyetle olm.Jyanlar da kabut edil· 
meie başlandı. 

BAYAT 1KSİRİ 

Hayatı uzatmak, uzatabilmenin pa
rclerlnl bulmak ... 

İşte eski zamanlardanberl kimya .. 
cerleri, şarlatanları düşündüren, JııKal 

eden bir mesele 

Orla çağda, Yapılan (B•T•I iksir) 

lerl birçok kimseleri ümide düşür -
müştü. Bunları kuUandılar, batU. sui

istimal ettiler. Sonra fa1dası olmadı
iını anladılar. 

Şöval7e Jermen Stamld, sandal &fa
cı ve raz7aneden mürekkeb bir iksir 
7aph: cllayat çayı» ismini verdi. Meş

hur Gacllostro, altın, lncl ve kıymetli 
taşların tozlarına misk, anber ve pan

zehir taşı karışhrarak vücude l'ellr

dlğl chayat iksiri» ook rağbet rördü. 
Bunu kullanan Kontes Demont'un 140 
ıene ya.şadıjı söylendL 

Fakat, bühin bunlar birer iddiadan 
başka blrşey dctlldlr. Bayatı uzata -

bilmenin lmkinı henüz bulunama ... 
mıştır. 

KUNı: URA ÖK('ELERi NE 

ZAl\IAN ICAD OLCNDUT 

Kundura ökçelerlnl lcad eden frau
lı1ardır. Tahtadan yaptıkları ayakkap
larının arka tarafını yükseltmek için 

birer ökçe llılve etmlşlerdL 

Bu. az zaman sonra Venedlklller ta
rafından taklld olundu. Ve üıerlerl 

muhtelif reslmlerle, taşlarla süslendL 

ÇİLEGİN HASSALARI 

Çllelbı birçok Iıassalan vardır. Şe
ker hastalı.tına müpteli. olanlara tav ... 
siye edilen 7ecine me7vadır. 

Cileğln havi oldufu şekerde Levüloı: 
denilen bir madde bulunur (yii.zde 6). 
Ve çok besleyicidir. Bundaıt başka 

7il2.de 90 su: ylizde '1 toz ve kils, 7iizde 
2.S da selhilos: vardır. 

KÜÇÜK YAZILAR 

~L G. Pular adlı birisi, madeni bir 
kalemle, 2.50 santlmetre mUra.bbaı bir 
ki.tıd üzertoe 2.585 harttan mürekkeb 
1,056 kelime yazmafa muvaffak ol
muş. 

Vaktlle Vlyınalı Vltyam Landoer ad
lı bir hattat, idi bir kartpostalın üze
rine 52,000 kelime yauınıtı. 

Geçenlerde. Avwıtur1alı bir çiftçi. 
130 saat ı.ıatışmış ve 32,000 kelimeden 

ibaret olan Tevratı bJr tabaka mek ... 
tuh klfıdınan bir yil:ıline )'&ZJnl'lb.r. 

1 Yazan: KEŞAD FEYZi 1 , __ _ 
oş. teır.bel bir gününde, Bo
ğaza doğru bir vapur gezin
tisi yapmak giizel olacaktı. 

Şakir. öğled~n SQ"lra, Köprü.den 
14 postasına atladı. Pazar değildi. 
Vapur tenha idi. Evvela güverteye 
çıktı. Fakat, ilkbaharın ılık güne
şine rağmen ü~iidü. A~ağı indi. 
Orta kat ka'Ilaraya [!;rdi. Boş bir 
kanepe arıyıırdu. Bir prncere önü 
ve köşe .. Aksi gibi biitün pencere 
önleri tutulmuştu. Yalnız bir ka
nepenin karşı tarafı boştu. Beri ta· 
rafında, genç bir k?dın oturuyor, 
elindeki Moda mecmuasını karış
tırıyordu. Bu, şık. gü1el bir kadın
dı. Güzel, d;ye he-nen hükmünü 
vermışti Fa:Cat, yüzü, gözleri iyi
ce görünmiiyordu. Başını önüne 
eğmişti. Çünkü kadının başında, 

ilkbahar modası obr. üstü çiçekli, 
geniş kenarlı, simitçi tablasına 

benziyen ş~pkalardon vardı. Şap
kanın gölgP~i kadının yüzüne düş
müş, !ıurnunun hizasından yukarı 

kısmı da kapamıştı. 
Şakir, geçti, bu kadının karşısı

na oturdu. Hayret dP.ğil mi?. Ka
dın, bir kerP olsun başını kaldırıp 
bakmamış, karşısına oturan meç
hul yolcunun kim oMuğunu me
rak etmemişti. Mecmuasına dal -
mış okuyordu. 

Şakir, denizi seyretmeğe koyul
du. Zaten, bövle bir meşguliyet 
istemiyordu. Bugün .ıvareliği, tem
belliği üstünde idi. Uzun kış ay
larında yorulmuş, adeta sinirleri 
bozulmuştu. Başını dinlemek is
tiyor. İstirahat ve sess;zlik ihti -
yacı duyuyordu. 

Fakat, arasıra, ba~~nı çevırıp, 

mecmuasına dalmış !:adını göz u
cile süzmekt~n Js.endini alamıyor
du. Fakat, hayret .. Kadın hiç isti
fini bozmuyordu. 

Vapur Üsküdar önlerine yak -
!aşıyordu. Genç kadın, birden, o
kumaktan fazla sıkı 1 mış gibi, ba
şını kaldırdı. Elind~ki mecmuayı 

yanına koydu. İşte o zaman, Şa
kir, bu kadınla ilk defa gözgöze 
geliyordu. Dikkatle b:ktı. Hoş bir 
şeydi. Mor şapkasına uygun mor 
boya ile dud•klarını ooyamış, göz
lerine mor rmkte sür-ne çekmisti. 
Yüzünün ince hatlarır.rla ı.1arluk
tan aksetmiş tatlı, fu·}'ert;ci göl· 
geler vardı. Bu genç bir kadındı. 
Henüz yirmi ikisindr V'.l.I' mıvaı'!. 

ŞakirİI!c dikkatli ve ,."ika!ı b:ı -
kışları karşı.'ında m·,~Jıul k•dın 

tamamen al~kasız k;.lm~d:. O da 
genç adama bakıyord~.. Şakmn 

dikkati temadi edince kadın ya
vaşça başını pencere"c çevı•d•. 

Bir müddet denizi ~c:ıretti. Sonra, 
gözlerini salr>nda geıd!rdi. Tek -
rar, Şakirle gözgöze geldiler. O 
zaman, Şakir, hafif g<i'müştü Bu· 
na eski edebiyatçılar ctatlı bir te
bessüm• dP~ler. Siz ne derseniz, 
diyin iz. 

Kadın, erkeğin niyet ve arzu -
larını anlamakta gecikmedi. Ya -

kın bir tehlikeye işaret saydığı bu 
gülümsemey~ fazla cesaret ver -
medi. Kaşlarını çat~rak, tekrar, 
başını pencC'reye çevirdi. 

,Denizde b 0 yaz köpükler vardı. 
Uzaktan motörlü bir mavna ge -
çiyordu. Şak;r, kadının üzerinden 
gözlerini ayırmadı.. Şimdi, onun 
yüzünü yandan görüyordu. De -
minki asık surat yoktu. Bilakis dal
gın bir hal, gizlenmeğe çalışılan 

bir tatlı gülüm;eme vardı. Niha
yet kadındı. Birden, Şakire yüz 
vermiyecekti ya .. Biı az naz yap -
mak, ciddi giirünmek 15zımdı. 

Vapur Beylerbeyi iskelesinden 
kalkıyordu. Orta kat kamara daha 
ziyade tenhalaşmıştı Şakir, kom
şusu olan meçhul katlına bir şeyler 
söylemek sırası geldiğiııi tahmin 
ediyordu. Artık bu cesareti ken -
disin.de buluyordu (,.ünkü, mor 
şapkalı, mor boyalı kadın, birkaç 
defa genç ananım P,ôzlerini ara· 
mış, bulmuş derin derin bakmıştı. 
Surat da as"1ıyordu. 

Şakir, bir !ki defa yutkundu, 
sonra: 

- En fena arkada~ bile yolcu -
!ukıta en iyi arkadaş yerine geçer
miş, dedi .. Yalnızlıktan canınızın 
sıkıldığııu tahmin eciiyorum .. 

Kadın birden şaplamıştı. Gül
dü: 

- Estağfurullah, d~di.. Fakat, 
canım sıkılmıyor, de,,izi seyredi
yorum .. Hava ve sular nekadar 
güzel.. 

- Evet .. Baharın güzel günle
rinden biri .. Siz de bP.nim gibi gez
meğe çıktınız galib3 ?, 

- Hayır .. Bi.J.yükclereye kadar 
gidiyorum. 

- Bir işin;z var galiba?. 

- Evet .. Avukatımla görüşe • 
ceğiın.. 

- Avukatınızla mı?. Davanız 

mı var? .. 

- Niçini, ıunıınası yok. Dıye haykırdı. Bu haykırışta bir üzüntü, bır 
kıvranış ve onların sızısı değil, bir. keyıfi~~men• t\, 
bır isteğin, bir iç gıcıklanmasının dı~e gelışı ve. b'.r 
angıyı göz önüne getiriş, sevinç, şe~ .. k .~ola'.~ ~ır .. ı
çiıı boşalışı vardı. cİli.hl rakkase. hıç gorunuşunu, 
kırılışını, oükülüşünü, dönüşünü bozmadan ve ses 
çık•rmadan raksede ede karyolanın kenarına kadar 
gitti ve sanki bütün günahlar~ar.: v:.cdanın·. ka· 
rartan dolgulardan, içini yoran uzuntalerden sıy· 
rılıyormuş gibi bir silkinişle tülü omuzlar,ndan attı, 
bir kuş hafifliğile karyolaya athdıt. 

YOS A 
_ Bu söylediğin de iyi a!llma, alda yakın bir 

şey söyluniş olmuyorsun ki .. 
- Ne olursa olsun d<ığur.mam. 
Ve genç kadın sinirliliğini art\ı~arck sözünü 

sürdürdü: 

SABAH OLURKE~ 

Saba.'ı olurken Güney: 
- Kocacığım ben artık yatağ.ma gideyim.. 
Diyordu. Fazıl: 
-Olmaz ..• 
Bırakmam!. 

Gelmeseydin. 
Sabah oldu işte .• 
Derken ilave ediyordu: 
- Ne iyi ettin de bana böy:J şen, keyif, zevk 

dolu bir gece geçirttin karıcığım. Neydi o odaya 
gelişin?. O şiirli, büyülü, tılsımlı görünüşün?. Böy· 
le sürp~ıze can kurban ... 

Güney kısılan gözkapaklarının altından koca-

No. 1 4 3 -----Yazan: ETEM izZET BENİCE -------· 
sını, onun hımbıllığa kaçan bön, temiz bakışlarııu 
seyrediyor ve apak, ışıklı, güneş benzeri y~z'inde 
gülücükler ini dP.ğıta dağıta kocasının bu sözk!rini 
karşılıyordu: 

- Kalp kalbe karşıdır dedikleri ne doğru söz. 
Ben senin yanma gelmek için hazırlanırken sen de 
benim kapımın önüne geldın. Amma yine !sted.ir
ğim giobi olmadı. Ben sana hiç duyuımadan, bir • 
denbire öyle ptri kızı gibi odruıa gelmek, yatağına 
girmek istiyordum. 

Doktor birden sordu: 
- Peki amma böylesi nereden aklına esti?. 
Gün'Oy hiç şaşııırrıadan bu soruyu karşıladı: 
- Kocacığım senin yalnızlığına, ge<.-eleri boy-

nunu büke büke çekilip odaııa gid;!;ine artık da -
yanamaz oldum. Bunda hem sevgi, hem acımak 

var. Doğrıı.u hiraz da kendim. kendi isteklerim 
karışmı}or değil. Onun için böyle yaptım! 

Bütün bu konuşmalar sürerken doktor sevin
menin, keyif duymanın, şeııl'kle içinı doldurma • 
nın bütün duyul'Uculuğuna varıyor: 

- Sağol karıcığımw 

Yaşa karıcığım! 

Bir taneciğım .. 

Kocasının kRrısı.. 

Diye sevgisini taşırıyordu. 
Bir aralık Fazıl: 
- Karıcığım artık bir çocuğumt!z olmalı ne-

ğı'l ., mı ... 
Dedi, ilave etti: 
- Evlendiiiimiz gündenberl ne vakit bunu 

söylesem sinirleniyorsun. Fakat. gel şu sözüme uıy. 

Genç kadın birden kıWı, sinirlendi: 
- İmkanı yok .. 
Ricıt ederim. bunun !Akırdısını etmfyelim. 
.• ,ciıı 'C'\ma?. 

- Ben evlenir evlenmez hemencecik çocuk yar 
pamam. Hem istemiyor, sev:r.iyorum da! 

Doktor: 
- Fakat, lı:arıcığun, benim ya~mı bilmem ki 

daha ço\< beklemeğe uygun mu? Ancak şimdi bir 
şey oluma ben yokken sana destek olur. 

Diy~e'k oldu, Güney b•J karşılaın&ğı yarıda 

bıraktı: 
~ Doktorruğum beni seviyorsan bu lakırdıyı 

kes artık. 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Başıma 2ğrı getiriyorsun! 

g•bi sustu, dişlerini sıkt: ve bir başka konuyu h a -
gibi sustu, dişlerini sıktı ve bir başka knouyu ha
tırladı, ~öyledi. 

- Sakın ha, O ilk seni gördüğüm günkü baş 
ağrılarından gelmesin. 

- Neden? 

(Dl'vamı ııar) 

Kadın bir dakika tereddüd gt' 
çirdi, sonra ilave etti: 

- Kocamdan ayrılıyoruın d". 
şU· 

Şakir, biden heyecanlanını ,ı 
- Ya ... M;iteess;.r oldum .. fs~. 

tabii hayatıPıza brışmak ~t~~; 
yorum .. Üzüntülü gıinler ıçıP 

(Devomı 1 inci sayfa~ 

Ankara Radyo sıl 
9DOtlN , 

17.30 Inkllib tarihi dersleri - ıı.ıJ 
evinden naklen. 

18,30 ProC"ram. 
18,35 Müzik (Bir konserlo - pıl , 
19 Konuşma (Çocuk ~lrceme ~ pttt 

mu - Temsil). 
19,20 Türk miizlfl (Fasıl heTetı>;.,,. 
Çalanlar: Jlakkı Derman, Eşref t4' 

rl, Hasan Giır, ~ ri tiner, ııa.ındl 
kay. 11• 

Oku:yanlar: Celil Tokses ve sal 
Tokay, ti 

20 Memleket sa.al a1an, aJaııt 
meteoroloji haberlerL 

20,15 Türk nunltl. f'' 
Çalanlar: Vecihe, Refik FersaD• 

hlre Fersan, Kemal Niyazi Se)"bıJJJ' 
Okuyan: l\lilzcyyen Sen ar. 
1- l\otÜStear peşrevL 
:ı- Rahmi Beylıı - Müstear prlı' 

Gel ey saki şarabı tazelendi. ~· 
3- Zeki Arifin - Segah şarkı • 

!adım ümitlerim hicran oldu hf'P. 
4- Mahmul C•lilellln paşaJ>ıJI 

Hüzzam ,arkı - Detlldl böyle. L 
6- Rf"flk Fersan - Tanb.ur taksi~, 
6- Suphl Ziya.om - KurdiU blC 

kar şarkı - Nazlandı bülbül. el'" 
8- Oı;man Nihadın - Kürdili bi 

kir şarkı - Akşam 1rüneşl. 
9- Kürdili hlcazk&r S&'I semal!L 
10-- Oyun havaları, 
21 Konuşma (Çoculc eslrrem• • " 

rumn). 
21.15 Esham. tahvilli, kaoıb11° 

nukut ve ziraat borsası (llat). 
21.25 Neş"ell plaklar - R. 1" 
21,30 Muzlk (Şen resllall - B>'1 

l\laks K leln laralından). 
21,55 .Uüxlk (Bir solo - Pi). ~ 
22 Muzlk (Küçük orkestra -

Necip AJ;kın). 
23 Müzik (Cazband - Pi). t' 
23.45 - %4 Soıı ajana baberlotl 

yaruıkl proc~am. 

YARIN 
I Z.30 Prorram. 
12,35 Türk m üzlfl - PL <' 
13 Memleket saat ayan , ajans 

m eleoroloJI haberlerL ,.;-· 
13,15 - H Mü.ık (ltarıştlt proJ 

P i) 
~ 

1357 Hlcr! 1 1355 auııı1 

Reb i~levvel Nisan 
14 ~ 

27 Nisan PERŞEMBE 
1939, Ay 4, Gün 117, Kasını 11~ -- 1 
Vakitler VuaU Eıı•..ı 

•L dL ••. ..ı,. ---
Güneş 5 03 10 o3 

Öğle 12 12 5 12 

İkindi 16 02 9 02 

Akşam 19 01 12 ()() 

Yatsı 20 43 1 42 

İmsak 3 13 8 ı3 
_..... 



1 İstanhulun İçinden 1 

ince El işlerini 
Yaşatmalıyız 

4rşiv Dairesinde Çalışan Nuri, Eserlerini Hususi 
Olarak Eminönü Halkevinde 
Ugün Su! -
tanahıned -

lr Arşiv da -
esitıd 

ııı·· e çalışan 
Uctllid Nuri e-

~rl•::ni Emi~önü 
aikev'ne getir -

lııı•ti ]' .. .. 
8 

" · ...11J.yuk ma
•nır ·· · 

d 
• · ustüne yay
ıgı . 

r ou eserler a
•sınd a sırma ile 
~len-· 

'"ış levha -
l~r k 

· umaş üze -
tine 

altın yaldızla 
JazıJınıs marka -
lar · 
d · ve oryental 
~enler.. Daha 

llonra 
1. · yaprak üs-
Une büyük bir 

lııehc.retıe işlen -
Ilı. 

kış Yazılar ilk ba
ışta .. v ı:oze çarpı -

. ordu. 

ı\giıh Sırrı Le
V~nct. Halid Bay-

~':. Meliha Avni 
Mikellid Nun oe ince tıir san·at esen oıan 

Uzen, Kerıı.ııl E-
~ın ve dahı birçok, san'attan an
~;an arkadaşlar bu Türk san'at-

t 
Urı~ın yarattığı eserleri hayretle 
•'k. 

13 
I< ve takdir ediy~,·lardı. 

ay Nurin.n yanıra sokuldum: 
t -. Bunları neden bır sergide 
eııhır etmed'niz? 
l! - 'I'eşhir etmez 0lur muyum? 
r atta izmir fuarında, bu işler a
~sıncta bir;'lci gelerek madalya 

: dıın. Fakat, neye yaı ar bu ma
""ı l ~ ı·a ar? Yıllarca g•;z nuru dö -

meşhur feneri 

kaç hafta geçince - eserlerimi tes
lim ettiğim halde - otuz defa gi
dip geldim. Paramı alamadım. 

Bana: cBu eserlerin değeri ancak 
iki yüz liradır. istersen al!• dedi
ler. Ben de eserlerimi geri aldım. 
Zaten beş yüz liraya b!le verile -
miyecek kad~r kıym•tli olan bu e-

De e 

Teşhir Etti 

1 
Yazanı 

İSKENDER l.". SERTELLİ 

setlerimi, İki yüz lira mukabilinde 
nasıl vere<bilird•m? İşte bu son ha
dise, benim İ)Ütün ümid!erimi ve 

neş'emi kırdı. Yaşım altmışa gel
di. Ben bundan sonra servet ya -
pacak değilim . Maks~dım, biç kim

se tarafındın taklidine bile mu -
vaffak olunamıyan eserlerimin 
Türk cemiyeti içinde birer hatıra 
olarak kalmasıdır. 

Bay Nuriye hepımiz acımıştık. 

Altmış yıllık ümrünü bu kadar 
ince ve nefis bir san'at uğrunda 

heder eden Türk san·atkiirı btze 
derdini yandıktaıı sonra. elini baş
ka pakete uzattı: 

1 

- Şunlara bakını~, baylar! Bir ı 
sürü ince. kurumuş yaprak. Her 
birinin üzerindeki e!y&fı ayıkla -
narak yazılmış sülüs. c:lli yazılar .. 

Bu küçücük levhaların camlan
mış olanları ne kad.ar zarif ve göz 
alıcı bir incelik arwdiyordu ya. 
Her biri bir yaprak üstüne işlen
miş. Acı kestane, çınar, erguvan 
ve ayva yaprakları. 

Bu asırda hiç kimsenin sabır ve 
tahammül kudrctı bu kadar ince 
işleri el ile yaratmağa müsaid de
ğildir Bu ancak, o san'atın ya -
rattığı bir sevgi mahsulüdür. Sü-

(Devamı 7 inci sayfada) 

Aşkı 

ı ·· ş A. K A 1 
TAHMİN 

K
adın- Beni kaç yaşında tah· 
min edersiniz? 
Erkek- Yirmi beş! 

Kadın- Teşekkür ederim, çok 
naziksiniz. 

Erkek- Manifa turacıyım ba· 
yan. Herşeyde yüzde elli tenzilat 
yapıyoruz. 

İKİ ESKİ ARKADAŞ 

- Refikanızı tanımakla henüz 
zevkiyab olamadım. 

- Ya ... Tanımakla zevkiyab o
lacağınızı nereden biliyorsunuz? 

MERHAMET 

Bayan kapıdan geçen bir dilen
oiye bir çift eski ayakkabı uza
tır: 

- İşte sana iki ayakkabı! Ta
mir ettirirsen işe yarar. 

- Evet, taban geçirtir, ökçe 
· değişdırtir, yeniden yüz taktırır

sam olur. Bağları henüz sağlam. 

İYİ MÜŞTERİ 

Otelde bir hafta kalan müşteri 
artık otelden ayrılıyor. Garson 
yaklaşır: 

- Bayımıza çok hizmet ettim. 
Tabii benı unutmazlar. 
Müşteri- Hiç unutur muyu:n? 

Daima mektub yazarını. 

AH BU HİZMETÇİLER 

- Kızım, bu eti ne diye aldın? 
Safi sinir .. 

- B<n de kasaba onu söyledim 
ya! Kendim ıçin olsaydı, bu eti 
zor alımım, dedim. 

LOKANTADA 

Müşteri- (Oarsona tabaktaki 
sıska tavuğu göstererek) alaror.t. 
ken tavuk galiba! Yalnız .ıtemik
leri görillüyor. 

ZAMANE ÇOCUC.U 

Bay Galib Aklı'1ra oğlu Gur
büze nasihat veriyor: 

- oı;lum, hocanın ikidebi"de 
sen, tekdir etLğıni haber aldım. 
Çok üzıildüm. 

Hiç üzülme b•bacığım. Bil
seniz o azarlamalcı· bana ne ka
dar vız geliyor' 
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l 1stanbula Daha Yaz Gelme.~[] 

Montekarlo Banyo 
Sel ası icinde ! , 

Şehirler Dedikodusuz Geçinemiyorlar, 
Montekarlolular Şimdi Yaşlı Bir Milyonerle Meşğul 

1 '""" vücud~ getirdi~im bu eser
tr' 1 kolaylıkla satamıyorum . 

ı POTPOT ÜSTÜNE 

W 
eni ge!en Frarsız gazeteleri-/ 
1ın yazdıklarına göre son 

:;iyasi buhran Montekarlo 
hayatı Ü<erinde hiç bir tesiri hu
sule getinnemişt r. 

Daha şimdiden Y"- eğlenceleri 

başlamıştır. Plajlar tdam almıyor, 
gazinolarda parala:ını kaybeden
ler serinlemek için p!ajlara ko -
şuyorlar. Büyü!< ga,:nonun ._;yıı.t

rosunC.a bırçok yeni numaralar 
yapılıyor. Bı:nları en hoşu yüzme 
yarışeları ve çıplak daııseden kız
lar ... 

lıyorlar, çıkıyorlar, birbirlerinin 
omuzlarından atlıyorlar, bin türh 
canbazlıklar yapıyor!ar. Gecelerı 

de, ellerinde kocam1n meş'aleler
ler yüzüyorlar. 

lı~~asa~.ın .. üst~ndeki ipekli yas
r arı, ortulerı, ve bnhçaları bi -
er b· 

ırer açr.rak: 
r· - Bütün bu kumaşiarın üze -
t•deki desenler, or) en tal desen
berdir .. Türk desenleri<lir. Her biri 
ır ca . . k 

8
• mının emeriııden, kubbe-
~nden, şerefesinden: bir türbenin 
n~arlarından. veya bir çeşme - l 
b nakışlarından alınmıştır, dedi, 1 
~Unların hgpsi yıkanır. fakat altıl\ 
aldıı!ar kat'iyyen bozıılmaz. 
b.Sarı sırma ile işlenmiş büyük 
ır levha gösterdi: 

h - •Ya settari.ilı'.ıyub. yazıları 
~lııı •ırmadandır. Bunların işle
t"~ " telleriııin birbirıne yapıştı -
~~- k yeknas~k l!ibı gösterilmesi 
h-ı 0<ık güçtür. Görüyorsunuz ki, 
sı"rfler insan3 el ile yazılmış his
!~ Veriyor Bunları sırma ile iş
~o ~k. klaptan:a işlemekten çok 
t.,~Ur Fakııt, takdir eden kim? 
ı, 1d€n bu işlrrin de meraklı -
•fı 
~ · •'llıyanlar,, hatt;; çarşıda, 

d~ da arayıp satın alanları var-
1; Bu yüzden, bu i"lerle uğra -
hı nlar ekmeksiz kalmaz ve hergün 
lirtaz daha iyi eserler YÜcude ge-

nıe · a ge çalışırlardı. 

80 
undan sonra, san ;:.tkar bire, 

San, '-•ınanda işlediği çok ince bir 

1• n at eseri olan bir fener gös -
''d" ar ' · Her p1rçası iki buzlu cam 

'l':s•na renkli bir f.ıya konarak, 
t~ tk desenlerile işlenmiş olan bu 
Rii:~r, eski saraylarda bile eşi 
•·. Ulıniyen bir nefaset ve kıymet 
"'.'Cd' · 'Yordu. Bay Nıır!: 
tı - Bunu tamam üç ayda yaptım. 
~i~ ay göz nuru dökerek süsledi -
saı bu eseri bugün beş yüz liraya 
Çok•ll'ııyorum. Halbuki, bundan 
ten d.aha aşağı kıymette olan bir 
lnıo~rı Parisde binlerce liraya sat-

.., ardı. 
bect· U· 1• Sonra ağlar gibi bir sesle 

•ve etti: 

dir- Sümer Bank eserlerimi tak-
etın · heş .. ışti. Geçenlerde benden 

lieı:~~ '.'.raya yakın mal aldılar. 
de sil.kur, eserlerimi takdir e -

n bir ·· biy muessese çıktı diye sevi· 
hık 0~dum. Beş yüz liruya muta

uldığımız halde, aradan bir 

Bir Defa 
O Sakin 

Sevmeğe Başladı mı, 
Deve Gördüğünüz 

Mecnuna D öner 

B 
azı yavaş huyıu, sakin a -
damlar vardı", l<imseyi in
citmez, kimseye ağır zir söz 

söyemez ve kimsenin ;;üreğini kır
mazlar. Fakat birine gönül ver -
diler mi, huysuz, hoyrat, kaba ve 
zalim olurlar. Hatır ve gönül ta -
nımazlar. İşte develer de tıpkı 

bunlar gib:.dir. 
Deve çok sakin b'.r hayvandır. 

son derece muti, kanaatkar, ça -
lışkandır. Yük yükleneceği zaman 
hemen yere çöker 

Fakat ,bir defa scv"leğe başla
dı mı, o sakin gördüği.ir:üz deve • 
nin gözleri büyür, parlar, tabiati 
büsbütün değişir, aııeta mecnun 
olur. 

Fakat, ahl5ki fazilethıi asla kay
betmez. Buna bir misal: 

Bir arab; develerin çiftleşme 

vakti geldiğ: zaman devenin biri
nin gözlerini bağlar. anasının ya
nına götürür. Anasınır" da gözle -
rini bağlar. Yavru deve anasını 

tanır. Sahibinin üzeirnc atılır, a
yaklarını naltı11ta alır, kemikle -
riııi hurdehaş eder, öldürür. 

Develer çiftleşme zamanı yak
laşınca yemek yemezler, su içmez
ler. Ağızları köpürür, bağırırlar, 

tepinirler. Yanlarına kimseyi yak
laştırmazlar. Ağızlarından salya
lar akar, gözleri kınr.ızılaşır. Dişi 
ve erkek yar>yana otururlar, biri
birlerini koklarlar . 

Sevi§tiler mi, i§te böyle koku§urlar ... 

- Demek bu film: fena buldu
nuz? Fakat, bütün sı·yredenler si
zin fikrınizde değil ... 

- O!a_bilır... Ben, senaryOY'J 
beğenmc::oım. Yoksa muikisı ~.,k 
güzel. .. 

-Teşekkür ederim, senaryoyu 
yazan benim!. 

Montekarlo, yine eskisi gibi eğ
leniyor. Gazinoda kalabalık eksik 
değil, rulet ve bakara masalarında 
oturacak yer yok. Gazino dö Pari
nin taraçası dolu ... Par:sden ve di
ğer bü.yük şehirlerden kaçanlar 
hep buraya geliyor. Otellerde oda 
bulmak kabil değil... 

Her gün C'ğle üzeri güzel vü -
cudlu üç kız, denize girıyorlar, su
yun içerisinde, tabiri mahsusile 
envaı hünerler• gösteriyorlar. Da-

Terbiyeli Olalım ! 

Bu kızların hep.sinin birer sev
gilisi var: Ya bir balıkçı güzeli ya 
da bir şoför ... 

Büyük otz•!erde o1uran ya.ban. 
cılar pek geç kalkıyorlar. Banyo· 
!arı yaptıktan sonra gPzmeğe çıkı· 

yorlar. Geclcri gazinoda kumar 
(Deııamı 7 iııci sayfada) 

Gayet Sade ve Herkesin Anlayışına Göre 
Muaşeret,, Notarı Kücük ''Adabı 

' 
Böyle yapmak mlinasebetsizdir: 

Bayların, salona srk.tk kıyafe

tile, yani pardesü ve şapkası elin
de girmelerl 

• Bayların bir kadına hemen elini 
uzatıp : Gün aydın, bayım ! deme -
leri, salonda bulunan bu.tün ka • 
dınların eller ini öpmeleri. 

• Bir ziyaret esnasınd•, ev sahibi-
ni lakırdıya tutarnk misafirlerile 
meşgul olınnsına mani olmaları. 

• Ayni mevzu üzerinde ısrar ile 
muhavereyi uzatmak hep kendin
den bahset!l'ek. 

Böyle yapnuz daha iyi: 

Siz baylar, şapkanızı, pardesü -
nüzü ve bastoııun:.ızu vestiyerde 
bırakınız. 

• Siz bayanlar; Şemsıyenizi bıra-
kınız. Faka.t mantonuzu muhafaza 
ediniz. Eğer kabul resmi mahiyette 
ise çıkarab!Ursiniz. 

• 
Baylar; kadınları selamlamak 

için hafifçe eğitiniz, ellerini uzat
malarını bekleyiniz. ve yalnız ev 
sahibesinin elini öpünüz, 

• Birkaç kelime teati ediniz, ye-
rınizi başko larına bırakınız. 

Böyle yapmak mlinnschclsizdir: 

Kadehinizi bir yudumda içmek. 

• 
Sofrada, ilk defa si7den başlan-

mak istenildiği zaman reddetmek. 

• 
Hızmetçilere kadehinize su veya 

şarab looydukları zama n (istemem) . 
veya (teşekkür ederim) demek. 

• Briç, pok<?r oynarken önündeki 
paraları saymak. 

• 
Çaya yem,ğe davf' t ettiğiniz mi-

safirleri salonda belrletmek, yal· 
niz bırakmak.. 

Böyle yapınız dah l lylı 

Kadehini7.i parmaklarınızın u • 

elle tutunuz. 

• 
Kade!hlnlz!de dalma biraz au ve

ya şara.b bırakınız. 

• 
Muayyen eaatten birkaç dakika 

evvel gidiniz. Ve sona kalmayınız. 

• 
Ev sahiblerlni selamiamadan git

meyiniz. 
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İtalyanlar Dracı Nasıl işgal Etmişlerdi? 1 Çemberlayn Bugün 
r avu 
D sta 

Milletinin Mer ı·ği Bayanatta Bulunacak 
Olarak Kalac ktır 

B ugüıı ArnavuUuk ltalyan - ı 
ıar... 7 ıı.iaanda Draaia ve 
Avlonyada başhyan işgal 

hareketlerinden 10nra, bugün fi
len İşgali alt.ında bulunuyor. Hür 
yaşamağa alışmış merd bir mille
tin o gündenberf başlıyan esaret 
hayatının ne kadar süreceği kes
tirilemez. Son senelerin dünya 
politikasında kuvvetin nasıl hak
ka galebe çaldığını birçok defa
lar gördüğümüz için, büyük ba
lıkların küçük balıklan yuttuk
ları hakikati karşısında Arnavut
lar da boyun eğmek med:ıuriye -
tinde kalmışlardU", 

FAKAr HAKtKAr ÖYLE Hl? 

Birkaç vatansız:ın Arnavutluğu 
teslim etmesi ve Kralın tacını Ro
maya götürerek İtalyan Kral -
İmparatoruna takdim etmeleri 
hakikf Arnavutların kalblerinde 
yaşattıkları vatan aşkını söndür
müş değil, bilim alevlemış bu - J 
lunmaktadı:r. 

Mesel! Arnavutlukla faşi.st teş
kilatı yapmak üzere sureti mah -
susada balyadan Tirana gelen 
faşist fırkası genel aekreteri sı
raca ile Arnavutluk ~leı;I genel 
sekreteri Koholll'nin bu işte ilk 
uğradıkları müşkül!tı bir raporla 
partiye bildirdikleri anlaşılmak· 

tadır. 

Tirandan gelen haberlere göre 
Arnavutluğun §imal kısımlannda 
Arp arazide çete muharebeleri -
nin arkası bil.\ lı.esilmif değil -
dir. Yugoslavya lıilkfuneti, hu -
dndda her türlü emniyet tertiba
tını almlf olmakla beraber, Yu -
goslavyaya sığınan Arnavut mil -
liyetperverlerinin elaltından bu 
çetelere yardım etmeğe muvaf
fak oldukları da salı.Janmamalı.ta
dır. Ancak mulı.avemet tertibatı 

vücude getirmek herşeyden evvel 
paraya ve silaha mütvaltkıf ol -
duğu için, kuvvetli bir organizas... 
yon vücııde getirmek ancalı. za -
mana mütevakkıf olacaktır. 

ArnavuUarın ne kadar sil1ıhı az 
fakat ne kadar arslan yürekli bir 
millet olduı;una Onıcda göster -
dikleri mulı.avemet parlalı. bir de
ill<Lr 

aında Kral Zogo'nun da mukave
mete karar verdiğini öğrenm:~ -
tik. Bu vaziyet karşısında dernal 
tertibat aldık. Mitralyözümüz i 
düşmanın ihraç hareketı yapd~ ı- j 
cına emlıı olduğumuz iskeleye ha-
1'.m bir tarafa yerleştirdik. Ri·~.ıt 
hatımız.ı da tesbit ettik ve bek
ıemeğe J:.t.şladılı.. 

Düşman zırhlıları lımanın c;nü
ne geldiği zaman, t• pemızde tay
yareler uçmağa başladı. Şehir de
rin bir endişe ve korku içindey -
di Birdenbire zırhlılar evvela şelı
rin civar tl'pclerine doğru top a
teşi açılar ve bu ateş yavaş ya -
vaş çemberim dara.ıtar.ık, şchrlr. 

üzerinde tekasüf etmeğe başladı. 
İtalyan fılosunun il>raç kuvvet 
lerine yol açmak ls·:t'dikleıi an • 
!aşılıyordu. 

Tertib ettiğimız plan mucibiın
ce, ilk ihraç iut'alaıının kdl"aya 
çıkmalannı bekledık. Vapurlar -
dan kafile kafile a '".?r çıkarılı • 
yordu. Buıılar, donaıımamn ateş . 

karşısında hiçbir mukaveme!P 
maruz kalmıyacakla.. ını zannet • 
tilı.lerl için, adeta elleı-. ni, kolıarıru 

aallıyarak karaya Ç>hnağa baş -
l&mlflardı Diışman ı ıh tımda ve 
civarda kesafet peyda etmeğe baş
layınca, vaktin ge!ciıi;ine karar 
vererek, birdenbire mitralyöz ve 
sil3h ateşine geçtik.. Düşman ne
ferleri neye uğrad:l:iannı raşır

dılar. Tekrar sandp llara b;nerek 
vapurlara doğru lı.açmağa ç:ıhştı
lar. )l'üzlerce ölıl ve J ırahyı arka
larında bıralı.nuşlardı. Fakal bu 
aırada İtalyan filosu miltılılf bir 
top ate§i açtı. Şehır aJJalı. bullak 

Kraliçe Bir Milyon 
Doları Reddatı i 
l'2 eki Arnavut Kraliçesi ıa -
(5 mamile iyıleşm ~tiı. Kocası 

ve kocasının hemşır~ tri de :1a -
nında bulurunaktadır Bir Ameri· 
kan sinema firması ı:ekahat ha
linde bulunan eski Kraliçe JeraJ
dın'e bir filim çeviımc•i mu~abi 
lınde bir milyon dolar tek.M et· 
ııUştir. Kraliçenin avukat: bu 
teklifin Kraliçe tarafından k1t'~ 

surette reddedildığini bildirmiş -
tir. Çün.l<ü Kraliçe Jeraldin h~I -
kın merakını tahrik edecek her • 
hangi bir faaliyette sakınm•1<•ı • 
dır. 

Haber verildiğine göre, Kraliçe 
Kral Zogo ve hemşireleri ka:'I su· 
rette İngiltereye yerleşmeden ev
vel, ilkönce Mısıra bir syah3t yap 
mak niyetindedirler. 

oldu. Biz yeniden ••.eş açtık. Bu 
suretle altı buçuk saat devam e
den bu nisbetsiz muhrebed" düş
mana yüzlerce telefat verdirdik. 
Artık müdafaamızı ıı faydasız o
lacağını anlayınca, naıta mitral -
yözümiızü bile düşi.llana l:U"ak· 
madan çek.ildik. 

YUGOSLAVYADA BlR MİLY0:-1" 
ARNAVUT VAR 

Arnavutluktan Y .ıg0slavyaya sı· 
ğınan Arnavutlar, 7· len evvele'! 
orada bulunan Arna,·utlıık ekaJ -
liyeti kütlesini arttr.nııştır. İtal

yanın şimdi komşulu!; ettiği bu 
Arnavutların mikt.ı.rı bır ınil -
yona yakındır. Hlrı•alde ıhmal 

edilemiyecek olan b•.a kemrr~iyetı 

İtalyanların göz<inıinde bulundu
racaklarına şıiphe ) < ktur. Arna
vut vatanperverlerı şöyle söylü -
yorlar: 

- İstiklfilimizden l'midi 1ı:tsme
dik. Herhalde istiko1\ en biıyük 
yardımcımız olacaktı:. AmPrika 
ve İngilterenin Arn;ı·rotluğun ış 

galini tanımamış oln · clan, • ieri
de kuvvetli yardlll\C!Janmız ola
cağına birer misaJd;r. 

7 nisan cuma günu, yani Arna
vuUann •Kara cuma. ismini ver
diklen gunde, İtalyan donanması 

HAii Aruavutlukta yer yer mukave met gösteren Arnavut milllyetper
verlerinden bir grup 

Omca geldıği ve ihrac hareketi- hıll.._,.. ............ .__.lllııı'llllılll.ıııı-.ııııııı.111111ııııııı-.ııııııı.llllll--lllııı-lll.ıııı-.ııııııı.ı 

Hitlerin Nu"ku 3 aat 
Devam Edecek 

(1 inci ~ifeden devam) 
fak tefek muhalefEtlere rağmen, 
projenin bugün avam kamara -
sında büyük bir ekseriyetle ka
bul edileceğine muhakkak naza
rile bakmaktadır. İngilterede mec
buri as'Kerliğin kabul edildiği hak
kındaki karar, Fransa, Amerika, 
Almanya ve İtalya hükumetle -
rine tebliğ edilmiştir. O:ğer dev -
Jetlere de peyderpey tebliğ edi
lecektir. 

ALMANYAYA TEBLİÖ 
Berlin 27 (Hususi)- Hariciye 

Nazırı Fon Ribben trop İngiltere
nin Londra sdiri Hendersonu ka
bul etmiştir. İngiliz sefirinin bu 
müliikatta, İngiliz hükumetinin 
mecburi ~kerliği kabul ettiğini 

Nazıra bildirdiğ., mülakatın na
zikane olmakla beraber, soğuk 

bir hava içinde cereyan ettiği an
laşılmaktadır. Nazır, sadece Al
man hükfımetinin keyfiyeW> ıttıla 

hasıl ettiğini söylemekle iktifa et
miştir. 

•KİM KiMİ TEHOİD ED1YOR? 
Paris 27 (Hususi)- Alman ga

zeteleri, şimdi bir ağızdan çıkı

yormuş gibi, yeni bir neşriyat sis
t~mini ele almış bulunmaktadırlar. 
Bilhassa Propaganda Nazırı Or. 
Gôbels'in önayak olduğu bu yeni 
sistem şöyle hulasa edliebilir: 

·Kim kimi tehdid ediyor? Teh
did edildikleri vehmedilen mem
leketlerden Hitler'in sorduğu su
allere ııelen cevab1'1'rın hepsi de, 
bu memleketlerden hiçbirinin ken-

H iti er 
Görüşmeleri 

Loııdra 27 (rluSU!'1l - Hitler, 
yann söyliyrceği m.tk'.1 dolayı -
sile, görüşeceği bülün devlet adam
larile görüş~iiş va?iyettedır. Bu
gün Berlin<lPn ayrılacak olan Yu
goslav Harl~iye Nazm Markoviç'i 
de kabul ederek. ltend;sile hususi 
surette görüşmıiştiir. Romanya 
Hariciye Nazın Ga!enko'yu da 
Berlinden go>çerken evvelce kabul 
etmiş bulunuyordu. 

Buradaki gör.lşmek?rinden sonra 
dün hareket eden GRfenko Paris
de bulunmaktadır. GRzetelcr, Ro
manya Haridye Nazırının, İngiliz 
hükfımetile biliıassa İngilterenin 
Polonya. Romanya ve Yunanis -
tana verdiği garantilerin siyasi ve 
askeri neticeler; etrafında görüş
tüğünli ve İngllterenin yeni siya
setine tam b'r vukuf hasıl ederek 
gittiğini yazmaktadırlar. 

Eski Limanlar 
Müdürünü 

Zehirlediler mi? 

disini tehdide maruz görmediği 

yolundadır. Şu halde? Ortalıktaki 
bu telaş nedir? Bu kadar siyasi 
faaliyetler, müşterek cephe klişe
si altında Almanya ve İta1ya)"3 
karşı tevcih olunan çemberleme 
hareketinin manası nedir? Akıl 

ve mantık pekalii gösteriyor ki, 
tehdid eden Almanya değildir. Bi
lakis Aimany>a tehdid altında bu-
Junmaktadır • 

KANUNUN ESAS Bt)ıc0MLERİ 

Londra 27 (Hususi)- Yeni as
keri mükellefiyet kanununun hü
kümlerine göre 18 yaşından 23 
yaşına kadar bütün İngilizler, dört 
ay devamlı askerlik yaparak ta
lim ve terbiye öğrenecekler ve 
bundan sonra da dört sene müd
detle de kara ordusu kadrosunda 
muayyen zamanlara talime tabi 
tutulacaklardır. Bu layihanın tat
biki halinde İngillerenin takriben 
iki milyon askeri 'ilah altında bu
lunaeakt1r. 

FRANSA MEMNUN 

Paris 27 (Hususi)- Gazeteler, 
İngiliz hıikumetinin kararından 
son derece memnundurlar. Bir 
harb halinde yalnız Fransanın ka
nını akıtması, İn.gilterenin ise sa
ıjece top, tüfek imal etmesi söz -
leri gazete sütunlarında görül . 
müyor. Siyasi mehafil, Amerika
nın da bitaraflık kanununu tadil 
etmesi için, İngilterenin Vaşing • 
ton nezdinde teşebbüste bulun -
masını istiyorlar. 

Kuvveta Karşı 
Kuvvat P0Htikas1 

(1 inci sahifeden devam) 

yarın Rayhştağda söyliyeceği nut

ku beklemeden mecburi a.~kerlik 
usulünü kabul etmi§ ve parlamen
toya teklifte bulunmuştur. Parla
mentonun bugünkü içtimaında 
teklif edilen kanun Jayihalarınm 
kabul edileceğinden §liphe olu -
namaz. 

İngiltereuin aldığı bu karar ve 
tedbirler İngiliz milletinin hııya
tmda büyük bir dönüm r.oktası 

olduğu kadar kuvvete karşı kuv
vet yolunu tuttuğunu ifade ve iz
har eden de en mütebariz bir 
örnektir. 

Ben havzasının ilhakından baş
lıyarak Arnavutluk işgaline kadar 
cereyan eden ve birçok milletle -

riıı izzetinefis, milli haysiyet ve 
nihayet istiklallerine malolan ha
diseler karşısında dalına diplo -

malik faaliyetlerle vaziyeti idare 
eden İngiltere için artık bıçağın 
kemiğe dayandığı gözle görülü • 

yor. İngiltere, İngiliz milletinin 
hususi menfaat ve itiyadlannı alt

üst edecek olan mecburi askerlik 

usulü ile Hi!ler ve Musolini'yi 
İ!.kenderunda tesis f'ılilecek olan 

maddeten tazyik eder ve: 
sel'best mıntaka hakkında tetkikat 
yapmak üzere Patlya giden İktı.
sad Vekaleti lin:anlar umum mü
dürlü~ Ş. müdıirü Asaf Bora, 
bundan bir müddet evvel; Anka
raya avdetinde bidrnbire hasta
lanmış ve ertes! gün ölmüştü. 

Mumaileyhin arka.Jaşları An -

- Bundan sonraki herhangi bir 
hareketiniz İngiliz imparatorlu-

ğunun hayali menfaatlerine teca
vüz mahiyetinde olacak ve silah
la karşılanacaktır. 

Derkeu; Fransa, Polonya, Ro -
manya, Yunanistan gibi bilfiil si-

MakineY 
Verirken 

1 
Vaşington 27 ((A.A..l - Panama kanalı dün öğle vakt tıcarct 

!erme k:ıpatilinışlır. Önde bir90k torpitolardan müteşekkil p~aı: c 
tamlan bulunduğu halde, Amcrik•n donanmasının k.;VaY• kulliY 
Panamaya varmış bulunmaktadır. Donanma Nevyurk sergısine ;şut 
edecekti. Fak&< aldığı emir ~erine Okyanustal<1 üslerıne d<inmekte<lU 

İsviçrede Seferberlik Haz1rlığı mı 
Berne 27 (A.A.) - Stefani ajansı muhabırınden: 
Bütün evlere dağıtılmış olan bir risalede aile rcislerı havayic. ıs 

riyedcn olan zahirelerle kömür tedarik.ine davet edilmck'?c..r Bll ri 
lede muhtemel bir seferberlik illlnı halirule daha ilk gü~dm itibaren 
belki de daha evvelden ihtikar yapılm81Sl muhtemel olduğu beyan eÔ

1 

İngiliz Sefirine Hakaret Var mı ?ı 
Lo'1dra 27 (A.A.l - Alınan Haciciye Nazmnın İngilız sef'.rini kab 

etmomesinde ı:,ir hakaret olup olmadığı, avam kamarasında Başvekilde 
sorulmuştur. Başvekil demiştir ki: 

·· Ôğ"rendiğ;me göre, Hariciye Nazın Yugoshv Ha•iciy~ Na:ırın 
Berlini ıiyaretı münasebeti!~ angaje edilmiş bulur.uyurdu . Sefirtn bO 
dan son: aki l<:şebhüslerinde ihtiyatl~ harele<:! edec~ği şiipt.~~izdır. 

Hırvatlara 
Muhtariyet 

Londra 27 (Husu•İ) - Buraya 
gelen haberi.ere göre, Belgrad hü
kümet '• dahili işlerinden en mü
himrnıni W>şi<il eden Hırvat mese
la;ıni halletmiştir .Hırvat lideri 
Maçek1e yapılan müzakerelerden 
sonra şu esaslar karaTlaştırılmış • 
hr. H:rvatlara dahili idarelerin -

de muhtariyet verilecek, harici 
siyasettR bcraix'r olacaklardır. 

Hırvatların bir parli\mentosu bu
lunacaktır. Fırvatların da kabine
de bulurunafarı için bir koalisyon 
hük.ümeti lc'jkil ~ilerektir. Bos
naya da muhtar bir ıdare şekli VE

rilecektir. Anlaşm3nın bugün im
za edileceği lıildirilme.Ytedir. 

Bu anlaşm~dan ronra Yugoslav 
BaışvekilininHırvat liderliğine tayin 

edil:mesi ıhti:mall de vardır. 

Denizde 
Bulunan Cesed 
Düı 

!erinde Emi:löniındı• yıkılan 
Valide han! onlerir.t!~· dcnizd~ iı" 
cesed görülerek sahıie çıkarıbılı 
tır. Cesed 20 · 25 v:ıslannda ıı' 
gence aid fae de, 

0

üzerınde ııı:v 
yetini isbat edebil~cek bir vesik 

bulunmam~tır. C••n;Ln Loyn · 
ip vardır. 

Adliye doktoru Salih Haşırıı 
sedi muayene ettikten sonra ırı0 

ga kaldırılmasına li!zum göster 
miştir. 

Bu gencin iple buğu!duktan sD 
ra denize atıldığı z:ınendilmeJ<l 
·o Müddeiumumi muavini 1' 
mal hadise tshkiket•na vaziyet e 
mlştir. Bugün morg ölıim sıeııe 

bini kat'! şekilde te!ihit ooeceırtit· 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Mahallesi 

Şehit Muhtar 
Gümüşsuyu 

Cihangir 
İnönü 
Harbiye 
Koca tepe 
Yenişehir 

Eskişehir 

Hacı Ahmed 
Bostan 

Aurcoıerı tıuıunumıyan mukellefle. e 
aid taurir neticelerini llıtiva eden 

celveiforin asılacajtı yer 

Misk sokağında 
Alınan sefareti civıın 
Cihangir caddesine 
Babil sokağı 
Maçka caddesi 
VaJdeçeşmesi 

Yenişehir caddesi 
Alıarca caddes~ 

Talik tarihi 

27/4/9'39 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Dercboyu caddesi 
Kalyonrukulluğu Aya KostanU 

• 
kilisesi civarına • 

Bülbül KerPsteci sokağı • ~ 
Beyoğlu kazasının Taksim nahiyesinin yukarıda yazılı mnhall 

içinden tahrir edilıp sahıpleri adresıerinin öğrenilememesine binse 
doğrudan doğruya tebhğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden bırt 
varakanın hizalarında yazılı mahı.llere asılarak bugi.ın ilim 0Jund'1• 

ve 2901 sayılı .ırazi tahrir kanununun 8 inci maddesi ıı.acıbınce il~ 
tarihinden itibaren bir ay içinde vaki tahrire itiraz edebilecekleri 819 

kadarlara tt>bliğ olunur. (İ) (2902) 

[ K3aıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları J 
M ! . S N Cııııl Muhammen Muvakkat aha lesı ııkağı o. 

bedel tem.nal 
LK. LK. Semti 

902 55 67 70 Boğaziçi Çengelköy Yenimahallt 40 fı 
dık bost9~ 

Yukarıdd mevkii ile cinsı yazılı bostanın mülkiyeti satııacal<t~ 
İhalesi 11/5/939 Perşembe gü.ıü saat 15 dPdir. İsteklilerin Kadıköy 11 

kıflar Müdürlüğüne glmeleri. (2895) _/ 

ne başladığı zaman, oradaki mü
dafaa kuvvetleri altmış kişiden 

fazla değlıdt Bu müdafaa<la bu
lunmuş olan hır Arnavut zabıti 

kendisıle görüşen hır Franınz ga
zetecısıne şunları söylemiştir: 

İtalyanların Oraca asker çı -
karacaklarını biz iki gün evvel
den bil yorduk. Fakat İtalyanların 
boyle hır teşebbüse geçmeğe ıh· 
tiyaçları olmadığını sôyliyenler 
de vardı. O gün alessabah ufukta 
harb gemilerinin hayaletlerini gö
rünce, vaziyetin vahametini der
h 1 anladık. Fakat ne yapabilir -
dık' Topumuz, tüfeğımiz yoktu. 
Herkesi" ınahdud miktarda cep
hanesinden ve sılahından başka 
b.r şeytmız yoktu. Yaln12 bir ça
vuıumuzun idaresinde bulunan 
bır tek r.ııtralyöze çok güveni -
yorduk. Bır tek mitralyözle düş
manın miithiş zırhlılanna ve yüz
krce tayyarelerıne lıarşı koyamı
yacalpmızı biliyorduk amma, düş
manı ela mercice karqJamağa ka
rar vermiştik Tiran hükümet! ile 
alakamız kalmamış _eıbı birşeydL 

dununla beraöı?r tehlike karşı-

(1 inci •ahi]eden devam) 
Paris 27 (Hususi) -- Ruzvelt'in 

bu mesajı wrine Jı:tlPT'in bu me
sajcl'a ismi g~<;en riedctlere sor • 
duğu sullcr şunlardır: 

tişarede bulunmadığını söyle -
mişti. 

Parıs 27 (Humsil - Ga2eteler, 
Hitler'in, küçük devletlerden teh
dide maruz kahnadıkbrı hakkın· 
da aldığı ~vabları sened ittihaz 
ederek, günün iıtrin~e bu cevab
lan e!e aJar?ğına şüphe edilme -
mektedir. Bu milletler, günün bi
rinde bitaraflıkların• bırakarak, 

demokrat devleUer cepht>slne bağ
lanırlarsa, Bitler: cTehdld altında 
değildiniz. O kanaatlnızle bugün
kü hareketiniz ara!lnda bir mü -
nasebet görmüyorum• diyebile -
cektir. 

kaı'a müddeiumumiliği1'e müra - !ah arkadaşlığını ittifak veya ga
caat ederek; Asafın }!ataydan gel- rantilerile vad ve kabul ettiği dcv-

diği gün: !etlere karşı da: 1 
- Arkanızdayım ve~ bütün 

•-Beni orado zehirled.ler'• şek-
hava, deniz ,kara .lmvvetlerimle 

!inde bir ifadede bulunduğunu ih-
hazırıın.. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1 
işletme u. idaresi iiiinları __. 

Muhammen bedeli 2000 lira olan 50 adet 50 kiloluk ve 100 adcl ~ 
100 kiloluk plombajin pota 8/5/1939 Pazartesi günü . aat 110,30) oı1 b ıl' 
çukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından sr 

1 - Amerikanın m!ıdahalesini 

taıeıb ettiniz mi? 
2 - Vukuundan evvel böyle bir 

mUdahaledc~- haberiniz var mıydı? 
3 - Alma.>tya t.rra'ından teh -

di.d edildiğinize kani misiniz? 
Bu suallere şımdiye ka~ar mu

hatab olan devletlerin hemen hep
si cevll'b vermişlerdir. Cevablarda 
bu devletler Almanya tarafından 
herhangi bir tehdıd altında bu -
lunhınmadıldarı yolunda ifade 
kullanmışlardır Bu devJ.eUerden 
çoğu da Hk iki SURle cevab ver -
meğe lüzum görmemişlerdir. Çün
kü Ruzvelt, mesajını göndermezden 
evvel, bu yolda bir ~ebbüste bu
lunaeağına dalr, hlçuir devletle is-1 

Parla gazeteleri, kiiçlilı. devlet
lerden çoğunun Alıran haşmetin· 
den korktuklan için bu yolda ce

vablar verdiklerini, bununla be
raber cevabl•rına ihti"ezi kayıd -
1ar ilivesini de unutmadıklarını 

yazıyorlar. 

bar etmişlerdir. 
Bunun üzerine Ankara müddei

umumillğl hadiseye derhal el lıxıy
muş ve ölünün ahşa'<>nı İstanbul 
tılbbı adil müdiltlü{[ün<le muaye -
nesini yaptırmıstır Bu muayene
de ahşada arsenik bulunm~ur. 

Merhumun ifadesin! teyld eden 
bu netice ilzf'rlne keyfiyet Hari
ciye Vekilletlnden Hatay fevka -
!ilde murahhasumza ve İskende -
run başkonkokısunmza bildirile -
rek Hatay billı.O.metlnin deriıal 

tahkikat yapması t:ıleb edilmiştir. 
Hatay za.bıtası her!len harekete 

geçmiş ve ilk adımda mühim ip uç
lan bulmupır. Bu suretle bu e&

rarengiz ölilm blıdi'lf'Sinln ID'lan 
yılk:ında taınıınlle çözüleblleceartlr. 

Diyor. Filhakika, dünkii ve hn· 
günkü Berlin ve Roma gazeteleri 
İngilizlerin bu kuvvete karşı lı:uv-? 
vet politikasına ve mecburi aa -
kerlik ihdası kararına karşı al
dırmaz görünüyorlarsa da asıl te
sirin ne olacağını ve ne olduğunu 
ancak Hltler'in yann aöyliyeceği 
nutukta daha vazib bir surette gö 
rüp anlıyacatız. 

ETEM iZZET BENİCE 

ZA Y t 

Vefa erkek llsesln!n yedine! 111-

nıfındm aldığım tasdlknameml 
kaybettim. Yen.isini alacağımdan 
esklslnin hükmü yoktur. 

Aksay Yuaufpap Çeşme aolı:alı. 
No. 2'1 Refik Kuraner 

eksiltme usuille satın alınacaktır. ~~ 
Bu işe girmek istiyenlerin 150 liralık muvakl'.at teminat ve k.anuıı i)• 

tay!n ettıJ!i vrsaikle birlikte ek>iltme günü saatine kada- komısyona ııı 
ıacaaL!an lAzımdır. dır· 

Bu lşe alt şartnameler komisyondan parasız ~t~-~k dağıtıJmakt~ 
(2606) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

SATILIK A~AÇLAR f' 
Bankamıza alt Beykoz parkını).a ve Tokat çıftlığındP rüzgardanııı~' 

kılmış olan 1 ceviz ağacı, 3 dışbudak 12 çam, 18 akasya ve 1 ıJıla ııı' 
ağacı peşin para ile 29/4/939 Cumartesi günü saat 0J1da açık arttı! 
usulile satılacaktır. 

Orman muamelesi tamamen alıcıya aittir. 
İstekli olanların bildirilen gün ve saatt 20 lira 

bankamıza müracaat etmeleri. (771 J 

'l' 
depozito akç.-ı 

(21!48) 
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Melek'in Bir Gönül Macerasına 
Saplandığını Tahmin Ediyordu 

Bu. Gene Adamı 
• 

Gizliden Gizliye T akib Edecek 
Ve 

.. 
Derdini Oğrenmiye Çalışacaktı 

0
.Genç ve güzel kadın sustu ... 
oı:leri muayenehanenin geniş 

rnceresinden sokağ~. kaydı .. Ka
abatık, ellerinde paketler, çan • 
lalar ,.e toı'balarla e\•lerine dönen 
bir sürü insanın üzerınde gezin • 
~~ Bu seyredişi gilzel dulun kal -
ıııde çok ince, çok hi•li bir nok

tayı gıcıltladı: 

fa çalan Mele;.: ümidıni kesıı• de 
ayrılacağı s11·3da içeriden kapıya 

yaklaşan ayak sesleri duydu. B;r 
kaç saniye sonra açılan ka:ıad.:n 

önünde Davust'un hizmetçisi Hi
risto'nun kıvırcık siyah saçlı başı 
göründü. 

Melek'i tepeden tırnağa kadar 
ürkünç ve hazzetmemiş bir ba · 
kışla süzdükten sonra genç ka -
dını hıc tanımıyormuş gibı sur· 
du: 

- Eve mi y~rl~miştin • 

- Canım ben burada b ' . a,v • 
dan fazla oturmadım n ,~ H~r 

sabah kahvaltı mı sen grtirmez 
miydin?. Odamı sen hazırlama -
mış mıydın?. 

(4 üncü sayfadan devam) 
olduğunuz ıçin, ben d~ teessürü -
nüze iştirak ediyorum .. Fakat, sızel 
birşey söylesem. bir teklif yap • 
sam; bakınız: Ben de avukatım .. 
İşinizi memnuniyetle üzerime al
mak ısteriın .. En kıs~ zamanda da· 
vanızı netıcelendiririm. 

Kadının yüzünde hayret ifade 
eden bir t..ı,essüm d•ılaştı .. tatlı 

bır sesle: 
- Ne tesadüf, dedi . Hay hay .. 
Sizınle bu m~vzuda konuşabi -

lirim .. 
- O hald'!', derhal ya<Lhaneme 

gidelün .. 
Şakir, ge~ç kadınla beraber, va

purun ilk uğradığı ı.>keleye çık -
tılar. Bir otnmobile a~ladılar. Doğ· 
ruca Karaköye yazıhaneye geldı
ler. 

* Şakir, mor şapkalı J;:adınuı da· 
vasını hakikaten çabuk n"ticelen
dirdi. Bu ka".iının isn•ı Leyli idi. 

Ayrılık kararından bir buçuk ay 
sonra idi. Şakirle Ley:.iı, n ikahlıın· 

mak <izere Beyoglu ~l~ıy~ da-

Pirinç 
Mercimek 
Bezelye 
Yulaf 
Pirinç Nişastas• 
KorLflör 

-
AGARAN 
SAÇLAR: 

UMRAL ve SfYAI-: 
r=lct.e hhl o.aç boyalan • 
dır. İNGİLİZ KANZUK 

ECZAHANE.5t 
BEYoCLU • İSTANBUL 

lt - Ne olurda .. Ben de Abdullah 
~Planla olr yuvada mes'ud bir 

Çıft teşkil etseydim.. Akşamları 
~ da evine b'\yle ellet ı kolları clo
d~ ve sevgi ile yüklü bir kalple 

0 nseydi.. Onu kapıda karşıla -

- Kimi arıyorsunuz?. 

Melek dudaklarını ısırdı : Uşa

ğın sorgusuna bir soruşı, cevab 
verdi: : 

Hiristo, Melek'ın söyledıklerin
den birşey anlamıyormuş gibi bön 
bön yüzüne bakıyordu. Genç ka
dın birkaç sualden ibaret kurca· 
layışını aralayınca Hiristo ayni 
!Akayd konuşmasile genç kadını 

canevinden vuracak bir karşılık 

verdi: 

~:~in merdi~nleri n ı ~kıyor ~ (Mısır hülasası) 
REŞAD FEYZI 

- Abdullah Kaptanla belki bir 1--------------l 8akta 
Fasul1 a 
Nohut 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
llıalt ... 

Doktorun dik sesi bul'ada Mele
ğin hayal serisini balta !adı: 

- Melek Hanım?. 
Genç kadın silkindi, kendini to

Parladı, gözlerini doktorun mine 
llıavisi gözlerine mıhladı, karşılık 
\'erdi: 

- Bu>"Urun doktor bey! 
b. Doktor Neşet kendince verdiği 
~r kararı gizliyerek mahzun bir 

\oırla anlattı: 

- Peki .. Dedığinız olsun! Bir 
ay izinli sayalım sizi ... İstirahat 
edin. lıkbaharın tazelendı.rici ye-•e , 
' rtici havası bozulan asabınızı 
diizeltmek sizı yine servisIDıizin 
en faal en gözde elemanı halıne 
lı.oyınak için kiti gelecektir sanı· 
Yorum. 

- Teşekkür ederim doktor. 
Doktor bu izin verişle şöyle bir 

1•sarıanuya kapılrr.IJt•: 
Meleğin mutlak surette bir genç

iık büyüıiüne uğradığını bir gö
llüJ. macerasına saplandığını tah -
Ilı. 

ınde aldanmıyan genç adam o-
nu gizliden gizliye takib edecek, 
derdini öğrendikten sonra bu cer
de ilaç olacak hareketlere girişe -
Cekti. 

Bu karar verış ve Illcleğin bil
llıoden seobeb olduğu su hadise Da
~Ust'un işlerini altCist eden amil • 
erden en mühlmmirı meydano ge
tı~iyor, delikanlıy ı clevamlı bir 
Roz hapsine koyduruyordu. 

1 
M:e!E>k izninden ıstifar'.eye baş

adı 

Genç kadın doktor N <~et'>n 
Yaıııııdan ayrılır ayrılmaz bır fay
~0na atladı, doğru Taksim· gclıii. 
leydaııda indi. Etrafına bakın -

d.ıktan, kimse tara!ında11 görül
llıediğine emin olduktan so<>ra U· 

fak, fakat hızlı adımlarla Ayaspa· 
rYa, Davu•i'un evıne do.~. ıı yvl· 
andı. 

ıv.~vin perdeleri inik, dışanrlu·1 
-~ gibi duran görünüşü Meleğ'ın 
;u•eğini oynattı. Kapıya yaklaş
~ Çıngırağı çaldı. 
l\rka arkaya kapıyı birka,· de· 

- Sen Hiri.sto d~ğil mi6in? 
- Hiristo ne olacak?. 
- Beni tanımadın mı'· 

Hiristo bir defa daha Melek'i 
gözden geçmli, sonra caı: bır ta
nımamazlığın ifade,;ini 'l'iıunde 

canlandırınağa uğra~ralc omı:z 

5.ilkti: 

- Tanımadım! 

- Hani Abdullah kap '.•nlJ b'r 
gece buraya gelip eve yeı le~Me -
dim miydi? 

İnce 
El İşlerini 

Yaşatmalıyız 
(5 inci sayfadan devam) 

leyınan Naıifin .sar>'u.ıta da aşk 
lazım'• sözünü hatıdaum. Ger -
çek, bunlar, akşsız yaratılması 

mümkün oLnlıy~n eser1erdi. 

Avrupalıların ekseriya pek hak
sız olarak, doğrudan doğruya A
rablara veya İranlılara mal ettik- 1 
lcri, müslüman mılletler arasın - , 
daki müşterek ;an'atlilrın meş'ale
sini luç şüphe y<ık k•, en yüksek 
zirvelere çıkaran T(irkler olmuştur. ! 

Hat ve hattatlık g•Sı. Bay Nurinın 
yarattığı bu nevi eserler - ne yazık 
ki - ölüme r..ahkümdl' r. Onlar ar· 
tık . tarih • in malı oluyor. 

Hiç olmaz~a, san'atı ve e:;crleri 
tarihe karışan bu san 'atkiırların 
hayatta olanlarını .. Eserlerini kıy· 
metlendirerPk, hLmye tderek se -

vindirelim. 
- ----

ZAYİ 

927 yılında deniz erliğinden ter· 

hisi.nıe dair vesika!llı kaybettim, 

yenisinı alacağım~:i~ı e~ki':.inin 

hükmü olmarlıjiını n.;n ederim. 

Kuımpaşdı Nazmi oğlu 

Şük:·ii Bıkmaz 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 1.43 

ı\ ı , • . ıkındıye doğru ü -
~ıdleri büsbütün çözülmeğe baş
lt:ın•,h. Elinde buluııa~ cephane 

nctısını ancak daha bırkaç saat 
~Üdafaada tutabilirdi. Yanında 
ikUlunan yirmı beş kadar zorbadan 
d 1

'' birer kurşunla ölmüştü. Üçü 
~ agır suretle yaralanmıştı. Kala, 

l! la •ncak yırmi k.şi kalmışlardı. 
;~ .adamlllt', çok muharfb ve zehır 

~ ı . • dukları halde vaziyetin gös
l erdıgi fecaati ıdrıik ettikçe kallı· 
erı zara ug"ruvord1.1 B .. reket "er-
sı · · ~ • 

n Paııalarınm zoru, cür'eti ve şe
Caar ı ontarm ruhlarına çöken ka-
ı·a bufutu ınlip süpurüyord1.1. 

Yazan: M. Sami KARAVEL 

Alemdar, vaziyetın çok berbad 
olduğunu mülahaza edince, her 
ne pahasına olursa olsun atlara bi· 
nip, ar.;lanlar gibi döğüşerek ol
duğu yerden çıkmağa karar ver
eli. Cephanesizlikten el ve ayağı 

, bağlı düşmanlarına teslim olup 
ölmekten ise elde mevcud cep • 
hane ile atlara binip dışarı uğ • 
ramayı ve mukadderata tabi ol
mayı daha muvafık buldu. Derhal 
olduğu yerden Çavu~başıya ses

lmdı: 

- Ağ;·m, yerini bır başkas na 
vor de yanıma gel'. 

Ağa; demir •kapı ·Öui.>nd1 dar 

gece buraya gelmiş, burada bir Arnavudluk ı 
müddet de kalmış olabilirsiniz ... 

Amma ben sızi tanımıyorum. Alındıktan Sonra 
Sonra elini çokluk ifade eden 

bir hareketle boşlukta salladı, de- yeni vaziyet 
vam etti: 

Arp~ ve sair 
Hububat unları 

'.ı •. 
·'' 

- Abdullah kaptanla geceleri 
bu eve gelen kadınların hepsini 
tanıma:C değıl, saymak için bile 
cetvel tanzim etmeğe, yahud da 
bir fotoğraflı hüviyet kolleksiyo
nu :vapmağa lüzum var. 

( DPvamı var) 

Montekarlo 
Banyo Sefası 

İçin e 
(S inci sayfadan det•am) 

masası başında sab,hliyorlar. Ka
barele"dc, şampaıwa ıçen, artist
lerle dans ec>dnler d~ pek çok ... 

Mevsimin dedikod•ısunu, Ar -
jantinli bir milyoneı le bar kızla
rından birinin aşk mact·rası teskil 

ediyor. 
Yaşlı milyoner kıza fena halde 

tutulmuş. HPr gece bır>lerce frank 
sarfediyor. Bir ay ewel, yünlü bir 
manto ile geçen kızın arka>tnda 
şimdı l'tmın bir kür!<, lrnlakların
da pırlanta Küpele~. parmakların
da yakut, zü!llrüd yüzükler var. 
Altın örme çantası binlik banknot· 
larla dolu. Geçen hafla nişanlan -
dılar. Yakında Boenrıs Ayres'e gi
decekler. Düğünleri or;.da yapıla
cak. Başına .Jevlet kuş:.ı kondu di· 
ye buna derler dPl,\'l mi? .. 

Baıkırköy rulh hukuk hakimli -

ğinden: 

Bakırköy emrazı akliye hasta -
nesinde ölenlere aid olup satıl -

masına karar verilen eşyaları 10/ 
5/939 çarşamba günü günü saat 

13 de Emra>.> akliye hdStanesinde 
satılacağından taliplcı i mahalli 

br mazgal deliğini siper almq duc
.nadan ve boşa alını.dan yenic:er!· 
.ere ateş ediyordu. Olduğn yeri 
bir başka arkadaşına vererc~ 1:-a
~dsının yanına seğirtti. 
Alemdarın uykusuzluktl " yor· 

ı:,unluktan, aı;abiyet.en yü7. i S•P· 
sarı olmuştu. Uzun palabıyıklar: 

dimdik kesilmiştı. Hırsından b!: 
vahşi hayvan gibı soluyup duru· 
yordu. Elindeki tüfeği duvara da· 
yadı. Kalın \'e boğuk bir sesle: 

- Ağam; artık ciddi düşünnıPk 

sırası geldi değil mi? 
- Evet Paşam!. 

- Ne çare düşünüy0rsun'! 
- Cephanemiz bıtmek üze.e, 

Daha birkaç saat }etecck kadar 
var .. Ondan sonra, kılıç kılıca 

muharebe etmek dü ;üy.>ı b:z·> .. 
- Iluruc etmek kabil değil mı 

dersin?. 
- Af buyurunuz Paşa! Bu lafı 

söylemeğe c~sarehrı;ı lcı•l111adı. 
, _,.,.ı.:f;'\i9in? ı . .., 

(4 iincii sayftul.aıı devam) 

şingtonun takib ettı{:ı .,ya.;et İ
talyan gazetelerinde şlddelle ten
k ıd L<iılmekıedir. 

Biraz da maziyı hatırlatıyorlar: 

Bu Mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii 
ihtiyacımızın hakiki karşı'ığıdır. 

Tari~i t sisi: 1915 i\11. NURİ ÇAPA Beşiktaş 
Tam iki sene evvel M ~>olinı tar•-

fından R«is Ruzveltc bır müıaca· Gayrı"menkul Satış 1·1aA nı 
at vaki olmuştu. Bw1da ltaiı·a ~-

vekili silahıa.-ın aza11ı1ma.•ı ıçin İstanbul E . S çalışmak lüzumundan baıısetmt:<. mnıyet andığı Direktörlüğünden: 
fakat bu müracaat ct'"";°_"ı"' k~- Bayan Şcr:fe ve Bay .M. hm• · Salıh.n ı~.-~ hesap • o .• ı:e S.ıw1ığı-
mıştır. Bu muracaat 9.l, senesı mızdan ald ığı (4500) ~ıraya karşı birinci derece e ipo elı: edıp vide:ıi:nde 

mayısında olmuştur . borcunu vermediğinden 3202 • ·o. lı kanunun 46 mcı rruı esınin ma\ufu 
938 senesı :narlın~a ,da Re:s Ruz· ı 40 cı. maddesine gôre >atılması icab roen ü :ıidaı'da Bulguru mahailesi

velt tarafınaan s?ıı.:;ı" nıultecıler nm Üçpmar c~ddesindi' e.olti l·l Mü . ı Mii. l Mü. yeni 18 18 No. lı mu
lehıne olarak \'akı muracaat~ de bahçe ve bahçc\'e müştcmı .. n ~ap bir 1.:öşkun t.&marnı bır buçuk a7 
Muso!ıni menfi cevab vermiş ol- 'lıüddetle açık a'ttırnıaya konmuştur. Sau· tapu sicil ka:;d.na goce ,.._ 
du: diyorlar. Şimdi Amerika Cum· pılmaktadır. Arttırmaya girmek istıyen (1501 lıra pey uçtSi ,·erecektir. 
hur Reisınin tecavüz fikırlerini Milli bankalarımızdan bır:nin teminat mEktubu da kabul clumır. Birik
bir tarafa btrakarak büWn mese- miş bütün vergilerle belediye resimleri ,.., telliliye rüsumı.ı borçluya 
leleri birlikte oturup kon~k aittir. Arttırma şarn.amesı 2/af9'39 tarihinden itibaren tetkik etmek isti
yolundaki teklifi yine eski Mil - yenlere Sandık Hukuk · ·im sen·i.•lııde açık bulundurulacaktır. Tapu &İ
letler Cemiyeti fikrine dönmek cil kaydı ve sair lüzuınlu izahatta şartname<ie ve t.alı:ıb dru.vasmda var
ve İtalya ile Almanyanın etraf•nı dır. Arttırmaya girmiş olanlar. 1:-unlan tetkik ederek satıl;ga çıkarılan 
çevirmek için vakit kazanmak gayrimeı• kul hakklnda her~ eı·i öğrenmiş ad •·e itibar olunur. 
maksa•lına atfed iyorlar Birinci arttırma 12/6/ 939 tar .hıne mlısadıf Paz.arte.s1 günü Cağaloğ· 

Amerika Cumhur Rcisınin mü- !unda kain Sand •ğımızda saat 10 dan 12 ye i<adar yapılacaktır. Munk
racaati üzerine de\'rıs l gün İta! - kat ihale Yapılabilmesi ıçin teklif edilecek bed lin tercihan ahnması 
yan gazetelerinde hep birden bar l İcab eden gayr.menkul mükellefiyeti ile Sandı.k ala<-ağını tamamen geç
lıyan neşriyat son derece ~iddctlı ı mış olm~s ı şarttır. Aksi takdirde son arıtıranın taahhüdü baki .kalına.k 
olmuştur . Fakat bu neşnyatı tek- şartile ~9/6/ll39 tarıhine müs,dif Perşt>mbe günü aynı mahalde ,.e nni 
rara lüzum olmasa gerek. Fakat saat son artırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok ~!
gazetelerin nC;iriyatı ne merkez- !ıranın ü.tirnde bırakı!S('aktır. Haklen t.apı.ı :sıcill"I'ile sahit olınıyaıı ali· 
de olursa olsun herhalde ortada kadalrlar ve irtifak hakkı ;;a.hıplerinin bu halclarını \'e bı.ıı;usile faiz veı 
düşündürücü bir vaziyet vardı.r masarife dair iddialarını ilıiıı t.arıhinden itibaren yirrnı giin içmde ev
ki o da şudur: Bugün Roma · Ber- rakı müsbilelerile beraber fairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 
!in mihverine karşı yalnız Paris haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sııbit olmıvanlar 
ile Londra değil, Paris · Londra - satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mal~t al
Vaşingkln vardır. mak istiyenlerin 38/269 dosya nunıarasile Sand wmız Hukuk İşleri Ser· 

==============! visine müracaat etmeleri liUumu ilin olunur. 
Sahibı ııe neşriyatı idare eıüft 

Baş muharrı1'\ 

ı;'J.'L'\f İZZET BENİCE 
Son Telgraf l\tatba-

mezkürda hazı.r bulurımaları ilin 
olunur. (17122> 

- Bu işi daha ilk zamanda ya· 
nacaktık!. Şimdiye kadar Rumeli 
lo;,lkanlorını tutmuştuk. 

- ...... 
Alemdar, Çavuşun bu sözlerı 

k?rşıs•nda olduğu yerde donup 
'.rn.mı~tı. Çünkü; ilk muhasara za
,r;anında olduk • .ırı yerden çıkmış 
,.:salardı, muhakkak birkaç mak· 
tul vererek kurtulabilirlerdi. 

Ah!. Fakat; Kamertiıbı bırakıp 
eitmek kobil miydi'. Buna im • 
l.iın mı vardı~ Bu güzel kı.zı ol· 
duğu yerde bütü~ bir ihti -
ş:•m \'C daral içinde dü~n.anları -
r n eline terk ile atlara binip kaç· 
mak olur muydu? 

;Lakiıl' ne de o'5a \'ulw?~ ,.c 
zaruret bir gece •onra, 'lc-!!1disi l. 
Kamerl:ibı dü;-nanl0ırın'l te.ı.:n 

etmeğe mecbur etmişti. 

Dikkat 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayri.menkulü ipotek göstermek ı 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu luym..tin nı.tmı tecavüı: 1 
etmemek üzere ihale bedelinin 7arısına kadar borç \"'~k suretile ko-ı 
!aylık göstermektdir. (21136) ı 

cevab \•ermeyi bir dakika kadar 
geciktirmişti . Gözlerini onune 
dikml§ düşün(ıyordu. Çok geç -
meden kendıni toparladı ve.. mu
kabele etti: 

- Ağam; kını bilirdi böyle ola
cağını'.. N ecede Kadı Paşanın ve 
Süleyman ağanın muazzam kuv
vetleri'!. 

Nerede Ramiz Paşa dostumuzun 
kalyoncuları ?. Bir alay yeniçeri 
döküntüsile uğraştırıp dururlar 
burada bizı!. Hiç akla gelırmiydi 
bunları.ı imdada gelmiy~ği ?. 

- Pasam; açık söylemek Lizım 
gelirse, kulunuz, bu işde bir dü
zenbazlık görüyorum. 

-Zannetmem ... Benını lfü!•·cu
dıyetıırn'1 : r ki, onların hayatını kur
tarnuş 1-u unuyordu. Kimden şüp
he cdebilıriz!!. 

- Evet; burası bir parça karışık 
ve kar1nlık... Fakat; bı.r türlü 
böyle bir işi aklıma getiremıyorum. 

- Başka türlü nasıl muhakeme 
edilebilir bu mesele?. 

- Ne ise, şimdi ne yapacağ.•mı· 
zı düşünelim?. Buradan zorla)•ıp 
çıkabilir miyiz? Nasil kendinize 
gü\'l!nebiliyor muı;unuz!. 

- Paşam, emrcder:;iniz?. Ca -
nımız yolunuza kurbandır. Esasen: 
burada kalsak da cephanesiz ne 
yapabiliriz?. 

- Ben de böyle <iü~ünüyorum. 
- Uğrarız atlarımızla dı_.aı .... 

Ya, ölürüz, ya, kurtuluruz. 
- Haydı öyle ise; bu kararımı

za göre tertibat alınız. 
- Fakat; bu iş birdeııbıre ola-

mı:.z ... Bir plan dahil ı:ıde olma -
lıdu: ... Muha.ara}, yıı.rdık!.an ~n-

E ... Bunlar gelip geçın.şı Şım- - E1er Padi ahımız efendimiz ra! ne tarafa gideceğiz?. Sonra; 
buradan dıiarı çıkarken hiç ol • 
mazsa bu güruhu bir rn için oya-

di yapılacak ~ey bu muhasaradan . istemış olsal•rdı, şimdiye kadar 
bir an e\'\•el d.şan r,rı~!A'lk\ı. ı ı :vilz kere ~ekbnnlar imdadımıza 

,Alemdar, l}.iiasının sop ~oz~ne ko~arlardı. . ı 

ı lamak Jaıım gelıııez mi?. 
1Dc,•umı ı·ar) 

Tth Fakült~-;i KuJııl.. B '.!a>r., 

Bnruo lloı;cnb 
Talt9im Camı.•ril'•t ora .. -; 11 

.1.ıaa7..., ruar.., maU.a cüoıier ,_, 
Tclıoi-: UUi 

istanbul asliye l ncu hukuk 
mahkemesinden: 
Beyoğlu k ı eoksk Kısmet a

partıman l •·o. hanede sakin 
Behice '-el<Oi a•-uk:;;t • 'urullah Ko 
ral tarafınd•n İ1:mir Karantina İ
nönü caıdd~de '3'53 No. hı hane
de sakin Sll ~]eri muteahhıdi Ha
san aleyhine 936/5114 No. ile açtığı 
boşanma davasından dolayı g.ya
ben icra kılınan muhakeme zmti
cesınde: Müddeialeyh kocanın e -
vini ve ailesıni terketliği ve be

raber yaşadıkları zaruanda da ara
larında şiddetli geçinısızlik mev -
cud bulunduğu dinlenen pbiUC'rıı\ 
şebadatile sabit ve kı.naati malı -
keme dahi hasıl olmuş olduğundan 
kanunu medeııl.nlıı ı:;ı. 138 ,.e 142 
nci maddelerine tevfikan taraf • 
!arın boşaıı:malaruıa \'e ve kaba
hatli Hasanııı bir sene evleneme
me.sine ve keyfiyetin tesciline vı. 

Feridun ruımı.ndaki Ç< oeuğun \"W -

liyetini ifa etmek üzere ana ye -
nında i.pkuuıa ve iştirak hı.esi 
olarak. talufü edilen fChrl bet lira 
ıaiakarun mi.iddeilleyb teı> tah • 
siline dair 2/1/939 tar~ ve 

' rilen hiiıkaıii havi 939/275 aayılı 

ilim müddeialeyhın mezkUr ika· 
metgihııu terk ve yenisinin de meç 
hu! bulunmıısına ıı-ebni hukı>k u· 
sulü rnahk"'llleler I< ounun un 
141 nci madrlesine oc fı.bn ılanen 

tebliğı tensib kılwmı.; ve bir su
reti de mahkeme ciivuıhanesıne 

talik edilmiş olduğuooan tarihı 

ilandan ıtibaren 15 gtiıı zarfında 

müddeialeyh Hasanın tunyu:i da
va edi!ebileceği tehlıf: maltamma 
kaim 3lroak üz~re ılan olunııt'.. 

(l'i2301 

Dit Tıı.bibi 

Ratip Türko!f 'u 
A4nı: Strtı:tclde Vtyan.ı. otrH ..,...,... 

1rinnci b&. Ne. 2' 
bl....,._, aafü öt-.. ...,r~ 14 ıt. -

Üsküdtır icra menıurlugu ı eı J.n: 

Haliç Fen~ruı Thhtarnİnlirede 

98 No. da ik n ikamLtg~ı ~ul 
Villiiliki Ayan oğluna. 

Yani Ş4ytanıdısdl"!\ ıstikraz 

eyle<lıgıruz mebali~ mukabil ipO

tek irae eylcdiğinız Haydupa~a 

İbrahimağa koşu yoiunda e ki 2 
mükerrer yeni 4/2 ve 1 parç·a milf· 
reı arsanın nısfına eh!ı vukuf ta· 
fından mahallinde tanz.m olunan 
takdiri kıymet raporı..ııa nazaran 
9i3 lira 25 kuruş kıymet takdir 
edilmış l'e ikametgalıı1'ızın meç -
huliyeti hasebi!e ılan tarihiııden 

itibaren bir ay müd<ietl~ il1ı.nen 

tebligat ifasına karar vcrilm~ ol
duğundan bir ay zar!mda daire
ınize mürac•atla bır ıı 'raz derme
san ctmediğıniz lakd::de kr«nın 
ııtyabınızda devam eıh'ceği malüm 
ve 103 ihbari ~bliği makanuna 
kaim olmak üzere ılancıı tebliğ 

olunur. (~:17 - 5454) 
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Bir çift kara sinek bir yazda bir buçuk milyon olur. Malarya, Sıtma, Trahom, Çiçek, Dizenteri, Kara humma, Verem, Şarbon, Kolera gibi birçok salğın hastalıklar taşıyan 

Kara Sivri Sine~ Tahta Kurusu, Pire ve Bütün Ha~eratı.~ilyonlarca F YDA ı·L AHRı·p EDı·Nı·z 
haşerat olma~an uyanma~an yumurtaları ıle ~ırlı~te • 

Fayda bütün Haşerat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müessiridir. Katiyen leke yapnıaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında Hasan deposudur. 

.. .. 
USKUDAR İCRA MEMURLUGUNDAN: 

2 - Arttırmaya iştirak ıçin yukarıda yazılı kıymetın yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (f>.fadde 124) 

3 - lpotek sahıbi alacak.ılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı J 

sahıblerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususjle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ı 
evrakı müsbitelerile birlikte DM!muriyetimize bıldirmeleri icabed~r. Aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından iıariç kalırlar. 

4 --: Gösterilen günde arttınnaya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malİimat alınış ve bunları tatnamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 numaralı kanunu hüküm
lerine tabi olduğundan mezklir kanunun 15 inci maddesine tevfikan 
ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 30/5/939 tarihinde Salı 
günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdaor icra dairesinde yapılacak, açık 
arttırma neticesinde üç defa bağınldıkitan sonra satış istiyene rüçhanı 
olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 
miktarından fazlaya çıkmak ve muham,men kıymetin % 75 ini tutmak 

EMSALSiZ FIRSAT! 
Beyoğlu İstikllil caddesinde 329 
Sakarva sin<>ması k <şıs>ndaki 

MOTOLA 
Gönılek Ticarethanesi .. 

Şimdiki mağazanın terki hase
bile ve Ticaret odasının 

· mlısaa_desilc 

29 NİSAN CUMARTESİ 

gününden ıtibaren 

Fevkalade Sattş 
Bütün Stoklarında kat'• 

iytın rekabet kabul 
etmez fiatlar. 

Aylarca sinemalarrlu büyük hir 
zevkle dinlediğiniz 

Aşkın Göz Yaşları'nı 
d Tüı.-kçe ·olarak bay Burhan Sesyılmaz 

muvaffakiyetle 

GOLUMBIA Pliklarına 
Okumuştur. Dınlemenızi tavsiye ederız. Plak numarası ı·rsss 

1 (Ayni ismi taşıyan taklid Plaklardan sakınınız.) 

i Ş T E 
Briyantin 

p E 

EmlAk ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine bırinci derece ve 
ırada ipotekli olup tamamına üç yeminiı ehlivukuf mariietile 24645 
ıirıni dört bin altı yüz kırk beş lira kıymet takdir edilen Birinci Ab
lillhamid vakfından Boğaziçinde Beylerbeyinde Beylerbeyi Havuzbaşı 
addesinde bir tarafı müteveffa Sıdd ıkın sahilhanesi bir tarafı deniz ke
an, bir tarafı Mahmut Sırrı paşa uhdesinde olup bu kerre veresesine 

ntikal eden sahilhane, yine köşklü bağın bir tarafı Havuzbaşından Bey
~rbeyıne ,geçen yol ve bir tarafı Sıddık veresesi bağlı ve ıki tarafı Mah
nut 3ırrı veresesine intikal eden mahal, bir tarafı yine Havuzbaşından 
3eylerbeyine geçen hudud ile mahduttur. Bir tarafı Müniipaşa veresesi 
ahilhanesi bir tarafı deniz kenarı bir tarafı deniz sahiline giden yol, 
,ördüncü tarafı Beylerbeyi caddesi, bağın bir tarafı Tunuslu Mahmut 
ıaşa eşi bağı, bir tarafı Küplüce yolu bir tarafı Münii paşanın bağ ma
ıalli dördüncü taralı Beylerbeyi caddesile çevrili ceman 67664 murabba 
~ra yani 28850 murabba metre miktarında eski 12, 13, 14, 15 yeni 17, 17, 
'O, 19, 19, .22 kapı numarasını taşıyan 12 numaralı bir bab sahilhane ve 
nilijtemi'lat'ından içine akan yarım masura tatlı su ile bnun üzerinde ka
limen tevali intikalli 13 numaralı köşklü bağ ve 14 numaralı maamüş
ııırnılat bir bab sahilhane ile verasında kain 15 numaralı ahırlı köşkün ve 
çlerine akan iki masura bir çuvaldız tatlı suyu havi maamüştemiliıt 
ıır bab yalının 24 de 21 hissesi açık arttırmaya konmuştur.Gayrimen
ulün evsaf ve müştemilatı: Bahçe içinde bulunan köşkün birinci katına 
;ren methalin arka tarafında bulunup önü buzlu camekanlı ve zemini 
nermer döşeli methalden girilerek çift ahşap kapıdan zemini tahta ve 
avanı lake ve resimli, iki tarafında merdiveni bulunan bir merdiven
Jaşı vardır. Bunun sağ tarafındaki kapıdan Jı.üçük bir koridora geçilir. 
Coridordan zemin katına inecek ahşap bir merdiven mahalli ve bunun 
ttisalindeki kapıdan keçilerek zemini muşamba kaplı bir koridorla et
af duvarları fayans, zemini mermer döşeli bir kurnası, bir banyo tek
esi ve bir havaga.zi. termosifonu ve bir bakır kazan ve sobası bulunan 
avam kubbeli kfırgir bir hamam ile önü cemek5.n ile bölünmüş bir so
unma odası ve bır küçük sandık odası vardır. Bu küçük koridorun so
.ında kapısı bulunan zemini hasır döşe!; ve yemek salonuna geçen kapı 
re merdiveni bulunan bir oda vardır. Methalin karşısına tesadüf eden 
:apıdan salona girilir. Bu salonun önünde zemini kısmen kargir ve kıs
nen ahşap üzerine çinko döşeli etrafı tahta parmaklıklı bir balkon var
hr. Salonun sol tarafından muşamba kaplı bir oda bu odadan methal 
nerdiven başına çıkılacak küçük aralık mevcut olup bu aralık üzerıne 
ılaturka mermer taşlı ve musluklu bir hela ile bunun ittisalinde arka 
arafa nazır bir oda vardır. Bu kattan geçilen ayni çatı altında bulunan 
ıe yemek salonu olarak kullanılmakta bulunan mahal zemini parke dö-
1eli tavanları lake ve resimli kapıları cilalı, birbirinden geçme sıra ile 
>ir oda, bir salon ve zemini tahta bir merdiven başı, buradan, bodrum 
uıtı olan, zemini çimentolu içerisinde bir musluğu bulunan ve havagazi 
esisatını havi ocaksız mutfak, bu mutfaktan bahçeye çıkan ve köşkten 
alkon mahallinin altına tesadüf eden bir kapısı vardır. Merdiven ba-

şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale!•------------ ile alıştırılmış bir 
Saç Tuvaleti 

nnda yerli bir dolabı ve yemek asansörü mevcuttur. Salona yemek ver-
nek için dönme bir dolab mahalli vardır. Üst kat: Methalden iki taraflı 
ıfte merdiven ve ortada sahanlıklı tek merdiven ile üst kat sofasına çı-
ulır Merdiven parmaklıkları ciliılı kara ağaçtır. Bu sofadan çifte kapı 
le cephedelti salona girilir. Sağında ve solunda birer oda, sağ taraftaki 
ıdadan bir aralık ile alafranga fayans çanağı ve musluğu bulunan bir 
ıP.la ve aralıktan bir koridor ile bahçe tarafına nazır birbırine geçilir 
ki oda vardır. Üst kat sofasının solunda, sağ tarafındakinin mukabili 
nusluk taşı mermer olan alafranga bir hela ve bahçe tarafında bir oda 
nevcuttur. Bu katın sağ tarafındaki odasından zemini mozayik, etrafı 
!emir parmaklıklı ve yemek salonuna geçilir mahallin üzerine tesadüf 
·den kısmında bir balkon mevcuttur. Bu katların kapıları kamilen yağlı 

yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 
6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve

ril•n mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan .ltimse arzetmiş olduğlı be
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok arttırana ihale edilir. 
İki. ihale arasındaki fark ve geçen günler için ~e 5 den hesab olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalınaksızın memurl
yetimizce alıcıda.., tahsil olunur. (Madde 133) 

" - Alıcı arttrrına bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vernuye 
mecburdur. 

Müterakim vergıler tenvirat ve tanzifat ve telliliye resmin-
den mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul 
yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icr;ı. memurluğlı odasında işbu ilan 
ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

• •• 
938/251 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
İşbu gayrimenkıılu satın alanlar arzu ederlerse Bankaca takdri edi

lecek kıymetin % de 50 si kadar kendilerine ikrazatta bulunabilir. 
(2864) 

>0yalı ve tavanları lake yaldızlı ve kartonpıyerhdir. Cilalı ve makineli-
! r. Zemin kat: Methal merdiven başının sağındaki küçük aralıktan 14 V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar vere~ekleri mal-
ohşap basamak ile zemini mermer döşelı bir taşlığa inilir. Burada önü zemenin teferrüat ve evsafını gösterir tekliflerini münakasa tarihin
·amekiınla bölünmüş zemini mermer döşeli ve mermer bir musluk ta- den on gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğıı müskirat 
ını havi kiler, bunun ittisalinde alaturka bir abdeshane mahalli bu taş- fabrikaları şubesine vermeleri ve münakasaya iştirak V<'s\kası alma-' , 
ıkta çifte ahşap kapı ile geçilir bahçe tarafına nazır ve camekanla bö-ı ları lazımdır. 
ünmü_ş bir oda ve bölünen kısımda yerli bü· dönme dolap altında bir VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci mad
lolabı mevcuttur. Bir kapı ile zemini tahta düşeli ve bahçeye çıkılan ve. dede :ı azılı vesika ve o/. 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
<apısı bulunan bir sofa, bahçeye çıkan kapı orta kat balkonun kiırgir .ninat m"ktubunu ihtiva edı·cek olan kapalı zarfların eksiltme günü 
;ısınma tesadiü eder. Önü camekanlı ve zemini mermer döşelıdir. Bu en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına mak-
ıofadan girilen yine bahçe tarafına nazır bir oda, bunun arka tarafında. buz mukabilinde vermderi lazımdır (1922) 
:emini mermer döşeli metruk bir hamam ve kısmen münhedim bir ala-' 

1 
urka helA mevcuttur. Bu kısımdan ve ortadakı sofadan kapı ile geçilen 1 

>lr kalorifer m&halli, yerli ve kazanı mevcut bulunan kalorifer dairesi, 1 

uradan da bahçeye çıkılan bir koridor ve bir kapısı vardır Binanın bod-
rum katı beden ve bölme duvarları k5rg ohp tavanları ahşap ve yağlı 
Joyalıdır. Bodrum katın pencerelcrı demır parmaklıklı kısmen pancorlu 
lup birinci ve üst katın pencerderi yarım demir parmaklıklı ve kısmen 
oa-ıcorludur. Binada elektrik, havagazı ve kalorıfer tesisatı ve radyo
örlerı vardır. Müştemıldtı Mukaddema agalar dairesi elyevm nimkar

gir, içinde üç o:.la, iki hela, bir antreyı müştemil bir kısım vardır. Miili
emilatından olan mutfak, kömürl~k ve mukaddema kiler dairesi halen 
14 lira kira mukabilınde mevaddı mfilakiye imalathanesi olarak kiraya 
verilmiştir. Sahil kısmı: Münhedim arabalık, samanlık, ahır, kayıkhane, 
havuz, rıhtım, yalı arsası, çamaşırlık, iki oda, hela, üzeri alafranga ki
remitli harap havuz enkazı, methalde bekçi odası kargir su haznesi var
dır. Küplüce yolu tarafında mükemmel ve muntazam bir su haznesi mü
semmen gekilde ah§ap bir oda, hava ve beygiı" ile müteharrik bostan ku
yusu, bu su haznesi köşkün ve müştemilatına su tevzi etmektedır. İşlen
miş muntazam bağ ve mezru tarlası ve fideliği vardır. Arazinin dört 
tarafı taş duvarla mahdut olup içerisinde bir çok meyva ağaçları çam 
ve her cins ağaç bulunmaktadır. Bahçede büyük havuz harab bir kaskat 
yıkılan harem dairesinin temel aksamı muntazam araba yolu vardır. A
razı ortasında muntazam kiırgir yapılmış su haznesi ve alt kısımda bir 
bustan kuyusu mevcuttur. 

Bahçe ile beraber heyeti umumi ycsi 38850 m2 olup bundan 248,15 m2 
köşk 19,32 m2 g~çit köprii mahalli, 69,75 m2 yemek salonu ve müştemilatı 
180,23 m2 mutfak ve müşt~miliıtı, 126,72 m2 uşak daireleri, 150 m2 limon
luk ve 111üştemıliitı 36,72 motör dairesi 26,40 m2 kapıcı odası, 48,43 m2 ahçı 
ooası, 225 m2 ahır ve müştemilatı, 206 m2 çamaşırlık ve müştemilatı ve 
nıütebakisi bahçeden ibaret olan gayrimenkulün yirmi dörtte yirmi bir 
hissesi açık arttırmaya konmuştur. 

1- İşbu gayri menkulün arttır ma şartnamesi 10/4/939 tarihinden 
itibaren 38/251 numara ile Üsküdar İcra Dairesinin muayyen 
ınımarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlarca:ı 
lan fazla malilmat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 38/251 dosya 
No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

Neden 
Aspirin ? 

Çunkü ASPiRİN seneler•/ 
denberi her türlü soğukal·ı 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu(lunu

1 

isbat etmiştir. 

A S P 1 A ' N in tesirinden 

emin olmak için lütfen marka~ 

sına dikkat ediniz, 

İstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Pepron tarafındıın Feriköy es- ~~:::::::::::::::::::::::::::~ 
ki Rus yeni Türkbey sokak bahçe! İ 

Moda 
Mağuzaeı 

derununda 58/l No. lu hanede He
ranoş aeyh ine açılmış olan ipo -

tek kayd>nın taShihı davasında: 

M. aleyh Heranoşa tebliğ olun -

mak üzere gönderilen dava istida
sının tebliğ 'lmühaberine mill>a -

şir tarafından veril~n meşruhatta 

iki sene evvel mezkClr ikametgahı 
terk ile Romanyaya gitıiği ve ika- · 
metg[ı}ıı meçhul oldu~ıı anlaşıl -

mı:ş olduğundan isti<laya karşı bir 
ay zarfında cevab vermt-si ve mah
keme için dahi tayin c.!unan 5/6/ 
9~9 pdzartesi günü saat 14 de mah

kemeye gelmesi aksi takdirde 
mahkemenin gıyaben icra edile -
ceği makamına kaim t lmak üzere 

Teşhir etmekte olduğu Parisin en son Moda Modellerden koYP 
edilmiş olan şapkaları, el çantalan ve eldivenlerinin Zengin ' 
müntehap çeşitlerini görmeğe bütün şık b;yanları davet eder. 

' ciLDINE -KO":'\-IAYAN 

Kullanır. 

ilan olunur. (39 - 209> Her yerde POKER rr~~:;~~~ın 
-.. Ç.ocuk Hekimi 

1 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

,.- Acele Satılık Kaptı Kaçtı 
Taksim • Talimhane Palas No. ' 

Pazardan maada her gün 
_. saat 15 ten sonra 

11 Henüz 9 bın kilometre yapmış 38 model Şevrole 15 kişılik kap 
ı kaçtı acele ve ehven satılıktır. Karaköyde Ali Riza Gebzelı'y 

/ müracaat. Tel: 49194 -
Türkiye Cumhuriyeti 

22 Nisan 1939 
Merkez 

Vaziyeti 
PAS i F 

Bankası 

AK T l F 
KASA: 
Altın: Safi kilograırl7.163.104 24.141.278.4 

BANKNOT 19 910.317.-
UFAKLIK 1.282.938 97 

Dahildeki Muhabirler. 

Türk lirası 571.229.55 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Sart kilogram 9.05UU 12.736.038.3 

Altına tahvili ka-
bil Serbest dövU· 
!er 
Digeı dövizler 
ve Borçlu kllring 
bukiytlcrl 

Ba•ine Tahvilleri: 
Dcruh<lc 
.e\rJ.k 
ka.ı::..ıgı 

edilen 
f\.iıktliye 

Kanunun 6 - 1 
inci maddelerıne 

tevfiknn hazine 
tarafındnn v!ıki 
tcdiyat 

Senedat Cüzdanı: 

TİCARİ SENE-
DAT 

7.575.1 

15.671.232. 

1 '.>8. 7 48. 563. -

114.478.441.07 

~sham ve Tahvilat Cüzcluıı 
(Deruhde e
dilen evrakı 

A - (nakd.l}'enlıı 

(kartılli!ı F.1-
(bam Ve 

(TahvilAt 
(İtibari Iı.ıymeUe) 

B- Serbest -
ham ve tah
vllAt 

Avanslar: 
Hazineye Jraa va-
deli ovanıs 

Altın ve 
üzerine 

Döviz 

TahvllAt il:ıenne 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

41. 728.322.81 

7.944.397.0 

7.074.000.-

218.267. 
7.322.303.2 

Yeldla 

Lira Sermaye 

İhtiyat Ak~esi: 
45.334.534.19 Acil ve fcvknlAde 

Hususi 

571.229.55 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı 

nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci mad
delerine tevfikan hazi
ne tarafından vlld le
diyat 

28.414.845.53 Derubde edilen evr:ılu 

2. 712.234.11 
6.000.000.-

158.748.56 

16.477.2 

nakdiye bakiyesi 142.271.357. 
Karşılığı tamamen albn 
olarak llAveten tedavü
le vazedilen 
Reeskont mukabili ilA-
veten tedavüle vazedilen 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dö
vizler 

114.478.441.07 Diğer dövizler ve alacaklı 

19.000 

75.000 

5.497. 

.... ıra 
15000. 

23lı.:l7t.35 

21.010.557 

kllrinl: bakiyeleri 30.201.241.45 30.206. 7 

49.672. 719,86 

14.614.570.35 
4.500.000.-

13 600.570.06 -413.458.267.61 

Muhtelif: 102.257. 

413 458.26 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto 
haddi Of. 4, altın üzerine % 3 .. 


