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Hitler Beklenen Cevabı Bugün Veriyor 
Bu Cevab,DemokratDevletleri GiriştikleriAzimli 
Mukavemet Politikasından Katiyen Çeviremez 

Pot e mkin'in 
Ankara 
Ziyareti 

Sovyet Rusya Mümessilinin 
Ankara ziyaretini ancak 
"1lh yolunda daima mr~hud 
elan mü terek mesainıiUn 
yeni ve hayırlı bir delili 
sayaliliriz. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

S ovyet Hariciye Komiser 
Muavini Bay Potenıkin bu 

1 ı.abahtanberi Anka.da b ı 
llııuyor. 
llfenıtekelinden ayrıldıktan son

r~ So ~ fyaya uğrıyan, dost memle· 
t~t Başvekili Kö,eivanof ile gö
~ ~n Sovyet diplomatının Anka· 
~da Hariciye Vekilimizle gö
t eji ve bazı temaslar yapa
•b ıuılaşılıyor. 
~ llatta Ankara muhabirlerinin 
~clikıeri haberlere göre bu te
) lar bir nevi müzakere mahi
;;in~p temas ve mülakatlar ol
~ı .eraber, Bay p, "I mkin An· 
~ 8dau ayrılmasını takiben tek
~fyaya gidetek, oradan da 
~ §e resmi bir ziyant yapa • 
"1ı. llerlin • Loudra • Paris mü • 
Ilı t Ve mllukerelerinden dön -
~ huiunacıık olan Romanya Ha
't\.'le Nazın Gafenko ile görilşe· 

!it. 
ll ~k devletlerin en geniş bir

0 

di~ Ve gayret içinde giriştikleri 
bi~lı 01tıatilı: faaliyet sahneleri ve 
p llS.ta İngiltere • Sovyet Rusya
a~ıı arasında ulh cephesi te
lı;ı~ llıiiı:akereleri yapıldığı bu es
~! 3 Bay Potekmin'in Ankara · 
lat~a • Bükreşi ziyareti cenubu 
lıa 

1 
A.vrupasınıo durumu ve Bal

•da atla Sovyet Rusyanın idame 
•eeğ· 

llı1ı1ı 1 nıünasebet bakımından 
'•l~akkak ki htt tarafta dikkati 

So den bir hadisedir. 
ııı.·· "Yellerle İngiltere arasmdaki 
"""l!akerenin seni p,,na. ınıla Ro-. .,~a . 
ı,. Yia ve Polonya) a kar~ı '"eri • 

q ıı T ltıı gı ız garantisine Sovyet 
,,,/Yanın da iştiraki mevzuu bah
"l llııış, Romanya ve Lebistanın 
"ii:•Y;bil.,.,eği herhangi bir tecn 

arşısında Sovyet Rusyanın 
(Deı·a1nı 6 ıncı sahifede) 

Amerikan Filosu Okyanustaki Üslerine Dönüyor, Ruzvelt 
İstediği Zaman Japonya İle Ticareti T ahdid Edebilecek 

Amerika Hitlerin Nutkunu Bir 
Cevab Telakki Etmiyor 

Vaşington, 28 (Hubu~i) - Siyasi meha
fil, Hitlerin bugün söyliiJece.ği nutku, 
Ruzvelt me!<a jına kar~ı bir cevııb telakki 
Etmiyecektir. l\lt>saj, Hitler ve ;\lu•oliniyt' 

lahriren gönderildiği için, Bitlerden tah
riri bir ('C\'lıb b!'klenmekledir. Bu sebeb
den Amerika ı·c!!mİ mehafıli, Hitlerin 

Berlin 28 (Hususi> - Rayiştag 

meclisi bugün. Koro! sarayında 

toplanacağından, birkaç gün<len
beri yapılan ha21rlıklar tamamile 
bitmi,<tir. 

Hitler, husutiİ kabinesine bağlı 
olan üç mü,.avirinin de son defa 
fikirlerini aldıktan sonra, gece geç

1 

vakte kada! dkuyac~ğı nutku bir 
------------------

nutkunu I.a le almıyacaktır. 

daha gözden gı.çirmşıt,r Gazeteler, 
Hitler'in söyli •<>ccgi bu nutka ta
rıhi bır kıymet veJ'mektedirler. 
İngilterenı. mı·cburi askerliği ka
bul etmesı kar.ı: mn karşı, gazete
lerin neşriyatı son deı ece soğuk 
kanlıdır. Bu soğuk kanlılık per - ı 
desi altındakı asırb;yct de göze 
çarpnnyor değildir. Bununla be-

raber. Bütün Alman gazeteleri a

sıl sözü li'itler"e bırakmış vaziyet

tedırler ve Ruzvelte vPrilecek ce

vab heyecanla beklenmektdir. 

Berlinde başka güulere naza· 
ran bir fevkaklelik ve canlılık gö

ze çarpmaktad". 

(Deı:amı 6 mcı sahifede) 
Bugün yMyüzUnde on nıllyonlarta bısanın nutk:ınu dulediği Hitl~r 

ile İtalyan Baş vekili Muı;ııl:ni 

S o v y e t M Ü m e s s i ) i lngiltere Şimdi Yedi Milyon 

C h - .-:-. · p t k" . 8 .. K b il Askeri Elde Bulunduruyor 
U ffi U r f 

1
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J , Nutkunun Hitlerin Bugünk'IJ 
Etmelerı Kuvvetlı Bır ıhtımal Dahıhndedır Nutku ile Hiç Bir Alakası Olmadığını Söyledi 

Potemkin Ankara da Resmi Merasimle Karşılandı 
Ankara 28 (Hususi muhabiri • 

mizden) - Sovyet Hariciye Jınmi
ser muavini Potemkln bu sabah 
şehrimize ge!di. Kendisi eksprese 

bağlı hususi biı" vagonda misa • 
fir edilmiş, Ankar:ı İstasyonu 

Türk • Sovyet bayraklarile süslen
mişti. 

Dost memleket müml!56ilini is
tasyonda Haricıye vekili Şükrü 

Saracoğlu, hariciye ı;mumi kAt>lıl 
Numan Menemencioğlu, hariciye 

teşrifat umum müdüı·ü Fuad Ke
çeci, Vali muavini ~'ahsin, polis 

müdürü şükrü, Merk<'Z Komutanı 

ve Çin maslahatgüzarı ile Sovyet 
elçiliği erkal"ı karşılı;dı. 

Ayrıca Re!sicumhw: bandoou ile 

tam kadrolu bir nizamıye bölüğü 

ve polis müfrezesi ras:mei selamı 
ifa eyledi. 

Bay Pot0 mkin istasyc,nun hu • 
sus! salonunda Haric'.ye Vekilimiz.. 
le ve kendis'ni karşılıyanlarla bir 

müddet görüştükten sonra, doğ

ruca Sovyet sefare1ih:ınesine gitti. 

Uzakşark'da 
Neler Oluyor? 
Vaşington 28 (A.A.)- 1'•.ız

velt"in emrile Okyanos:aıü 

iislerinc harckl'i etmek iizı't~ 
emir alan Antcrikan (ilt..-su 
Panan1a kanalını gPçn·.e~c 

başlnmı şlard ır. 

Anıerikan meb'usan n1crli~ı 
de, parliımentoya on gün ev
vel haber vermek şartile Ja
ponya ile ticareti tahdid et -
mek salahiyetini Reisicum
hura vermiştir. 

Sovyet Hariciye Komiser mu aviııinin şehrimizden geçerken 
aldırtlığımıı bir resmi 

Bay Potemkin öJ'llf'den önce res· 

mi ziyaretl~rini yaptı. Kendisi bu

gün öğleden sonra Hariciye Veki· 

limi.zle gö~üşmesini yapacaktır. 

Kuvveti! bir ihtimale göre ak

şama doğru Cumhurreisi ve Milli 

Şef dost devletın m·.iın<'ssilini ka

bul edeceklerdir. ı 

-Bir Küfü·; YÜzünden 1 
iki Ağır Yaralı 

Tophane Kahvelerinden Birinde 
Dün Kanlı Bir Arbede Oldu 
Tophanede Defterdar yokuşun

da oturan 'abıkal, ~amal Osman 
oğlu Ziya dün 1kşarn ü1el"i Topha

nede clolaş•rken b;r hamamda ya· 
tıp kalkan b~lıkçı 1\ 11 •dındakı ar

kadaşile karşılaşmı' b:raz bera -
berce dolaştıktan s0nra bir kah- 1 

veye gider0 k oturmii~l"rdır. Kah- • 
vl'<lC' ~;.ıkal::t~ırlark<'n .... \liniıJ st-ı.,·ur-

dugu b kiifür yüzüııdrn araların
da kavga çı'<mıştır. Cı ada bulu
nan yağcı Yusııl ad-'ı<ie bırınin de 

1 
araya karışmasile, k~vga buyü - 1 
müş ve Zıya bıçağırı çekerek A

liyı kolundan ve kah,a&ından Yu- 1 
sufıı da muhtelif yer Je,.iıı<len ağır 
n tchlil<eli ;u,·ctte yo.r~hmıştır. 
"f.ıralıhwn v1ziyeti te'.ılikelidir. 

Londra 28 (Hususi)- İngiliz 
parlamentosu, dün de bild'fdiğ:m 
gibi, mecburi askerlik hakkındaki 
kanun lllyihasını büyük bir ek -
seriye\le kabul etmiştir. 
Başvekil bu münasebetle be • 

yanatta bulunarak, kanunu mü • 
dafaa ederken ezcümle şunları 

söylemi§ tir: 
- Kamaraya verdiğimiz kanun 

layihası, İngilterenin bugiınkü 
hayati 'ile acı! ihtiyaçlarına cevab 
veren kanundur. Bugün derhal 
müzakere ve kabulünde zaruret 
vardır. Bu liıyihaya muhalefet li· 
derlerinin itiraz edeceklenni bi
liyorum. Onlara karşı da saklana
cak bir sözüm yoktur. Biz kanun 
projesinin müstacelıiyetle müza
keresini, Hitler'in söyliyeceği nu
tukla hiçbir alakası olmadığını 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

._l __ K_ı s_A_c_A _ __,I 1 İn!{ılı:ı silfth fabrikaları harıl harıl çahşnıağa devam <0diyorlar 

Bir Dağ ve Tepe 
Hikayesi 

Yerine göre dağın iistünde tepe 
vardır. Tepenin iizerinde de çıg! 

Muhiddin Üstiindağ: 
- Ben masumum, aldığım emri 

yerine getirdim 
Diyor. Ve lıiikiınl.-re avul<alı 

derd yanıyor: 
-Asıl ıni.icrinıler varken bu 

günahsız adan1 nasll cezalandırı. 
labilir? 

Haki 'llcrin ne düşündüğünü, 
neye katar vercteklerini tahn1in 
etın~k bize diismez. 

Fakat, sadete Muhiddin Üs-
tündağ'ın bu tazalhinıii karşt!';tD· 

da bizinı dilinıizin ucuna gelen 
ciinı1c şu olulor: 

- Tepe yıkıldı, dağ altında 

kaldı. 

- Elelılen iistiindiir. ta arşa 

kadar .. 
Derler anıma, ba:ıaıı da arş arş

tan altında oluyor ta toprağa ka· 
dar. Dağın tepeden aşağı oluşu 
gibi! •• 

-
Makineye 
Ver;rken: 

Romada Büyük Bir 
Askeri Toplantı 

Roma 28 (Hususi)- Bir harb vukuunda denizaşırı yerlerdeki İtal
yan kuvvetlerınin hattı r reketi hakkındaki planlan tetkik etmek 
üzere, yüksek müdafaa komitesi yarın l>ir toplantıya davet edilmiştir. 
Yüksek kumanda heyetinin iştirak edeceği bu toplantıya Musolini 
r;yaset edecektir. 

.AlmanordularıkumandanıRomada 

1 
Roma 28 (AA)- Alman orduları başkurn .ııdan. Von Braurhıbch, 

yarın buraya gelecektır. Mumailey İtalyan ordıısunun şeflerile g.lru'
tlikten sonra Libyaya giderek Mareşal Balbo ile konuşacaktır 

Von Brauchitsc. İmparatorluğun yıldönii münasebetile y, pıl c~i< 
geçid resminde hazır bulunmak üzere 9 mayısta Rom aya dönrr k • ır 

Vahim Hadiseler Bekleniyormuş 
Londra 28 (Hususi)- İrlanda gazeteleri, Dö Valera'nm yakında 

mühım hAdiseler vukubulacağı hakkındaki beyanatını neşrediyorlu. 
Dö Valera Amerikaya gitmek niyetinden iken, bu seyahattan sarfı • 
nazar etmiştir. 



1- SON TELGaAr -28Ml1Alf .... 

IHADiSELER ~ARş!sıNoAj 
------Son Telgraf,.., ....... 

MÜSTEHCEN RESİMLERE 

DAİR SON SÖZLER 

1 
zınit müddeiumumiliği, şu 
meşhur müstehcen resim hi
kayesi yüzünden, bazı İstan -

bul gazeteleri aleyhine dava aça
cakını.ş veya açmış ..• Gazetelerin 
ka·bahati nedir•. Hadbeyi yazma
ları mı?. 

Biz de, ne yazacağımızı şaşırdık. 
Bu tablolar san'at eseri değildir, 
müstehcendir, gençliği, halkı ze
hirler mi diye yazsaydık?. 

Bu ııergide resimlerini ~ir e
den bir ressam evvelki gün mat
baamıza gelmiştı. Bır insanın du
yabileceği en derin hayret içinde 
idi. Dıyordu ki ' · 

- Bu eııerleri orta okullarda ta
lebeye san'at eseri diye gösteri
~uz. 

Güzel san'atların, aradan on beş 
Cumhuriyet yılı geçtikten sonra 
maziye nazaran, daha ziyade say
ıı, sempati, zevk ve terbiye uyan
dırmJ4 beşeri, medeni ve kültürel 
bir faaliyet sahası olarak yerleş
miş saıuyorduk. 

Ne yazık ve ne acı! 

SİYASt MÜTEHASSISLAR 

GiTrİKÇE ÇOOALIYOK 

Dünkü Son Posta refiltim.izde 
şöyle bir~serlevha gözümüze ilişti: 
•lneilterenln mecburi askerlik 
kararı çolı: gecilcmiş bir karardır. 
Blzce bu karar, Almanlarla İta! -
yenları, hedeflerınden çevirecek 
yerde, L~lerini tacile sevkedecek
tir.• 

Bu satırlardan sonra, artık ma
kaleyi okumağa lüzum görmedik. 
Makale muharriri, yani ne demek 
istiyor. Bizim bildiğimiz türkçeye 
göre, bu satırların manası şudur: 
Karar gec!kmiştir. Faydası yerine 
zararı olacaktır. Binaenaleyh bu 
karardan vazgeçmeli, çünkü, kar
tı taraf ellerim daha çabuk tu -
tacaklar. 

Peki. amma, ne yapmalı?. Mec
buri askerlik usulünü kabul et -
meyıp de, daha gafil mi avlan -
malı ... 

Bu makale muharrirınin Büyük 
Britanya imparatorluğu yüksek 
siyasi ve teknik müşavirliğine ta
yın edilmesi çok muvafık iken, 
yanlışlıkla Son Posta tahrir ailesi 
arasına girmiş ... 

KENDiLERİNİ FAZLA 

BECiENENLER KiMLERDİR? 

Lond•a gazetelerınıden bin, er
keklerin mi, yoksa kadınların mı 
kendıle~ini fazla beğendıltleri 

mevzuu üzerinde bir yazı yazı -
yor. Fakat, sarih bir netıce çı -

karmak mumkün değil... Bizce, 
ne erkekler, ne de kadınlar ken
dilerini beğenirler... En fazla ken

dilerini beğenenler, kendinde ol
mıyanlar, kendini bilmiyenlerdir. 
Bu tip, bazan kadın, bazan erkek 
ola.bilır. 

OKUYllCULAR MUHARRİRLERİ 

MERAK EDERLER Mİ! 

Bazı okuyucular, her nedense 
yazılarını lutfen okuyup beğen
dikleri mliharrirlElf'i merak eder
ler .. Nasıl insan olduklarını so -
rarlar .. Bana da arasıra mektı.lb

lar gelir. Dün bir mektub aldım. 
Benden ahret suali gibi birçok 
şeyler soruyor. Yaşun kaç, evli 
miyim bekar mı! Yazılarunı na
sıl yazarım ve saire ... Bu okuyu

cuya cevab vermiyebilırdim .. Fa· 
kat mm laka cevab istiyor, ısrar 
ediyor. Binaenaleyh susmak ne
zaketsizlik olacak.. 

Yalnız şuna kani değilim: Ve
receğim cevablara inanmıyacak .. 
Kendımi maskelediğimi sarı,:ıcak. 

İnandıramadıktan sonra, ne diye 
cevab vereyim?. 

Fakat. yine, cevab vermekten 
kendim. alaını~rum: 
Yaşım 48, bekarım .. Yazılarımı 

kalemle kAğıd üzerine yazarım.. 

Her gün yeni bir kalem oou de
ğişfümek itiyadımdır. Yeni uçla 
iğnelemek daha kolay oluyor. 

AHMED RAUF 

IK"üçOK HABERLE~I 
* Yarın akşam saat 21 de Şişli Alınan sanayi heyetı şehrimize 

Halkevinde Dr. İbrahim Zati Öget gelmiştir. 

taı'ifıiwlin çocuk cürümlerinin * Şirketihayriye idaresi şim . 

mç~ .hakkında bir konferans ve- diye kadar siyah renkte bulunan 

rilecektir. 12 vapurunu da beyaza boyamağa 
• * Gô,!hane tallbikat Mp. ve kli- loarar verm~tir. 

niğinin ııeoelık müsamerelerinden * Belediye Kiıtıdhanede bir 

sekl21ncisi bugün 17,30 da yapıla- su fabrikası inşa ettirmektedir, 

caktır. Yakında in;;aat bitecek ve şehre * T ~ındak' Gade!'bar giınden verilen su miktarı 10 biıı 
binasının yıkılması 1.9i bugün mu· tona çıkarılacaktır. 

teahhide havale olur.acıktı~. * Sumer ve Et!bankın lliğvo -

* Amerika hükü;neti y ~ııiden lunarak bu iki müessesenin bir 

50 milyun dolarlık tayyar.:ı iIIŞa umum müdürlük halinde idare 0 • 

ettirmeyi kararlaştıtmış ve !atrı· lunması hakkındaki ihtimaller 

kalara sipariş vermiştir. kuvvetlenmektedır. 
* Sokaklara amud vazyette bu- * Yeni deniz t~kilatı iıe li _ 

lunan dükkan tabelalarının kal _ man müfettişlikle• de ihdas o-

d ılın lunacaktı;, 
ır a>cr:a bugün lerde başlanı _ 

lcktır. * Fatihde oturan Aldak adın-
da bil'i yedilli yoğurttan zehir _ * Dun 3 kl4iden mürekkeb b1t 1 =======---- . enmiş, hastaneye kaldırılmıştır. 

Yazan: CELAL CENGiZ 

Onu güneş doğuncıya kadar, 
başucunda beklıyecekti. 

Halifenin Sarayında 1 
1::::8::-i~r _is-::-p~a-~n_y_oı_G_uz_e_l.:_iı 

Tarihi Roman: No. 64 

- Şama dönmek istediğinı bil
mıyorum. Fakat Halifenin veziri 
olnıak istediğını yakından bli-

yorum. 
- Haccac'la ba, a çıkılmaz, ya v

rum: o, müthi bir adamdır. Sağ 
kaldıkça, halife Haccac'dan ayrı
lamaz. 

Öksürdü .. 
Y<>re uzandı. 
- Uyumak istiyorum, Fatma; 

gözlerim uykusuzluktan kapanı
yor 

Ve ağacın dibinde uyuklamağa 
ba41adt 
Fatma, Selim'ın üstünü örtmüstü . . 

• Erteı;i sabah ... 
Selim gözlerini açtığı zaman gü

neş, dağların arkasından yeıu do
ğuyordu. 

Selim gözlerini oğuşturarak, 
Fatma'nm yüzünıe baktı: 

- Epeyce uyumuşum .. 

Ve şaşkın şaşkın etrafına ba
kındı. 

Başı yumuşak bir 
yordu. 

Yan gör.le baktı 

yerde yatı-

Sipariş 
Edilecek 
Vapurlar --

Müzakerelerin Bugün
lerde Neticeleneceği 

Umuluyor 
Ingilterenın Hunter firmaları

na ısmarlanacak olan 11 vapur 1-
çın bır müddettenberı devam e
dilmektR olaı• müzakerelerin bu
giuılerde neticeleneceği ve mu -
kavelelerın ımza edileceği ümid 
olunmalctadır. 

Muh•bere ve Münakale Veka
letı evvelce İktısad Vekaleti ta -
rafından yapılan mı.izakerelere a
id bı.itün teferruatı tetkik etmıştir. 
Bu fırmanın mı.imessillerile İstan
bulda yapılan mıizakerelerin ne
ticeleri de Ankaraya bildirilmiş 

olduı"tundsn anlaşmanın bugün -
!erde imzalanması kuvvetle muh
temeldir. 

Güreşçilerimiz 
Yeni Zaferler 
Kazandılar 

Oslo'dan bıldıı ildig'ne göre kah
raman güreşçılerwniz, dünya gü
reş müsabakalanndş. ~·enı ve par
lak zaftrler kazanm>şlardır: 

Büyük llusta(a Noı veç şanı -
pi~nu 87 kiloda Hansen't tuşla 
mağlüb ebmıştiı·. 

Anko.ralı Yaş- r da E.stonya şam· 
piyonu Toof'u say. hesabile mağ
lôb etmiştir. 

Bunlardan ·b şka Ç'1;ban Meh -
med de Danımarka şampiyonu 

Larsen'e tuşla galib gelmiştir. 
Ar&aralı Ceül ise bir tali.ruizlik 

eseri olarak Norveç şampiyonu 

Masel'e sayı htısa'bile mağ!Ub ol
muştur. 

iş Bankası Şubelerinde 
Değişiklikler 

İf banka•ı merkez subelerinde 
bir müddetten.beri ·bazı tebeddül· 
!er yapılmakta olduğu haber ve
rilmektedir. 

Bu suretle bazı şeflerle memur
ların yerleri değiştiıilmiş ve bazı 
memurlar da açıkta kalmışlardır. 

Ezcümle İstanbul şubesinden 28 
memur çıkarılmıştır. Paşabahçe 

şişe ve cam fabri.lc'!Sı müdıicü ad
nan da istifa etmistir. Yerin etop
rak mahsulleri ofui lstanbul şu -
besi müdürü Vahid tayin olun -
muştur. 

Dolmabahçede Üç 
Kişi Denize Döküldü 

Taksınde Camcıçıkmazında om
ran Eleni, Angeliki VP lstemat a
d.ında üç genç bayan sandalcı Ah
medin sandalile D?hnabahçe ön
lerinde gezinti yapulal'ken san
dalın devrilmesile df.D .ze dökül -
müşler$" de, or da bulunan diğer 
sandalcılar tarafından kurtarıl -
mışlardır. 

- Beni dizinde mi uyuttun, Fat
ma? 

- E\•et. Önce ba~ını taşa daya
mıştın. Uyuyunca, taştan dizime 
aldım. 

- E;ıdülıiste geçen bu geceyi 
unulmıvacağım Fatma! Vücudüm
de oyle bır hafiflık var ki ... Düne 
kadaı, içi boş bir su küpüne ben
ziyordum. Sen bu gece kalbimı 

doldurdun benim! 
Fatma sözlerini SLlL rek gülüm

sedi. 

- Beni rüyanda mı 

yoksa?. 
gördün 

- Hayır. Gözlerime daha iyi 
inanı~·orum. Sen karşımda duru
yorsun! Seni görüyorum!. Seni, 
güneşe bakar gibi seyrediyorum. 
Ve gözlerim kamaşıyor. 

Selim, Fatmanın dizinden kalk
tı, fakat bu kahraman kadını ku
caklamaktan kendini alamadı. 

- Seni seviyorum, Fatma! Seni 
delice ~eviyoruın. Fakat, şimdiye 

1 Gazetelere Göre V az1yet J 
CUMHURİYET: 

Nadir Nadi, bugünkü ba:ııınaka
lesini İ.:itanbulun ıhtiyaçlarına 
hasrediyor. Tramvay, Tünel, elek· 
trik gibi umumi hizmet müesse -
selerinin Belediyeye devredilme - ı 
sine karşı ıleri sürülen itirazları 

tenkid <?diyor. Daha birkaç ay ev
veline gelinciye kadar bu şehirde 
umum hizm~tler yabancılar tara
fından istismar ediliyordu. Artık 
•geç olsun rla güç olmasın•, cya -
vaş ya11aş. gibı eski de\•ir adam
larının ~ğıızlarıra yakışan diiıStur

lara yer kalmamıştır. Çabuk gö -
receğiz. çabuk karar vereceğiz, 

derhal harekete geçrc<•ğiz. 

İKDAM: 

Ba.5makale .voktur. 

TAN: 

tRuz\•elt'in t.qcbb~sü karşısın
da İngiltere. isrn.ılı bugünkü baş
makalesınde Zekeri~ a Sertel; İn
giLiz efkarı umumıyt>sinın her ta
bakasının; İngiltere hükümetinin 
Ru<N"elt'in teklıflerille karşı gös
teı'Cliği haılıi~ı alkışlı.d•ğını kay -
det.tikten sonra tngılız siyasetini 
'~ yenı aldığı tedbirlerden bııh -
sederek diyor ki: 
•- Büyük Britany"nın siyasi 

hedefi, Yakııışark hükümetleriniıt 
sulh için btrleşmiş olmalarıdır. 

Ve İngiliz siyasetinir. hedefi, Bal
kan hü'.rumetlerini zafa düçar e· 
decek her tiirlü teşt;bbusata mani 
olmak ve aralarına sokulacak ni
faklara sed çekllli!k olmalıdır. 

VA.KIT, 

•İstanbul ile Ankara arasında 

ikinci bir hat. isimli bugünkü baf" 
makalesinde Asım Us Ankara ile 
İstanbul ara•ında Etimes'ud, Kı -
zılıc&h<ımam, Gerede. Bolu, Düzce, 
Adapazarı \'e İzmit'ten geçmek ü

zere ikinc~ bir hattın yapılması -
nın memleket hayatında başlı ba
şına bir inkı!Ab teşkil edeceğini 

ve mPmlekel iktısadiyatına büyük 
hizmetler ifa edecei(inı kayHl. ve 
t~arüz ettirmektedir. 

YENİ SABAH: 

cYenı ha~ tarzı• ısımli b.ışma

kalesinde Hüsı>yin Cahid Yalçın, 
şöyle dıyor: 

rElski harble!de mağlüblar sU.. 
rü sürü yerlerir.den hldırılarak 

fatihlerin önlerıne ı:ıötürülür ve 
orad& muhtelif işlerde köle halinde 

çalıştmlırdı. Şimdı tatbık edilecek 
usul zahiren bır far!r arzedecektir. 
Kimse ülkesinden teh<:ir edilmi - ı 

yecek; her.kes yerli yerinde kala- / 
cak. Fakat, orta çai!'ların . Ser{. J..e-ı 

rı (toprağa bağlı esirleri) gibı ca· 
lışacaklar: Fatihler h~sabına! 

vergileri 
Kaldıran 
iş Yerleri 

lktısadi Faydaları Gö
rülen Yerler Hakkında 

Muafiyet 
Maliye Vekaleti; yeniden 

sadi fa~·daları kabul olunan 

takııın müesseselerin resim 

vergi muafiyetleri hakkında 

ul bir karar vermiştir. 

iktı-

bir 

ve 

ye-

Dün alakadarlara tebliğ olunan 

bu karara göre tahin helvası, un, 

çırçır, eiektrik, makaı na, kimyevi 

tıbbi müstahzarat fabrıkalarının 

yalnız imalata tahsıs ettikleri bi

nalar, bina vergisinden ve asgari 

vergi dahi! olmak ıller~ kazanç 

vergisinden belediyelerA aid ınşa 

vergisinden belediye'...,re aid inşa 

buhar kazanlan motör ve imbik. 
teri de ruhsatiye resminden muaf 

olacaklardır. 

Yerli Çay 
Ziraati 

Popof Cinsinden Nefis 

-ık ı· p o 1 ı· s M e m u r-u-ı Çaylar Yetiştiriliyor 
Meml.,kett.eki çay zır aatinl art-

tırarak dahili istihli.kten başka 

T e v k 1• f E d 1• ı d 1• diğer memleketlere ihracat )"& _ 
pabüm~k için V ekAlet•n aldığı ted-

Her İkisi de Rüşvet Almaktan 
Suçlu Olarak Mahkemeye Verildi 

Kurtulu.:ı polis m<'murlarından l 
Etem Koltuklu dün rafta tatiline 
muhalif hareket ettiği için ken -
disine 10 liı"a ceza kesilen Hasan 
Şahın isminde birisindEn, bu ceza 
zaptını imha vadile 10 lira rüşvet 
alırken yakalanmtflır. Sultanah
med birinci sulh ceza mahkeme
sine v"rilen maznun poli.s memu • 
ru tevkif edilmiştir 

BU DA BAŞKA 
Diğer taraftan Topnunede ara -

bacı Mehmedden bir ceza zaptını 
lm'ha temek için 5 lira rüşvet alır-

ken tutulan VE' bu 5 lıralığı yutan 
Fuad iomindP bir p.~ lis memuru 
da dün Sultıınahmed birinci sulh 
ceza mahkemesine '<'lllm:ştiı·. 

Fuadın parayı yutttığunu fen -
nen tesbit etmek için kendbi 
Röntken mütehassısma gönderil
mişse de aradan biı buçuk saat 
geçtiği için midedeki paranın tes
biti mümkün olam•m•ştır. 

Bununla beraber, maznun me
mur parayı yutat1ken blı•kaç k~i 

görmüş olduğundan hndisi tev -
kif olunmuştur. 

İstiklal Lisesinde Samimi 
Toplantı Yapıldı 

Bir 

1stiklil !ısesi müdürü, İstan • ı 
'bİil erkek liııes! eJ ehıyat öğret -
meııi Agah Sırrı Lewndin ınes -

lek hayat.mm yirmi beşinci yılı 
münasebetile, İstiklal lisesinden 
yetişenler cemiyeti tarafından 

ŞehzadECbaşındaki mckteb bina -
sında çok güzel bir toplantı ya -

pılnuştır. 

Toplantıya İstiklal marşile baş
lanmış. muallim Cerı.ıl Türkar -
manın idarf!!linr!eki t»lebE' kursu 
bir konser "ermiştir. 

Muhaair .rkada~ımız Nusrat 
Safa Caşkuıı İstiklal lisesinden 

kadar sevgimden sana bahsede -
mczdim. Seni birçok defalar de
nemeğt', tartmağa mecbur olmuş
tum. Çünkü ben, bir yerde uzun 
müddE't durmasını sevmi.\•en bir 

adamım. Bana varacak bir kadı· 
nın da, bcnım gibı, akından akı
na, harbckn harbe, ülkeden ül -
keye ko~ınasını isterdim. Buraya 
birlikte geldik. Tarık bin Ziyad, 

sahilde donanmasını yaktığı za -
man, artık hiçbirimizde dönmek 
ümidi kalmamıştı. Fakal, ordula -
rımız muzaffer olunca, müslü -
manlar İspanyaya kısa zamanda 
hakim oldular. 

BirkRç yıl sonra tekrar yollar 
açıldı. Ana vatana dönmek im -
kanları elde edildi. .. Ve sen hala 
dönmedin ... Beni bekledin! İşte, 
şimdi seni daha çok seviyorum, 
Fatma'cığım! İnandım ki, sen ba
na iyi bir es olabilirsin! . 
~ Senden ayrılıp ana vatana 

dönmeyi hiçbir zaman aklımdan 

ye~nler cemi~'eti reisi sıfatile 

tıoplantıyı açmış, gaye ve maksadı 
izah etmiştir. Bundan sonra mu -
allim Kemal Emin. Belediye iidı
sad müdür 'llUavini M. Halid Bay
rı, çıocuklar• kurtarma yurdu mü
dürü dokror Kıizım Ziıfir, İstanbul 
iara hakimi Nail, Agiıh Sırrı Le -
vend hocası müderris Ferid. İstik
lA! \'e İstanbul liseleri acıma ik'şer 
talebe söz •iiylemislerdir. 

Agah Sırrı kendısiııe gösterilen 
bu levecclıhe tes<' l , ·. etmiştir. 

Elmınönü Halke\ ı san'atkıirları

nın •Zor nikah. kıome<l;sini bir çay 
ziyafeti takib etm~fü. 

geçirmedım Selim, yola birlik- 1 
te çıkmıştık. Birçok tehlikeli dö
ğüşlere, takiblere yine beraber 
başladık ... Hiçbirinde yenilmedik. 
Her savaşda üstün geldik .. Ben de 
sana bütün varlığımla bağlan -
mıştım .. Arlık senden ayrılamaz
dım. 

Bırbırini kucaklayıp evleıımeğe 

söz verdikten sonra, kalktılar ... 
Atlarına binerek yola düzüldüler. 

Fatma ile Selim'in evlenmesi 
çok tabii idi. Zira Fatma erkek 

kadar cesur ve atılgan bir kadın
dı. Ancak Selim giıbi bir kahra -
mania evlenebilirdi. O, birçok er
kekleri tartmış, fakat hepsini ken
disi içiıı hafif bulmuştu. Selim o
nun için biçilmiş kaftandı. 

Slim de her kadınla evlenemez
di. Gerçi Şamda bıraktığı Habi
be'yi hatırlamıyor değildi. Fakat 
o, artık - bilhaı.sa o yıllar içinde
Şama gıdemezdi. Bütün emeli Ta
rık'ın mai}'etine girmek, onun ye .. 

birler 5ündengüne iyı netireler 

vermektedir. 

Geçen seneler ;ç:nde Rizede tec

rüoe e<lilmek Ülere Rusyadan ge

tiı•ilen Popof cinsi çaylar toprak

.arımız.da asıl g~tirildiği yerden 

daha iyi neti~ler vermiştir. Bu 

sene bizde de çay ekımi diğer se

nelere nazaran bir m'sli daha faz

lalaştırılacaktır 

Ege mmtakasa1da d:ı Rizenin 

havasına muadil bazı yerler tes -

bit edilmiştir. Buradz. da bazı çay 

nevileri tecr(>be ediıecektir. A!A

kadarların söylediklerine naz•ran 

birkaç seneye kadar memleketi -

mizin bütün \av ihtiyacını temin 

edecek kad~r mahsul yetiştirile -

bilecektir. 

Zeytin Mahsulü Bu 
Sene Bol Olacak 

Zeytin istihsalatının arttırılması 

için y~ni tedbirler al.nınaktadır. 

Ziraat Vekaletı zeytincilik mü

teha5'ısı Ferid Barlas bu hususta 

tetkikl~rde buhmmak üzere E -

geye gitmi§lir. 

Mütehası;ı,;, h«lka faydalı tav -

siyelerde bıılunmuslur. Diğer ta

raftan bu sene zeytı..,lerin neş -

vüneması m~h.>ul ve çiçek vazi

yetine göre pek bol olacağı anla -

şılmaktadır. 

ni yapacağı cArab akınları• nda 
kendlsıle birlikte hareket etmekti. 

Selim, bu vaziyel karşu;ında 

tam manasile bekar ve serbest kal
mış bir erkek sayılabilirdi. Tali

hin karşısına çıkardığı Fatma gibi 
hem güzel, hem cesur, hem atıl
gan bir kadını geri çevirmekte de 
mana yoktu. 

Mademki Selim nereye gider
se, FatMa da onu takib edecekti. 

Elbette böyle bir kadınla evlen
mek, Seıim için çok faydalı olur· 
du. Selım buna karar verdikten 
sonra: 

- Bu kararımı Tarık'a söyliye
ceğim. 

Diyordu. Fatma'nın cesaretini 
ve atılganlııtını Tarık da duymuş
tu. Hatta İşbiliyeye geldiği zaman 
ElhAris'e: 

- Ordunuzdaki dişi kaplanı gö
rebilir miyim?. 

(Devamı ''ar) 

lngiliz - Sovyet 
Görüşmeleri 

r..uı: ü.m...ı şllkril ıs 

İngiltere, Alman tecavüı ve 
rivaki politikasını önlemek i 

, giriştği teşebbüste şimdiye k 
yalnız Polonya ile bir anlaşrna 
pabilmiştir. Yunanistana ve 
manyaya verdiği teminat bir 
raflı garantilerden ibarettir. 
kat ister Polonya ile imza 

mukavele gibi iki taraflı olsuJI. 
ter Romanyaya karşı o!duğU 
bir taraflı olsun, bu taahhüdl 
ifaııı içın İngiltere Sovyetıerle 
anlaşmak mecburiyetindedır. 

hakika İngiliz hükılmeti, Sa")' 

!erle ikı haftadanberi temas 
lindedir. Fakat henüz müsbet 
neticeye varılmış değildir. 

film mahiyeti kat'! olarak bİ 
miyor. Ancak böyle bır itiliıf3 

nlmazdan evvel, bir taraftıı!1 
glltere ile Sovyctler, diğer t 
tan İngilterenin münasebete 
rlştiği Polonya ve Romanya 
devletlerle Sovyetler arası 
dallı budaklı bir takım mesel 
1'in halli icab ettiği anlaşı ıınak 
dır. Sovyetlerle bugün tn.gilte 
iktidarda bulunan konsöf'\'3 

zümre arasındaki münasebet! 
rin son birkaç senelik tarihi 
önüne getirilecek olursa, anlaı 
nın kolay olmadığı tebarüz 
İngilterede Çemberlayn ve tar 
tarları daiına Sovyet Rusya il 
birliğinden çek:inmLşlerdir. çek 
lovak:yanın parçalamnasına k8 

bu ihtiraz devam etmıştir. JJı 
hassa Münih anlaşması sırası· 

İngiliz dış politikası. Sovyetl 
istihfaf ve ıstihkar etmiştir. Ç 
berlayn, Almanyanın Südet rıı 
takası üzerındeki emellerini 
min etlikten sonra AJmarıla 
Ukranya üzerine yürüyüp SO 
yetlerle döğüşeceklerini zanll 
m~ti. Şimdi an hşılıyor ki M'.ii 
anlaşmJsının arkasındaki diİŞ 
ce bu imLş. Filhakika eğer faşı 
Çemberlaynin istediği gibı, 1'i 
münızm ile boğuşacak o!sayd•· 
rada demokratlar rahat edeci' 
!erdi. 

Almanya, Çemberlaynın un1 

ğu gibi hareket etmedi. Bir ııır 
tan müstemlekelerinin geri ve 
mesini istemekte ısrar eı::1erk 
diğer taraftan da İtalya ile el 
vererok İngiltere menfaatleri ıı 
hayali olan sn halara dogı u yii 
meğe başladı . Bunun uzerine 
ki İngiltere, bazı devletlere aıe 
cele garanti vererek, Almarı d 
nişleıııesini derhal önlemeğı 
şündü. Fakat ayni zamanda 
takım ~ark devletlerile anlaŞ1" 
!ar vaparak bunu daimi bir 
hali~e getirmcğe teşebbüs et 
İşte bu ~artlar altındadır ki in J 
tere Rusyanııı ayaklarına 1'• 
gitmek mecburıyetinde kaJırııŞ 
İngiltel'enin bu soldan geri d 
mesinde sonradan aklı başırı• ( 
miş bir adamın hali vardır. 

Gerçi yalnız kalmak Sovyel1 

rin de ~ine elvermez. Fakat Jıı~ 
tere ile anlaşmazdan evvel. ~ 
şeyden emin olmak istivorıar: 
gillerenin, daha doğr~u. Çel'' 
berlayn hükumetinin bu sol~ 
geri donUşü. kat'i ve nihai bır , 
nüş müdür? Yoksa elini So'")": 
tere uzatmışken, hala Hitıcr ·. 
anlasmak imkanlarını mı arıı·o 

.so'nra diğer birşeyden şiiP~'. 
leniyorlar: Eğer İngiltere i!C ) 
pacakları bir anlaşma yüıliı16 ' 
Almanya ile harbe girecek "W . ~ 
!arsa, Ingiltere. yalnız ablukıll 
bik etmeğe teşebbüs edip. b0

"; 

bir netice vermediğini göril
0 

-" sanksiyonlar zamanında oldU~ 
bi kıarşısındaki devlet\e aııl'1. 
Rusları Almanlarla yalnız .b

1
; 

mıyacak mı? Görülüyor kı .. ıf 
yetlerin, ötedenberi faşist z0"1 
!erle birlikte yürümek siy••e il 
taklb eden Çemberlayne karŞ\01 
mad.ları yoktur. Ayni 'i!fCY .po J1' 
ya hakKında da söylenebilır· ?'' 
gün Polon;ıa hariciyesinin bÇeP 
da bulunan Bek de Ruslara 01 
berlayn gibi itimad tel.kin e0e

0
; 

yor ve hakikaten Çeınberla~iil' 
Bonenin, Bekin Stalin ile aıı ~ 
bilmeleri. Stalinin Hitler ile 

8

01 

laşması kadar zor değilse d:Oit 
yakın bir gü.çHik arzetmPl<t 



Günün Meselesi: 

iki Ehlivukuf Raporu 
Taban Tabana Zıd ! 
.. Müstehcen,, Tablolar Hakkında lstanbuldaki 

Ehlivukufun Raporu Busabah lzmit 
Müddeiumumiliğine Gönderilcli 

Günibı ıneseıe.iııi teşkil eden 
l.nıitte tqlı.iri meaoluuıı taı.
lııııtr ip baradalıi ehlivüufan 
\>erdiği raporla yeni bir saf
ba"a · . . , ıtınnıştır: 

İnııitten buraya gönderilen 
lablolar dün saat 17 de adliyeye 

''."'irilnıif ve Snl tanabmed l in
'1 l1llh ceza \ikimi ltesid'ia r . , 
•ısJ;ğin~de güzel san'atlar aluı-

deıni,i profeı;örlerinden Zeki 

~8'.1' İze,, Üniversite profesör· 
erınden Mustafa Şekib ve Bil

llıi Ziya, eski Darilllünun emini 
LınaiJ Hallı Baltaooğln, gü
ıeı san'atalr akademisi mual -
ı· UOlern.den Feybaman Duran, 
tealoı ve heykel müzesi miidil
rı; naın Dikmen, güzel ıı:m'at
ıa.. akadonisi profe.cirleıinden 
~keltraş Hadi Yarndan'd"" 
-rıliteşek.kiJ heyet, dün ııkşam 
laat 18 de müddeiamumilik i· 

Bu Yılki 
Koşulara 
Hazırlık 

1 kiod tekik bürosunda toplan
mıştır. 

Bu içtima& mUddeiamımô n 
muaviJlj ile matbuat tetkik bü
rosa ~ ve müddeinmumi mn· 
avinlerlndaa Ihsan da işfuak 
etmifili. 

Neticede kadm TeSimlerin -
d ... iharet olan mezkür tahlo
lana m teheen mahiyette bu· 

1-madıklanna Ye birer ıuın'at 
eseri olduklarına dair tam bir 
lttifııkla r&PM' verildik! anla -
fllmıfbr. 

Rapor bu sabah İzmit mi!d
dehımumlliğine gönderilıniştir. 

Dalbuki İzmitte bir maliye 

mnhaııehedsi, bir fotoğrafçı ve 
bir avukatla bir noterden teş
ldl edilen ehlivukuf heyeti ha 
tabloların •mil3tebcen. oldu- 1 
ğu Iuıkkmda rapor vermişti. 

Nevyork 
Sergisinde 

Pavyonumuz 

Aman Kimse Duymasın 
1 ı zmitte müstakil ressam ve 

~eykeltraşlarm açtı.kları ser
&ıde, bu.ı eserlerin miisteh -

een addeclilmesi hadisesi herkesi 
alikalanclırdı. Herkes parmak 
1S111Yor. Aynı sergi .btanbulda, 
Samsunda, daha buı şehirlerimiz
de açıl.mı§. Bu şehir müddeiU111u· 
mileri müstehcen bir resim giir • 
memişler, İzmit müddeinmumM 

müstehcen bulm~. olabilir. 

Fakat, İzmitte, bu e.erlere müs
tehcen damgasını varan ehli vu

kufu tqki.1 eden uvatın ihtisas • 
lan karpsmda hayret etmemek 
mömküa değil.. 

Bir san'at eoerni lblr fotoğrafçı, 
bir mnhasih, bir avukattan müte
l"kkil bir vakaf elıline anetınek 

gibi bir hareket, 1931 yılında Tür· 
kiye Camlıuriyeti hududlan için· 
de cereyan edea bir hadise olma· 
malıydı. 

Aman, kimse dnJ'IDa&m hu san· 
at ehil vukufunun isimlerini ebo
diyen sakhyalım. 

BURHAN CEVAD 

Ticaret Odaları 
Kongresi 

POL s • 
1 

Ve;-. Mahkemeler 

Kadın 
değil Baş 
Belası! 
Fakat Kadının 
Anlattıklan İse 
Bambaşka •.• 

B irinci sullı ceza reisi Bay 
reşid, elindeki evrakı göz· 
den geçirdikten sonra suçlu 

mevkilnde draun :ihtı)·ara döndü: 

- Karın Hayriyeyi ölümle teJı.. 
did etırni§Sin! Ne diyeceksin! .. 

Suçlu; beyaz saçlı başını önüne 

eğdi, ihtiyarlıktan feıı kaçmış si
yah gözlerini linÜ!ldelı:i masada 

bir ooktaya dikti, baktı, haktı. So~ 
ra Jıa.kime: 

- Ne diyeyim et.mdım, ne di
yeyim! dedi. Bu ka<1mın yüzün

den bir.kaç dela si:zi ae rahatsız et· 

t~: Onun ~e mal oldugımu zatıa~ı 
lin.iz dahi oğrendiniz! 

İhtiyar dişlerini gıcırdattı: 
- Kadın değil, baş beliı.•! 

Zavallı adamın gözleri nem • 

Bir Gene 
t 

Kadıııla 
Delikanlı 
Dükkanın Camlarını 
Kırıyor ardı, Ben de 

MeraklaSeyrediyordum 
Geçenlerrle, bir gece Çarşı:Jı:apı:

da, Nihadla arkadaşı melahatl bı

çakla yaralamaktan ruçlu Ferid 

ve Mehmedin muhakrnıesine dün 

birinci sulh cezada başlandı. O.ün· 

kü duruşmada dinlenen Ferid, su-

çımu inkar etti: 
• 

•- Vak'a gecesı, Sultanahıneıi· 

den Beyazıda g;dıyordwn. Çarşı

kapıya geldiğim zaman, orada bir 

kalabalık naza!) dikkatimi cel -

betti. Merak ettim, meı;eleyi öğ -
renmek maksa<lile kalabalığa so

kuldum. Ve biraz sonra, bir dük
kanın önünde, kendilPrıni evvelce 

tannnadığun genç bır kadınla, bil" 

delikanlının ellerindeki taşlarla 

dükkanın eamlannı kırdıklarını 

gördüm. Gerek kadın ve gerelıse 
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Hileli 
Gıda 

Maddeleri 
Karışık Mal Satan 

Üç EsnafMahkemede 

Sür'at Fikri Uyandı 

IA rtık Mtar.bulu imar etıne

mek için hiçbir sebeb kal
madı. Bükômet, yurdun hu 

Belediye sıhhat müdürlüğü şeh- eu güı~J .ıehri. hakkında en geniş 
rimizde hile yaparak halkın s>h- ııenıpatıyı ~hyor ve büyük yar
hati ile oynayan esnah sıkı bir dım ve müzaheretlerde bulunu • 
sUTette takib etmektedirler. Ve • yor. İmıır işlerine sarfedj]mek ü
rilen yeni bir karar mucibince bu z.ere 5 milyon liralık istikraz te
huSIEta iki idare, müştere-k ve e- min edildikten başka, tramvay, 
sası. tedbirler almışlardır. tünel, elektrik idareleri gibi baş. 

Her kazadaki Belediye doktor - h başına birer varidat kaynağı 0 • 

ları ve sılılıat müdürlüğü kontro- lan tesisler de İstanbul Belcdiye

lörleri, muhtelit gıda mad • sine devrediliyor. Otohfuı islct • 
deleri satan esnafı muntazam ve ruek hakkı esassen ı.tanbui Be
daimi bir surette teftiş ederek ı 

ediyesinindir. Otobüs, Belediye 
halkın sıhhati ile oynadıklarına 

için büyük bir varidat mcınt.a• o-
dair en küçük bir emarooi görü- Jabilir. 
len esnaf ve dükkan sahibleriııi 
hemen mahkemeye verecekler • 
dir. 

Bu cüm1Pden olm~ 1< üzeri! bo -
yalı şeker yapan ve etiketsiz sa • · 
tan Avram, küflü kavurma satan 
bakkal Fark ve rc"'°i bir mekte
biınize susam y~ğı ile karışık tere
yağı veren yağcı Hırısto Sultanah·' 
med 1 inci sulh ceza mahkeıııcrine 
verilınıştlr. 

Dokumaların 
Makinesi 

Dokumacılar Gelecek 

Bunlardan başka, yakmda Akay 

idaresinin de Beled"y ye v<rile -

reği anlaşılmoktadır. 

Vali Lfıtfi Kırdar hlikümet mer-

lıezindc sempati ve emniyet uyan

dırmış, arzularının sür'atle is'afıru 

temin edebilıniştir. Bu, bir maz
hariyettir . 

Lutfi Kırdar'ıu ~chircllik ve i
mar işlerinde bir şahhiyet ol • 

duğn muhakkaktır. Şehre ba • 
kınız: Henüz buyiik tahsisut sar
lma başlanmadan dahi, irili u • 

faklı bi~k imar faaliyeti göze 
çarpıyor. Dernek oluy&r ki, i~tan

bul, güzelleşme yoluna girmiş 
bul onuyor. 

Yarış Islah Encümeni 
Geniş Bir Program 

Hazırlıyor 

İnşaat Bitti, Pazar 
Günü Açılması 

Muhtemel 

Mayıs ayı ;çınde toplanması ka· 

rarkıştmlan cTürkiy~ tıcaret oda

ları kongresi., Ticaret Vekaleti -

nin yeni teşkil edilmesi münase

betile öğrendiğimize göre sonba

hara talik olıınrnuşlll!". 
lmrnişti: 

- Ferid babıının, bil acuze ka

dından neler çektiğuıi bilmezsi • 
niz evlM.ım! Ne :ı:alirn, ne meriıa

metı;ız bir kadındır o ... 

erkek, her ikisi de sarh<>ştu. Ay Kongre Y apacak'ar Bu bRlısin en dikkate değer ta
rafı şudur: Sür'atle iş görmeğe 

\7eli.,rendi koşu mahallinde her Nevyork sergisindeki pavyo _ 
lleııe tertib -~1--.... -. olan at k~ ......,,..,.. ... , ~ nınmızun inşaatı hillll'iş gibidir. 
IU!anna bu ııene daha geniş bir 
e~ Pavyonumuzun pazar günü açı • 

ınıniyet verılecektir. 
Yarış ıslah enciiın<'ni bu seneki lacağı aıınedilrnekkdir. Teşhir 

:ı"ltışJar için g.:nif bir program edilecek olan S'>n parti eşyalar da. 

hazırlıyacaktır. 12 batta 16 baft1l gönderilmiş olduğu.n<lan yeniden 

lle.,aıxı edecek olan bu seneki ya- yollanacak eşya kalmamıştır. 
11şlarda koşu mevsimleri Ye ik -

Ticaret Vekii le ti bu karan dün 

şehrimiz ticaret odasına tebliğ e~ 

rniş ve bilhassıı İstıuııbul ve İzmir 
ticaret odalarının şirndıden hazır

lanarak kongreyi al!ıkadar eden 

mevzular hakıkında raporlar ha -

zırlamnalarım bildirımşür. 

~ 

Çorlu - İstanbul 
Telefonu 

rııtııiyeler fazlalaştırılacaktır. Yaln12 set"ginın açılı: bulunduğu 
ı· llu cümlı>den olmak üzere Ve _ müddet zarfında bazı eşyaların da- Görülen lüzum üzerme Çorlu ile 

!efendi koşu yerindeki sahada se- ha gönderilmesine lüzum hasıl o- İstanbul arasında ikınci bir tele

~iılerin mirahatini temin et - ~ kuvveUe tahnıın edilmek- :Wn hattı tesis olunmuştur. Bu hat; 
Ilı~ gayesile yeni bir trli>lln ya • tıedlr faaliyete başlamıştır. 
~ultıaaıdadüşüniilmektedir.Bah- 1_~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 81 Ilıiişterek gişt>leri de fazlalaşt; 
l'ılaeaı.tır. Bundan başka Devlet 

~iryollanna da bu haftalarda 
azı ilave ~eferleri yapılması için 

~acar.t1'a bulunulacaktır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

d * G.ılatada Karaoğlan sokağı:n
n 1 kalıYeci Remzinin üzerine kay· 
d~. su dökülm~ hastaneye kal
~uınıştır. 

) 'tt Sadiye adında b>r küçük ba
~?ıl?J bindiği bisiklet Ereııköyde 
h 1 •dında birioiıı evinde mjsafir 

lllunan Nilofer ile yanında bulu
:ıııı Nevzat adında çocuğa çarpa
alt her ikisini yarnlanuştır. 

l' * Maçkada Emlak caddC'S,r.de 
;ettınin yapısınd1 çalışan Ali 
IQ u Babo omuzundb 100 ldoiuk 
la 'l"lrıer ınercüven ta ıil<> iklw. ka
;r Çıkarken düşere~ bacağından 
•talanmıştır. 

ROMAN: 3 

• 
Hk iki Tefrikanın 

Hülasası 
[Madam Raıucn yemek # 
lirken, komşu kadınlardan 
~adanı J,ame:z biT ftt'tttı4 gibi 
1\'eriye girrli. Küfürler <C111Ur· 

"'aı}a lıarladı. ReTber çırak • 
1 

l.ğı eden otilımu Madam Rarı·· 
son'un J~11et iamiT!r!ekt küçilk 
hır kı:ı fııı-•tan çıı.:arıyormU§. 
.Rezalcı sokaklara ya11ıldı. 1 ş 
lcanıkola ahıottı. ~fııdam Ran-

""' roııdi kı...-ı ııa1t:nda olduğu 
lııııde karakolda nk.ıhıetini 
Clnlatıyor.] • 

Sarı., 
tı· ,.n saçlannı d'lg~ ddlga a··· 

g1 Zarn.a ı .t. 
)ılt n.or, pudra. ı havanın ba-
llı •eı kokusu ıçınde daha o ı;a-

llıılar he h 1 . ' r " de rlık san' tı 

Havalar Artık İyice Isındı 

Davalar pı bir~ pndenherl ...tılı iyice ısındı. Neriye haksalı, 
yazın geldiğini göriİ)l'orm. İliklerimizde tath bir ıhk.lık duyuyoruz. 1.. 
taııhul solıalıları yanf yavaş yaza mahsus ınamaralannı alıyor. 

F.toğraf muhabirimizin, bugün öğle üzeri eslıi Denizbanlı:ın linü&
den geçerken aldıiı resim, htanbulun yaz rnanzaralanndan değil mi? 

ile alakası olrnıyan, bambaşka yep
yeni şeyler öğreniyordu. 

Marlam Rıınson dev•m etti: 
- İşte bu berber çırağının anası. 

olacok kadın, bir boğa gibi evimin 
lçine saldırdı, söylen.edik lakırdı 
bıraknıadı. Bu yctoşmiyorrnuş gibi 
sokak ortasında da tizi elfileme 

kepaze elli. 

- Pekall, bu,afannı de anladık. 
Mukayyid sarı dişlerini göste -

rerek, istıhzalı ve manalı bır tarz
da güı.clü. Dedi ki· 

- Hani doğrusu madam, sızın 

kızınız da dclikanlıyı baştan çıka
rır ha! Allah sana ba~lasın. Am· 
rna şikayetinizde de haklısınız. 

Şlrndi raporumu yıuı.cağırn. 
Madam Ranson, iki elinı gö-

beğine kavuşturmuş, l<'cavüze u~
rıyan .ahlillu ın cadaleh elile kır 
runmasına intizar ederken, ktiçük 
Janet de, karakolun ıç:nde ayna 
var mı diye duvarlar:, bakıyordu. 

Çünkü bir dakika Lynaya bakma- 1 
sa, içi rahat etmezdi. 

Nihayet, mük~yyid aşağı yukarı 
şöyle bir rapor yaıd.: 

cBu teşrinisani ayının 16 ıncı 
günü davacı sıfatile karakolumu
za müracaat eden Mat1arn Ran • 
son kendisine, evinin ıçine kadar 

girerek. hakarette bulunan Madam 
Lamez isminde, ayni fOkö~ın kö
şesirxlc oturan tuhaflyeei bir ka
dmdan şikayette ba.iuıımakta w 
bu kadının kendiısne ka~ı .kal • 
tak tabıri kul!anar«k hakarette 
bulunduğunu iddia ı>~tığı lçın, bu 
şikayeti d:,.ı~nMiş, bınaenale~tı ol-ı 

babdaki kaııu'ı hükiıınlerır.e ıev-

İhtiyar daha bir §"yler söyli
~. denli1'i anlat:ıocaktı, fakat 

reis sözünü kesti: 

- Baba, şimdi bu cihetleri ~ 

de, sana sorduğum suale ceva.tı 
ver, onu ölüm!<! tehciid ettin mi 

' e1ıınedin mi? 
- Eıımedim beyt1n, yalan söylii

yor. kendisini evimden koğduğum 
için, iftira ediyor bana .. 

H&kim, tahkikat evrakını ka -1 
rıştumağa b3*1adı. orada davacı 
Hayriyenin ifadesini buldu, sonra; 
Ferld babaya: 

- Dinle, dedt. Bak 1ıann neler 
anlatıyor. 

•- Feridln nikahlı kansıyım. 
On, on beş senede:>btt; kendisile 
beraber yaşıyordum. Geçenlerde, 
ehemmiyetsiz bir had;sey; baha _ 

ne ederek. beni ve çoı:uklanmı 
evden koğdu. ı 

Ferid. 901ı: çaplcm l:ir erkek.tir. 
Yaşı 80 ıU geçmesine ıağınen lıal.l 

göz.ü dış.ardadır. ~en, beni ve 
yavrularımı hiç düşünmeden, Tic

dan azabı duymadPn ı;okak ortası
na atrnasmm asıl sebf>b! de sevdiği 
kadını evine almak ıçlndL 

Ferldin bu hareketi, bizi aç ve 
aeflJ süründürmesi yetmiyormuş 

gibi, sokakta ne zaman bana tesa· 
düf etse, bana hakaret ediyor, ö
lümle tehdid ediyor: 

- Senden bılrt11n, usandım, net 
ret ediyorum. Seni k:!r§ımda gör
düğ'iim vakit, tüyierim diken diken 
oluyor. Yeşadığmı bile düşündük- 1 

frkan medı:lır Madam Lamez hak-( 
kında işbu raporumuzun tastiri • 
ne medar olmak iizerf. .•. ııaıı. 

Bu rapor üııerine Madam Ran
eon ile km, ertesi sene 18 ni5an 
çarşamba günü Sen Dt:ni malı.alle

~inin valis karakolun!l bir Jıere 

clahn davet edilmiş <tlunuyorlar· 
dı. Madam J.arnez, kendi ale)hin
de .karakola şikayet ~iılr; olduğu • 

nu t_-.ıtince, büsbütil.n küpüne sığ· / 
m.az olmuş.tu. Şayed t:>sadüfcn ro- · 
kakla Madam Ranson 'a r36tlasa, 1 
kadının hoğ:>1Jna sa•ılınamak için 
kt•nıdısıni güç zapl.e<Fyordu. Fakat/ 
nedcııs.?. karakola yapılan llııbar· 

dan oonra, lıer ilrl"i <le birblrlcrin.ı 

Erkek kendilerine hayretle bak
tığımı görünce kızdı, öfkeli öfkeli 

yüzüme bakarak, sert bir sesle: 

- man karagöz mü oynabyo -

ruz, neden bakcymsun? diye SOl"· 

du- Ben de: 

- Gözlerimin kMıyası değilsin 
ya? dedim. 

Sonradan adının Nıhad oldu -
ğunu öğrendlğim bu roam: 

- Vay sen bala SÖ}'İeniyor mu· 

sun? 

Diyerek iizerime saldırdı, beni 

yakamdan tuttu. Yüzüme birkaç 

tokat attı. Sonra bıçağını çıkardı, 

beni wmıalt isledi, fakat orada 

bulunanlar buna manı oldular. 
Nihad ve arkadaşı kaçmağa ba~ 

ladılar. O sırada Melırııed yanıma 
yaklaştı ve: 

- Yaralandım, beni vurdular, 

dedl 

Kaçanları yakalarns-k için ar

kalanndan koştum. O esnada vak'a 
mahalline gelen polis~ bırkaç kişi 

beni göstererek: 

- Tutun, tulun! d:ye bı;ğırdı
lar. Polis de beni yakaladı, !tara • 
ltola götürdü .• 

Suçlu Mchrned ;ı., eavacı Nihad 

ve :Melfilıatin de sorguya çek.il -

meleri için muhakeme 
dördüne bırakıldı. 

mayısın 

çe rahat edemiyorum Senden büs
bütün kurtulmak içiı: se.U öldü • 
receğim!> 

H8.ltlın, davacı Ha:1nye ile şa

hıdlerlıı de dinlenmeleri )çin du
ruşmayı başka bir güne bıralıtı. 

tutuyorlar •e neti,-,eye intizaren 
yeni bir hadise çıkarın.ak istemi -
:yorlerdı. 

İLK HİZMET 

Madam Ranson Paı lse yerleştiği 
gündeni>erl Sent Ösla~ kili:;esinin 
~ papazı Gornar ker,disile da
ha ziyade alabdar olrnağa baş -
larnıştı. 

Voklüı de iken, papa2ın elbise
IPrinı yarıııyan bu iradını, Rahib 
Garnar unutmamıştı. Onun küçük 
küçük dcrdkrini biliyordu. K~ük 

Janct dıinyaya geldi·1' uman, pa
pa%ın kadına karşı aı~kası daha 
zwade arl.mı;;tı. Mad3m Ranııon'a: 

Ankarada toplanma~ı evvelce 
takarrüı eden büyük el dokuma 
tezgahlan \ongres; gelecek ay i· 

çinde başlıyacaktır. '' ekalet el do
kuma tezgahlannın kesıf bulun • 

1 

duğu Gazia'ltep, İstanbul ve daha 
birçok yerloerden dokuma neviler! 
üzerinde nürnune)er getirtmiştir. 
Şimdiye kadar dokumacılar a· 

ramnda yapılan netic<'siz rekabe~ 

ler yüzünden malların kaliteleri 

yavaş yavaş alışıyoruz. l\lcwli, e\:• 

veke bir kulübenin, bir duvarın 

yıkılması bir ay >örerdi. Şimdi bir 
gecede ortadan kalktıjpnı görü
yorsunuz. 

Siir'atin ehem olduğn halılunda 
İstanbul havasında bir filıir u
yandırmak dahi büyük bir hız-
mettir 

REŞAD FEVZi 
mütemadiyen düşürülerek halk • --------.----
urar etmiş ve bur.dan başka do
kurnaeılar da büyük zararlar al
tında kabnıştır. 

Yeni yapılan nızamnameye göre 
bütün tezgahlar muayyen kelite
Jer iiurinden mal yapııcaklardır. 

-*-
Valiler Zaruret 

Olmadıkça Ankaraya 
Gitmiyecek 

Dahiliye Vekaleti dün Vllayete 
bir tamim göndererek bazı. valile
rin vilayetlerini alakadar eden 
işleri V ekli etler ne2ldlnde taktı 

ıçin sıık sık müsaade ıstediklerini 
bildirmiş ve bunun diğer işleri 

aksatmasından dolay: zanır~ ol
madıkça lzin iııtenlhnE'meSi bildi
rilmiştir. 

--0--

M emleketimizde 
Turistler için 
Kolaylıklar 

Beynelmilel yatdl lı v.agonlar 
Mlaresi; son zamanlarda lktısadi 

ve turistik eıhemmıyetı bir kat 
daha artan bazı şehirlerimi1ıde şu
beler açı:nağı kararlaştımuştır. 

cMelek gibi bir kız t'~·ğurdun. eli· 
yordu. 

Rahib Gomar Pat•~- geldikten 
sonra Sent östaş klJ:eesine girmiş 
ve az ,..rnanxia kibn rnehafilinde 
itibarını arttırmışt·r. 

Küçük J an et, annesile bir li.kte 
Pari6e geki.gı zaıran küçük 

0

aile
yi ziy.ırete gelen rahib, Gornar'ın 
ilıerinde büyük bir t<'hir bırak • 
nuştı. Küçük kızın terbıyesine dik
kat edilmek üzere. annesi üzerin-
de sık. sık te-;ir icra ediyordu. 1 

- İı:lersenız. b~ manaı;tırda 
tahsil ve terbiyesine !>okalırn. di
yordu. 

Ratıib Gomar bı rlıer çırağı ile 
küçük kızın ansınd;;ki macerayı ı 
haber ,.ıınea, J an eti böyle serbest 
bırakmaktaki teıh\ikderi s<!>di. ı 
Kıza tanıdık 1 ar,n:lrn :ll&Jarn 

Lagard'ın şatosunda b;r i b•ıl.ıııak 

cihetini d~ünuii ve rn nılı~.vet 

muvaffak oldu . .A.rtı1· Janet şatoda 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Mü;ıakale Ve 

Muhabere 
VekaletindenbirRica 

Mecldözünden blr okuyıacıamo• 
J'UQ'or: 

isıaıııı.ı pselelerüıln bir ....... 

is&anbnJ • Culltll • Cenmı :roıı
le, bir 1mnu da Oerlkllcle .Jıko
Dulma.bttın Kayseri - SJ\iu - A
maQ'a 70JUe Kelmekte. btnncUae 

me8ell um aiti tarihli ıaı:etl"sl 
reJmedea 7-1 larihll ..... ıe.ı ..... 
-ledlr. 
K•pmmı her Pıt Cerikli - OD

rum :rollle alomobJI ile pcıaa ... 
feri oldujundan İslanbul ve A..
•arad&n ıelen pzete ve mecruoa
larm mntan••e Cerlkll istu ... 
J'O•lllHla a.Iıkon1llara.k Çonam J'O
IDo ve :rahul doinıdan Ceritli 19. 
lasJoonunda bırüılmı:rarü KıQ-. 
ııerı • sın.1 • "-" 1oıuo ,. __ 
•enma• M"Yki7at Japıldıfı tak
dirde bu mahsurun ortadan kalb
uf;ı ıtıphesl• bnlandutmıdan tey
fl:retı. Mbnablo, M•habere Ve
lıilellnln -n •llıbön• lıoy • 
manm rlıta fJlerim. 

Madam Lagard'ın od~ hızrnetçisl 

olmuştu. 

Fakat bu :ııtoda ı!a öyle mü • 

kellel bir hayal vardı kı_. J.ane

tin ilk günlerde, yer.i girdığ, bu 

hayattan canı sıkıldı. Fakat on bt1-
Y•§ırula hangi kız, hangi yeni h:ı

yata kolayca tonessiıl etmez ki.. 

Nitekim, Janet de yavaş yavaş 

şaw muhitine alışıyo~du Et.ralr 

kolluyor, dinlernesiı;ı ~ıııyrr, bıı 

yeni alemin §<! '\ı VP erkanın Öğ

renıyordu. 

MONDEN HAY AT 

Madam Lag~r<l. Fr3nsız yüksek 

sosyetl'Sine mensub hirçok aileleri 

•al<Jsunda knbul edcrd. Bunların 

i~ '1de z:ıma'1ın taııınn,ış mı:har

rirl<r. ve artıstleri de vardı. 
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1 Hitlerin Vereceği Cevab 1 / f Meraklı Şeyleri' 1 HÖK Mihver Devletleri 
Harb istemiyor 

HARB GEMİLERiNİN EN 

SUıl'ATLİSİ HANGiı.ERIDİRT 

n.J1 arb •tmllerlnln en aür'atllsi son 

II1J ...am.anlarda yapılan .motörbob 

lardu. Bunlann motörlerl PJ'et kav -
vetlldlr. Saatte 50 k.Uomet.ro ıilr'atlerl 
vardır. l\füteaddld torpil taşırlar, ve 
atarlar BiR 

TÖVBE 
Ancak Haksızl.ğın Tamirini Bir 

İTALYANLARIN, ALMANLARIN VE 

FRANSIZLARIN TORPİL 

MOTÖRBOTLARI 

Kere Daha lstiyecekler 
itatyanm lorpll molörbolları 50 ta

nedir , •• üc lipllr: Hatif M. A. S. mo
törbotluı 18 tonluktur. Bina bü7ük
Jerl ZO ton. Her ikisinde de 2 tor.pil bu
lunur. Sür'atJerl saatte 41 mildir. 

-~~~~~~-~~~~~~-

H itler Yarın Ne Söyliyecek? Bunlardan başka 59 lonlult biiyüt 
motörbollar vardır. Bunlar 450 mlll
metrellk 4 torpU ve 3 de mttraıyöz 

bulunur. J 1 Yazan: Recai Sıwa1 1 

!A
merika Cumhurreisinin İ
talya ve Almanya hükumet 
re>ıs~e:;.ne olan müracaatin

den sonra onların ne cevab vere-
cekleri etrafında bir hayli tahmin 
yürütülmektedir. Fakat Hitler a
yın 28 ınci günü söyliyeceği nu
tuk ile Reis Ruzvelte karşı Ber -
!in - Roma mıhverinin vaziyetini 
belli etmiş olacak ve bu bekleni
yor. Bu böyle olmakla beraber 
Ron,ıadaki Avrupalı muhabirler 

Amerikaya karşı İtalyanın aldığı 
vaziyete dair şayanı dikkat ma -
!Cımat veriyorlar. Yeni gelen Av
rupa gazetelerinde bunları gördük
ten sonra bir hulasa çıkarmak la
ıım geldi: Bir kere Musolini A
merika Cumhurreisinin milletler 
aras;.nda bir konferans aktedilnıesi 
mesi ıç in olan teklifini esas itiba
rıle olsun kabul ediyor mu, etmi
yor mu?. Bunun için yalnız mu
hakkak olan şu varmış : Musolini 
kalaba!! k istemiyormuş. Kalaba
lık bir konferansa İtalyanın işti
rak etmiyeceğinı anlatacakmış. 

Geçe~ pün söylediği bir nutukta 
da bun u az çok açık bir surette 
anlatıyor. 

Eskıden İtalya Başvekili Ame
rika ile daima münasebatını iyi -
!eştirmek isterdi. Bunun için hiç 
bir fı rsatı kaçırmazdı. Fakat o 
zamandanberi hal çok değişti. Ar
t ı k Roma - Bedin mihveri var. 
Almanya ile İtalya müşterek bir 
yold a gidiyorlar deniyor. Yalnız 

Musolini yeni nutkunda İtalyanın 
•fit iL tutuşturmak• istemediğini 

de söylemiştir ki bu söz sulhu mu-

] 'l: 1 
>-• 

... 

Almanlar, sö1lendttlne cöre, 80 şar 
tonluk t '1 torptl motörbotu yapmLŞlar 
ve Schnellbost.en ismini vermlşlerdlr, 

Silr'allerl pek çok deflldlr. Fakat çok 
mllselliblır. 

Frıu45&7ı& ıe-Unce: Dün7antn en 
sür'atli torıın motörbotlarını yaı>m1..1-

lardtr. v. T. motorlerl 22 tundur. Siır· 
ati 5l mUdtr. Son drrece hafiftir. l'lr
mı mrtro dahilinde al.ıband• eder. İki 
torpili, bir de mJtr._l)'i•ıı.i vardır. 

D('.NYANIN EN ÇOK OKUNAN 

GAZETESi 

Amerikalıların iddiasına ıöre, diln-
1'&nm en çok satılan defll, okunan ,... 1 
zetesi "-~clencr Monltor:ıt dur. j 

Rıı ca-ıetenln tlraJı, difer cazeteler 
clbl ook deflldlr. Buna rafmeo hep ... 
sinden daha çok okunur, Baktnı'I niçin: 

Scienee ~lonftor, ckserlyf"tle tek sa· 
blfe çıkar; NevYork tramva,.ıarmın, 

tünel ve şlmcndlter vaıonJarınm d"· 
varlarına yaptŞtırdır. Tramvaya, tü
nele binen yolcular mutlaka bunu o .. 
kurlar. 

Nevyorkb OJl mUyon nüfus vardır. 

Sahir, Bcyoğlıı cactdesınde, şunuyor Korımyordu amma, tıöy- ı;iiiiiii;İİİ;;;;L;;;jiiifi~~~ 
kala.balığı, adeta, ite kaka le durup dı.ırurken de giizel bir ı 
telaşlı, heyeceıılı bir ta,·ırla kadını elden çıkarmıığa gönlü razı 

ve hızlı adımlarla yürüdü bir pas- olmuyordu. 11--aı..:J'-4 

tahanenin öııünde durdu. içeri Bir ara, Slatini çıkardı, baktı.. Ankara Radyo sil 
girdi. Vakit epeyc~ go?çmişti; beklediği auotıı. 

Hitler ve A!matt!arın gittikçe kuvvetlenen doııanma!anna Bunun yarısından fazlası tünelo, t:-am
vaya. biner. Şu halde (Selence l\tonitor) 
en aşatı bC1 mllyon kişi tarafından O· 
kunuyor demektir. Para Ue 1r.hp 01tu-
7anlar da başka ... 

Burası yedi aydar.beri bir ka- kadın yarım saat hdı;r gecikmişti. · ıı,J) 17.3• lnkılib tarihi denlerl -
dınla her zaman bulu-ştukları yer- Can sıkıntı.smdaıı. garsonun getir- e\o!nden naklen. 

mensub ceb kruva zörlerinden Doyçland 
eli. diği çayla pa5taya dokunmamıştı 18,30 Prorram. 

hafaza için manalıdır. Curnale Di
talya gazetesi bu münasebetle 
şunları yazıyor : 

Harb İtalyanın programında bi
rinci maddeyi teşkil eden bi.rşey 
değid!ir •. Başka memleketler harbi 
açarsa ltalya da buna karşı koya- ı 
caktır. Almanya için de keyfiyet 
böyledir. 

İşte bu manalı neşriyat gösteri
yor ki Berlin - Roma mihveri şim
di sulhu muhafaza yolunda bir 
vaziyet almaktadır Bunu kendisi 
için daha uygun bulmaktadır. Ro
madaki muhabirlerin tahlilinden 

anlaşılıyor ki bu vaziyetin alın -
masına sebeb de yok değildir. Ge
rek İlalyada ve gerek Almanya
da gitgide takdir ediliyor ki bir 
kere harb çıkacak olursa bütün 
dünya efkarı umumiyesi Alman
ya ile İtalyanın aleyhinde olacak
tır 

Hava bulutlu, loş ,.e vakit ak - bile ... Yalnız çaydan bir iki yu - 18,35 Müzik (Neş'ell Plitlar). . .... 

PEHLİVAN KRAL 
mu - Cocuk tarklla.rı). • 

!arı bir köş~ye ÇPki!di, oturdu. Büsbütün •a:bırsızl?nmağa baş- Musiki muaııım mektebi koro b•t' 

19 Konuşma (Çocuk eslrıeme 11w~ 
şama yakındı. Her vaki• oturduk- , dum almıştı, o kadar. .. 

Frao"' Kralı birinci Fnnsova Ji1 - ı Burası büshlitüıı Jo5:u.. ıadı. Bir aşağı bır yı.:kıırı dalaşı - tı tarafındaıı. 
reşe meraklı idi. Nedimleri, müsahlb- Tam buhışma sa al inde gelmişti. yordu. Hatta birkaç defa kapıya 19,15 Türk müzlil (F .. ıı heyell>• ,ı 
teri ile şaka ııev'lnden ırilreşler yapar- j Uzun cama'! beklemi)•ecek, bek _ kadar gidip geldi. On, on beş da- Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref ıı.~ 
dı. rl, Hasan Gür. Hamdi Toka>', JJV 

Drador kampında İnırillore Kralı se- , !ediği kadın nerede ise çıkıp gele- kika daha geçli. Art'. :.0 sabn tü - Üfler. 
kblncl uanrl ile ırörü,lüğıi sırada: cekti. Cebinden gazetr.s;ni ç•kar - kenmiş, canı fena halde sıkılmıştı. Okuyan: Tahsin Karaku,. <' 

Yalnız politika ttibarile çem _ na,mctmeiib! dedi. Sblnlo bir dı, okumağa başbc!ı. Bir yandan On dakika kador bekleyip gitme- 20 Memlekel saaı ayarı, aJın• 
ber çevirmek mevzuu bahis de- g-ürq yap k nasıl oturt. da heyecan ve sabtrsıılıkla yerin~ ğe karar verdi. Bu on dakikanın meteoroloJI haberleri. 
··1 d • b . · .. G 1 h b k · •o.ıs Türk müz•~ı (Kl"ulk eS•'1" gı , aynı zaman a manevı ır çem- Io~utero Kralı kabul elti. ud hü - de duramıyor, aze ler· n şurasına en üz eş d aki ası geçmi~tı ki, sev- ~ "' 
ber de cevrilecektir. Reis Ruzvel- kiımdar cekellerlnl çıkardılar. Kolla- burasına göz gezdirdiği halde bir gilisi mutcbessim, falcat telô.şlı ve programı). ,,. 
• . İ rmı sıva.dılar, blriblrlerlne sarılddar. Calanlar. Vecihe, Cevdet caııa. 

t in miıracaati üzerine talya ile türlü bir şey okuyup anlanuya mU·· ı heyecanlı obrak geldi; bu toplu, flit Fersan, Ruşen Kam. 
Fran~va, ikinci hamledt- Danrl'nln ff" 

Alman;ra menfi bir cevab verecek 1 rı p d dL vaffak olamıyordu . dolgun vücutlu fakat güze, sevimli Oku•an·. •ıuaııım Nuri Halli Pof sırtını yere cetlrd . ilan ( es) e " " 
olurlarsa bu manevi çemberin ken Sahir çok genç de.~ildi. Otuz beş bir kadındı. Yirmi s~kiz, otuz yaş- %0,45 Türk müzlfl. 

''PEris!i, Vapurundan 
onra ''Normandi,, 

P'!.rlô:mento Mehaf ili Yangın 
Uzerine Hükumete Şiddetli 

Hücum Etmektedir 

d .l · i h. 'ld • · · ·· !UOTÖRBOTLARIN VAZİFELERi NET Ok S h 1 Ö d 1 erı a ey ıne çevrı ıgını gore- yaşında vardı. Çok halım selim, larında vardı. Oturur oturmaz he- uyan: ema • z ense& ı' 
Ceklerdlr Bu .. tu·· n du·· nya efkar" ı u Dliı;ı_man ıremlsine mümkün oldu&..· 1- Saloi.hattln Pınarın - Bil•-' 

· • •~ çekingen, mücadeleden hoşlan - men, neden bu derece geç kaldı- tı · · b .. 1 1 h il kadar fazla yaklaı,ıp bir, iki lorpll al- şarkı - midini kirpiklerine. ..ı• 
mumıyesının oy e a ey e çevr - lıtlan sonra kaçmaktır. mıyan, kims~nin etlisine, tuzlu - ğının sebebini izaha ko~- uldu. ı- tsmaıı Hakkının • nıizıam ...-
miş olması ne demek olduğunu • suna karışmak istemiyen, kendi - Ah sorma başıı.ıa gelenleri.. tı - Beklerim her ıriln. ~· 
914-18 umumi harbinde Almanya halinde bir ndamdı; bir yerde bir Benim şu anıla buraya gelebilmem 3- Hacı Arif Beyin - Hüuam pt 

görınüştiL O zamanki vekayii bi- 'i } f f ı kavga görse, yolunu deg:ştirir, baş- de yine bir talih eseri... cO• da Meflun olalı. ~· 
!enler daha unutmamışlardır ki Emsa siz ırsat ka sokaktan giderdi. Bu halle ona, peşim sıra gelmek istedi... 4-- Lem'tnln - Hilıum tarkı · 
Almanya 914 de ilk kurşunu at - ı man saki. ıı 

Beyoğlu tstikliil caddesinde 329 hatta, biraz da cpısırık> bir erkek - Kim?.. ıı KonuŞma (Haftalık spor servi' : 
makla, bitaraf Belçikaya taarruz ' J denilebilirdi. - Kim olacak kocam! U,15 Esham, lalıvllil, 1taınblt• 
etmekle dünya efkarı umumiye _ ~ Sakacya sineması karşısındaki 

1 Sahir b 1. · k d Sahir heyecanla "özleri açılıp nukul ve z raal bol'Sl&Sı (tlıl). 
sinde kendi aleyhine gitgı'de kuv- '

1 
u yaşa ge ıncıye a ar " ıı •5 N-'ell pla"klar R 

M O To LA 1 · t• b k beb. sandalyasında doğrularak: ~ · •• - · ı • yetlenen bir cereyana yol açtı. ev enmemış t; unu'! te se ' 21,30 Müzik (Rlyasell Cumhur 1 

d . b k k d 1 I ak - Sahi mi? .. Almanya umumi harbden mes'ul aıma aş a a ın lr g yaşam larmonllt orkestrası). ı.ı 

H 
aver 21- cParis• vapuru -
nun yanarak batmasile ne
tıcelenen büyük yangın tah

kikatı ikmal edilmiş, bazı kimse

ler tevkıf olunmuştur. Yangının 

bir suik.<Sd eseri olduğu tahakkuk 

etmi~tir. Bir stilo kalemi, bir tek

sif edilmiş süt kutusu ve bir ter
mos ŞİŞ'.'Si koca transatlantiğin 

mahvına sebeb olmuştur. Zahiren 
zararsız görünen bu üç eşya, ge

minin muhtelif taraflarına konan 

yangın çıkartan moderi cehennem 

makine!erinden başka birşey de
ğildL 

Havu7.dan çıkarılan •Norman
diya• v:ı.puruna da suikasd yapı -
lacağı şayiaları üzerine, vapurda 
sıkı tedbirler alınmışhr. 

Parlamento mehafili hükCıme -
te şiddetli hücumlarda bulunmak
tadır. Başvekil Daladye Dahiliye 
nazırı Alber 3aro'ya yapılan hü -
cumlar& cevab vermiş, •Parls. va
puru yangımndan Dahiliye Ve -
kfiletinın hiçbir suretle mes'ul tu
tulamıyacağını söylemiştir. 

sayıldı. Bu cihetlerin münakaşa- Go" mlek Tı'carethanesı' arzusu idi ... Miıcadelesiz. tehlike- Kadın ha!ıfçe güldü ve: ıı.so Müzik (opera aryatın • ' 
· siz, sessiz, sa'.!asız bu arzusunu ye- - Heyecanlanma sevgilim .. de- %3 Müzik (cazbınd - Pi). (f 

sı mevzuun haricındedir. Yalnız %3,U _ Z4 Soıı aJans haberleri 
hatırlatılmak istenen nokta şu • Şimdiki mağazanın terki hase - rine getirmeğe çalışırdı. di. İtiraf et ki talihin varmış .. Ar- Jarınkl proırram. 
dur ki Almanya 0 zaman bundan bile ve Ticaret Odasının İşte bı.>gül' burada beklediği de tık beni hiç göremh·ecektin .. , rAllJN 

çok zarar görmüştür. Şimdi müs- müsaadcsile evli bir kadındı. bu kadına fena - Ne söylüyorsun Allah aşkına.. 13.JO Proırram. 
1 

takbel harbin mes'uliyetini ise ne yarınki Cumartesi halde gönlünü Kaptırdığı için ilk Anlat bir şey mı oldu?.. 13,35 Müzlk (eflcnceıı müzik· fi~ 
Almanya, ne de İtalya üzerlerine defa böyle tehlikeli bir maceraya - Senin bena yazdığın son mek- 14 Memleltel sa.al ayarı, aJan• 
almayı kolay kolay istemiyecek - gününden itibaren girişmiş bulunuyordu. Yoksa ko- ~ulb ele geçti! meleoroloJI haberleri, 

K
. . 

1
. , ıuo Türk müzlfL . ,. 

!erdir. nuştuğu münasebette bulunduğu - ımın C ıne., Çalanlar: Vecihe, R-n Kuıı, C• 

Bilakis bundan sonra öyle gö - f e V ~ a 1 a d e Sa t 1 Ş kadınların mutlaka başka birine - Kocamın!... del Kozan. 
rünuyor kı Bertin - Roma mihveri bağlı olmamasına dikkat ederdL - Deme!. Ok111an: lllcfarcl Sainalt. 
haktan, adaletten bahsedecek, Al- Bütün stoklarında kat'iyyen Maamafih aylardanberi işi sarpa - Vallahi. .. O anda bana ne 1- Kilrdlll hlcazUr pqrevL 1. 
manyanın ve İtalyanın büyük hak-1 rekabet kabul etmez fiatlar sardırmadan idare etmışti. ,İlerde yaptı biliyor musun?. !- Sal:ihallln Pınarcı - KürdUl~ 

culir ııarkı - Aşkınla 1anan rool""'..ı 
(Devumı 7 inci sayfada) • •m••••••••••- ya başım derde gire•se .. diye dü- (Devamı 7 inci sayfada) ı- Ariaklnln _Kürdili hkıaııkiJ' l'" 

<============================================================================================;;;,,,,;;:;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;,,;;,;;,;:;;,;:;;;;:;;;,;;,================================;,==========================~I l<UJ-Arlıkneı~ah~özlerlnln. ı 
- Bu ker~ sevmek yeri!'e bana delinnek ge- BİR GECE y ARISI 4-- Rlişeıı Kam . Kemence taJ<SIJI'. 

lir de ondan! 5- Rakımın - Kördtll hlca~r ~ 
Taze kadın. güzel kadın, güzellerin ~cesi kadın y o s A GccL yarısıydı. lwı - Demedim ona hlo ktınııln v• 

0 
,. 

6- Osman Nthadın - Kilrdill blCJ 
doktorun bu söyleyişine güldü, güld!ı.: Durmadan kapının zili çalınıyordu kir şark1'ı _ Kaç yıl yilreilm sız!•d• 

_ Ne tuhaftı 0 günler? Ferit uyku sersemi yataktan fırlııdı. 7_ KUrdlll hlcazkl\r sas semalSI· , 
Diy~ söylendi. Doktor da: Pijamasını çeke çeke bir ayağır.a terlik geçir- uo - 15.30 Müzik (Karıı;ıl< pr•J 

- Ah, bücür, sahiden nckadar ı.ğraştırdındı ••••••••• No. 144 ••••- Yazan: ETEM İZZET BENİCE miş, öbürü yalınayak kapıya gitti. nm - Pi.) 
~t- -~o~ 

1355 Ruıııi 1 

GENE O GÖN 

bir türlü dayanı.mıyoruın. 0'1u hiç b<>lli etmeden Fazıl bütün bu karşılıkları nldıkça hem sevi-
Diyercik, ilave etti: 

kollamalarından va7""''İrtmeliyim. Bunun için de niyor. hem de parasının aittiğine mi, yeJtud da 
- Seninki baş ağrı.sı değil. evlenme ağrısı .... -, b 

yapılacak tek ~ey: Onun başına biı:.-h<;kançlı.k be- karısının bir şeysi bulunmadığına ıru üzülür gibi 
imiş?! 

!ô.sı gibi ~kmek olacaktır Bunu iyi düşündüm, suratını ekşitiyordu. 
Ve Güney kahkahalar içinde doktorun bu kıı-

iyi buldum. Bfüün planlarım kafamın içinde ha - Sadık doktordan ayrılırken: 
nığını ı,.,rkitti: 

<>- _ ıl zır, hemen ba.5lamalıyım. Hatta, bu akşamdan. _ Bize b'""Z daha avans ver~eksinız' .. - ,,.,nin sgr arınmış sevgilim!_ ~" ~~ 
Güney bütün bu konular üz~rinde zihnini yo

Diyince doktorun yüziind.."'ki bu ekş!me bütün 
rarken Fazıl d:ı. yurtpı iki hafiyesi ile başbaşıı !dl bütün arttı: 
Konu.şuyorlaııdı ve iyice güven bulmak için soru

Kapıdan ses yerine yine kulağı delen çığlığı 
geldi. Ferit kapıyı araladı. Birdenbfre gözüne Nes
rinin yüzü doldu, şaşırdı: 

- A .. a .. Sen misin?. 
Nesrin: 
- Benim .. 
erken kapıdan içeriye girdi, hemen Feri.dln 

'boynuna sarıldı: 

1357 Hlcrl 1 
Rebi~levvel 

11---

Nisan 

15 -
28 NiSAN CUlllA 

~-~ .. !.' Giın 118, Ka.<un 17!,_.. 

1 1 
Vakitler Va11ti Ezani 

ıa. da. 
Güney yatak odasında şezlonga uzanmış dü

filnüyordu: 
yordu: 

- Hiç mi bir şey yok?. 

- Bitti mi paranız?. 
Diye sordu, ilave etti: - Seni pek göreceğim geldi Feridc!ğim. Da • 

yanamadım. Ne olursa olsun dedim .. Evden kaç
tını. Bir saniye oturup gideceğim! .. 

--- ~ 
Güneı s 02 10 oı 

5 tO - Dün geceyi bütün leh HkeU!re karşı atlat -
tını. O k;.dar bön adam ki anda bir içim onun bu 
bönlüğiinün acıüle doluyor. Üzülüyorum, sızlanı
i'Orum. Fakat, ne yapayım?. 

Ve cı·· ··~ c ·' erl konudan konuya deği~erek sı

ralaı . 

H r<:arna adam kcıyma;ına, beni izlemesine 

_ Şimdilik hiç bir şey yok.. - Daha kaç gün oldu para alalı? 
- Sokağa çıkımıyor mu?.. Bunu söylerken sesi titriyor, para yerine canı 
_ Çıkıyor. alınacakmış giılıi Sadıkın yüzüne bakıyor, onlar da 

- Peki nerelere gidiyor?. karşısında boyun kırmış: 
- Günü gününe size söylediğimiz yerlere. - Kolay değil ki doktor. Otomobillerde, tram-
- Onlar birşey değil.. vaylard~. şurada burada su gibi par:ı harcıyoruz. 

- Evet.. Diyorlar, parayı almak için &sılıyorlardL 

Feridin şaşkınlığı gitmiş değildJ. 
- Gel.. 
İyi ettin. 
Ben de hep seni düşünüyordum .. 
Diyordu. Ona oturmak için yer hazırlıyordu 

amma: (Devamı var) 

Öğle 12 12 

İkindi 16 02 9 ()() 

Akşam 19 02 12 ()() 

1 
Yatsı 20 45 1 43 

İmsak 3 10 8 ıo 
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j İstanbulda Çevrilecek Fil~ ,. ,_Ş_A_. K_A_f Amerikada Yeni Bir Dans 
İKİ MEMUR ARASINDA: Danyel Daryö 

lstanbula Gelecek 
- Bakkala, kasaba, ekmekçiye 

elli lira borcum birikti.. 
- E, ne yapacaksın?. 
- Ne yapayım birader? Ma 

· · 1935 de A t>~tE ı n_anY."Y.' 
-- - - - -~ ıstı la 

haileyi değiştireceğim. 

İYİ ŞOFöR 
( 

Eden carlistondan daha • 
'' Gülcami,, Filmi için Fransız 
Sinemacıları Mayısda Geliyorlar 

l-Ya.ıan: REŞAD FEYZİ 1 
[ID ir müddet evvEl, bu sütun
,.. !arda, İstaDbulda çevrilecek 
ııı. tarihi bir fi!imden bahse$
lil'§titrı. •Gül Cami. ısmile çev • 
ni ~ek olan bu filim hakkında ye
hu azı ına!il.."!lat elde ettim. Bugün 
du tafsilatı yazmağı faydalı bul

.... rıı. France • Orıent komitesinin 
'"Uesı;· 
~ ıs ve murahhası Abdon Bu • 
a:ıon tarafıl"'dan yazılan ve Fran· 

Otomobil hızla geçiyor. Kalı:lı • 
runda duran iki kişi konuşuyor: 

- Allah için çok iyi şofördür. 
- Evet. Ben de iki senedir ta· 

mrım. Daha çiğnediği adamların 
sayısı altıyı geçmedi. 

VARİS 

Doktor zengin hastasının tama· 
men iyileştiğini görünce, yegane 
varisi olan kardeş çocuğuna: 

-Cesaret azizim, dedi, amca· 
nız kurtuldu. 

BAYANLA llİZl\IETÇİ 

Bayan - Evvelce oturduğun 

Hüseyin Beylerden kapıları din
liyormuşsun diye seni kapı dışarı 
etm>şler. 

Hizmetçi - (Mahçub) hayır e
fendim. 

Bayan- Saklama! Ben de onun 
için seni tuttum. Bütün dinlerlik
lerini gelip bana anlatasın diye ... 

~ akademisinin t'lkdirine maz 
fi~t 0 lan cGül cami. romanının 
~ rııe alınması meselesi yeni saf
n.~r arzetıınektedır. Bu filmin se-
i.;YOsu Klod Fa"er'in cHarb• İYİ DAMAJ) 

li! dre Morua'mn .Siyah Melek• - Damadınız çok iyi bir zat. 
ıU:'ni yapan meşhur salµıe va • - Evet, yedi lisanla sükut et-
~ llldan Villi Roziye tarafından mesini bilir. B ig Apple, yeni bir danstır Hemen hepsi hizmetçidır. Adi 
lzıJ.ınıştır, ve cenubi Karolindc, yerli ve yorucu işlerde kullanılırllır. 

~ lö:vvela, cGül camı• fllıni için AYLIK zencilere mahsus çalgılı bir Yeni dünyamn medeni adamları 
raııs - Bizim ev sahibinden geli • kahvenin müdavimleri tarafından bunları insandan saymazlar. 

~hs· ız filim şirketi 4 milyon frank yoruııı. Beş aylık borcum var. icad edilmiştir. Az bir müddet i- Halbuki bunların içerisinde çok 
llıilh~ etıni§ti. Fakat sonra, böyle Biraz para kabul ettirinciye ka • çirıde,. Nevy0rk kibar baloları mü- hassas, çok zeki olanlar; musiki 
lıııııı ıtrı bir tarihi eserin filme 8 • dar akla karayı seçtim. davimlerinin rağbetini kazanan ile, şiirle uğraşanlar pek çoktur. 
ıır ası için, bu paranın kafi gel· _ Allah Allah neden? bu dans, şimdi Parisde de oynan- Bestekarları da vardır. Besteledik-
' ıyeceğl d'.işünülncli' 3 milyon H · mağa b0 şlaıruştı. lerı· şarkılar, nvun havaları çok "ltık - epsıni istiyor da on.dan! """ -, 

daha ;ıave olunmuştur. Amerikanın Karolin eyaletin - kıvrak, çok şen ve raksandır. 
euOsrn.anlı Padişahlarından Üçün- MAHKEMEDE: de ya~ıvan zenciler henüz esaret İş•e, geçen yaz, mehtablı bir 
lilıııSelımin hayatına dair olan bu Hakim. - İnkar ediyorsun... altındadırlar. Medeni haklardan gece, kahvelerinin bahçesinde 
t· ın, evvelce, yalnız Türk ar • Fakat iki kişi var, Hırsızlık etti- istfade edemezler. toplanan bu zenciler içiyorlar. İç-
:ıeri tarafından çevrilmesi mu- ğini görmüşler... Tramvaylarda oturamazlar. Kö- ti.leçe neş'eleri artıyor, kafaları 

8
,,rrc. rdi. Halbukı,' bilhare, Frao· Maznun. _ Tuh3 f söylüyorsu· şenin birinde kazık gibi dimdik dumanlanıyor. Masaların üzerine 
.. 1''ransız yıldızı Danyel Daryo 
Iİı-ltStneınaları, sermayedar filim nuz, Bay reis .. İstanbulda yedi dururlar. Bilet parasını verdik - çıkmağa, ellerinin üzerine basa-

etıne şu teklifi yapmışlarıdır: lira sarfedilecektir. Üçüncü Seli- guç ikinci Mahmudun hazinedar- yüz bin kişi var. BunLmn içinde !eri. üstleri ve başları temiz ol- rak ve ayaklarını havaya kaldı-
..._ E:ğ b l min kavuğunun üzerindeki oor- ların:ian birinin torvnları tarafın- iki ki~inin Ş<'h•deti makbul olur duğu haWe (Centilmen) !ere mah·ı rarak yürümeğe başlıyorlar. Kfilı 

i<ca1t k er u filmin baş ro ünü a- guç hakiki pırlantadandır. Bu sor· ran ariyet VPri!ecektır, mu• sus yerlerde oturmak hakları yok- yerlere düşüyorlar, kah kalkıyor· 
nı adın, tanınmı, bir Fransız · ... tur. lar. Sonra dördü bir araya geli -

~~~;::~:::.:..:.,~.::;:;;· G eneral Frankoyu iki ır(ız Kadın Casus lar 
~:;~:;:!:;:fE::=:.~ Tayyare He ı asıl Kaçırdılar? Geniş Faaliyette ! 

fazla 
rağbet 

Görüyor· 
muş .. 

• 

yorlar, ayni hareketleri neı.- alr
rlen tekrar ediyorlar. 

Bu dört kişiden ibaret dairenin 
ortasına birisi giriyor: •Sola dö
nünüz, sağa çevriliniz. İleri gell· 
niz, oynayınız .. • kumandasını ve

riyor. Caz heyeti de, bu alaya işti· 
rak ediyor. Sarhoş zencinin ku· 
mandaları tekrar ediyor. Neş • 
eler gittikçe artıyor, birhayhuy· 
dur gidiyor. 

O sırada hazır bulunan beste • 
karlardan biri derhal bu yeni dan· 
sı notaya alıyor ve (Big Apple) • 
büyük elma) ismini veriyor. 

Bu yeni dans, 1925 de moda !). 

lan (Çarleston) dan daha fazla 
rağbet görmüştür. 

Dünya 
Küçüldükçe 

et hasıl olmuştur. • 

Çe~~'."di, filim iki version halinde, Eğer Bu Kızlar yardım Etmeselerdi F rankolhtilcil i ·ı d B .. ••k B. c:' b "k K u" ç u" I d u" 
tı rılecektir. Fıansızca nüsha - • ' ~ngı fere e UYU ır I' a rı anın 
ıu tansız artistleri tarafından Çık ramıyacak 1 pa da u b Ol ıyac kt 
~~Çesi Türk arti•tleri, fransız . a , s nya n ar m a ı Gizli PlanlarıAlmanlara Satılmış Devrialem Se ahatinin 
ı.ıı llda Üçüncü SeliI!l rolünü cDos- 1 spaitya dahili harbi General •• .! 
~ e İtilaf. filminde rnuvaffakiyet Franko'nun lehine netice - ., ~iliz gazetelerini pek meş • Yuz usulu var 
e~ ~•nan Piyer Rişar VHm temsil lendi. Üç seneye y<ıkın de- gul eden bir m~sele vardır. o n altınoı yüz yıla gelinceye 
lı ece.ittir. Bu rolü, evvelce yazdı· vam eden facianın içyüzüne dair In;:ilterede Ekstonda yeni ya- kadar arzın etrafında seya-

ııı g·b· İ pılan bir silah fabrikası bu za-._ ı ı, türkçe nüshasında. s • zaman r,eçtikçe kimbilir neler söy- hat fikri, cinntt telakki o-
"tıbuı manın en mükemmel bir fabri • 
• Şehir tivatrusu artistlerin- lenecek, neler yazılacak... lunuyordu. Hoş o devirlerde kü _ 
''tı n . · İ kıası olmak üzcıfo yapılmıştır. 
J:o •. "efık Kemal temsil edecektir. 1936 senesi temmuz ayı span- . renin yuvarlak oldug-:ınu bilen d~ 
·tın ld 12.00~.ooo Iı>giliz lirası masraf e-
, .. a Tevfik de, Fatma sultan ro· ya için felaketin başlangıcı o u. yoktu ya ... . , dilen bu fabrikayı \'Ücude getır-

'·a,'" Yalnız türkç~ kopyesinde Çünkü dahili harb o ayda ba • 0 1519 - 1522 de, Macella'nın be• ' ,, mek içir. geceli gündüzlü 5,00 a- • 
J:o,t caktır. Fransızca versionda lamış, J,ir memleketin evladı bir- F b k . gemiden ibaret filosundan Vik -' mele çal!!jmıştır. a ri -anın ın-
ı ,.·na sulta nrolünün meşhur bırini öldürmeğe başJ..amıştı. Lond· • şasına 937 de başlanmış, bu sene 
laı,tısız san'atkarı Danytl Daryö ralı Deyli Ekspres gazetesinin bir bitmiştir. İçerisine kimse sokul -
lt!ııı fıll<ian temsil edıleceği anla - muharrıri Franko'nun galebesi muyor. Geçenlerde Kral burayı 
~İi haktadır. Yalnız, Danyel Dar· münasebetlle şu macerayı anlatı- ziyaret ederken maiyetinden pek 
leııı,~ rol için bir milyon fran ~ yor: yakın olanlardan birkaç kişiden 
Jıı~k tedir. Pazarlıkta uyuşulursa İngiliz ordusunda hızmet et • başka kimse fabrikaya girmemiş-

·aveıe ir.ıza edilecektir miş yüksek rütbeli bir zabit olan t' !> •• • ır. 

<\ı~ ra 1liızca veNionc!• Refik Kemal Pollard ile kızı Diyana ve diğer İşte bu tertibat, bu kadar gizli 
Vtııdar rolünü yapecaktır. bir kızı olan Doroti 11 temmuz tutulan bir fabrikanın içerisine 

<la 61i Roziye bu mayıs sonların- 936 da Londra civarından bir tay· aid planların İngilterede çalışan 
ı;01 tanbula gelecek ve filmin ha- yareye atlıyarak diğer seyyahlar- Alman casus şebekesine satıldığı 

kı• ı la birlikte İspanyanın Kanarya a-~•c ım 1rını çevirmeğe başlı- iddiasile Kelly isminde bir işçi-
aı.tır Fal . dalarına yollanmışlardı. Diğer bir h k · b 1 eı1;ı · rnt, Fransız sınema • nın mu a emesıne aş anmıştır. 
rın 1 kaç İngi!izle beraber tayyarede f •ite n. son siyasi ahval dolayı- Rivayete göre işçi bu abrika ya-
hu bir de İspanyol zabiti bulunuyor- ı1 k ı l" 30 1 lç;n seyahatlerini bir müddet p ır en ça ışmış ve p anı n • 

<lir. 1•hi retmelerl de muhtemel- du. giliz lirası mukabilinde Alman -

rilııı. 
lirle. ın harici manzaraları çevri· 
liCJa~n kullanılmak iizere, ışık ter· 
~etir\ llıalzemesi olarbk, ıki va~on 
le.~ ı Elcektir. Ayrıca bir de, ses 
~iYe•Yonu da gelmekkdir. Villi Ro
llıu, ".ın Yanında üç sahne vazıı 

~vırı· .. o.n..... ı, <lort makvh",·cı, makjnist, 
~•aı· - · 
huıu or olm~k üzere de kırk kişi 
llıu ~ac&ktır. Bundar başka lüzu
~llııı ;!ar artist vardır. Fransız si
k;ııa acıları İstanbulda sekiz hafta 1 

Cakıardır. 
llu f'!. 

ran 1 'rnde 500 den fazla ftgü-
• rol olac • · · '"k, . · agı ıçın bunların give-

·O·· !b • t 
<la · e iseler T ''" ' sarayın-• 

•(• ıtsk • ·· , 
?eı;-1 crı •11uzC"ch,\i<! :ııodetlcr ü· 
, ""Q ,. t ' - 1 ra.trrı • ap ıı·ı.n1-'.{a ha~lanmıştır.ı 

ı"' a. sul"a~' :ı Ü ·l·nc· Selimin l 
l'~'?-lC.lf"!ri .... ~~,· j .. -• ..., lf'r •t:ın :.>eş bin 

General Franko Kan.arya ada- la~a satmış. Liverpcldaki Alman 
!arına sürülmüştü. Orada kimse 
ile gôr~türülmüyor, sıkı bir ta • 
rassud altında bulunuyordu. Hal
buki tayyareye binerek böyle bir 
kafile ile Kanarya adalarına doğ· 
ru yollanan Pollard İspanyalı ge
neralin dostu idi. İki dost birbir
lerini görmesin olamvdı. Pollard
ın maksadı yalnız konuşmak de
ğildi. Asıl planın esası General 
Franko'yu bulunduğu Tenerif den 
alarak İspanyolların elindeki Fa
sa geı:irmekti!. 

Çünkü 18 temmuzda Fasda baş
g&tcrecck olan isyanın başına 

Franko'nun geçmesi lazım imiş!. 

Franko'yu oradan kaçırmak işini 

herlıan~i bir İspanyol yapamıya
cak~ı Çünkü Franko sıkı bir ta -
rJssud altında bulunuyordu. O -

.t<'ranko'yu kaçıran ıı<:ı kız kardeşten Vıyana 

nun yanına yaklaşmak istiyen her 

İspanyol şüpheyi celbedecekti. 

Fakat İngiliz Pollard ile yanın-

daki kızlar bu işi daha kolay ya
pabileceklerdi. 

16 temmuzdaki General• Fran-
ko ile görüşmeğe muvaffak ola -
rak ona kendisini kaçırmak için 
bir tayyare getırdiklerini söyle • 

ınişlerdir·. Tayyare uzak bir mev-

kide bırakılmıştı. Bundan kimse 

şüphe edemezdi. Franko tered • 
düd ediyormuş. Bulunduğu yer -

den tayyareye gitmek için yola 
çıkmak hemen şüpheyi celbede • 

cek dıye düşünüyormuş. Halbuki 
Fasd~ isyanın başlıyacağı 18 tem

f Devamı 7 inci sayfada) 

tedir. Almanyaya gittiği zaman 
Kelli'ye bu kadından bahsedil -

ıniş ve onunla muhabere etmesi 
söylenmiştir. Almanyadan dön -
dükten sonra yakalanan Kelly 
ohız yaşlarında genç bir işçidir. 

Onun çalarak Almanlara sattığı 

söylenen pllin öbür tarafın çok 
işine yarıyacağı söyleniyor. Mah-

kemede müddeiumumi davayı an
latırken bu plan sayesinde bir 

gün fabrikayı berhava etmek için 
en mühim bir noktaya bir bomba 
koymak kafi geleceğini söyle • 

mış, Kelly'nin yıne Almanyaya 

çağırıldığını, fakat parası olma

dığını ileri sürerek gitmediğini 

ilave etmiştir: 

- Bunun üzerine kendisine Al

manyadan bir cevab gelmiştir. Bu 

mektubun içinde 10 dolar vardı. 

Kclly pasaportunu çıkartmıştı. 

Ondan sonra da kendisine gidip 
gelme bir bilet ve daha da pa

ra gönderileceğini yazıyorlardı. 

Bu mektub şubatta gelmişti. Kel

ly martta fabrikanın p!anını çal-

mıştır. Ondan sonra pasaportunu 

Alman konsolosuna vize ettirmiş
tir. 

Kelly'nin bu suretle başlıyan 

muhakemesi devam ~tmektedir. 

!orya, dünya turunu yapmıya mu
vaffak oldu. Bu dolaşmayı üç se· 
neden on dört gün eksik bir za
manda yapmıştı. 

Amerikada demiryTJllarının in· 
şası, Jul Verne, seksen günde 
( dev"i alem seyahati> ni yazmak 
fikrini verdL Jul Vern'in bu eseri 
1872 de neşrrılunclu. iki sene son
ra piyese çevrildi. sahneye ko • 
nuldu. 

Bu. birçok kiınselerdc devri a· 
lem seyahati arzularım uyandırdı. 
İlk seyahate çıkan, Amerikalı 
Nevyorkta çıkan Vorl:i gazetesir 
nin muhabiri bir kadındır: Misis 

Melly Biy ... 
Kırk sene içinde nakil vasıta • 

!arı çok terakki ettL Bılhassa Si -
berya demiryolunun inşası devri 
alem seyahatlerini kolaylaştırdı. 

1926 da, Linton Ve!s ve Edvar 
Svans adlı iki tayyareci, tayyare 
şimendifer, vapur, araba ve oto
mobilden istifade etmek suretile 
devri alem seyahatini 98 günde 
yapmağa muvaffak oldular. 

Yalnız hava tarikile yapılan 

devri alem seyahatle!i: 1931 de 
Viley Port ve Gatti, kürenin etra
fında 25.000 kilometrelik bir me· 
şafeyi 8 gün, 15 saat 51 dakikada 
katettiler. iki sene sonra Viley Porı 
yalnız başına seyahate çıktı, ve bı 
müddeti 7 günde hitırdı. 

(Devıımı 7 inci sayfada) 
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kullar Arasında 
Y al'ınki Maçlar 

Şeref Stadında Futbol, Kız ve 
1 

Kabataş Liseleri Sahasında 
Voleybol •• 

İstanbul okulları spor bölgesi , 
futbol ve voleybol maçlanna ya-
nn devam edilecektir. 

Okullar :ııpor bölg""' Genci S<>k· 
rcterlıği tarafından yannki maç
lar şu suretle tanzim e d'lmişil. 

ŞEREF STAJllNDA 

Saha doktoru: Tacettin (İs+.an
bul erkek lisesi doktoru). 

Saha komiseri: Ziya Koplu 
Vefa • Pertevniyal liseleri. Sa

at 14,30 

Hakem: Haht Refik O>:man 
Top. • 

İstanbul Jiseı>, - Yüce t"ll<ü Ji. 
sesi. Saat 15,40. 

Hakem: Ahmet Adem G ıkdüm. 
Haydarpaşa lisesı - Hayro;e li

ıes: Saat 16,50. 
Hakem: Feridun Kılıç. 

VOLEYBOL (Kızlar) 

İstanbul ku lisesi sahamı4a 
Saha doktoru: Celil Emler. 
Saha komiseri Hidayet Atakul. 

Rrenköy lisesi - Kandilli lisesi. 
Saat 15. 

Hakem: Hayri Ragıp Yalım. 
lst.anbul lısesi - İnönü lisesi. Sa

at 16. 
Hakem. Ferhat Acarkan. 
Çamlıca lisesi - Şişli Terakki li

sesi. Saat 17. 
Hakem: Hayn Ragıp Yalım. 

VOLEYBOL (Erkekler) 
Kabataş lisesi salı:ılarında 

S:ıha doktoru Osman M. thaL 
Saha komiseri: Hamı Saver. 
D~faka boı • Boğaziçi lı-

scsı. Saat 14. 
Hakem· Ferhat Acnkar. 

Haydarpaşa lisesi - 1şı& 1, ı Sa
at 14. 

Hakem: Sclım Duru. 
Bırinci futbol m:ıçının yan ha

kemlerini İstanbul - Yüce Ü'k.' ı
kincı maçın Hayriye - HaydarpaŞ3, 
üçünı:fi maçın Vefa - Pertevn•y&! 
l=leri gönderecektir. 

Şeref stadında dühulıye her yeı 
için (10) kuruştur. 

Potemkin'in 
Ankara Ziyareti 

(1 iııci sahifed""' de!ıam) 
&JKak ne gibi prtlarla mİl<fofoa 
n müda aleyi kabul edebileceği 
aııa hatlar halind .. Avrup:ı mat 
b tına ak etmişti. 

Bu ana b.ııtlarıo abikalaııJırdığı 
mmular arasında Sovyet .Cıı> -
ya - Romanya, Sov7et RU§y,: -
Polonya münasebetleri oldui:u 
lı:adaı: Balkpnlana ve Balkan ltıl'-
1.iCiniıı "°vyet Rusya ile olan vai
yetleri de vardı.r. BilJıa,sa <"!nııba 
prld sulhunun yegine em-
niyet ve ayni lUUIUIDda da-
ima uf er anahtarı mesa • 
Nsinde olan Boğazlan mut
lak hUômiyeti altında bulımdu

ran Cumhuriyet Türkiy<'~ .ın in 

Sovyet Rusyayı baJih•zır n rn•iS
takbel ka1'8J'lannda ne derce~ lıü
yük bir ehemmiyetle aJilalandır
dığı aşikardır. 

Ayni ııamaııda ve aynca kuv
vetli bir Balkan brrliğiııin Sov -
yet Rı:s ·arı ~'Dk nıbn aliik2dar 
ed...,l"ği de üpb izdir. Bur.un i
~indir ki, en kara ve İstiklal savaşı 
içinde bütün bir husumet dün~·an 
ile çarpı tığımııı günler i~iode 

bPşlıyan ve her gün biraz daha 
kuvvetli bir İnkişaf merhalesi i
çınde hız alan Türkiye - Sovyet 
Rusya dostluğunun mes'ud teerlJi 
ve tczahü:rleri arasında Bay Po -
temkin'in Ankarnya vaki olan zi-

Muhiddin Ustündağ'ın·' 
Tecziyesi İstendi 

Ankarada, Dördüncü Temiz Ceza Mahkemesi 
Dün lstanbuldaki Şahitlerin ifadeleri Okundu 
Otobii:s yolsuzluğu, asri mezru-· 

iı.k ve Sürpagop mezarlığı dava
larına dün Ankarada temyiz 4 ün
cü ceza mahkemesinde devam o-

olar~ bir mektubu mahkemeye 
vermiştir. 

Mahkeme, İstanbuld~ adresleri 
bulunamıyan bir kısım şahidlerin 

!unmuş evveli asri m•zarlık da -
bulunarak ifadeleririn yine 1s • 

vasında müddeiumumi esas hak-
tanbulda alınmasını 'e mııhake • 

kında iddianamesi.m okumuştur. 
Bu iddianame il~ eski vali ve menin 25 mayısa bırakılmasını ka-

h 1 O rarlaştırmıştır. e ediye reis! Muhiddin stündağ 
ile ariı:adaşlarının cezalandırıl _ Öğleden sonra başlanan Sürpa-
malan istenmiştir. ııoP mezarlığı davasın;'<> da Mu -

Buna karşı Muhiddin Üstünda- hiddin Üüqt;jndağ hadıseyi an • 

ğın avukatı Ke!!an Ömer ile diğer !atmış ve sulhun icrasını Dahiliye 
suçlular müdafaalarını yapmış _ Vekaletinin istediğim kaydederek 
!ardır. o zamanki vekil Şükrü Kayanın 

Biliilıare bcl<ılan otocüs dava • bir şifıe telgrafını okumuştur. 

6ld'lda da evvela. İstsnlıulda alınan Bunda Ermeni cemaatinin ha • 
şahidlerin ifadeleri okunmuştur. ı komlik etmesi için kendisine mü-

Muhiddin Üstüııd3z tu şahid - race;ıt ettikleri yazılı 'di. 
!erin kanuni olmadıl:ını ve bitaraf, Netı~'e<.lc bu muhakeme de müd
bulunmadıkhrını •i'~·ııyerek ifa- de =ıum~•" evrak; tetkik etm~ 
deleri kabul rtmemişh· Ve ş~hid si ıçi.. mayıs:n 25 ine talik olun -

_Re~!_e_ti_n_if_a_desı~·-ne_k_a_r_•ı~d._a_v_e_s_·ik_a_~muştu.r~~------~~---

... ngilterenin ş· l'i 7 
Milyon Aske ·i Var 

yatttlni ancak sulh yolunda dai- (1 inci sahifeden devam) terede mecburi askerlik kanunu· 
nun kabulü Arnerıkan siyasi m,,,_ 
hafilinde büyük bır mt>ııurriyet u
yandırmıştır. İngiltercnın artık 

Münib politikasını tamamile ter
ketmiş olduğu kanaati vardır. İn
gilterenin yeni karan, küçük dev
letlerin Londraya kr.mı olan iti • 
madım artıracaktır. 

ma meşhud olan müşterek mesa- göstermek için arzu etti.k. Hrtler-
imiz.in yeni ve hayırlı bir nişanesi in Rayhştağda söyliyeceği nut -
sayabiliriz. kun muhteviyatı hakkında bize 

Ankarada '1cak ve samimi bir hiçlıır malümat verilmemiştir. Biz 
hüsnükabul göreceği şüphı •İz o- sad~ce tedbirlerimizi alıyoruz ve 
lan Sovyet mümessilinin Ct.•nlıu- bu tedbirlerimizin HiUer'ın nul-
rlyet rie•li ile yapacağı rniılakat- ku ile alaka ve münasebeti yok-
lar bir kere daha Türkiye - Sov- tur. Bunu bütün dünyanın böy • 
yet Rusya dostluğunu sağlamak- lece bilmesi Jıazımdır. 
la kalmıyaçak herhalcl" ~ı:-. ... Evvelce hükumet, gönüllü sis-
sulhnnun muhafazası için bizatiht teminin memleket ihtiyacına kdf; 
Wııil ve muharrik bir kudret o1u- geleceği kanaatinde idi. Fakat hii-
~nnn eserlerini de verecektir. diseler öyle sür'atle değişti ki, Y"'" 

Ayni mehafil, Ruzvelt'in mesajı 
ile İngHterenln kararı arasında bir 
mukarenet görme.ktedırler. 

ALMANLAR ASABİ 

Hitler Beklenen 
Cevabını Veriyoı~ 
(1 inci sahifeden devam) 

OÖBELS İN BİR YAZISI 

Berlin 28 (A.A.) - Alman pro
paganda Na1.ırı Göb€lss, •Siyasi 
nezaket hakkında birka~ söz> baş
lığı altında • Volkiselu·r Beobach- ı 
ter• gazetesine yazdığı bir maka- ı 
lede İngiliz matbuatmın İngiltere 
büyük elçisi Henderron'un Ber -
!ine avdeti münasebehle yaptık
ları neşriyatı mevzun bahsediyor 
ve diyor .lı:!: 

Bu yazılann mahi:·t>tini tebarüz 
ettirmek içm başlıca Lond.ra gaze
telerinin başlıklarını ele alal>m ve 
bir an için bu başlıJo:ları İngiltere 
ale:ı-hin~ çevire~ek Alman gaze -
telerinde ncı;redelıw. 

Mesela VölkısC'l:ıer Beo.baclıtar 

şöyle ) azmış oluyor: cAlınanya 
büyük elçisi Londrava kat' emir
lerle giıtı. Londra tekiifi'Ilıizl ka
bul etmeli ve dı-rl:ıal sulhu muha
fazaya karar vennış olduğunun 

delillerini goskrmelldir .• Yahud • 
da şöylt der: •Alman buyük elçisi 
İogilto . .:o Krahııa ka•'! ihtarlarda 
bulur.mdğa ve İııgil!Pre Haric.ye 
Nazır>na da e»t'r İngiltere bilfiil I 
temınat vermedikçe Almanya cez-ı 
r1 tedbiJ"!t>rinde devam edecektir. 
Almanya İngiltere sıyasclinin ta
mamiJe değişeceğine dair tatmin j 
edıci deliller ister. 

Ve delil olarak da mesela şun-1 
!arı Eter: Filistindeki İngiliz kuv-

vetlerinin deThal ı;eı·ı alı 
Almanya aleyhindeki ingiliZ 11 

buat ne~Tiyatının d.ırdlJTll 
İngiltcrenin silahlanması iÇ~I· 
men ciddi tedbirlere tevrsıU 
dilmesi ve c;aire, ve ~ıre ... 
Şunu itiraf etmek Jaıırndır 

Alman matbuatı b<ivle _n~. 
yaparsa İngıliz gazeıelerı ~" 
rurlar ve haklı olarak })Öyle 
reket büyük devletl<'r ar 
mutacl değildir. Böyle bir h d1 
lııüstahlıkbr. Almanya tngıll 
nin himaye idaresi altında b~ 
muyor. İngilizler bizımle tU 

• Jfl~ 
bir devletle idame ecıilmesı ~ 

olan müna~ebetlerde bulunur 
sa fena etme~ler. 

LONDRA BEKl..!YOl\1~ 
Londra 28 (HusıısD - 111 

bugün Rayiştağda söyl'.yec"~ 
kun metni hakkında hükuı;;, 
hiçbir malumat gclme<lığ1 

resmi ve yıırı resmi ını·haf:ı<l< 
kat'i biışey söylenm• ;ı ekted: 

e 
Ancak gazeteler t '!n.ın ffl. 

lunmaktadırlar Bu tahm ~ crf 
kılırsa, Bitler, Alıran,·nnıl' ;ıı 
perve ·Jiğini tel rar tt';ıd ctt~ 
oonr. ıımdiye ka<lar yapıt'Jl~ 
lan halmzlıkları tam:~ etın~k 
sadilc, müzakcrelerd< n kaç••~ 
dığını söylıyecrktir Ancak , 

w manya, Ruzvelt tarnfmdarı 
edilen beynelmilel ı.;r kof!~ 
sın faydalı bir netıcc vere<'• 
kani değildir . ,/ 

1 Memlekette "Son Telgraf,, 1 
izmir Fuarı Pek 
Muhteşem Olacak 

- İstanbul4 ür.cü icr:ı memurı;;:'."' ni §artlar karşısında yeni karar - Berlin 28 (Hususi)- Gazeteler, 
İngilterenin son karanna karşı 
soğukkanlı görünmekle beraber, 
bu kararın ehemmiyetini sakla -
mamaktadırlar. Ancak İngilterede 
mecburi askerliğin bu kadar ça • 
buk tahakkuk ettirilebileceği zan 
edilmiyordu. Kanunun dahilde 
mühim mul!:avemetlere uğnya • 
cağı ümld olunuyordu. Gazetelere 
göre, her millet kendi müdafaa -
sı için her türlü tedhiri almakta 
ser'besttlr. Fakat İngilterenin bu 
son tedbirinde Almanyayı çem • 
berleme maksadı daha aşikh bir 
şekilde görünmektedir. 

DENIZBANK ŞEHiR HATLAR! 

iLKBAHAR TARiFESi: • • 
Milli Şef ismet lnönünden Bu Se-
nekiF uarıAcmalarıRica Edilecek • 

İzmir 28 (Son Telgraf)- İzmir 
fuarı haurlıklarına ehemmiyetle 
devaın edihnektedir. Belediye ve 
fuar komiıea; reısı Dr. BehçeL Uz, 
bu hafta sonunda Ankaraya gi • 
decek, belediye ve fuar işleri için 
muhtelif makamlar ne:ıdinde t,,,_ 
şebbüıılerde bulunacaktır. Bele
diye reisi, Cumhurreısimiz ve Mil
li Şefimiz İsmet İnönü'nü ~ zi. 
yaret ederek bu seneki fuarı aç
malarını rica edecek ve İzmirlile
rin saygı ve sevgilerini sunacaktır. 

Fuarda inşa edilmekte olan bü

yük sergi sarayı, bu seneki fuarın 
muazzam v.e muhteşem bır eseri 
şol<l.ni alacaktır Hazırlanan pla
na göre sergi sarayının ön cep -
hesi, fe- kalade güzeldir. 

Bu seneki fuıırm dahili turizmi 
inkişaf etbrmesı bakımmdan çok 
faydalı olacağı anlaşılmaktadır. 

Bunun !çın lazım gelen propagan
da geniş mikyasta yapılmaktadır. 
Devlet Demiryollan, .fuar ziyaret
çileri ve tqhir eşyası için yüzde 75 

nisbetinde tenzilAt kabul etıniftir. 
Denlzyollan idaresi de yilzde 50 
tenzillit yapacakbr. Frama, Yuna
nistan, İtalya ve Bulgaristan d,,,_ 
miryollarında da yüzde 25-50 nis-

1 betinde tenzilat yapılması mu"a
.f.ık görüldüğil, fuar komitesine bil-
dirilmıştir. • 

Kültürparktaki sıhhat müz.si, 
bu sene tevsi edilecektir. 

İnşa edilmekte olan inkılab ruü
zesl ile ziraat müzesinin dekora-ı

yon ve tanzimi işlerine başla 'l • 

mıştır. Fuar sahasında her gôi ı 

(150) işçi çalışmaktadır. (2500) ki
§i alacak büyüldükte bir açık ha
va tiyatrosu da üışa edilmekted r. 

Bu seneki fuar, geçen seneler iu
arlanndan çok mükem.nel ve par
lak olacak ur. 

İzmirde Çocuk Bayramı 
İzmir (3on Telgraf) - Milli 

hakimiyet ve çocuk bayramı İz
mirde coşkun tezahüratla kutlu-

' laıımlŞtır. Çocuklar ve halk sa -

bahleyin Kültürparkta, öğleden 

sonra Cumhuriyet meydanında 

Atatilrl< heykeli önünde toplan • 
ınışlardır. Hatibler tarafından nu· 

tuklar ırad edilmiş, çocuklar muh
telif oyunlar oynamışlardır. Ya -
pılan gcçıd resmile törene son 
verilmiştir. YulCandaki resim, 
bayramdan bir int.ıbadır. 

• • • • • 
Bir Yahudi 
Kızı Daha 

İhtida Ediyor 
İzmır 28 (Son Telgraf) - İzmı

rırı N'amıugalı mahalle.sindt otu
ran Musevi Salamon kızı 17 ya -
şında Vleryem, vilôycte ist'd ı i'.e 
murncaat ederek isliim dinim ka

bul edeceğmi bildırmiş, ı•tidası 

müftülüğe havale edilmıştır. 
:\1cryem, seviştiği Konyalı Ah

med adında bir g<'nçle evlenmek 
maksadile ihti<la etmckkdir. 

2009 

ZAYİ ı 
numaralı arabocı ehliyet-

namomı zayi ettim. Yenisini çı • 
kartacağnndan fl!lkısınin hülrmü 

vui<tur. 

Erenkiıv 

\rabao Ahmed 

Bir Katil 
Hastahaneden 

Kactı • 
Manısa 27 (Son Telgraf)- Ma· 

nıı:;ada karısını öldürdüğü ıçin 20 

sene, 6 ay hapoe mahkılm Süley • 

man Zebcl adında biri, hastalana

rak nakledildiği memleket has • 

tahancsindeki mahkumlar koğu • 

§undan kaçmıştır. Zabıta, firariyi 

yakalamak için lazım gelen ted
birleri alıruştır 

ZAYİ 

Galatasaray lisesinden evvelce 

alınış olduğum vesikayı zayi et • 
tim Y enlsln1 çıkaracağımdan es • 

kisinin hükmü yoktur. 

Şefik Kavur 

ğundan: !ar vermek mecburiyetinde kaJ. 
Galatada Bltp~arJT-da Galip dık. Lehistana, Yunanistana ve 

paşa akareUcrinde hissedar ve Romanyaya verdiğimiz teminatın 
mukim Hid~yet. eri olduğumuzu isbat edeceğiz. 

Sokrııt Askitoğluna bir çıkın Maksadımız harbe mani olmaktır. 
içinde iki adet elmas taşlı kilpe, Bunun igin de son neferimize ka-
bir çift incili küpe ve bir lneill ço- dar mukavemet azminde bulunu

cuk nazarlığı ve iki adet elmas yoruz. 
taşlı yüzüğü rehin bırakarak a}.. Muhalefet işçi ve liberal parti • 
mış olduğunuz 370 l'ranın teminl leri meoburi askerilk projesinin 
t>ahsi!i için dairemizd€ll alacak • reddedllerek, gönüllü usulünün 

ldamesl hakkında bir takrir ver • 
lınm rehin!n parava çevrilmesi 

mişlerdir. Bu takrir 143 reye mu
yolile açtığı icra tak!binde namı- kabil 380 reyle reddedl~ir. 
ruza gönderHen ödı>me emri yu • KANUN PROJESi KABUL 
karıdakl ad:esl terk etmenizden EDİLDi 
dolayı tebliğ edilt>mt"1Jliştir. Ve 
merci hAltlnıliğinct> işbu ödeme I.ondra 28 (Husus)- Hüktime-

tin mecburi askerlik hakkında kaemrinin b!l' ay müddetle ve bir 
gazete ile lı&nen tfıbliğine k<ırar maraya verdiği kanun projesi 145 

muhalife karşı 376 reyle kabul e-
verilmiş oldıığundan işbu ilan ta

dlbniştir. 
rihinden itibaren bir ay zarlında Kanun meclisten çıktıktan bir 
borcu öden!~iz ve takib tal<'bine 

kaç gün sonra neşredilecek ve 
karşı bir itirazını:z varsa yine bu derhal tat.bik mevkline konula _ 

YEDİ MiLYON ASKER 

Londra 28 (Hususl)- Gazete • 
!erin neşriyatına göre, İngiliz or
dusunun vaziyeti şudur: Haliha • 
z.;,nla bir buçuk milyon ihtiyat as
ker vardır. 18 ile 50 yaş arasındaki 
ihtiyat lruvvPtlerl ilç buçuk mil
yondur. Sefrrber edilecek bütün 
kuvvetlerin yekl'.ınu yedi milyon 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı ilkbahar tarifesi 30 Nisan· 
dan itibaren tatbik olunacaktır. Yeni taTife iskelelere asılmıştır 

.sta .. bUJ ~ıhhi 
ve Eksi tme 

Nümune hastanelerı için 

. .... e 
h.ut sseseler ı rttır••· 

Komisyon11ndan : ~ 
liizım olan 3000 kllo birinci nevı ~ 

pamuk açı.k eksiltmeye konulmuştur. ~ 

1- Eksiltme 13/5/939 Cumartesi günü saat 12 de Cağaloğl0 , 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisY"' 
yapılacaktır. 

2-- Muhammen fiat: Kilosu 110 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti: 237 lira 50 kuruştur. 
4-- İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabilirler. , 
5-- İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 5'1' 

kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz v · 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona ge~ 

.stanbul Sıhhi N.ü-ss: seler Arttlrms ~ 
Eksiltme Komisyonunda r.: ~ 

Muayene ve tedavi evlerine Jazun olan 2000 kllo birnici n"'1ı 11 

pamuk açık eksiltmeye konulmuştur. 1 ı müddet içinde bildirmeniz ve bu calı:br. 

müddet zarfında itiraz etmez ve Lordlar kamarası da, kanun le- Kara ordusuna mensub tayya • 
bu borcu ödemez iseniz rehinin hinde söz alan birçok hatiblerl rec!ler de yakında silah altına ça-
satılacağl tebliğ makamına kalın dinledikten sonra, el kaldırmak ğırılacaklardır. Bunların silah al-

tutmak:adır. 1- Eksiltme 13/5/939 Cumartesi günü saat 12 de CağaJoğlOı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurnlu koınisY0 

yapılaca.lı.tır. 

olmak üzer~ ilDn ohmıır. 38/2589 suretlle layihayı kabul etmiştir. tına çağınlması kur'a efradının 
İstanbul asliye 4 üncü hukuk AMERİKA MEMNU N talim ve terbiyesini kolaylaştıra-

2-- Mırhammen fiat: Kilosu llO kuruştur. 
3- Muvakkat garanti: 159 liradır. 

mahkemesinden: Vaşington 28 (Hususf)- İııgll- caktır. 
İstanbul vilayeti dtcfterdarlığı ı-....;..;;:..;.;.::..;.;;..;.;;....;. __ .;...._...;:.,..,..:;....;;;;;,;;;;.;. ________ _ 

4-- İsteklıler şartnamesini her gün komisyondan alabilirler. f 
5-- İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 5', 

vekili tarafından İ:unırde birinci Sırb - Hırvat itilafı Neşrediliyor 
kordonda 460 No. da Bulgar kutsi 

kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbııZ . 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelm~ 

lst•nbul Sıhhi Müesseseler Arttırıt'1 

ve Eksiltme Komis· onur.dan : ı 
Doğum ve Çocuk bakım evleri için ıoOo kllo birinci nevi tıbbi pııl"" 

oğlu biraderler tütün şir • 
keti şeriklerinden Kostan • 
tm Kutsi oğlu ile aleyh • 
lerirıe 938/1041 No. ile açılan da
vanın yapılan mufıakemesinde; 

M üddeaaleyhlere ilanen yemin da
vetiyesi gönılcrlldiğ• halde mah
kemeye gelmemişler ve mazeret • 
lerind~n de haberdar etmemişler
dir. Binaenaleyh; usu!ün 337 inci 
madde.si mucibince müddeaaleyh
lerin yeminden kaçınmış ve ye -
min edecckl~ri vakıalıırında sa • 
bit olmuş sayılm~sm:ı ve ancak 
bu kararın kendilıoriııL tebliğ gü
nünden itibaren sekız gün içinde 
arzuıhal ile yemin eda~klerini be
yan eylemelerine ve işbu tebll • 
ğin de eskisi gibi llfuıen yapılma
sına ve kendilerine yirmi gün 
mühlet verilm<"Sine ve muhake • 
menin 29/5/939 güll"1 saat 15 e ta
müddeaakyhlerin ilan gününden 
yukarda isim ve ai!resleri yazılı 

müddeaaleyhln ilfuı gününden 
ltlbaren yinnl gün 2arfında mah
kemeye müracaatla yemin ede -
ceklerlnl beyan etmejeri ilan olu· 
DUr. 17260 

Belgrad 28 (HusuııS)- Başvekil Çetkoviç Hırvatlarla yapılan an
laşmayı Kral naibi PrPns Pol'un tas vibiıııe arzetnıek için Zagrtib'den 

tayyare ile buraya gehniştir. Artık Anlaşma metni derhal neşredllecek
tir. 

Macar Nazırları Berlinde 
açık eksiltmeye konulmuştur. r 

1- Eksiltme 13/5/939 Cumartesi günü saat 12 de Cağaloi'l10 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü_ binasında kurulu koıni5Y0 

yapılacaktır. 

Bertin 28 (Husll61J - Macar 
Başvekili Kont Telek! ile Hariciye 
Nazın Csaky bugün buraya gel~ 
cekler ve akşam yeıne~inl Hitler'le 
beraber yiyeceklerd•r. Bu suretle 
Hitler, bugün söylivece~i nutulrr 
tan evvel, alaiı:ad1r devleUer ri
calile görüşmelerini bilirmiş Ola
caktır. 

İki nazır l mayıs şenliklerinde 
h8Zll' bulunııcaklaı ve o akşam 
Berlinden 'yrılacaklardır. 

Belgrad 28 (Husu») - Harici· 
ye Nazırı Markoviç'in bugün tren

le Berlinden gelmesine intızar ~ 
dilmekledir. Marluv.~ havalar bo
zuk gittiği için t.renlr gelememzj- , 

tir. 1 
Markoviç Berlindı?n aynlırl<en . 

Alman gazeteciler!ne ~unları söy-- 1 
lem iştir: 

,._ AlmaJlya !Je memleketim 2-- Muhammen fiat: Kilosu 110 kuruştur. 
arasında müşterek itimada ve m~ 3- Muvakkat garanti: 159 liradır. 
tES"ek menfaatlere dnyanan iyı· bir 4- İstekliler şartnamesini her gün komisyondan alabilirler. , . ~ 
kıomşuhık münasebc<!t>rl mevcud- 5- İstekliler cari seneye ait ticaret Odası vesikaı;ile 2490 · .t' 
dur ve bu münr.scbetlH inkişaf et- kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuı' 
mektedir. Avrupanm bu kısmında banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona geımeJer'-. 
sulhu tal"in etmek maksadile iki :3akırl00y sulh hulmt maıhke - fe farkı da nazan iM)nra ~ıı~ 
memleket sırasında itimad zilıni- mesinden: suretile karşı taraflaIJ!I ıtır0 ıel 
yetile tctk'k edilmlvecl'k hiÇbir Avukat Ekrem Yeşiıköy Şevk,,,_ olduğu takdirde Jtirazlannıll 

1 
;I 

mesele yoktıır.• tiye milhallesinde Bulvar so'kağın- l:iki ve mahkemeye J<trı<lilE~J 
ROMANYA HARİCİYE NAZilU- da 47 No. ile müekkill Vecdi &, - ya wkilleri gcldlkkrl tıı~ i 

NIN PARİS TEMASLARI selende şayian ve müştereken mu- mahJwmeye alınmal::.rına "" eııı · 
Paris 28 (Husu.si) - Şehrimi,.,_ tasarruf oldukları hane maatı.hçe- takdirde ıvabcn davıı intaC 'I_ 

de bulunan Romanya Htriciye Na- nin lzalei şuyu dav.ı'1nın gıyabe:ı leceği ve u ,;:.u! 3kemr-ı;i ıs/5 1~ 
zın G ·ucn:CO ile :;iyasl müzakere- bakılan ~uhakemcs•rde mü'.l leabıh cumarksı g\ . .ı s.ıat 10 a 01ıı 9n' 
!er bugün bit<e-cek ve rcmıi bir gayri mcr.kulün indelkeşif 4076 Ji- . oldug.mdan hukuk l >ulü "'~iti 
tebliğ neı,<redilecektir. Konuşma - ra kıymetinde olup hL'\SOdarların k<ım(>k i kamırunur Hl ve _,, 

. e "' !arda Romanyarun Pariıı büyült hi.;sc.lerıne göre gayri kabili tak - j 405 ve 406 ınrı rnaılcıelt>r•0 ı/ 
elçisi Tat.aTesk.o da hazır bulun- sim olduğu raporda mezkur oldu- naden on beş ırun rr.iıddetl"9 J( 
muştur. Ga!mlro yarın hareket e- ğund:ın ilan taTihinden ıtibaren ı gty:ıb k3rarı tehlığ roaka1'11 111 

decl.'kth'. müddt>ti kanuniye 2<n f,nda mesa- ım olmdk ihrrl' ilan olunur 

l 
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Abdullah Kaptanın Emirleri Der
hal Yapılmalı Yoksa Çok Kızar 
Melek, Gönlünde Bir Hırsın Alevlendiğini, Kanı-; 
Flrn Derin Bir Kıskançlıkla 1 utuştuğunu Hissetti 

t.leiek sarsıldı, heyecanla titri
~11 diüni güçlükle ağzının için • 

kıpırdattı, kekeledi: 
- Anlamadım ... Her akşam bu 

~e Abdullah kaptanla başka ka-
nlar ını geliyor? 

1 
- Çoook ... Bir tane, iki tane, 

O !ine değil ki!. 
-Yı!, 

bt- .Evet! Siz Abdullah kaptana 
r soyUyeceğinlz varsa onu bana 

lıılatın, yahud kağıda yazıp bı -
:~!\uı ... Gelince ona vereyim .. Be

ırıı de işim var. Abdullah kaptan 
r:1ır de emlrlerınin yapılmadığını 
: ?liirse çok kızar. İçeri çekilece

tııı. 

f?.!:etek, i.§ittiklerinden serı;eme 
~ııın~_tü .. İçinin burkulduğunu, 
1 lerıntn ~ildiğini, gönlünde a
devlene:ı bir hırsın bütün vücu -

1 
unu sardığını, derin bir kıskanç

~lt!a damarlarındaki kanın tutuş· 
buğunu hissetti. Hiristonun hain 
bil' istihza ile pırrldıyan gözbe -
eklerine hiddetli bir bakışla göz 

il!?:dirdl: 

\' - Hiçbir söyliyeceğlm yok ... 

1 
atu.lınışıml Verdiğiniz maluma

! a teşekkür ederim. Allaha ısmar
Adık! dedL Rum hızmetçinin ce
:lıbını beklemeden geriye döndü, 
~l'ayüzüne, Taksim meydanına! 

iru ilerlemeğe koyuldu. 
be ~eydanın ortasında, tramvay 

kleıne yerine gelınce durdu. Ne 
~.'ı>aeağını, neriye gideceğim kes
ırııı.eğe, başvuracağı hareketi ka
tartaştırrnağa niyet etti: 
~e .Yapacaktı? Neriye gide

cekti? Doktor Neşetten bir ay i
ıııı alrnı.ş, tam bir ay serbest kal
~ak vaziyetini iktisab ct~tt 

1lttdi \f:krar doktorun yanına dö
llii.p: 

- lzınden vazgeçtim! Bana iş 
~erin! Vazifeme devam edece -
•lllı.! 

lı !ıiyemezdi.. Böyle söylerse hak
ııe:;tarak doktorun şüphesini cel-
8 <!Cek, esasen bir gönül macera
t~l\dan şüphe ettiğini ihsas etmek
ı 11 Çekınmlyen doktorun bu mev
vu etrafında düşüncelerine yol 
eı·t-cektı. 

ın !ıavu5t iki sıra sedeC dişlerini 
b e~'liana çıkararak gPnıŞ ve lıiü
~ aıı hır gülücükle dudeklarını kı-
lı"dattı: 

- Bir ay sonra değıl m<' 
b - Bu zamanı o kadar çok mu 
Ulu:.-orsunuz? 

$,, - liakkınız var ki.ıçük hanım! 
~enıe sevmiyen bir olur mu? 

b· " 1elek'in hafif asık sı.ıratıclla 
ır tat! ı · ı:ı ı aşına belırdı, genç kadın 

~ • 11tut'un büyüleyici güzelliği 
arşı.sında seferber ettiği kin ve 

kıskançlığın iflas edışinı göre gör& 
konuşmayı sürdürdü: 

- Bakın bu doğru işte!. Seven
le sevmiyen bir olur mu hiç!. 

- Zamanı uzun bulan sizsiniz! 
- Sevgide zaman ve mekan 

mevzuu bahsolmaz! 
Davust genç kadını kolundan 

tuttu: 
Davııst genç kadını kolundan 

tuttu: 
- Bır işiniz var mı?. 
- Yok ... Evet ... 
- İ~iniz yoksa bize kadar gide-

biliriz! 
Melek hıç sesini çıkarmadı.. De

likanlının yanısıra Ayaspaşaya 

doğru yürl\dü. 
Genç çift tramvay yolunun son 

bulduğu geniş caddeyi kıvrılır -
ken, meydanın köşesindeki bah· 
çeli kahvenin Sıraserviler cad -
desi tarafında oturan ve Melek'in 
Davust'la harPkfıtını kritik eden 
iki adam, Doktor Neş'etle gizli 
servis 'Tlemurlarınından bir deli
kanlı Raif ayağa kalktılar ... Dok
tor Ne§'et Raife Davust'la Melek'! 
işaret etti: 

- İşte, takib edeceğin kadın bu, 
biraz evvel durak yerinde yaban-

Dünya 
Küçüldükçe 

Küçüldü 
(5 inci sayfadan :!evam) 

1937 de, meşhur tayyareci Ame
lia Erhard, devrialem seyahatinı, 
Hattüstüvadan geçerek yapmak 
niyetile yola çıktı. 40,000 kilomet
roluk bir mesaf~ katedecekti. Fa
kat, Okyanusta düştıi, boğuldu. 

Alman kabili sevk balonu (Jep
lın), 1922 de dünya turunu 20 gün, 
4 saatte yaptı. 
Amerikalı milyoner tayyareci 

Hovar Hug'un geçen yazki devri 
alem seyahati 3 gün, 19 saat, 14 

dakika 10 saniye sürdli. Hug. 23 

bin kilometro kaletmiştı. 
Sür'at rekorlarını l i~ tarafa bı

rakalım. Cebinde kiıfi derecede 
parası, ve vaktı olan bir adam, 
nakil vasttatarından ısı.fade et -
mek suretile ne kadar müddet 
zarfında dünyayı do!üşabılir? ... 

Büyük bir seyahat kcentası bu
nu hesab etmiş. Bu seyahatin, a • 
cele etmede~. yorulmadan kırk; 
ktrk i>eş günde yapılJeıığını söy -
lüyor ve yataklı vag.m, vapurlar

1 
cı delikanlı ile konuşan ve şimdi 
onunla beraber Ayaspaşaya doğ
ru giden kadın! 

- Anladım şef! 
- Onun peşini bırakınıyaeaksın! 

Nerelere gittiğ•ni, ne yaptığını öğ
reneoeksin! Hüviyetini tahkike, 

tesbite kalkışma! O,senı tanımaz 
değil mi? 

- Daha ilk defa görüyorum dok
tor! 

- Ala!. Haydi vazıfene ba~la! 
Her akşam muntazaman bana bu 
hususta malumat vereceksin an • 
!aşıldı mı?. 

- Anlaşıldı şef! 

- Haydi yolun açık olsun, mu-
vaffak olacağını ümid ediyorum! 

Raif doktorun yanından ayril· 
dı. Fesini bastırdı, gazinodan fır
ladı. Koşarcasına bir hızla A -
yaspaşa islıikametine ilerledi. Yo
lun iJ<inci dönemecine gelince 200 
mP!re kadar ileride yürüyen, sol 
taraftaki metruk mezarlığın ö -
nündeki kaldırımda ilerHyen genç 
çifti gördü. Yürüyüşünü onların 
adımlarına uydurdu. Aradaki me
safeyi azaltıp çoğaltmamağa çalı
şarak peşlerisıra ilerledi ... 

(Devamı va.-) 

GI. Franko'yu 
İki Kız 

Nasıl Kaçırdılar? 
(5 inci tayfadan devam) 

muz gününe kadar ancak iki gün 
vardı. Vakit daralıyordu. 

Yeni ·bir vak'a!. Kanarya ada· 
!arının askeri valisi General Bal
mes tüfeğini temizlerken kaza ne
ticesi yaralanarak ölmüştür. Or
talık bunun üzerine karışıyor, yi
ne General Franko da fırsattan 

istifade ile harekete geçiyor. 

İngiliz Pollard ufak bir de mo
tör hazırlamıştı. Ona binilerek de
nize açılıyorlar. Kendilerini bek
liyen tayyareye biniyorlar 

Afrikaya yollanan General de
nizin Ü5tünden giderken resmi el
biselerini çıkarmış, fırlatmış, de
nize atmıştır. Bunun yerine ev -
velce hazırlanmış olan Arab kı -
yafetine girmiş, başına sarık ge
çirmiş, ve tayyareden evveıa Fran
sız mıntakasına inmiştir. Ak!lô.de 
bir seyyah gibi. .. 

18 temmuzda Franko Fasda bu-
lu ,.,;or, oradaki isyanın 
geçıni'ş oluyordu!. 

başına 

da birinci mevki bileti dahil olmak -----------
şartile yirmı beş bin ciltın franktan Bizim paramızla aşaf:ı yukarı dört 
farla gitmiyece~ini ilave ediyor. bın lira kadar bir sey ... 

ZORBALAR 
SAL TANA TI 

\erle tu'.:ılmuş ve bell:ı de kapa • 
tılmıştır. Sonra; Beyazıd, Ş.,hza -
debaşı ve civarımız asilerle dolu
dur. Buralurd.ırı at '1.irerek ınu • 
harebe edıp geçmek ınümkür. de· 
ğildir. 

- Öyle ise, hiç muhasarayı ya
rıp çıkmıyalım buradan ... No. 144 

- Do· ç· 1. l' .. ı~e ~ gru... ıze ım p anı Of;..! 

tek" Soyle bakalım ne surctlz ha· 
et edelim ... 

,.,Çav~başı, harb \'e darb gör • 
'"Uş k Yaman bır adamdı. Kulağı 
tı:vru. k 

t~, gu opmuş takıından<lı. Bi-
. tnuJahazadan sonra ~u c ·vaat 

Verdı. 

&.b Paşam; teslim olacakrrışız 
t ı hareket edelim. Carıyeler: 
l'Slını ett ğ. . . . . . 

~ile ı tınız gıbı, sız y:mıç~ -
'fo!~e •esleninız ... Kim gelir;..! ~u 

_ • ıdarei kelam cyleyini<: 

~rk O.ğlum; .. teslim olacı.ğım ... 
neı dorduncu yeniçeri bölüğü 

erı~rirıJen olduğum ıçin bu 

Yazan: 1\1. Sami KAKAYEL 

bölüğün odabaşısını ve ustabı~ı

sını bana çağırınız ... Buyurur .;l:
nuz. Onlar; kırk dördüncü bölük 
ustabaşısııı.ı ve oda.başısını buluıı
cıya kadar epeyce vakit geçer vt
bu hal yeniçerileri sevindirir ... 
Muharebe kuvvet ve kudretlerini 
gevşetir. Hatta; ıki taı·af arasında 
ateş keıilerek mütareke de olmuş 
olur. 

·~te bu arada hayvanlarımızı 

hazırlarız ve birdenbire ahırları.ı 
demir kafdarını ~~ar dışarı fır

larız. 

- Pa~Rm; Topkapı, Edırnckapı, 

Yedikule kapıları şim !i ymı~erı-

- Paşam, bir ümid var .. Bura
dan Sirkeciyi ve yahud E.,,inönü 
tutmak ... 

- Hayır; bılıikis Paşan.!. Bura
larda yeniçeri kuvvetleri yoktur. 
Sahile gelir gelmez Venedilı. ve 
yahud Napoli gemilerinden biri
ne atlarız ... Yelken kürek kaça -
rız ...... dedi. 
Paşa; ağanın bu planını ~ok mu

vafık bulmuştu. Fevkalade bir 
düşünüştü. Yalnız; kadın eFend.
sini ve harem ağasını ne yapa -
c&ktı'I. Bu meseleyi de bir hale 
yola koymak üzere a~osına sordu: 

- Hepsi güzel!. F <kal. ağa ıle 
hdın efcndiyı ne y-J:JJCağız'i. 

HiKAYE: 

BİR TÖVBE 
( 4 iitıcii .ııyfadan det,am) 

- Ne yaptı? 
- Olanca kuvve! ile iki tokat 

vurdu! Başka bir od.ava kaçınasay
dıın belki dafıa çok ciöğccektt . 

- Seni döğdü ha? .. 

Garson ya tasarruf, ya gönül 
yapmak (!) için olacak, bu köşe
nin elektriğini yakmamıştı. Ken
dilerini kimse görrıüyordu. Sabır 
kadını kucakladı, gög>üne bastır
dı: 

- Zavallı ~vgilim!. Demek sa· 
na vurdu .. E.. s:ınra ne dedı? 

- Tabii ağzına getenı söğüp 

saydı. 

- Vah yavrum .. 
- Elinden kurtuluiJ buraya ge-

linciye kadar akla karayı seçtim. 
- Şimdi saat kaça kadar ser -

beGtsin? 
Kahkaha ile gli.lerek: 

- Hiç serl:>est değil'm .. Ben sana 
olup biteni anl<ttmal ıçin ancak 
bir saatlik bir vak;t k.azanabil<iım. 

- Yazık! Seni o kadar çok se-
viyorum ki ... 

- Biliyt0rum .. B~n de scvıyo -
rum .. Fakat benimle gezdiğin tak
dirde hayat:n tehlıkede olacak!. 
Mesela onun elinde b·r rövolverle 
şimdi buraya gelmesi yahud dışa· 
rıda karşımıza dikilıres: pek muh
temeldir ... 

- Sahi mi? Bu işi yapar mı, der-
.. ' sınız .. 
- Evet yi-.zde yüz uınid ederim. 

1 

Sa!ıirın korku ile açılan göz -
\eri kapıdan hiç ayrılmıyordu. 1 
Tereddüdle: 1 

- O halde bir müddPL .. Bir kaç 
gün görüşmc.,ek barı. 

- Evet, ınaalcsd başka çare 
yok-. Çok 1!'!.İleess:rım. Bu ayrı· 
lığa nasıl dayanacağını bilmem .. 

- Ne yapalını .. Üzülme sevgi -
hm. 
Kadın siir"atle ayağa kal'ktı ve 

vedalaşmak için eLn; uzattı, Sahir: 
- Ne zaman göri;ş"~-eğiz! 
- Ne bileyim ... Ecn sana ya-

zarım. 

- Ben de sana, 'J ].er zaman.ki 
adresine m<"ktub !J(indereyım mi?. 

- G<mdermesen iJI olur' Alla
ha ısmarladık ... 

- Güle güle ya,•n r.ı .. 
- Sen benimle çı'<ına.. Bera -

ber görünm~miz tehlikeli olur ... 
- Üzülme yavrucuııum ... Ben 

burada kalır, sonra çıkarım. 
Kadın çıkıp gi1ıti; Sahir de ge

niş bir nefes aldı. 

Kadın· böyle ko"kak, ta'bansız, 
pmrık bir aşıkla ya~•maktan ken
dmi kurtarmak ist,,>miş, bu suretle 
1.arif, eğlenc•li bir 'komedi oyna
mıştı 

Sahir; büyük bir beiiıdan böyle 
kazasız ked•rsiz sıvrıldığı için se
vindı. ertesı akşam bir iki arka -
daşına ziyafPt verdi ,·e .. o günden 
sonra, bir da!ıa evi. b;r kadınla dü
şüp kalkmıya tövl.e etı · ! .. 

Mihver Devletleri 
Harb istemiyor 

(4 ütıcii sayfadan det'llm) 

sızlıklara uğradıklarını ileri sü -
rerek bunların tamirini istiyecek
lerdir. Almanya ile İtalyaya ne ı 
lizım?. 

Mevaddı iptıdaiye istediklerini, 
Nefes almak için daha bır takım 
yerleri ele geçirmeleri icalı etti

ğini söyliyecekler, daha çok şeyler 
istiyecekler. Fakat harbi göze a
larak başkalarına taarruz etmeyi 
muvafık göMtİyecekler. 

Eğer harbe başl11mak öbür ta

rafın, yani İngiltere, Fransanın 
teşebbüsü ile olursa Berlin - Ro

ma mihveri o zaman ınes'uliyeti 

onlara yükletecektir. 

İtalyanın tatmın edilmemiş mil
li emelleri olduğu söylenerek on 
beş ay evvel Romada nümayişler 

yapılmış, o zamandanberi de Fran
sa ile İtalyanın arası açıldıkça a

çılmıştı. Geçen biriı.ci kanun ayın
danberi ortalık çok karıştı. Kış 

ayları hep heyecanlı rivayetlerle 
geçti. Fakat şimdı bundan sonra 

acaba sulhun muhafazası ümidleri 
daha kuvvetlendi, kü~ük memle
ketlere taarruz ihtimalleri daha 
mı azaldı?. 

İtalyan gazetelerinin şu günler
deki dili başka türlü. Herhalde bu 

neşrıyat az manalı değildir. Roma 
gazeteleri Musolininin geçen gün

kü nutkuna uygun neşriyatta bu
lunarak harb ihtimallerini uzak 
gösteriyorlar. 

- Bana kalırsa. oıı!Jı ı maı11..en

de bırakalım.. Nihap,t, yeniçeri • 
!er bunlara birşey yapmaıl:ır. K:ı
dına hürmet etmek ınr:buqyetın
dedirler .. 

Alemdar içıni çekerek: 
- Acaba Kamertıi.b ve'4iğer ca

riyeler ne oldu dersin ağam?. 
Ağa, bütün bu belıiların Kamer

tab yüzünden geldiğini bildiği i
çin sükunetle ve babayiğitçe ce
vab verdı: 

- Paşam; er meydanında avrat 
düşünülmez ... 

Deyince Alemdarın soluk yüzü 
krpkırmızı olmuştu. Ağanın de • 
diği doğruydu. Fakat gönül ve ne
fis meram dinliyor muydu? Alem
dar, Çavuşbaşının .acı olduğu ka

. dar büyük bir hakikat ifade eden 
sözlerine sükutla mukabele etti. 
Ağa durmadı ve merdce söz -

!erine devam etti. 
- Paşam; şimdi vermiş olduğu

muz kararı başka şeyler düşün • 

Beriindekı muh.biı·lerin bildir· 

diklerıne gelince; Musolini tara

fından sôylenmış olan nutuk Re
is Ruzvelt'in teklif ve müracaati
ne karşı müsaıd bir cevab olarak 

görülmektedır. Fakat Berlın . Ro
ma mıhveri sayılacak asıl cevab 

Hitler'ın 28 nisan nutkunda gö
rülecektir. 

Çünkü bu nutuk Reis Ruzvelt'in 

teklif ve miiracaatine noktası nok
tasına bir cevab teşkil edecektir, 

Yine yukarıki bahse dönmek i
cab ediyor: Müstakbel harbin mes

ullyetinı üzerine almayı İtalya is

temiyeceğı gibi Almanya da iste· 
miyccektir. Onun çin Hitler'in 

nutku ne tarzda olduğunu tah • 
min için uğraşan Avrupalı mu· 

habirlerin yazdığına göre Alınan 

devlet reisı Almanyanın Versay 

muahedesile uğramış olduğu hak

.>ızlıklardan bahsedecek, Alman -

yanın diınyada hak ve adalet dai

resınde bir sulh tesis etmek için 

tekliflerde bulunduğunu, fakat, 

bunların kabul edilmediğini söy· 
liyecektir. 

İşte bundan sonra Berlin - Ro

ma mihverinin böyle bir vaziyet 

alarak iıer vesile ile İtalya ile Al
manyayı haklı göstermek İngil • 

tere, Fransa ve dolayısile de A· 

merikayı haksız çıkarmak için uğ

raşacakları görülüyor. 

meden tatbike geç~lim. 
Alemdar dudakları titriyerek 

mukabele ettı: 

- Peki; plan çok güzel!. Ah ne 
olur?. Şu Cüce Hasan gelmiş ol· 
saydı. Kim bilir ne oldu!. 

-Paşam, Cüce Hasan'ı dü~ü • 
necek zaman değil, gelseydi, şıın
diye kadar gelirdi. 

- Gelseydi fena mı olurdu? Hiç 
olmazsa ortalığın halinden ha • 
berdar olmuş olurduk. 

- İrade buyurunuz da harekete 
geçelim Paşam! 

- Haydi ... Hayvanları hazırla
sınlaı-. .. Ha; sakm para ve mücev
herat almayı unutmayınız. 

.,..... Evet Paşam; para ve mü -
cevherat bize lazım. Ancak ca
nımızı bunlar kurtaracaktır. 

- Tabi, Venedildiler, Napoli
liler bizi kolay kolay kaçırmazlar. 
Bol para ve mücevherat isterler. 
Ağa; Paşanın yanından ayrıl -

mıştı. Paşayı bu hale getiren se-

.. ' . -~. TC.1 G & AF - 28NISAN ım -
1 KITABLAR ARASINDA 1 

Türk Ahlakçıları (l) 

" 
Aşık Paşadan Sururi Çelebiye 
Kadar Türk Ahlakı, Ahlakçılığı 

P rofesör Melınıed Ali Ayni- ı 
nin •Türk ahlakçıları• adlı 
yeni bir escrı çıku. Bu kit.atı 

bi.itün Türk ahlaloçılarmı değil, yal-\ 
nız Osmanlı devrinde yetışen. ak· 
li veya ıas•vvufi ahlaka dair eser
ler yaz~ıış olan müellifleri ihtiva 
etmektıcdir. Kıtabda bahsi geçen 
ahlakçııar Aşıkpaşa, Hacı Hüseyln 
oğlu Mu.sa, Eşref oğlu Abdullah, 
Kınalı zade Ali, Birgivi Mehmed, 
Koca nışancı Mustafapaşa, Dur -
muş oğ1u Abdüllatıf, Bıtlisli İdris 
oğlu defterdar Mehmed, Hasan 
Canlardan A:bdülazız ve Süruri 
Çelebidir. 

Muharrir bu ahlakçılara ~· 
yukarı ayni derecede yer ayırmış, 
kısaca hayatlarını anlattıktan son
ra onları kısmen hulasa, kısmen 
de kitat-larından bazı parçalar nak
li suretıle bize tanıtmaktadır. 

Mehmed Ali Ayni kitabının mu
kaddimesinde Türk ahlakçıları

nın fikri istikametini göstermek 
içın bazı umumi mütalealar ser
detmektedir. Ona göre islam -
Türk mutefekkirleri eserlerınde 

•ahlak • bahsıne büyük bir yer a
yırmamışlar; islaıni ahlakın esası 

olan Kur'an ile Sünnct'i esas ta
nıdıkları için buna birşey ıliıve

sıne !uzum görmemişlerdir. Bun
lara bır de hayatlarile örnek olan 
ve eserlerinde dini ferag~tin na
zariyesıni yapan mutasavvıfları 
ilave etmek lazımdır. Böyle ol -
makta bcra'>er Yunan ahlak -
çılarını takib vPya onların eserle
rini şarh edı>n :slıim . Türk filo -
zoflerı da vardır. Şu halde 03 · 
manlı denindeki ahilik nazariye
sinin iki membaı var: Biri Yunan 
eserlerinın tPrcüme 'e şerhinden 
gelen akli memba, diğeri islaıni

yetten ve mutasavvıfların hayat
larile sözlerinden gelen mi.>tik 
memba. Osmanlı ahlı1kçılarında 

bu iki memba muhtelif nısbetler
de biı•birile kaynaşmış ve mü.el • 
lifler a:-asındaki farklar - ekseri • 
bu telifin farkından doğmuştur. 

Kita-bın ihtiva ettiği ahlakçılar 
arasında en mühimleri Kınalı za
de Ali, Eşrcf Rumi, ve Aşıkpaşa
dır. Birıncisinde Nasir Tosi ve Ce
lal Devvani yolundan gelen akli 
ahlak, ·kinci ve üç.üncüsünde ta
savvufi ililiik faiktir. Diğerlerine 
gelince, onlardan mühim bir kıs
mı, Bendna:nc, Nasihatname veya 
•Adabı menzil, gibi biı• takım 

ahliiki nasihotlar ve tJHiyelerden 
ibaretti" kı, eski tasnife göre na
zari ahlak (Ethique) den ziyade 
beyiti ahlak (Oeconomique) kıs

mına girer. 

Profesör vaktile Türk mantık
cıları hakkındaki makalelerile ta· 
nıttığı bir kısım Osmanlı müte -
fekkırlerini Türk ahlakçılarına 

aid bu kitabile tamamlamaktadır. 
Bu kitabın bılhassa bahı;i geçen 
müelliflerin fikirlerine sadık kal-

(1) Prof. !il. Ali Ayni, Cilt: 1. 
Marifet Basnnevi. 1939. Sh.24?. 

bebleri çok iyi biliyordu. Kadına 
kıymet vermiyen, işret ve afyon 
nedir bilmlyen Paşa İstanbula gel

\ Yazan: Hilmi Ziya tlLKEN \ 

mak için metınden parçalör nak
letmesi, müelliflerın fikirlerıni 

telhi.> ederken bile ifadelerini de
~tiı·mcsi en değerlı cihetlerin -
den biridir. Bu sayede, bahsedi -
len kimseler hakkında .mevhum 
iddialara girişmiyerek onları ob
jektif bir gözle doğrudan doğru
ya tanımak mümkün oluyor. 

Şu kadar var kı. Ü•manlı ah -
lılkçılarını daha iyi tanıyabil -
mek için onlarda son tezahürünü 
gördliği.ımüz bu fikirlerden bir 
parça menşelerine kadar inmek 

lazımdır. (Ahlakı alıiı) nin esa~-ı
nı t~kıl eden •vasatı adil· naza
riyesinin Ariı>to'da nasıl doğdu

ğunu, ve isi.anı aleminde tasav -

vufi ahlakla ne şekilde ve ne de
receye kadar telıf edildiğıni gor
meliyiz. Nitekim Eşref oğlu'nun 
bahsettıiii •nefsi emmare• ve •nef
si lCV\'llme. tasnifi hakkında da
ha etraflı fikir e<lınmek için de 
biraz köklere inmek. ve tasav\'uf 
psikolojısiıvien b•hsetmek çok 
faydalı olurdu. 

Muharririn tetkik ettiğı ıJılak

çılara • hiç olma1.sa kemmıyet ba
kımından • aşağı yukarı ayni de 

ı&eede ehemmiyet verdıği görülü
;·or. Halbuki - zannımca - hir na
zari ahlak sistemine bağlanan bu 
zikrettiklerimizle, alt>lide nasihat

,.ame yazanları ayırmak ve bmn
c uere daha fazla yer ayırmak hiç 
de fena olmazdı. 

Vakıa Profesör mukadcı:ınesı". 
de O. :nanlılardan evveli<! baz: 
•fürk ahlakçıların adi""'" z.ır
diyor. Fakat böyle o:cluğuna gö
!'e e,,,..rine ·Osmanlı ahla.~~darı • 
dtse daha muvafık olurc..ı. Cün
l.ü Farabi'nin •Nikomaho.; ~crhı•. 
cİbni Sina• nın •Necat. ve •İ .:ı

rat• ındaki ahlak bahisleri, İbn 
.Miskeveyh'in cTehzib-iil-Ahliık•ı, 

cİhvan-üs..Safa• nm ahlı1ki fikir · 
leri, Nasir Nosi'nin. Celaliıddin 

Devvani'nin ahlakl;ırı, •Ahlakı 

Muhsini. ve diğer birçok eserleri 
ıritabın ccşında kalmıştır. Bu-ılar

ru,n çoğunun Türk olmasıN rağ

men eserlerini arabca veya farsca 
yazmış olmaları Türk ahlal(çıla< 
arasında sayılmamaları için kiıf 

bir sebeb değildir. Ayni hal 17 iı 

ci asra kadar bütün garb filozol 
!arı için de vakidir. 

Eserin başında birinci cildde 
denildiğine göre bunu diğer ah -
lakçılarm takib edeceği anlaşılı· 

yor. Muhterem müellifinde:ı bu 
az işlenmiş saha<.a bize yeni eser
ler vermesini bekleriı 

1 Askerlik İşleri J 

334 Doğumlulara 
Beşiktaş askerlik ~ubesin.den: 
334 doğu"l!lu ve bu doğumlı: • 

la.rla muameley" tiibi diğer do • 
ğumlu kısa h>zmete tabi ve askeri 
ehliyetnamesi olmıyan ve gayri 
is!amların 1 mayıs 9:v.J gününde 
hazırlık kıt'alarında bulunacak 
veçhile sevk edileceklerdır. Bu 
'kısa hizmetli eııatın 28 nisan 939 
günü ~ubeye gelmeleri iUr. olunur. 

dikten 'lOnra ne hale gelmişti. 1----------- - - --
K İsatanbul asliye bırinci ticaret amertab denilen cariye Pa • 

mahkemesinden· 
şanın yanına geldikten sonra; her 
türlü adetlerinden vazgeçmişti. Antalya umumi nakliyat Türk 
Silah ve cenk adamı olan Paşa İs- anon.im şirketi tarafından Çanak-
tanbul efendisine dönm14tü. Car kale acenteliğine gönderilmek ü-
nile uğraşırken bile daha hala Ka- zere deniz yolları idaresinin Ke-
mertab'ı düşünü.yordu. mal vapuruna l7/8/937 tarihinde 

Hoş, Çavuşbaşı Kamertab'm bir tahmil edilen 305 kilo ağırlıgında 
casus olduğunu bilmiyordu. Onu 13 parça defter ve rekU.ma aid 7751 
ya}nız gijzell'ğile P3şayı. teshir ~ı.- No. lu konş;mento zayi olduğun • 
mi bir afet biliyordu. dan iptaline karar verıımesi mez-
Eğer, casus olduğunu bilmiş ol- kıir şirket avı.katı H.i.seyin Kimi 

saydı, Düşünceleri dal\ıl ziyade Yuvalı tarafından taleb edilmiş o!-
olacaktı. ma.kla Ticaret kanununun 6.18 inci 

Cüce Hasan; ne yapıp yapıp i· maddesi mucibince ziyaı iddia o· 
şini becermişti. Babıaliyi muha - lunan ~u konşimentonun bulan 
sara eden yeniçerilerin arasına tarafından 45 gün zarfında mah • 
girmişti. Onlarla beraber FlabıA- kemeye ibrazı lüzumu ve ibraz e-
ltye hilcum ediyordu. Zaten Yeni- dilmediği takdirde bu müddetin 
çeriler karmakarışık bir halde idi. hitamında iptaline kat ar verile -

(DP•ıamı var) ceği ilim olunur. (17220) 
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MAZON MEVVA T zu 
ffazımınzlık, Şişkinlik, bulantı gaz, 
Sancı, Mide bozukluğu, barsak ataleti İNKIBAZ 
Sarılık, Safra M(OE ekşilik ve yanmalarında ve Bütün 
Karaciğer Barsak bozukluklarında kullanınız 

HOROZ Markasına dikkat 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan 

mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay 
ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Muhammen ilk 

bedeli teminatı 

Kadıköy Rıhtım sokağında hal binası altındaki 2 No. lı 
dük.kin 102,00 

Kadıköy Rıhtım sokağında hal binası alhndaki 1/17 
No. 1ı dükkAn 126,00 
Köprünün Üsküdar iskelesindeki 22/64 No. lı dükkan 480,00 

Köprünün Haliç iskelesinde 1/63 No. lı dükkan 180,00 
Heybeliadada Ayyıldız sokağında eski zabıtai beledJye 
kıılübesi 18,00 

Büyükadada Rıhtım caddesinde 2/2 No. lı gaziruı 470.00 
Hocahayreddin mahallesinin Ayazmakapı sokağında 
67 No. lı dükkAn 60,00 

BeyllZlt Cumhuriyet caddesinde 104/106 No. lı dükkan 120,00 

Yuılı.arıda senelik muhammen kiraları yazılı bulunan mahaller 
teslim tarihinden ihbaren birer sene müddetle klraya verilmek üzere 
ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Arttırma 2/5/939 Salı günü sa
at 14,30 da Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameleri Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber yukarıda ) azılı günde saat 14,30 da Daimi 
Encümende buluııınalıdırlar. (B.) (2546) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

. ** Belediye zabıta talimatnamesinin ~irkelere ait 439 ve 440 ncı mad- ı 
deleri umumi meclisin 18/4/939 tarihli toplantısında aşağıda gösterilen 
şekilde tadil edilmiş olduğundan alakadarların malfunu olmak üzere 

ilan olunur. 
Madde 439 ayrıca bir vasıi ilave edilmeksizin satışa çıkarılacak 

sirkeler ancak ihtimari tamam olhıuş tabii üzüm sirkeleridir. 
İhtimari tamam olmamış üzüm sirkelerinin satışına müsaade edil

mez ve bunlar ihtimar tamamlanmeıya kadar mühür altında saklanır. 
İhtimari tamam olduğıı halde sulandırılmış siı1keler (sulu si'fke

lerdir) etiketi altında bulunmak şartile satılabilir. 
Madde 440- İhtiva ettiği asit miktarı % 4 den aşağı olmamak ve 

yalnız saf sirke ruhu (kesif asit, asetik, Essence de vinaigre) ile yapıl
mış olmak şartile sun'i sirkle satılması ve bu sirkelerle turşu imali ser
besttir. Ancak bu sirkelerin üzerinde (Sun'i sirkedir) ve bu sirkelerle 
yapılıruş turşuların üzerinde de (Sun'i sirkroen yapılmşıtır) yazılarını 
gayet açık ve göze çarpacak şekilde ihtiva eden daimi biT'l'r eti.ket bu· 
lundurulması mecburidir. 

ISun'i sirke yapmak için sirke ruıhu (asit asetik) d~ başka uzvi 
ve yahut madeni herhangi bir aşidin kullanılması w gerek tabii ve 
gerek sun'! sirkelerin ne suretle olunsa olsun boyanması ve birbirine 
karıştırılması yasaktır. (2930) .... 

Belediye için alınacak bir ta™! motosiklet 575 lira tahmin bedelile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Lev!IZlffi Müdürlüğünde gö 
rlilebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 43 lira 12 ku
~uık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2/5/939 Salı günü 
saat 14 buçukta Dalıni Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2577) 

Tasfiye Halinde Bulunan 

Milli Oto T. A. Ş. 
Tasfiye Memurluğundan : 

Tasfiye halinde bulunan Milli Oto T. A. Ş. hisse.darlar heyeti umu
miyesi 1939 senesi mayısının 29 uncu Pazartesi günü saat 14 de İstan
bulda Taksimde Recep Paşa caddesinde Kanarya apartımanırun 2 nu
maralı dairesinde toplanacağından hissed1rlar bu toplantıya davet 

olunurlar. 
İşbu heyeti umumiye toplantısına iştirak edecek olan hissedarlar 

dahili nizamnamenin 26 ıncı maddesi mucibince malik oldukları hisse 
senetlerini toplantı tarihinden 10 gün evvel İstanbulda Şirketin merkezi 
olan Recep Paşa caddesinde Kanarya apartımanının 2 numaralı daire
sine ve yahut Paris'de Provens sokağında 59 nıımarada Bauc>.r Marchal 
ve ;Şsi Bankasına tevdi ve alacakları makbuz mukabilinde dıihuliye 

varakası verilmek üzere 3 gün evvel ş;rkctin me1kczine teslim etmeleri 

ıcab eder. 
RUZNAME 

1.- Tasfiye vaziyetini izah eden tasfiye memurları ve mürakib ra
porlarınm okunması ve tasdjki. 

2.- Tasfiye memucrları tarafından tanıım edilen bilan~·onun okun-
ması ve tasdiki. 

3.- Tasfiye memurlarının ibrası. 
4.- Tasfiye müddetinin bir sene daha uzatılması, 
5.- Tasfıye memurlarının salahiyetlerinin tesbiti. 

Tasfiye memurları 

KOLİNOS'la .,..-~~~ 
Dişleriniz Pırlanta Gibi Parlar 

Oi~icriniz çürümez, saıtlam ka
hr, ç.rkin, ıarııntırak lekeleri 
ızalc eder. DişJe,iı çürümeıine 
•ebeh olan mikrop:arın lohuın
ları :ıı imha ederek diıleri bc
yaz:atır vıo güzellşlirir. 

"'OLINOS'LA GÜLÜŞÜNÜZÜN 
PARLAKUt,lNl yQ..,,5EL 1 iNIZ 
Macun lek· 
~il edilmiş 
olmakla 1 
:üp ihtiya
cınızı uz uri 
müddet le
min eder. 

Büyük tüpü 40 Küçük 
tüpü 22 buçuk Kr. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbanıa tu arrul hesablarmda en az 59 lirası bullUlBD)ara ıeneie 

4 defa çekilecek kur'a ile 8§8ğıdakl plina (Öre ikrıımiye daiıtılncalı.tır. 

4 Aded 
4 
4 
40 

)) 

)) 

» 
» 

1,000 Liralık 
500 
250 
100 

)) 

)) 

1) 

• 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

Lira 
• 
• 
1 100 

120 
160 » 

50 
40 
20 il 3,200 " 

DİKKAT: Besablımııdalı.i paralar bir sene 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aıaiı düfmlyenlere llıramiye çıktılı 

Kuralar senetle 4 defa, 1 Eylill, 1 Birinclkiııun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

. ' 
I 

Toptan ve perakende sat.ış yeri : İstanbul 
Hamdiyey gt.-çidi No. 48 - 56. Tel. 

Sultanhamam 
21295 

Kadıköy birinci salh hukuk ha
kimliğinden: 

Kadıköy Suadiyede Taşlı tarla
da asker Aziz namib maruf iken 

halen nerede olduğu biliııemiyen 
Aziz'e: 

İstanıbul bclediyrsi vekili avu
kat Nurettin Kavurt tarafından 

mahkemeıni2in 939/M sayılı do.s
yasile aleyhinize ikame eylediği 
Ercnköy belediye tahs>l şubesi 

aidatlı tahsildarlarırıdal' bulun -

duğunuz esnada 936 - 937 senele
rınde }~eli kıt'a mekbı.:zla mükel
leflerd~n tah:;il eylr<' 'g •ıılz parayı 

dip koçanına noksan geçirerek 24 

lira 51 kuruş ihtil5sen zım -
metıniı:.de kalmış old~gundan ba

hisle meblağı ınezkıi:-nn faiz ve 
avukatlık ücreiile b;riikte tahsili 

hakkındaki davanın ıliınen tebli

gata rağmen muayyrn günde mah
kemeye gelmemiş olchğundan 15 

gun müddetle ve H. U. M. K. 4-01 
1 

inci maddesine tevfikan hakkınız-
da gıyab karan verile1ek muha • 

1 
Deniz Levazınl Satınalma KomisyGnu ilanları kemenize bakılmak için tayin kı-

Lı ________ , ________________ 1 iman 15/5/939 pazartesi günü saat 

l U
.. B 10 da Kadıköy sulh birinci hukuk 

Marmara ssü alıri K. Satıoulma Komisyonundan: 
Cinıi Kilosu T •hmın ilk temin alı Puariılc günü ve s"ab mahkemseinde bizzat ''eya tara -

ı 
fiyatı fınızdan musaddıık "ekalelname 

Kuruş Lira Kr. ile bir vekil göndermrk suretile 
Pirınç 10.000 25 187 50 3/Mayıs/939 14 hazır bulunmadığınız takdirde 
Sadeyağı 2.500 100 187 50 3/Mayıs/939 15 hakkını,da gıyaben muhakemeye 

1- Komutanlık deniz erlerinin ihtiyaçlarından olup yukarıda cins devam olunacağı tebiiğ makamına 
ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek maddeleri ayrı ayrı şartnamede ve kaim olmak üzere ilan olunur. 
pazarlıkla satın alınacaktır. (17247) 

2- Pazarlıkları İzmitte Tersane karşısındaki kombyon binasında =============I 
yapılacaktır. Bu işe aid şartname bedelsız olarak verilir 

3- İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teminatlarile birlikte ve kanu
nun istediği vesikalarını ibraz etmek üzere muayyen gün "e saatte ko-

l msyona müracaatları. - (2866) 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baı muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telııraf Mafba.,ı 

f 
Devlet Demlryolları ve Limanları 1 

işletme u. idaresi ilanları 
. Ait olduğu liste No. ları hizasında cins, miktar, muhamme~11 

ve muvakkat teminatları yazılı ~ulıtelif demir, demir levha ve k.a;:J' 
saçları 13/6/1939 Salı günü saat 15 den itibaren sırasile ayrı ayrı ilııı.11 
edilmek üzere ve kapalı zarf usulile Ankarada .İdare binasında satıJl 
alınacaktır. 

Bu ~c gi:rmek fatiyenlerin her liııte hizasında yasılı muvakkat ~ 
·minat ile kanunun tayın ettiği vesikaları ve tıek1'iflerini aynı gün sa•' 
(14) e kadar komisyon Reisliğine vermeleri Ihımdır. 

Şartnameler (631) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde $ 

tılmaktadır. 

Cinsi 
Yuvarlak demir 

2 Yassı ve köşe demirleri 
3 Müşekkel demirler 
4 Levha ve kaz.an saçları 

Fatih sulh birinci t nkuk mah
kemesi satış memuriuj;tundan: 

o.man Necati, Danende, Hacer, 
Cemil, Necati, ediıp, Salih kızı Se
her, Mahmud kızı İffet, Macid ka
rı6ı ve Mustafa km Ayşe Mediha 
ve müzeyyen ve Fadıl Cemıa.J ve 
Muammer ve hulkyie ve Fatma 
Nezihcnin şayian mutJ•arrıf ol -
dukları Aksarayda Kovacıdede 

mahallesinin Baklalı Kemalettin 
sokağın.da sağ taraJı 1~ metrelik 
yol sol tarafı ıneşrutehane arsası 
ve Ahmed Tevfik ile Hürmüz ar
saları arkası Şevki cı•J ve Hatice 
arsası ve Fatıma ar~ası ve Melı -

Muhammen 
Miktar bedel 

Ton Lira K. 
1735,000 147.475,00 
1485,000 126.225,00 
1405,000 147.525,00 
2246,000 235.833,15 

601 ELLiGIHIZ 

Mu vaki 
teınio8 1 

Lir• ~-
s.azs.1; 
7.561.Z· 
8.626; 

13.041,61 
(2874) 

~ 

ı~ı~ 

med Cevad ile Le!D3n arsası ve J 

Sotiri bosbn arsası ve cephesi 12 1 ~~~~---
metrelik yol ile mahdud 2770 lira KREM B•.&L$ M •• ~ 
kıymetli 517,5 metre murabbaı !.fit. 'A. 
mahalli sırf mülk ve 157.5 metre KANZU K 
murabbaı ınahalli rle icareieynli 
olmak üzere 675 me•.rc murabbaı 
sahasındaki köşey~ rnıı~adif arsa ı 
izalei şuyu zımnındıı ~çık arttır

ma sureti!e l /6/939 tarihine mü-- 1 

sadif perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar mahkPme başkatibi
nin odasında açık arttırma sure -
tile satılacaktır. Muhammen kıy
metin % 75 ini bulduğu takdirde 
o günü ihale edilecek aksi t,ekdir
en so.n arttıranın taP hhüdü baki 
kalmak suretile 16/6/39 tarihine 
müsadif cuma günü 2yni saat ve 
ayni ınah>alde arttırmaya devam 
olunacaktır. 

Şartlar berve~hi >.!r beyan olu
nur. 

1 - İşbu gayri menkulde gayri 
müseecel hak sahihlerinin tarihi 
ilandan itibaren 20 gün zarfında 
vesaikile ber.,bcr müracaat et -
meleri !az.mıdır. Aksi takdirde 
bunlar paylaşmadan hariç ka -
lırlar. 

2 - İştirak edecekler ~-1' 7,5 nis
betind~ pey vereceklerdir. 

3 - Art1ırma bedeli pl'şinen ve
rilmek lazımdır. Bedeli ihaley;ı 

müşteri miadında wrmezse ihale 
feshedilerek gayri menkul yeni -
den artıtırmaya ~ıkarılır ve iki 
ihale arasındaki fark ve zarar bila 
hüküm müşteriden elınır. 

4 - İhale tarrhin• kadar olan 
bHfunum vergiler hissedarlara ve 
% 2,5 tellaliye ile 20 SE·nelik taviz 1 

Bütün dünyaca takcıır e<lıı • 
mlş sıhhi güzellik kremlcridır 
Gece için yaglı, gündüz ıri•' 
yaksız halis acıbadem çeşitler' 
hususi vazo ve tüplerde sal• • 

..iır. 

İNGİLİZ KANZUK 

L ECZANESİ 
, ... İS•T•A•N•B•U•L···B•E•'YmOaCiiiıiııı.ı_.,, 
Davar 

sahiblerine: 
Sütüııiizü beda -
vay:ı satn1ayın 

20 lira 
mukabilinde 

VIK 1 N G -~ı 
markalı bir KREMA MAKİNE". 
alarak kıymntsız sütünüzü kı'" 

metli kaymağa talıvıl e<Jin'' 1 

Türk -Avrupa J,td. Ş. G:ıl:ıl· 
Perşembe pazarı 61../ 

bedeli m~teriye aidtlir. W 
Şartname h~rkcsıf' görcbilrcC. 

surette bugünden itibarı>n açil' . ,. 
tır. Fazla malümat istiyenlerın iİ' 
tış 121 No. ilP memuri.retimiıe ıf' 
racaatl&rı lazımdır. (17258) 
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