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ETEM İZZET BENİCE 

Sulh Omidi 
Avdet Etmiş 
Değildir 
lliller'in nutku ortadaki ka
ranlığı dağıtmış, sulh hava· 
sını takviye etmiş olmuyor, 
bilakis şüphe ve zulmeti 
Arttırıyor. 
._ ____ iiiliiiiiöliiiiiiii .... ~--

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

'1Jı İtlc.-'in nutku İngiliz • Al· lttJ ınaa deniz itilifının ve Al
~ ınanya • Polonya bitaraflık 
)~dcıni teuvüz muahedesinin 
ky . lnıısından başka yeni hiçbir 

İfade etmiyor. 
A.lınan devlet reisi, Ruzvelt'in: 

1• - llarb ıni, sulh mu istiyorsu
•Qıu• 

Qıl:ıiy~~ sarih suali karşısında, o
ııı g'b' ol ı ı ve onun kadar kestirme 
••alı; ne: 

- Evet_ 
~.de: 
- lla tı Yır ..• 

tin· eıneıniş, sadece Alman mille
t;11'.11 haklarından, Alman devle
lııU~ hattı hareketinin isabet ve 
"1afaasından bah,etmiştir. 

ha h ınanya mağdurdur. Büyilk 
~~ ~o~unda kendisine haksızlık 
,_ lllıştır. Müstemlekeleri alın • 
"''Şt loJı ır. Darb zaTarları olarak bir 
ha Paralar ödetilmiştir. Tekrar 
~Q Yat bulmamasın) istiyen bir ar· 
ı;,11\Uı ınevcudiyetinden şüphe et• 
,

11 
'tek kadar şiddetli tedbirlerle 
:lılnıış ve yıpratılmıştır. 

'• 1
?"'nya, bunların bir lusmını 

tıı·lldı kallıınışı ve iradt'Si ile yen· 
'4lir 

h;~•y' lfitler, işte ü~ saat ,üren 
~ .. ~~eai ile bütün dıinyanın meç
«et 11 0!nuyan bu hadi•eleri bir 
nııı a daha izah ederken Alıuanya
•e bebemehal mukadder bir gün 
1ıı·Ya Yıl içinde bugüne kadar tat-
11;11 •dilnıemiş ve lstirdad planı 
~1

11' dahi) bulunan hak ve korar
~·llıı da istihsal edeceğini temin 

'Yor 

)a~iU~r, iten arazisini, Avustur • 
~e ~ Çekoslovakyayı, Memeli alır 
'-ıı e~ay muahedesini yırtarken 
leh· doknıcıniştir. Bununla ınüf
ları''dir. Ancak, müteakib karar
t;~; Ilı da .infaz etıncğe teşebbüs et
t•ııı·taltdırde mazide bıraktıi:ı sis· 
~b;; tatbik fırsat ve imkinını bu- · 
~U~ •telt midir?. İşte asıl, bütün 

Ya efk• • . • 
lııilt an umumıyesının ve 

•ile · ~''an rın kalbinde endişe uyan-
~ltlıı Ve Ruzvelti de mesajda 
'u~~llıağa sevkeden istifham 
Jıtı• 8

• budur ki, ba sualin cevabı 
~~i lı~lıktır. Deniz itilAfıııın 
t-., : l'olonya muahedesinin il -
haı, ıse lıu karanlığı daha kesif lılr 
lt;daı:~~uş ve nutuktaki bütün 
\>~81 1 l:orünüşe rağmen sulh ha· 

. ~. ti 
lQltıı aha zorlaştırmış, şüphe ve 
d;1 .,.~ıı arttırmıştır. Bunun lçin
leı ~· hlila ve .. bu dakikada her-

' ;birine cormaktaclır: 
Sulh arb nı.IT, 
• ınu~ .,.. .. 

d,ıı;;a~'. Alman devlet ıeflnln 
t,~, ıtılafınııı feshinden sonra 
lııt 111 r lngiltere ile görüpnek fır.. 
~ıııı~"e Polonyanın yeniden an· 
lııQallii]ı; takdirini acık ve arzuya 
~i bırakmış olması, hak sa· 
•lıııa~vletlerin arazisinde gözü 
lııaı;~.•2ıuı söylemesi harb lhti • 
'tııı,1~ biraz gerilediği hissini gli
laı;.,.b le Yaratmaktadır ki, bu da 
leh;11e

8 
in "" zamanın beşeriyet 

\>~ I• ltaydedebileceğl bir üınid 
-seıı· 
ll 1 ıncsnedi oluyor. 

•la~ {.'halde ve .. sadece hakikat 
"•it" ır netice varsa o da Ruz • b ııı, • 

1 
•ııa 

1 
.nıesaJına, Oitler'in rıeva-

•leriıı.~ı:nıen bütün dünya mese • 
llıı., 11 '.ıı, karşılıklı hak davaları • 
•t• ıza v ib ·ı •ııtı. e ti fıf sebeblcrinin 
lıı,,•fc :İbi duruşu, beşeriyetin 
hıı !ı• Ududu taayyün edilemi
' it. İstikbal hesabın~ harbe 

Cidiıldir. 

Nutuk· Yeni Bir Harb Havası Yarattı 
Hitlerin Hakimiyet Emellerinden Vazgeçmediği, Nutkunun Gizli 

Tehdidlerle Dolu Olduğu Kanaati Umumidir 

t.EHttılGRAO 
1 Makineye -----

Bitlerin son nutku üzerine :yeni den ehemmiyet kesbeden Dançiı kondonı ve endişeye düşen civar 
memleketlerin vaziyetlerini ıösterir harita 

Alman ve ltalyan Erkanıharbiyesi 
Yeniden MüzakerelereBaşladılarl 

1 

• 
Hitlerin Nutku Ruzveltin istediği Beynelmilel 

Konferansın Kapılarını Kapamıştır 
[Bitler diin nutkunu şöyledi

Bu nutku iki akşam rejikimiz ikin
ci tabılarile ve şabahki gazeteler 
de hulasaten ne§retıiler. cSon Tet
graJ • f'vkaliide ahval olmadıkça 
ikinci ta.bı yapma•ıağı keııdıriM 

rıar edın1 ·rdiği için, dün tkinci tabı 
yapmağa lüzum görmemişti. Hi~ 
İer'in söyliyeceği sözler, bekle • 
nildiği gibi çıkmı§trt . Bu nutkun 
muhtelif memleketlerde bıraktığı 
tesirler, bugün öğleye kadar gelen 
haberlere nazaran, hi~ de mem • 
nuniyet uyandırıcı değildir. Bu 
haberlere bakılırsa, nutuk bir sulh 
havan değil, bilakis yeni bir harb 
havan yaratmt§ bulunmaktadır. 

Bugün aldığımız telgraf ve telsiz 
haberlerini nra ile dercediyoruz.] 

lngilterede: 
Alman orduları başkumandanı da Libyay• ı!diyor. Evvelce Mareşal 

Nutuk Tehdidlerle Dolu Göring de Libyaya ıitmİ§, Mareşal a.ıJbo tarafından böyle karşılanmıştı 
Londra 29 (Hususi> - Hitler'in ı-

dün Rayiştağda söylediği nutkun B ı l s l • • 
metni nutkun hitamını mütealub 1 u gar ar es erını 
tayyare ile buraya gönderilmiştir. 

Kabine derhal toplnr.mış ve nu • T k V H k it ,. l 
tuk üzeıinde görüşmelerde bulun· l e rar l u se ıyor ar 
muştur. 

Gazeteler ııu noktaları tebarüz 
ettiriyorlar: 

1 - Hitler'in nutku. zahiren 
sulhıperveranedir, fakat hakikat • 
te yine bİ.r9<>k tehdıdleri ihtiva 
etmekte<!:r. Hatta bu tehdidler İn· 
giltereye bilP tevcih edılmiştir. 

Hitler'in, İngiliz - Alınan deniz 
anlaşmasını feshetmesi ve yeni bir 
anlaşma müzakerelerine hazır ol
duğu yolundaki beyanatı, Alınan
ya lehine eski anlaşmadan daha 
geniş hedefler gütnektedir. Siyasi 
mehafil. Hitler'ın, İng;Jiz - Alman 
deniz nıuka\•elesini kendi lehine 
kuvvetlend;\rmek istediği ve bu 
olmadığı takdirde İngilterenin hiç 
olmazsa diğer taleblerine kısmen 
olsun mümaşat göstermesini temin 
etmek arzusunda balunduğu ka · 
naatindedir. Almanyanın bu di~ 

ğer taldıl~ri bilhassa müstemleke-
(Devamı. 6 ıncı sahifede) 

' . .. . 

Hitlerin Nutku, Bulgarların Erazi 
T aleblerine Hak Veriyormuş 

Sofya 29 (Husuru> - Hitler'in 
söylediği nutuk bura<:!,, memnuni
yetle karşılanmıştır. Gazeteler Bul· 
gaı:1stanın vaziyetini Almanyaya 
benzetmekt~ ve Almanlar nasıl 

kaybettikleri tuprakları tekrar al
mak hu;usundaki haklarını orta-
ya atıyorlarsa, Bdgarların ayni 
vaziyette bulunduğunu yazarak, 
Dobriçe ve Dedeağaç üzerindeki 
taleblerini tazelemektedirler. 

Balkanlarda teşkili istenen bl~ 
ka, Bulgarların dahil olabilme • 
leri için, bazı şartların tahakkuk 
etmesi lazım gelmektedir. Bulgar· 
lar, ortaya koydukları taleblerin 
alakada,. devletlerle müzakeresine 

(Devamı 6 ıı.cı sahifede) Bulgar Kralı Boris 

Verirken: 

Hitler Dançigde Yeni Bir 
Harekete mi Geçecek? 

Varşova 29 (Hususi> - Almanya ile 1944 se-

nesine kadar devam etmesi JSzım gelen ademi te-

cavüz muahe<l€sinin feslı1'<iilmesi ve Hitler'in Dan

çiğin na•ıl olsa Almanyaya iltihak edtceği, garb 

hududlaonın dünyanın hiçbir kuvvet; tarafından 

geçilemiyeceği yolunda sözleri üzerin~ hükfunet 

askeri tedbirlerini arttırmağa karar vermiştir. 

Başka devletlerin nutukla meşgul oldukları bu 
sırada, Hitler'in bir kere daha yeni b•r emri vaki 
teşebbfü;üne kalkmasından korkulmaktadır. Al • 
manların gerek Dançiğde, gerek hıxludun şima • 
linde .ve cenuıbunda muayyen hedefli hazırlıklarını 
bitirm~ oldukları bilinmektedir. Fakat Almanlar 
tarafındı.n herhangi bir teşebbüse geçildiğı tak
dirde siliıhın patlıyacağına şüphe edilmemektedir. 

Almanya Hakimiyet Emelinden Vazgeçmedi ! 
V aşiııgton 29 (Husus!) - Siy:ıs i mehafiliıı. I mıştır. Müdafaa cephesini bundan sonra daha zı

Hitler'in nutkundan çıkardığı mana fUdur : Al • yade kuvvetlendirmekten başka çare görülmemek· 
manya, hegemonyasını istediği gibi kurmak eme
linden vaz geçmemiştir. Bu nutuk Ru~velt'in me
sajile teklif ettiği umumi müwkere yolunu kapa· 

tedir. Hitler'in . ortaya koyduğu pren•\pler sullıun 

istikrarik kabili telif görülmemektedır. 

Alma~yaya Müşterek Bir Cevab Verilmiyecek 
Londra 29 (Hususi> - Nı:tuk hakkında henüz 1 rika aı·asında, Hitler'in nutkuna mukabil _ itt .haz 

i h b . .. ı e · tır' Nt tuk İngilız' edıleeek olan hattı hareket hakkında bugun dıp • resm •Ç ır şey soy enm mış . ' , 
lomasl müzakerelere başla'lacaktır. Almanyaya 

mehafilinde ne ıyi, ne kötü bir tes;r bırakmamış-ı müşterek bir cevab verileceği iıakk•naaki haber • 

tır Buımnla beraber, İngiltere, Fransa ve Ame· ler mevsimsiz addedilmektedir. 

Almanya Deniz itilafını Neden Bozdu ? 
Lontlra 29 (Hususi) - Alman • inııiliz deniz ı 

anlaşmas;nın Hitler tarafından fcslıı, İngiliz deniz 
mehafilinde şu suretle karşılanmaktad.r: cZaten 
bu anlaşma filen mevcud değildi. Hitler'in istedi
ği gibi deniz ;nşaatına devam ~tmesf hususunda 

ötedenberı mevcud emelinde serbe.;t kalmak iste
diği anlaşılmaktadır. Almanya, onlaşma mucibin
ce yapması llzını gelen miktardan fazla tahtelba
hir yapmıştı. 

Diğer Telgraflar 6 mcıda 

Macar Nazırları 
Berlinde 

Berlin 29 (Hususi)- Macar Baş 
vekili ile Hariciye Nazırı buraya 
gelmiş ve istasyonda Hariciye Na
zırı von Ribbentrop tarafından 

karşılanmışlardır. 

Müzakerelere hemen bugün baş
laı:acaktır. Hitler Macar Nazırla
rını akşam yemeğine davet etmiş
tir. 

1 KISACA 1 
Niçin Seviliyorlar 

Niçin Sevilmiyorlar ? .. 
Sevmek, sevmemek insan ira -

desi ile göz kesişinin ifadesi ol • 
maktan bıışka hjçbir şey dei:ildir. 
Tıb bunu marazi membalarda 

&Tamı5tır. Psikoloji ruhi sebebler 
arar, sosyoloji insiyaki hükümler 
de şahsiyeti arar. Fakat, asla de
ğişmiyen hakikat yukarıdaki işa
retimizdir. 

Diplomaside bu iki sortıy\l: 
- Sempati 

Antipati •.. 
Kelimeleri ile ifade etmek tea

mül hük.ınüne girdi. Tahakküm, 
tecebbüt, teferrlid, nüfuz daima 
aksüliımelin mukavemetini yara
tır. Diplomasi ifadesi içinde de: 

- Niçin sempatik derler?. 
- Niçin antipatik derler?. 
Sorusunun cevabını yine bu 

mukavemette ve aksülanıel his • 
lerinde aramak gerektir. 

O halde svilmck ile se\•ilınemek 
arasındaki fark daha kolaylıkla 
kendisini meydana \'Urmuş olu • 
yor. Bjri irade ıiifı, öbürü irade 
muknemeti; biri gönüllerin fet
hi, öbiirii gönüllerin aksülameli!. 

Büyük siyasiler ve gırtlaklaşan 
rejimler bu ölçü içinde kendi hü· 
viyet \'e vaziyetlerini tayin ede· 
bilirler. • • 

İngilterede Askerlik 
Şubeleri Açıldı 

Mecburi Askerlik Kanunu 
Tatbik Mevkiine 

.1 

Y anndan Sonra 
Geçiyor 

• 

İngilterecie kadınlar bile aııker' hizmetler talebinde bulunmaktadırlu. 
(Yazın 6 ıncı şohifed~) 

Haklı Olarak 

Merak Edebilirstniz 

1 - Ölüm Çenberi 
2 - Marmaradan BirSes: S.O.S 
Bu eserleri SON TELGRAF' ta okuyacaksın•? 

şimdiden kendinizi bu fevkalade eserter1 ' 
okumaya hazırlayınız .. 



2- S O N '1' t! L G 1t AP' -29N t S A N J.ta 

IHADiSELER KARŞISINDAI 1 l!ursanın 
-------Son Telgraf. . ım~r~na 

MAHKEMEYE DÜŞÜREN ' ettiğim bu yazlık fıkralara kan - Geçılıyor 
Ü DA VAR maz da, mutlaka uzun yazı oku- __ ,,_ 

s TUN mak isterseniz, ayni gazetenin sa- Sehrin Bir de Havadan 

A 
rkada.ştmı.z MLLrad Sertoğ
lu, Yeni Sabah'daki kürsü
sünde, gıtikçe daha vakur 

ve ciddf bir tavtrla hükümler, fer
manlar veren bir hal almağa baş

ladt. Dünkü yazısının sonunda, 
bir okuyucusuna şöyle iltifat ve 

hitab ediyor: •Sizin de fikirleri -
niıi yarın bu sütunumda muha -
keme edeceğim .. 

hifelerıni çeviriniz, Köroğlu des - Planı Alınacak 
tanını okuyunuz. 

Bu ;iıtun, bir mahkeme kapısı 
mı, acaba?. Allah kimseyi dü -

ıürmesin... Bu sütunun, bizzat 
arkadaşımızı mahkemeye düşür

düğünü biliyordum, amma, ayni 

sutunda muhakeme yapıldığını bil-
miyordum. 

POT KIRIP 

lsTiFA EDENLER 

Paşa.bahçe şişe fabrikası mü -

düninun iı;tifa ettiğını dün brr 
gazetede okudum. Hakikaten, bu 

muessesede müdürlük yapmak 
haylı zor olsa gerek ... Acaba, sa

yın müdür, şişe, bardak mı krrdı 
da istifa et~?. Pot kırıp istifa e
denler çok amma, kimbilir?. 

YAZLIK YAZILAR 

TAVSİYE EDİYORUM 

Dünya ahvalini merak mı edi

yorsunuz?. Siyaset bulutları kara 

mı, beyaz mı, öğrenmek mi isti -

yorsunuz?, Günlük vekayi hak -
kında taze hükümler ve fikirler 

mi dinlemek ihtiyacındasınız?. 

Tavsıye ederım: 

A. Cemaleddin Saracoğlu'nun 

yazılarını okuyunuz. İmzanın u

zunluğuna bakıp da ürkmeyin. 
Dostumuzun fıkraları, bilakis, ga

yet kısa ve komprime halindedir. 

Önümüz yaz .. Uzun yazılar Qku
mak can sıkar. 

Maamaflh karışmam ... Tavsiye 

ESRARENGİZ 

CESEDİN SERNAMESİ 

Yine Yenı Sabah'dan bahsede
ceğim. Ne yapayını. Kusura bak
mayın. Bu gazeteye karşı sempa

tim var. İşte dünkü nüshasından 
bir •Ser name• - biz sernameye 
başlik veya serlevha deriz. Fakat, 
Yeni Sıı.bah'ın patronu sername 

ıstılahını terviç etmektedir - gör
düm: .Esrarengiz cesedin hüviye
tl anlaşıldı.• Eminönü sahillerinde 
bir cesed bulunmuş, ertesi gün de 

hüviyeti anlaşılmış. Hala, bu ce
sed, neden esrarengizdir, anlıya
madım .. 

HERŞEY İÇİN DE 

İKiNCİ TABI 

Dün akşam Son Posta refikimiz 
ikinci tabı yaptı .. Herkeste bir he
yecan ... Ne oluyor?. Yine bir silah 

sesi mi?. Hayır .. Hıtler nutkunu 
söylemiş ... Be birader, zaten bu 
malümdu .. Gününü, saatini haf -
talarda~beri bütün dünya gazete

leri yazıyorlardı. Artık söz söy
lemek, oturmak, kalkmak, yemek 
yemek de mi ikinci tabı için vesile 

olacak?. İklncı tabı işinı biraz da
ha ağır yapsak, iyi olur galiba ... 

FOTOÔRAFÇININ 

llATIRI KALACAK 

istanbulda toplanan ehlivukuf 
İzmitte teşhir edilen tabloların 
müstehcen olmadığına ittifakla 

karar vermiş .. 
Peki, o halde, İzmitte toplanan 

ehlivukufun kararı ne olacak? .. 
Oradaki, vukuf ehlinden olduğu 

iddıa edilen bay fotoğrafçının ha
tırı kalmaı. mı?. 

AHMED RAUF 

IKüçüK HAHERLE~I 
* a~şiktaştaki Ak~retler bina

ları açık gri olarak tek bir renge 

boyanacaktır. 

* Oroıciı"baktan tehdidle para 

almakla maznun Lıltfı, dün nak -
zan l ay hapse ve 20 lira para ce

za.ına mahkı'.ım olmuştur. * Dtin Slnos;k isrr:!nde bir ka
dı adliyede aleyhıne bulunan şa

h..dlerıni döğmüştür. * İt.falye mektebir.ın birinci 
devre tedrl•:\tı örümüzdeki salı 

günü bıtecektir. * Kurbağalıdere c·saslı surette 
temizlenmektedir. 

* Belediye iktı~ad müdürlü -
ğüne İktısad Vek8leti küçük kre
diler bürosu şefı Saffet tayin olun
muştLLr. 

* Üniversitede 15 mayıstan iti
baren ınkı!Ab dersleri kesilecektir. 

* Bu akşam saat 20,30 da Emi
nönü Halkevi göst··ıit kolu tara
fından •Tipi• piyes; temsil edi -
lecektlr. 

* Mayıs pazartesı bahar bay

ramı münasebetile İş Ban'<asının 

Galata, Bey'oğ!u, şubeleri ve Be

yazıt, Kadıköy, Üskc'1,;r ajarsları 

kapalı bulunacaktır. 

*İtalyan san'atkirlarındd,- Li

lia l mayıs pazarte.ı akşam, sa

at 21 de Beyoğlu Ha1kevıncie 'ı<r 

konser verecektir. 

-------
Eli Tabancalı Çocuk 
Şile köyünde dün feci bir kaza 

olmuştur. 

Memnune ile Sade'.tin isminde 

iki kardeş, dün oyun cynarlarken 

bir aralık 6 yaşındal:i Sadeddin 

baıbasının tabancasını almış ve 

şakadan: 

•- Memnune senı öldüreyim 
mi?• diyerek tabanceyı üzerine çe

virmiştir. 

Bu esnada tabanca patlamış ve 

kızcağız ölmüştür. 

Halifenin Sarayında 11 

Bir ispanyol Güzeli 
Tarihi Roman: No. 65 

Dıyc sormuş, Elharis de derhal 
Fatma'yı çağırtarak, kumandana 
tanıtmştı. 

Tarık, bu genç kadının gözle
rine bakar bakmaz: 

• Gerçek, mücahidlerin ona 
• Dı~ı Kaplan• demekte hakkı var
ını~. Bu kadın icabında bir erkek 
arslanı yere devirebilir.• 

Demış, Fatma'nın omuzunu ok

şamı~tı. 

Selım, Tarık'ın ordu merkezine 
varınca, İşbiliye'dPn nasıl ayrıl -
dıklarını anlatacak ve af diledik
ten s<ıııra: 

Yazan: CELAL CENGiZ 

- Bız ikt arkadaş, bundan böy
le senin maiyetinde çalışmak is
tiyoruz. •Öl!• dediğin yerde öl
meğe hazırız! 

Diyecektı. 

Fatma yolda giderken: 
- Korkma, Selim! Yürüdüğü

müz yol çok çetindir. Fakat, sar
sılmaz azmimizle bütün zorlukla
rı yeneceğiz. 

Diyerek, Selim'i teselli ediyordu. 
Öyle ya. İki gönül birleştikten 

sonra, karşılaşacakları bütün güç
lükleri yenmekten daha kolay ne 
olabilirdi? 

İstanbulun imar plıinını yapan 
şehırcilik mütehassısı Prost Bur
sanında planını yapmış ve be
ğenilmişti. 

Dahiliye Yek.ileti bu planın bir 
an ev;el tatbikıni münasib gör -
müştür. 

Bunun için de şehrin tayyare ile 
havadan muntazam bir haritası -
nın alınması lıizım gelmiştir. Ve
k8let; haritacılık mütehassısı yar
bay Bahri Bozdağı bu iş içın Bur· 
saya göndermişti. 
Ayrıca havadan fotoğraf alma

ğa mahsus İstanbul belediyesin -
de bulunan bazı aletler de Bursa
ya gönderilmiştir. 

Fakat bu aletler k8fi gelmedi • 
ğinden Almanyada yeniden alet 
getirilmesi icab etmiştir. 

Bu iş Alman fabrikalarından 

Zaise verilmiştir. 

Bilıihare tayyare ile havadan 
Bursa şehrinin haritası çıkarıla

rak imar hareketlerine geçilecek
tir. 

Dığer taraftan ayni usul ile mü
teaddid şehirlerimizin de hava -• 
dan tayyare ile fotoğrafları alı -
nacaktır. 

Umumi 
Müfettişlikler 

Yerin e 
Umumi Vali:ikler 
Layihası Hazırlandı 
Dahıliye Vekaleti umumi mü

fettişliklerin ı,:nıne kaim olmak 
üzere 17 umumi v.ııilık ihdası hak
kında yeni bır kanıır. layihası ha
zırlanmı-?tır. 

Liıyiha p•k }'Hkmd~ \'ekiller He
yetine verilecektir. 

(. 

Çocuk Haftası 
Milli Şefin Çocukları 
Dün Bir Çay Ziyafeti 

Verdiler 
Çocuk hafta•ının t' ıncı günü 

münasebetil<ı dün MilF Şefimizin 
oğulları Önv•r lnönü, Erdal İnönü ı 
ve Özden İnönü tarafından Halke-

1 

vindc mekt('b çocu'<l~rına bir çay 
ziyafeti verilmtştir. 

Bayan İnönünün Jriiçük mısafir
!erle bizzat aliıkadar olduğu bu çay 
ziyafeti çok neş'eli gcçm~tir. 

--.-... 
Balık Kooperatifi 

İklısad Veka1eti. bauk işini or
ganize etmcge kara:· vermiştir. 

Bu maksadla bır balık kooperatifi 
tesisi mutas:ıvverd ir. Kooperatif. 
bütün balıkçıların d" iştirak et -
tiği bır ishhlak kooperatifi ola -
caktır. 

Endülüsun parlak bir istikbali 
vardı. Kimbllir? Belki de Selim 
Endülüsde büyük bir kumandan 
olarak kalacaktı. O, bu ihtimali 
de düşünmemiş değlldi. Fakat, 
Selim'in bu unvan peşinde koş
tuğu da yoktu. Onun, kafasında 
yer tutan bir tek arzusu vardı: 

Tarık'la birlikte garbe sarkmak.. 
Ve keskin kılıcını, müslümanlığı 

istihfafla karşılıyan garb ülkele
rinde sallamak. 

• • 
Üçüncü Kısım 
Şamda Halifenin 

Sarayında 
Bir Düğün .. 

Suayın bahçesinde yanan bin
lerce meş'a!elcrden birinın altın
da iki cariye baııbaşa vermiş, ya-

- - - - --~- ..r=-=-c--,,_ -- ....,,.....,,-

1 Gazetelere Göre Vaziyet 1 MOşteri 
Avlı yan 
Kızlar 

CUMHURiYET, 

Hitler'in nutkunu tahlil eden 
Nadır Nadi, Führere göre umu -
mi bır konferansa lüzum hasıl ol
madığını, Almanyanın devleıt~er 

arasında iki taraflı anla~malar ya
pıldığı takdirde sulhun daha çok 
esaslı olarak lemin edileceği ka· 
naatinde bulunduğunu ve küçük 
devleletrin her birine ayrı ayn 
teminat vermeğe hazır olduğu -
nun anlaşıldığını kaydetmekte 
ve nutku mesajın mabadi teüıkki 
ettikten sonra: 

c- Ruzvelt'in mesajından son
ra ümidleri sönmüş addetmekte 
hata etmiş olmuyoruz. Dünyanın 
hali eskisi gibi yine karışıktır• 

demektedir. 

TAN: 

•Hltler'in nutku• isimli bugün
kü başmakalesınde Zekeriya Sert
el Alman devlet reisinin dün söy
lediğı büyük nutku tahlil etmek
te ve mumaileyhin bütün dava -
!arı sulhen halliçin Ruzvelt'e bir 
imkAn verdiğini kaydederek: 
•- Belkl: bu imkan yeni müza

kerelere yol açacak ve harb ihti
malını bir müddet daha uzata -
caktrr. 

Hitler'in dünkü nutkunda in -
şanlık için yegane ümid noktası 
buradadır!• demektedir. 

VAKİT: 

Asım Us •Yugoslavyanın vazi
yeti- başlıklı bugünkü başmaka-

KISA POLiS 
HABERLER; 

* Kaoımpaşada Arda caddesin

de oturan Orhan adında bir ço -
cuk ayni caddede bir arsada ağzı 

kapalı bir kuyunun kapağile oy
narken kuyuya düşmüştür. Bay

gın bir halde kuyudan çıkarılan 

Oı·han hastahaneye kaldınlarak 

tedavı altına alınmıştır. 

* Şehremininde otw·an Ah -
med oğlu Osman Nuri Bozdoğan 

kemeri iızerinden geçerken dü -
şerek bacü{pndan Ye ba,ından 

yaralanm1~tır. 

+' Toko adıııda bir kasab çıra
ğı ' lımhanede Pertev apartıma

nındakı müı;terilerine et götür -
mekle iken merdivenden düşerek 
yaralanmıştır. 

* Fenerde İııcebel sokağında 

oturan Mehmedin 12 yaşındaki 
oğlu Sabri evde kum;c bulunma

dığı bır sırada ekmek alma:: '.çin 
pcncere:iPn t-\•e girmek isterken 
düşen:·k yaralanm~tır. 

* Kasımpaşada Arabacılar so
kağında oturan Nefıse adında bir 

bayan ilrınci kat ~nceresine ça
ma~ırltırı asarken mü\•azencsini 
ka)'bt>detek düşmıi.ı ve muhtelif 

yerlerınden yaralannııştrr. 

* Anf adında bırinin ıdare.-;lıı
deki 1051 m.maralı huı;usi otomo
bıl Zincırlikuyuda bisiklet'e geç
mekte olan Sotiri adında hır gPn
ce çarparak yarnla:ı 1ştır. 

* Sam•lyada ot< ran Mehmed 

Nedim adında birir.:n evinde ye
mek p!;jırmek ıçin yakılan gazo

cağından yangın çıkmış ıse de sön
dürülmüştür. 

vaş ya\·a~ konuşuyordu: 

- Elhiırisin Endülüsten halı -
feye gönderdiği yeni hediyeyi gö
dün mü! 

- Hayır göremedim... Güzel ., nu. 
- Çırkin denmez. Sen ondan 

yüz kat daha güze!s•r,! 

- O halde neden göndermiş o 
kadar uzak yerden bu kadını Şa
ma!. 

- Kım bılir? Elbette bizim bil
mediğimiz bir meziyeti vardır. 

- İspanyol kadınları güzel rak
sederler. Belki bu da İspanyada 
meşhur bir rakkasadır . 

- Geldi geleli raksettiğini gö -
ren yok. Ağrr başlı bir kıza ben
ziyor. 

- E!Jıii.ris, Endülüsten halifeye 
gönderecek, başka bir hediye bu
lamamış mı! 

- Kırk deve yükü hediye gel
di. KırK tane de esir cariye. 

lesinde bir taraftan Belgrad hu -
kümetinin Roma - Berlin mihve -
rine iltıhak ettiğine ve diğer ta 
raftan Balkan antantı ile olan mü
nasebetlerinin eskisi gibı sadika
ne devam edeceğine dair çıkarı -
lan hab~rleri kaydederek bu su
retle zihin!erde bir tereddüdün 
uyandığını beyan etmektedir. 

Pastahane ve Mahalle
biciler de Kontrol Altı

na Alınacak 
Mumaileyh bundan sonr~ her 

iki ihtimalin zarar ve faydalarını 
tahlil ederek Yugoslavyanın Bal
kan antantından ıayrılmasının 

kendisi için tehlikeli olduğunu 

söylemektedir. 

İKDAM: 

Baş makalesi yoktur. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın; Berlin
den gönderdiği •Balkanlar harbi• 
isimli bugünkü başmakalesinde: 
·Balkanlarda cereyan eden mu • 
harebeyi kim kazanıyor?. diye 
başlamakta ve buna şu cevabı ver
mektedir: 

•- Totaliter devletler hudud
ları içinde bulunduğum için oku
duğum havadislere bakılırsa de
mokrat devk• '-r, partiyi tama 
men kaybelrr:t rııişlerse de kay -
betmek üzeredirler!. 

Fikrimizce totaliter devletler 
partiyi henüz tamamile kaybet -
memişierdir. Fakat yakın bir za
manda kııvvetli bir mukabil ta -
arruza geçmezlerse geç kalmış o
lacaklard •r! • 

Ha tavda 
Türk 

Sigortası 
Memıekelimızle kardeş Hatay 

arasında her türlü ticari münase
betler günden güne büyük bir 
hızla inkışaf ettiği gibi milli mü
esseselerımiz de Hatayda yeni ye
ni iş imkanları bulmaktadırlar. 

Bu, cümleden olmak üzere milli 
sigorta şirketlerimiz de Halayda 
çok büv;\k bir rağbet görmü ·ler

dir. 

Zabıta memurları gizli fuhuşla 
sıkı bir sLLrete müc3dele »tm~k 
tedirler. 
Beyoğlunda geç vakitlerde pas

tahane, mahallebıci, bira -
hane ve saıre gi.bi yerlerde şüp
heli kadın ve genç kızların otu -
rarak müşteri avlamasına da mey
dan verilmemesi için aynca çalı
şılmaktadır. 

Bu mücadele cıinılesinden ola
rak dün Topkapıda genç kızları 

fuhşa teşvik e<\Pn Şefika isır.inde 
bir kadınla Mes'ud ve Hüsni< is
minde iki kişi yakalanmış ve 1 in· 
el sorgu hakimliğinde yapılan is
ticvablarını müteakib tevkil o
lunmuşlardır. 

Güreşçilerimiz 
ikinci Ge diler 
Milli güreş takıırınıız dün Oslo

da yap.lan son gürPŞ karşılaşmala
rında d~ parlak netiC<'ler almış -

!ardır. 

Ezciınıle yaşa•· rak;bine tUJla 
galib geler~k i!<in~i. Mustafa da 
İtalyan p<>hlivanın• mRğlüb ede
rek ikiııci olmuşlı.rd.r. 

Çoban Mehnıed ~~~ Estonyalı 
K.otkas' i tuş'a ma~lüb olmuştur. 

- ,, 

Maliye Vekili 
Şehrimizde 

Malıye Vckılı. F•ıa<.\ Ağral' bu
gün muhtelıt tı~nl • ;ehrimize gel

miştir. 

Vekili gdıren tren h.ayseri isti -
kamelir.de i'<en rotar yapmış ve 
Ankar•ya 3 <aatlik bır leahhurla 
21,50 d . gelmiştır 

Malıy~ Vekili pazarıtsi veya sa
lı günü Ankaraya donecektir. 

-· •·-
Antakya, Kırıkhan, Reyhanıye 

ve İskenderunda kısa bir zaman 
içinde yüzlerce •hayal• ve • harik• 
sigortası yapılmıştır. 

Bu rağbet ve ilimad üzerine 
milli sigorta şirketlerimiz Halay
da mümessillikler tesis etmişler 
ve ayrıca İstanbuldan sigorta mü
fettişleri de göndermişlerdir. 

İzmit Müddeiumumiliği 
Gazeteleri Dava 

Etmemiş 

----
Canlı Manken Sergisi 

Yarın Açılıyor 
Ak~am kız san'at mekteblerinin 

Tıirkıyede ilk Jefa o1mak üzere 
'bir canlı manken usulü ihdas et -
tiklerini yazmıştık. 

İlk sergi yarınki P' zar giınü 14 
de Akpm k;z san'at mektebinde 
açılacaktır. 

Kapılar 13 de kanar.acaktı:. ---
Staje Gönd~rilen 

Hakimler 
Adliye Vekaleti tarafından staj 

İzmitteki mli~.takıl rssamlar ser· 
gi.ı;inde teşhıri men olunan 6 tablo 
hiıdise,i üzerıne Ar\l'~e Vekaleti 
gibi D.Jlilıye ve Maar>f Vekalet
leri de izmitleki nlii.kadarlardan 
izahat ~temi~lerdir. 

Dı;::er taraftar İzmıt müddeiu -
n1um1 1 igırıın gazeteler aleyhıne da
va açtığınm ıio~ru olmadığı anla
şılmı-tır. 

--O-

Neşriyat Kongresi 
Mürahhasları Gidiyor 

Ankarada açılacak o!an neşri • 
yat koııgresıne ıştirak etmek üze
re şehı ımi7. 'leşriyat ı'lüesseseleri 
namına gidecek ola!! murahhaslar 
heyeti, bu ak~am hareket edecek-
!erdir. Kongre, bir mayısta Anka-

içın Avrupaya gör>dcı .len hakim- ra Halke,~nde ın'ikad edecektir. 
!erimiz peyderpey dönmektedirler.j-----------....----1 
Bu kere İzmır ticaret muhakemesi! ve Fevzı Uslu da Brük>elden dön
azasından İr.zet Aker Londradan müşlerdir. 

- Ötekilerden neden bahset -
miyorsun? 

- Maryana'yı halife çok beğen
mG;. 

- O halde bu icadın bizden çok 
güzel olmalı. Mademki kırk cari
yenin içinden halife onu beğen • 
miş .. 

- Ben bir güzellik göremedim. 
- Sen zaten güzellikten anla -

mazsın ki ... Hab>beyi de çirkindir 
demiştin. Günün birinde onu gör
diim: ·İşte, Selimin karısı budLLr!• 
dediler. 

- Güzel mi buldun Habibeyi?. 
- Güzel demek de laf mı?!. Biz 

onun yanıııda, ayın etrafındaki 

sönük yıldızlara benzeriz. 
- Habibe, Lübnanda eşi ol -

mıyan bir kadındır. Diyorlar. Onu 
bir tarafa bırakalım şimdi. Mar- ı 

yanayı acaba halife neden be -
ğendi? 

Etrafta dolaşan davetlilerin gil
rültülü konıı§ınaları, iki cariye-

nin lafıııı yarıd~ bır~ktı. 
Haliferun davetlileri sarayın 

bahçesinde yapılan eğlenceleri ve 
güreşleri seyrediyorlardı. 

Halife Abdülmelik sarayın ta -
raçasında otLLrmuş, bahçeye ba
kıyordıı. 

O gece halifenin yeğeni evleni
yordu. Endülüoten EllıArisin gön
derdiği hedıyeler tam vaktinde 
gelmişti. Abdülmelik bu hediye
lerden bir kısmını kumandanlara, 
zabitlere ve yakından sevdiği kim
selere dağıtıyor, brr kumıını da 
hazinede saklıyordu. 

Abdülmelik kadın ve sefahat 
düşkünü bir erkek değildi. O, 
Mekkede uzun müddet medrese· 
!erde der& vermiş ve tetebbüden 
zevk alınış bir hükümdardı. Hila
fet makamına oturduğu günden
beri de ıstiliidan istilaya koşuyor, 
islam memalıltini genişletmeğe ça
lışıyordu. 

(Devamı var) 

' 
İngilterenin Azıt1:ıı 
'fnan: AJun..ı ~üluıi .ı;;S~ 

Çemberlayn hükumetı, ıl-
tereddütten sonra nihayet f!lııı 
buri askerlik usulünün tatbı ~ 
çin parlamentoya bir kanun ti 
yihası verdi ve bu kanun de 

kabul edildi. rııt' 
Bu kanuna göre, üç sınıf . (! 

bLLri askerliğe tabi olacaJctır· , 
dokuz, yirmi ve yirmi bir ~ 
rındaki İngiliz gençleri. çe l 
!aynin beyanatına göre, bU• ı> 
bin askerin silıi.h altına aıın7 :f 
temin edecektir. Filhakika ,d 
terenın son aylar içinde /'.' 
kıt'asında girışliği taahhütler~~ 
şısında bu, kAfi değildir. lng 
renin en aşağı, bir milyon kU;~ 
olmalıdır. Fakat bu, bir baŞ 8 

gıçtır. ~e üç sınıfa teşmil ~:! 
mecburı askerlığın tedrıcen ~ 

sınıflara da teşmili beklcnıra 
günkü nüfusuna göre ıng idil 
yüz fırka asker çıkarabilm•1 

Hükümet tarafıııdan verilen 
karar muhalıf partilerin ır.U 
vemetıne maruz kalmıştır.· ili 
bekleniyordu ve esasen hok 

Partisi hatta hükümet erk3l11 ~~ 
ede~· 

sında da buna muhalefet 
vardır. İngilterede coğraf)'8 6 
ziyetinin ve iktısadi şartları~ 
ğurduğu bazı an'aneler vard~ 
İngiliz Milletı bunlara biref.) 
heb gibi sarılmı~alrdır. tngılıf., 
bunlardan kolay kolay ayrılB ~· 
lar. Serbest ticaret bunlarııı 
risı ıdi. 184 senesinden soıır~ 
sene İngiltere serbest ticaret 
!ünü tatbik etmi;; ve buna bır 
gibi sarılmıştı. Halbuki 1ıaJ;ik; 
İngilız iktısadi şartlarına ıı5 
gelen bir sıstemden başJ.:a bır ~ 
değildi. Yeni iktısadi şartları~ 

1 
yıkile nihayet Iııgilizler, bCl 1 • 1ııt 
sene evvel, se"best ticaret: 

'k lılar. Fakat bırakırken bü,· 0 

duydular. · ıJ 

Mt'Cburi askerlığin tatbı1' 
memesi de İngilterenin coğı 1 
vazıyetinden doğmuş bir sıı 
idi. Fakat İngilizler bunu der~ 
rası ve hürriyet fikirlerile .'ı J! 
tırdılar. Hakikatte mecbur~ 
kertik demokrasrıin kend ~ 
Çünkü hangi sınıf ve tab8 

mensup olursa olsun, sec\•e1 .. 1 
seviye farkı gözetmeksizin, ııu 
memleket gençlerini ayni vaıil 
davet etmektedir. İngiltere, d~ 
altı sene evvel, büyük tered 
fakat hadiselerin tazyiki alil 
ticaret eerlfostini bıcaktısı ". 
bugün de başka şartların tatl 
altında medburi askerliği le' 
et'1!ektedir. Fakat İnı;ilizlerİr. 
vesile ile de acı duyduklarıoa' 
he. yoktLLr. . 1 

Ingilterede mecbuu asıc•r1'' 
kabulü, herşeyden evvel, 1ı 6 
milletinin, otoriter devletler ıı/ 
nünde ricat etmemek noktası 
kı azmini göstermektedir. ıı4 

İngiltere ve etrafına topl ~ 
devletler, sulh taraftarı oidU ıı 
rı için de sulh sağlamlaşın•~ 
dır. Almanyanın ve İtaJyaııııı. 
karara ehemmiyet vermeı 
görünmelerine bakmamalıdır· , 

kikat şud~r ki, İngilteren'.111;;ı 
ci sınıf bır kara kuvvetı. 0 cı 
belirmesi bu devletler içııı 

bir endişe me-.•zuu olacakll\ıı 
mantarın bir defa daha yaıı'.~ 
!arı anlaşıldı. Bu, Alınan fiil~· 
nin mukadderatını idare ede 11 
rin birkaç ay içinde düştüııl~, 
kinci hata oluyor. Biriııcı / 
İngilterenin şark için harbe 

1
, 

mek istemiyeceğine inaıuııeJ' 1 
giltere, Polonyaya, Roman)'8y

1 
Yunanistana karşı taahhütler ..ı 

·cıı. 
rişinceye kadar A!mart harı 
buna inanmakta devam el~ 
İngiltere şark için harbe gır 
karar verdiğini anlatınca. ııu ıl' 
fa İngilterenin kara ku"~eıl 
olmadığına ve mecburi a.S I 
usulü tatbik edilemiyeceği1'~ 
re, istese de harb yapma.ğa ıııf 
tedir olmıyacağı söylendı. /1

11
J 

,dedet adamlarının bu no\,,ı 
da yanıldıkları görülüyor. p. r' 
yanın Anglosakson milletıcrı~ 
lamamakta ısrar etmesi baıl ., 
man milleti için ağır pab8\1ı 
olmuştur. İngilızler, ha~~ fi 
çok ağlr harekete geçen bı e~ 

, ar 
!ettirler. Fakat bir defa ·1 . ıt'I 
geçtikten sonra, giriştiklerı rl" 
büsü b•şşrıncaya kadar dtı 
!ar. 



1

Güniin Meselesi: 

B lediyenin Tahsil 
i leri için Yeni 

edbirleri 
Tahsil ve Tahakkuk Memurları
nın Kursdan Geçirilmeleri 

muvafık Görüldü 

l •tıuıbulda yapılacıık idari 
ıa.lahatm mühim bir kıa • 
llluıa haziranda başlana • 

<akı.,.. 

d. 811 ıney anda bilhassa be~ 

l 
'Ye ınuhasebe ve tahsil şube

er· llıde esaslı ıslahat yapılacak
lll, 

de 'f a.pılaJı tetkikler netkeslıa • 
• .bır kısım belediye şubele • 

l'iıııa bina, buhru, tmızifat ve 
1~viriye verıP ve resimlerine 
lid bahyanm devirlerini bile 
~8Ptnadıkları, belediyeye olan 
~rçlarını vemıedikleri için ha-

~ıı Yapılnıası !hını gelen mü· 
dlefler hakim.da •icnı• b • 

•aıı lllmadıkları, tahaklmk ki
lıd!arı ve evrakı milsbitesinin 

masa gözlerine atılıp unutul

duh, bilhaua :rol, levha, ilan 
ve tente siper verp ve resim
leri bııkayasllllll hemea hiç 

tahsil olunmadığı ıPbi hattiı 

bunlara aid müfredatın tüsiJ. 

darlara bile verilmediği cörül

-~ür. 
Belediye reisl\il; bu vaziye

tin düzeltilmesi için icab eden 

31eni talimatnameleri haz:ı.rla

m19 olmakla beraber; tahsil ve 
tahakkak şubelerinqeki me • 

murlarm mesleki bilgilerini ar
tırmalı: ii&ere bütün memurla
n kunta. geçirme tedbiriıWı 
de tok fayda vereceği kanaa • 
tindedlr. 

Kira Konturatları 
Kontrol Edilecek 

l<onturatsız Kiracılarla Mal Sahiplerinin 
Tekid Edildi Mahkemeye Verilmeleri 

Bu suretle Belediyeye temin e-

dilen kontrat resminin de arta -

cağı zannedilmektedir. 

Ezcümle bu sene şehrimizde ya-

Y apılan bütün takiblere ve 
kontrollara rağmen kon

~ . turat mecburiyetine muh • 

ı.,:~ Y~rlerde. =~tür~ riayet o-
~ gor uş • 

h l3u ınünasebetle BelediJ1! reisliği pılan bütün kontruratlardan Bele
n er semtte kontumt yoklama!&rı
• uı tar.aın~ usulile yapılarak mu
)~enf!$1;. .hıçbir ev, apa1'tunan ve
t duk:kan bırakılmam- w k.an
r~raısız kiracılarla mal sahıble • 
01.ııın muhakemeye verilmelerini 
• Üd.irıniştir. 

Birbirine 
İki 

Zıd 

diye 136 bin 370 lira bir resim lı:a· 

zanmıştır. 

Şiddetlendirilecek takiblerle bu 
1 

miktarın 939 senesinde 10 bin lira 

artacağı kuvvetle tahmin olwo • 

maktadır. 

Pazar Yerleri 
ve Alınan 

Resim l ahlil Raporu 
Yağcı Refailin Beratına'! Buralardaki Belediye 

Karar Verildi 'Memurlan Çoğaltılacak 
!sın~ ya,t utan Re!ail 
.... •nde birinden nümune alan 
<>eıed' y ıye zabıtası memurları bu 

Şebriıı muhtelif verlerinde lı:u· 
rulan pıwır yerlerin1 işgal eden 

seyyar esnaftan hı>r seferinde as
gari 5 kuruş pazar 1t.-Smi ahr.mıık

tadır. 

Son 211manlarda b~zı pazar yer

1-w;a 
Adsız Olsa Ne Çıkar?. 

W 
ıllardır herkesiıl bildiği bir 
müessese vadır: İsmi ev • 
velce Dariilôceze id.i. Sonra 

bu ad türkçeleştirildi. •Düşkünler 
evi• yapıldı. Şimdi, bu isim de 

beğenilmiyor. Şehir meclisi bu 
meseleyi konuştu. Fakat, bir ka

rar veremedi Bu mües•eseye bir 
ad takması için, mesele, Şehir 

medisi mülkiye encümenine ha· 
vale edilmiş .. 

Mülkiye encümeninin, böyle bir 
mevzuda belki salahiyeti vardır. 

Fakat, ihtisası da var mıdır, bil
miyoruz. 

Mesele isimde değil, cisimdedir. 

Muhııkltak ki bu müessese geniş
letilmeli, ıslah edilmelidir. İsterse, 

hlç ismi olmasuı. Adsa oha ne 
çıkar?. 

BURHAN CEVAD 

Rüşvet 
Alaıı 

Polisler 
BirPolis DahaMahkeme 
Kar arile Tevkif Edildi 

Evvelki gün rüşvet alırken ya· 
kalanan ve adliyeye wrilere.k tev· 

kif olunan ild polis memurundan 
sonra; dün de bir polıs memuru 
ayni suçla y'ikalaıımışhr. 

Köprü pcılis meml!darından Sab
ri; karı~ile kavga ed~r Vangel İS· 

minde birinin evrakını yok etmek 
vadile 10 liraya uyuşrımş, fakat 
Vangel vaziyet i alakadarlara ha

ber vermiştir. Bunun üzerine cür· 
mü mcşhud teSblt olunmuştur. 

7 inci sorgu daires ir,e verilen 
Sabri; bir cürü:n hrn:; ka'l'Şlsında 1 
kaldığını söylemiŞ!'e .de tevkif o
lunmuştur . 

iki Hırsız Yakayı 
Ele Yerdi 

Birkaç gün evvel Lak!ide otu· 

ran Fikriyenin Fa,·hı'e oturan 
Kamiyenin, Ayasofyada Tayyarın · 

ve Kumkapıda posta ınemurların
çlan Oğuzun evlerine g'ı en meç -
bul hırsızlar luy.metli .mücevhe
rat, gramofon ve saire çalarak .kaç

mışlardı. Zabıtaca vap· lan tahki
kat neticesinde bu bır.ızlıklana 

Balatta Molla aşkı m~h,J.Jesinde 
oturan İbrahim ile arkadaşı Tanaş 
tarafından yapıldığı ıudl edilmiş 

/~ Belediye kimyahaneıiliıde tah

~ ettirmişlerdir. Neticede yağm 
!; ~Uk ol<iuğu anlaşılmq ve Refail 
~nahmed sulh birinci ceza leri çok kalabalık olr.ınkta ve mev- ve dün her ikisi de ~ ı.kalanarak 

adliyeye teslim edil!'l·~ 1erdir. Bwı 

ların çaldıkları e~yal•r da mey -

dana çıkarılarak -saa'hleriııe tes
lim edilmiştir. 

eın(Sine veri.lmi:;;tlr. 

~:efau mahkemede yağının halis 
, 11!lUnu iddia etni'"'İT. Bunun ü-•er· ..,. 
eı •ne mahkeme, mevzuubahs ya-

tıhııı adl. ide tahlil ettirmiştir. 
dtalt.at bu sefer; ya/tın halis ol -
ğu görülmüştür; Bu variyet kar

~da m~hkeme Beledıye kim • 
~ aneısırun raporunu nazarı iti

etr a alınamrş ve yağcıyı beraet 
'--trıiştir 

ROMAN: 4 

lık Üç T efrikamızın 
Hülasası 

(~ Ja.:uıt bir mahalle la,. 

~tT. Fakat bu kı."'l himaye e -
~ biT papaza dA!Uiletile Mo -

am LagaTd'ın şatll3Una girmiş. 

~~liği, """""' ·~ l:etıdmni eti• 
ı ~ 'Ve ~ato 'Saf> ıbinin hmu.rl 
'lıtııetine ginııişn. 'Bu §atada 

~k · 1( lcnbul rerim !eri yapılır
"'·] 

tl}aıı.et salonlara girip çıkar ve 
..,ı;: hbıınetçılerle m!safirler ara· 
,_ a irtiba±.ı 1.t'mın euerdi. Hatta 
~usar· ı 
lıı il' er kend.sile Uı•felerde bu· 
dıı';:lıır, gulu rlerdi. Koket ol· 
~ kı.da.r masum tavırları ker· 
ilet ıı ~~ gidiyordu. Fakat Ja
lı.e..:U hı.ittin ~uftluğuna rağmen. 
~ iltifatta bulunan erlıelo-

sim münasel:ıetile bur~lara gelen 
eGnafın adedi de çok ziyadeleş • 
miş bulunmaktadır . Bu mün~ • 

betle Belediye reisliği pazar yer
lerinde kontrol yap~n memur • 
larla pazar resmini tr.hsil eden 
memurların aaedini ~rttırmağa 

karar vermiştir 

Diğeı. taraftarı pawr y.erlerini 
zııgal eden csnaftaıı aiınmaSJ ıa . 
zım gelen paranın tahsili için bun· 

lerin hiçbirine yüz vetmiyordu. 
Fakat Janrt, sonrc<lan, Onbe • 

şinci Lüi'n•n saraywda, herkesin 
gıpta edece~i bir mevkie geçince, 
saray kadınlan arasındaki dediko
dular almış yürümüştü. 

Hemen bütün kadınlar Janetten 
ba.tısC'dcrlerken: 

- Aman ne kaba )ız! Bu zıp
çıktı ncrden aramıza geldi'! Sa • 
raya gfren 'bir kızın azıC'lk da ter

biyesı olmat1! Diye tezvirata baş
lamışlardı. Halbnlı:i :)m:ın, uztıll 

.müddet Madam La~d'ın :şato • 
ıarıda tı:alm:ş ol:n but.im bu ten
.k.idlerı çürütecek k&!i bir ceva;b 
teşkil ediyord . 

Madam Lagard'ın j>ilw.unda bil· 
bassa Marmo.ntel isminde ,.Jşman
ca bir tat J an etle ı;ok alakadar o
luyordu. Bıı adam §ıir ve nesir 
meraklısı idi. YaZ<l!klanru kim • 
seye dinletemediği için, zavalh Ja· 
neti k.ıırşısma alır, §lirlerini zorla 

!arın s.kı bir s~rette taldb olun • 

ması da memuriara b'ldirilmişiir. 
Bu takibler neticesinde paur 

yerlerini işgalden ypru Belediye · 
bütçesine 30 bi'l lira varidat temin 
edileceği tahmin olunmaktadır. 

Çevıren: 

ona dinletirdi. Zavallı kız, bu it 
kenced~n bir türlü kendisini kur
taramazdı. Did~ro da §a!<ıya ge
len misafirler arasında bulunu -
yordu. 

Artık ptoda kü~i.:.k Janete il
tüat eden.ler çoğaln:ışıı. Mesela 
bunlarlll :içinde Duv~I ismnide bi· 
risı vardır k• bir gün: 

- Matmazel, b~na böyle balı:· 

mayınız, yoksa siti kollanmıa a
rasına alır, ölünciye kadar bı • 
rakmam, demi§ti. 

Janct, bu kadar açık sözleri işi
tince, düşünceli b;r ta"1ı'la yecie
den 'kalkmıştı. Duv:ıl ısrar edi -
yordu: 

• Si POL 1 
Ve-.. Mahkemeler 

Elbisemi 
Geri Ver 
Yoksa ... 

Kendi . 
Malı 
Gibi .. 

Eski Metresini Ölümle Tuğlaları Alıp Sattığını 
Tehdit Eden Adam Mahkemedesaklamıyor 

G 
enç kadın, dö•düncü ceza 
hiik..imine y-3lvannağa ~ 
ladı: 

- Rica ederim bay hakim, beni 
bu adamla evlendirrne;vin! İste • 
miyorum, sevmiyorum bu adamı!. 
Bu kadar yıl beraber oturduk, be
raber yaşadık am!l"a, artık b>k· 
tım, u:;.ındım, soğl!dum ondan ... 
Şimdi ben Mustafavı sevıyorum 

ve onunla evlı-nmek .stıyarum. 
Hakim gülüınsiyerek 

- Hiç ütülme kıztm, dedi. Seni 
Dursun ile evlendirmeğe icbar e· 
den yok. Dilediğin <damla, arzu 
ettiğin crkf>kle evlenebilirsin, biz 
buna karışmayız .. 

Kadın müteşekkir nazarlarla 
hakime baktı: 

- Hay Allah sizrllcn razı olsun 
beyim! 

Reis Fani Soruç, h~ bir müı:l
det evrakı tetkk eı tikter. sur.ra 
davB<!l kadına döndi:.: 

- Anlat bak.ayım, Bayan lbtı

ce, dedi. bu bfıdise r.o!'l! oldu? 

- Dursuııla dört a;v evveline 
.kadar beraber oturuyorduk. Ve 
kan koca gıbi yaşı~-orduk. Fakat 
bir gün onun baska bir kadınla 
münas~bette bıılunc!u~unu öğren

dim. Onu evimden koğdum ve bir ı 

daha gclme.mesini s5:ıledim. 
Dün akşam evimde Mustafa ile 

karşı karşıya oturll"uş, tatlı tatlı 

konuşuyorduk. O sırada kapı ça
lmılı, Dursun geldi. Onu içeri al

mak istemedim. Dursun kaşla • 
rıru çatarak: 

- Bı;rası benim ev:mdir. sen de 
benim karımsın! dedi. Ben de: j 

- Hayır, dedim. Burası senin , 

evin değil, benim evim. Sonra ben 
senin karın değil, metresinim! Fa
kat şimdi Mustafayı seviyorum. 
artık seni istemiyorum, git evim
den! 

Dursun: 

- Madem.ki beni E'V1! kabul et
miyorsun, o hald~ elbisderimi, ça
maşırlarımı ve•, dedi. 

Onu, dört ay evvel evımden koğ· 
puğum zaman, bütün eşyasını ver
m~tim. Ke::ıdis:ine: 

- Sana aid evimde hiçbir fl!Y 
yok, dedim ve kapıyı yüzüne ka., 
padım. Dursun b3ğırmağa ba;ı • 

!adı: 

- Eşyanu V'7', yoksa seni öldü
rürüın! 

O SJrada bf:kc;iler peldiler ve onu 
yakalıydl'ak karakol~ götürdüler.• 

Dur:;un suçunu inkiır etti. 

Dursundan sonra h<'k~i Tahir, 
Haydar ve :Mehmed K..·rd sorguya 
çekilciHer ve her ü,ü de mazmı-

- Kızım, neden ba.'la bu kadar 

itimadsızlık gösterıyorsunuz? Sizi 
görünce, içimde Bir ~aadet duyu

yorum. Bu zE'vki b~ııa verdiğinize 
pişman mısınız? 

J'anet şu cevabı vo.nr>i~ti: 

- Hayır, öyle diişünmuycrum. 

Namıı.;;lıı bir hatıra ,ıe iktifa et • 

miy~ğıniıo:den korlruyorum.. 

Öteki, zamanın kibar usullerine 
tevfikan kızın elini öptü. 

- İşin içine pişD"anlık karış • 
mayan hatıralar iyidır, dedi. Kal
bim sizindir matmazel, ondan biç 

fiipl:ıe <!tme)'İniz. Size karşı olan 
mubabbet.iroin de dosi&M budud 

ftv
1 

ehmed isminde bir şahsa aid 
1 .,.. olan G u.lhane fırınından 

15CO e alan a!Eş tuğlasını 

çalarak. bunları d;;kmecilere sa -
tan tanınmış erobı~ılerden Osman 
ile suç ortağı N ehm<'dın mııhake
mcsıne dün bır· nct sulh eczada ba
kıldı. 

Osman. suı;ur.u ikrar etti ve de
diki: 
•- Ç;ıltl ,....m tuğlalıır, Güliıaııe 

fırının önü'lde bubnvyordu ve o
radan gelıp gpçcnJer, istedikleri 
kadar tıığla alıp göturiiyorlardı. 

Ben de üç h'1 kuruş kazanmak 
maksadile b;rkaç çuval tedarik. et· 
tim. bir araba tuttum. Tuğlaların 
bulunduğu yere ~ttlm, çuvalları 
doldurarak, ar1baya yüklettim. 
Sonra tuğlaları tare«ı 12,5 kuru~ 
lan birkaç dokr:ıeei.,·~ sattım .. 

Suçlu Osmandan ronra şahidler 
sorguy:ı ~udi. Bunlıırdan dök -
m«:i Haçikin diilr.lliınd:ı ça~·ş.ı.n 
Dimitri fU ifadeyi vucli: 

•- Geçenlerde. bır cumartesi 
günti iiğledP.11 sonra aükkinca yal
ruzdını. Ot;ınan geldı Elınde altı 

aded tuğla 7ardı. Bu01lan bana sat
mak istedi. BPn de tu" laya ihtiya
cımız olmadığını söyledim. Bunun 
üzerine Osman: 

- Brn hr.r zaman komşularını· 
za tuğla satarım. Bugün de bu 
tu ğlalJrı onlardan b ı rıne satmak 
için gctirmi~tiır.. Fak:ıt dükkan -
!arının kap !ı oldııeunıı görunce, 
sizin dükkana g :rd;m, Tuğlalar 
burada kahın, pazar•cti günü a
lır ve gene onlardarı birinto 
rım, dedi. 

Ben yine tuğlaların dükkanda 
kalma.ınıa müsaade etmek iste -
medim, takat Osman onları bı • 
rakarak gitti. Ben Jo:at'iyyen tuğ
laları ond3.n satın almadım.> 

Şahid Mihal ile nikra:n c.a Os· 
mandaıı, ~r biri üçer yüz tuğla 
satın aldıklarını :fa.kat bunların 

hrmızhk ııalı oldu~u bilmedik
lerini o;jyled;Jıl'r. 

Suçluların sa!:ııkalhrinın ı.orul

mMı için muhakeme mayısın al
tısına bırakıldı 

rıun Haticeyi ölümle tehdid ettti
ğini söylediler. 

Müddeiumumi, emme şahldle -
rinin ı!adekri ile Dıın-unun suçu
nu sabit görerek, ceza kanununun 
188 iıı.:i ıruıddesı.nin birinci fıkra
sına göre tecziyeı;ini L~tedi. 

Oun;uııun müdafa.; şahidlerinin 
de Çfl !:ınlarak di'llcnmeleri için 
muhakeme üç mayıo;a bırakıldı. 

MERMED HiCRET 

ları aşmıyac~ğına eroin olabilir • 
sin.iz. 

- O halde ben <le !Oze karşı iti.
madmn muhafaza fdeceğim. 

O zaman J an et, kendisine uza
tılan bir kadeh şarabı kabul et • 

mekten çekinmedi. }'akat yüzüne 
hafif bir pembelik gelmişti. İçinde, 
ıoöyle f~rahlık ver~r. bir hararet, 
tatb bir rehavet hlssetti. İçinden 
de şöyle düşünüyordu: 

- Şu Duval ne sevımlı çocuk! 
Genç kızlara karşı ne kibar mua· 
mele ediyor. J an et, o dakika, hatta 
delikanlı kendisini kollarının ara
sına bile alsa, yine ora karşı olan 
itimadı sarsılmıyaeah.tı. 
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Ta ebe 
için 
arş ar 

Halkten lstiyenlere de 
Meccanen Öğretilecek 
Maarıf Vekaletinin, mektebliler 

arasmda söylenilmek üzere bır 1 
şarkı müsabakası teıtib ettiği ma
lılmdur. Miis..,akaya iştirak ede- J 

ceklerin besteledikleri marşlar da 
dinlenecek, muvafık ı;örülürse ka· 
bul edilecektir. 

Vekalet, müras\b listeleri ka • 
bul ettikten sonra Halkevlerlne 
göndereceği birer tanwnle, hafta
nın muayyen saatlerinde halktan 
istiyenlere marşlar meccanen öğ
retilmesini bıldirecektir. 

Yerli olmazsa ecnebı ınarşlardan 
adapte suretHe isti!adı- edilmesi 
de lı:ararlaştırılmıştır. 

Tuz ve Gülyağı 
ihracatı Arhyor 

J aponyaya yapılan tuz ihracatı 
çok artmıştır. Yalnız son hafta 
içinde Çam~ltı tuzlasından 16 mil
yon 865,600 kile tuz Tokyoya gön
derilmiştir. 

Diğer ta:aftan gül yağ!arunıza 
karşı Alman pivasalaruıda büyük 
bir rağbet haş!amıştır. Yine son 
hafta içinde Berlin ye Fransaya 
mühim miktarda Gülyağı gönde

rilmişti:. 

Şık Hırsız 
Yakalandı 

V utuvar oflu Ltfilı: 

Birkaç gün evvel Caı şıda Bod
rum hanında Arabi! r!i Süleyma • 
nın dükkanına giren meçhul hır· 
sız birkaç kat elbise n saire ça
larak savuşmıış±u. 

Emniyet ikinci şu'-~ ıkinc:! kı· 

sım memurlıırı tarıtf.:.dan yapı • 
lan tahkikat netices nde bu hırsız
lığın faili Sartuvar "g'uLutiik a
dında biri olduğuru t<>tıit etmi~ 
ler ve dün kendiııİ!ıi ya.ltalıyarak 
adliyeye teslim et'lı: 0 .~: r:ır. 

, - ===-==:":-1 
Mevlidi Nebevi 

İstanbul Müftülüğünden: 
2 mayıs 939 salı giinü Reblül • 
evvel ayının on ik•sine müsadif 
olmakla önümüzc!ek• pazartesi 
günü akşa\nı (sal1 gecesi) Mev
lidi nebevi olduğu iliın olunur. 

İstanbul Müftisi 
F. Ülgener 

Şarabın böyle birdenbire alev· 
lendirdiği dostluk havası içinde, 
genç kızın başı ara •ıra Duval'ın 
omuzlarına yaslanıyordu. 

O gün, ertesi pazar beraber ye
mek yemek için söz:eştiler. Sen 
a..hri kenarındaki tP.nha lokanta· 
!ardan birine gidecek!ndi. 

O gün buluştular Kolkola gir • 
diler. Sen 'lehrinin kenarların • 
dan, her tarafı doldur::.n leylak • 
!arın ve güllerin kokusundan ge· 
çilmiyordu. Yuvalama yapmakla 
uğraşan kuşlar cıvıldıyarak bir 
ok gtbi gelip geçiyorlardı . 

Duval tanıdıJ<ı kam<·rıyeli mey
hanekrden birine gitmek tekli • 
findc bulundu. Fatat genç kız 
reddetti. ç;inkü tenhq bır yerde 
Duval'in kolları arasmcia kendisi
ni bırakıvermekten korkuyordu. 
Onun için, ormandaki lokanta · 
!ardan biri'le gıttileı \'r herkesin 
gözü önünde bir :-ıerP oturdular. 

Demokraside Vatan-
daşların Vazifeleri 

ütün demokrat memleket
i rde, valandnşlann devle
te kazşı olar. vnifelcri sa

yılırken, a\)ı.erlik vazifesi başta 

gelir. İngiltere de dün~·anın bü
yilk, sayıb devletlerinden biri o!· 
duğu halde, bagüue kadar, muh· 
telif sebcbler ve amillerin tesiri 
altında, ııskerlik hizmetini bir 
vatandaş vazifesi olarak kabul et
miyordu. 

İngUterenin, şimdi, mecburı as
kerlik usulünü lıabul ed'.şini , bu
günlhı siyasi hiutiselerlnden r yrı, 

bir içtimai mesele ol&rak da el~ 

almak mümkündür. İngiltcrede 
111ecburi askerlik laıbnl .edildi. de
mek, bu demokrat memlekette de, 
biltün dünyada olduğu gibi, va • 
tandaşlarıa devlete !:arşı ol n "a· 
zi!elerinden en ehemmiyetli · tat 
bik edilmeğc b~şlandı, demüıir 

İngiltcrede, bugüne kadar as • 
kerlik hizmetinin mecburi olma

yışı, d~er demokrat memleket • 
lerle bir müsavatsızlık husule gel· 
meslne aebeb oluyordu. Bôtıın ci
han demokra,ilerinde a•kerli hiz
meti, vatandaşın en mukaddes ,.e 
§Crelli bir vazifesi iken, ingilte -
redeki vatandaşların böyle bir hiz. 
metten afiedilmiş olmaları. dün~·a 
umumi efkinnda herhalde hoş 

görülmüyordu. 
İngiltere, mecbun a kerlii:i ka

bul etmekle, bugünün sulh cep • 
hesini takviye etmekle kalmıyor, 

'ayni zamanda, diğer bütün de • 
mokrat memleketlerin <lıı!ıa zi • 
yade empatlslni toplamış oluyor. 
Bu sempati, Britanya adalarında 
yaşıyan ve vatandaş sıfatını haiz 
insanların da, devlete kar ı as
kerlik hizmetini 1>ir vazife ola
rak yapmağa başlaır.alarından 

doğmaktadır. 

Bu hadise ise, yerytizünde, de
mokrui vatandaşlığı vasfını taşı· 
yan in.sanlar arasında, hayat şart
lan bakımından müııa"atı temin 
etmektedir. REŞAD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Sarayağası Caddesi 
Blrkao bnsa Ue alcbium• bir 

melılııbda denlllyer lıl: ı 
d'ener, Balal, Çarpmba. Fet

ht;ye. Draiman 8e81Uerl lt•J)•nın 

Edirne.kapı lram."VQ' J'olU ile :ana
vu••as•nı tem.ta edeD S&nY*iam 
mdd..ı, Dratm•ndaa Zlnolrlll<a· 1 
....,... lıadar mabdud bir -dır. 
Fabl ooll lfld<Ur. Ba yola par
ke ~esi için o elftrd& ola
ranlar 10-llO 1-a.lı bir mubala Ue 
23/l/9S9 larlblnde vl!i;Jele mb· 
......U ~lenll. Saym Vall bu 
mür.uıaall.a yakmdan allladar ol
ma lar ve hattı lnö. 701 hakkında 
letkllı.al yapılarak, cdlceıılıı ken
disine bDdirllmeslııl emretmişler · 

ııı. Mub&la U/1/939 - ve ın 
n_,. Ue f'allb U~tıaylıiuıa ve 
oradan da bafmıibencllsll~ havı.
le edllmlşll. 

O ıuun.a.ndanberf hili Mk1i~o • 
rac. Başmühendlslllı lellclkal > ap. 
ı, mı? Neticesini bildirdi mi? Bu 
qde rannl formaliteler~ ı;12.um 

olduiuna kani bulun.,.oru:ı. Fa ... 
kat ne-ticenin 1"ecikmesl bld üz -
mefe b .. ladL Alikadat Jmlall'· 

lann ltfr kere daha dlkkatJ .. rlnl 
celbetmenirl rlco ederiz.• 

= 
Duval inl-lsara uwamı;kla bera

ber, genç kızı korkııtr.ıamak için 
daha ileriye gitmedi. Başbdşa y<:

mek yediler. Janet, mümkün ol
duğu kadar sevimli gôrünmeğe ça

lıştL Fakat aşıkının ümidlerine ce 

saret verecek hiçbir hı-rekette bu· 

lunınadı. Duva 1 genç kızı tekraı 
şatoya götürduğü zaman, D~rin bir 
yeis içinde idi. 

Çünkü D-.ı,·al genç kızları ko • 

!ayca başta" çıkarm•kla ıftihar 

eden delikan!ıl..rdandı 'c ş.mdiye 

kadar da öyle olmuştu. Fakat Ja -

netin muka,·emetı k •şısında bi
raz da izzeti n<'fsinlı l:ırpalıındı

ğını h,ssooiyordu. S"'1dıyc kadar 
kibar s.nıfından bu kadar kadını 
elde ettiği halde, Jmttin böyle 

mukavemet gosterme~ine canı sı
kılıyor. hatt:ı biraz ca kızıyordu. 

(D<>ı•amı rar) 
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I_ Hiç Kimse Bo, Durmuyor 1 / JMeraklı Şeyleri 
a 

HIOK VE Fransada Bl·r Buçuk YELPAZE 

Çinliler :relpue:re çok ehemmi • 
ye& verirler. Hemen her ÇiDJlııln 

M l· ıyo n Asker Va r ;~~,:e~~ın,.:!=~=d.~~ı::h~.e:.~d~=~ 
&!mai nıevkllerJ anlaşılırdı. K.ırmw Garsondan AI Haberi 

Milli Müdafaa için On Beş Milyar 
Daha Temin Edildi 

Fransanın Müdafaa Planı 

/A
vrupa matbuatı Fr~n•anın 
katlandığı yeni fedaJ<.!r,ık
larla meşgul oluyor. Son 

zamanların hadiseleri, sulhun ge-
çirdiği tehlıke ihtimalleri Fra"sa-

Fransız askerleri bir teftiş esnasmd a 

yı bir takım fevkalade t2Joirler 
almağa mecbur etti. Silahlanma 
vergisi ol&rak yeni bır ve.gı kon
du. Ekmekten, sütten, ihracat eş
yasından. gazetelerden alına -

FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 1 
Beyoğ.u İstiklal Caddesinde Sakarya Sineması karşısında 

M OT OLA Göınle~ Ticaret~an3si 
Şimdiki dükkanının terki münasebetile 

ve Ticaret Odasının müsaadesile 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

YALNIZ BİR KAÇ GÜN İÇİN 
Bütün stoklarını elden çıkaracaktır. 

0;0 25 ila 45 hakiki tenzilat 
Satış bugün başlıyor. İstifade edinız. 

BLGÜN ...................... m:ııı:ı-=ıı--~ 
Nefis Şarkı ve Hafif musik, ile süslıi 

MELEK ZEVKLİ - İNCE ve ECLENCELİ BİR FİLM 
Sin!'masında (Fransızca sözlü) 

DANSİNG MELEGİ 
SİMONE SİMON 

Eaş Rollerde: 
ROBERT YOUNG - DON AMECHE 

Ayrıca: Paramunt dünya haberleri ve Mıki Mavs 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matine. 

iı-.._, ... .-.._. ... _._._._._..__._.ı 

DANSTAN İŞLENMİŞ BİR ESER. .. 
MÜZİKLE SÜSLENMİŞ BİR FANTEZİ... 

NEŞ'E İLE ÖRÜLMÜŞ BİR FİLM. .. 
GİNGER ROGER.3 ile FRED ASTAİR'in yarattığı 

UÇAN VALSLAR 
L A L E Sinemasında 

Bugün saat 1 ve 2,30 da ucuz halk matinesi. 

- Nesıl g~ldi?. 

cak olan bu % 1 vergi haz.neye 
büyük bir varidat temin edecek
tir. Siliıh ve mühimmat fabrika 
!arının işleri arttık~a artmıştır. 

Bu itibarla gerek Fransa ve ge
rek İngilterede pek çok fabr'ka 
sahibleri zengin olmuştur. Vakit 
vaki1 İngiliz gazeteleri bundan 
bahsederek silah fabrikatörleri -
nin böyle aşırı derE'<'ede zengin ol
masına karşı hükılmctın tedoır a 
!arak onların karınrlan devlet ha
zinesin n de istifade etmesi la -
zım grleceğıni yıızıyorlar. Fran

sada da her vatandaştan ayrı fe
dakarlıklar beklenirken siliıh fab
rikatörıerının karlarına da hır de- 1 
rece tayin etmek düşiınülmüş, bu
na geçılmiştir. 
Fransanın mı;!i müdafaasını te

min için bütün memleketten aza
mi fedakarlık istenırken silah 
fabrikatörlerinin alabıldik'cr;ne 

kar etmcsı, bıi) ık buyuk kaza.1ç
larırı.dan devlet hazinesini is~ifa

de ettirmemeleri imkansız görül 
müştlır. Onun için yeni bir ka -
nun ile hlikümet ona göre tan -
zim ed:lmiş bir nisbet dahilinde 
bu fabrikatörlerin karlarını % BO 
ve % 100 olarak alacaktır. 

Müesseselerde de çalışma saat
leri artmış oluyor. 

Bütün bunlara bakınca Fran 
sanın şimdiden harbe girmiş, bü
tün servet ve kuvvet membaları
nı işletmek için uğraşan bir mem
leket olduğu görülüyor. Fransada 
askeri seferberlik kısmen yapıl

mış olduğu gibi bütün sivil işler 
d~ - tabir yerinde ise - umumi se
ferberlik başlamı~lır. 

Sulh zamanında fabnkalıırını 

işleterek azami surete kar eden 
silah fabrikatörlerinin ve daha 
böyle fevkalade hallerden istifade 

(Deı•amı 7 irci sayfada) 

7elpazeler büyük bir sevino, 1l7ablan 
da malem alimell ldL 

TRABLUSGARB 

i talyanm, Mutrla Tunua arsamda 
l,773,95% kUomelro murabbaı bfıo mU.
lemlekesl vardır: Trahluscarh ••. 

Trabluııcarb. Osmanlı imparator -
lafwıun bfıo vlliy.tl ldL 18 llkıe.rln 

191! de tltl mııabedesDe tıa1:ra1a lerk 
olundu. 

Trablusprbın nillıısn 9ot,OOO kadar 
vardır. Bunun 1%0,000 1 Avrupalıdır. 
Merkes.l Trablusprb şehridir. Nüfusu 
25,000 dlr. MburalQuım 43.000, Blnca
slnln 44.000, Horusun 31,000, Dernenln 
12,000 nüfusu vardır. Trablusda zlra .. 
ate çok ehemmiyet verilmektedir. Po· 
tas ve manıanez madenleri zenılndlr. 

İHTİl." AR LAMANIN ÇARESİ 

Hollvuddı:ın relen bir haber: Marul 
bir makyaj usta.c;ı olan Jak Davn. yaşlı 
adam rolü yapan renç artistleri yaşh 
cUstermek için çok kolay bir su keş
f •tmiş. Artlstlt"r, uzun uzun uğ-raşıp 

m :ı kyaJ yapacaklan yerde, sahneye 
t:ıkma?:dan iki Uç dakJka evvel bu suyu 
yüzlerine sü.ruyorlar. ihtiyarlıyorlar .. 
mış. 

AJi!. 1\.11-.t.er Jak Davn bir gayret 
et ·e de, yaşlı kadın ve erkekleri yir
mi raş d!lha rene gösterebllec<'k bir 
su bulmuş olsa. aı: zamanda milyoner 
olur, ılder. 

SEMA DELENl.ER 

Amcrika.dakl yüksek binalara cGra:t 
Slycl .. Sema drlen) denilir. Tabii bun
ları sinemalarda, gazetelerde l'Örmü.!f
sünüzdü.r. 

Ncvyorkta 35 sema dclf'n vardır: 

W t:d.ad Niyazi 
Cavideye söz ı~ 
verdiği bah.

çeden içeri girer
ken, baharın bü -
tün güzelliğini ilk 
defa burada gö -
rüyor<lu. Yeni tan
zim ed ilııniş çi -
çek tarhları ara
sından . ilerledi. 
Az ötede bir ka
mer;ye vardı. Gö
zünP ilişen rahat, 
hasır koltuklar -
dan birine gömül
dü. 
Yaıııbaşında saJ.. 

kım salkım ley -
laklar sarkıyor -
du Mis gibi kx> -
kuyu ta ciğerleri
ne kadar çekti. 
Burı) .> geldiğine 

o kadar mem -
nun clmuştu ki.. 
Saat:ne baktı. 

Daha eın dakika 
kad2r beklemek 
liizınıdı. Cavide, 
şımd: Taksimde 
ya t"amvaya bi -
nivor. yahud da, 
binrr.;s. Harbi,ye
doğ>"u geliyordu. 

Garson geldi. 
Verlad Niyaziyi 

Bunların en yüksetl Ampir Stat 380 
metro ve 102 katlıdır. Sonra Krazler ı 
otomobil fa.brik~ 1'11n binası ıellr, yük· 
sekllfl 318 mrtro, katları 77 dlr. 
' Val Tover ytik01f'kllği 290 metro, kat· 
lan 66; Rokfrller Santf'r yüksekliği 259 
katları 73; ~I..antao bankası: Yüksek· 
ııtı 255, katları 65; Voolvorl: yüksek -
ltğl 241 metro, lutıan GO; I\ff!tropoliten 
ı ite bina.ıı;ı· v;lkS(·kH~I 213 metro kat· 

eskidenberi tanırdı. Çünkü, bah
çenin gedikli müşterılerinrlen biri 
de Vedad Niyazi idi Garson gü
lümsedi: 

- Safa geldiniz. hayım .. 

ları 50 .. - Safa bulduk. Maşallah bu se-

liu~ün matinelerden itibaren 
• 

TAKSIM Sinemasında 
2 büyük ve güzel filim birden 

ÇÖL KIZI CEMİLE 
Pek mükemmel Türkçe sözlü ve şarkılı filim 

A 1 A 
DANİELLE D A R R İ E U X'un en güzel !ilmi 

TcllLiliıllı !iatlar: l~ - 20 - 2:i Localar 100 kuruş 
r.uglin snat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineln 

-, ... 
BUGÜN İPEK ve SARAY s~neınaların~a 

Hayatını<da hiç hır vakit gülmediğiniz kadar güleceksiniz. 
TÜRKÇE 3ÖZLÜ 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
HARBE GİDİYOR 

Meşhur Arşak Palabıyıkyan'ın en nefis komedisi 
Ayrıca: Programa iliıve olarak: 

E L MA S H I RSIZLARI 
Fransızca sözlü, çok heyecanlı macera filmi 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 
. Saat 8.40 da iki filim birden 

3 Ahbab Çavuşlar harbe gidivor 

ANKARA'da HALK ve SUS 
Sine.nahrınd• da gösterilmektedir. 

Diyordu. 

1 

1 

1 

' 

1 
1 
1 

• 
ne bahçeyi daha iyi tanzim et -
mişsiniz .. 

- Tabii bayım .. Sa?enizde .. Al
lah müşterilerimizi eksik etane -
sin .. Bir emriniz?. 

- Bana bir kahve getir baka -
lım, şimdilik .. Biraz rnnra da baş
ka şeyler isteriz .. 

Garson bıyık altından gülü -
yurdu: 

- Madam nerede ıse gelir ... 
Vedad Niyazi d·~ güldü: 
- Nereden biliyorsun bir ma

dam geleceğini?. 

Garson masanın örtüsünü dü -
zeltirken cevab verdi: 

- Bah,;emize şimd·ye kadar 
hiç yalnız geldiğiniz; görmedim ki. 
Maşallah kısmetiniz 3Ç!ktır. Her 
hafta bir başka m~dam .. Bu sene 
bakalım kaç çeşidini göreceğiz. 

Henüz, bahçeyi yeni a~tık .. Bu ilkr 
baharın siftahını si,den yapacağız. 

Vedad Niyazi garsor.un bu ge
vezeliklerini hoş görüyor, hatta 
hoşlanıy<ırdu. Genç adam, bu gibi 
yerlerde çalışan earsonlal'ın ne 
halden anlar insanlar olduğunu 

yakinen bilirdi 
Öyle garsonbr vardı ki, bunlar 

adeta birer pisikıoloj: v!' içtimai -
yat profesörü kadar mütehassıs o
lurlardı.. 

Vedad Niyazi: 
- Haydi bttkalmı şu kahveyi 

getir de içelim, dedi Suyu da u
nutma .. 

Genç adam yalnız kalmıştı .. Sa
atine tekrar baktı. Cavide nerede 
ise gelmesi ıazıınd! .. Vedad Niyazi 
kendi kendine düşünüyor, ağaç -

Burayı nereden buldu?. 
Diy~ de merak ediyordu. Nesrin oturur otur

maz Feıitten sordu: 
- Nıye böyle dalgın gibisin?. 
Feri: güldü: s A 

Bu aytaşnınları, karşılıklı çekişmeleri belki 
yarım saatten çok sürdü. Fakat. sonunda yine her 
çekişme ve aytaşmasında olduğu gibi Nesrin ka -
zandı. Feride söz veriyordu: 

Dalg•n cieğiliın. Merak ettim. 
- Neyi?. 
- Senin buraya gelişini, beni buluşunu? .. 
Nesrın, katmerli siyah gözlerini irilte irilte: 
- Amma oia yaptın .. 
Dedi, sözünü sürdürdü: 

- !fani o gece, sen bana Söz apartnnanında 

pansiyoner olduğunu sôylem<'d.in rl'iydi? 
- Hıç far~ında değilim. 

- Lakırdı ı;.rasında söyle.!iğin için r.yırdunın-
da değılsın. 

- Belki.. 
- Belkisi yok. Öyle. Sen nererle oturduğunu 

bildiğin çin tab;i söylerken üzerind~ durmadın ki 
aklında kalsın. Hen bütün özenimle Söz apartuna
nını zihn!me yerleştirdim. 

- Bari çı.buk buldun mn?. 
- Hemen buldum. 
Ferit bira: ı<enıd;sine gelmi~ gibi idi. Sevgili,. 

------- No. 14 5 
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sinin b:ışındak: mavi bereyi, boynundald mavı sa
rı karış,k at.kıyı kendi elile çıkardı: 

- Aklını, hafızanı •eveyim Ne~rinciğim .. 
Dedi, ergen kadının dudaklarını dudaklarına 

çekti, uzun uzun öptü. Nesrin dudaklarını çekti. 
Yine her vakitki g;bi: 

- Bu kadar yeter. Evler.diğimiz vakit! 
Diye söylendi. Ferit yıllardır hekiediği avını 

dişlerine: kaptırmış bir kurt gibı onun güzel, çok 
güzel. her şeyden üstün güzel vücudü üzerinde di
dinmek, keyifl0 nmek, y<ırulmak ıstiy<>rdu. Biri ne
kadar atılgan, iştahlı ise öbürü o kadar çekingen, 
kaçaktı. 

Ferit: 
- Nesrinc!ğim dayanamıyorum artık . Bana 

hiç acıır.ıyorsun! 
Dedıkçe, Nesrin: 
- Bemm serden ayrı tarafı ı v&r mı?. Ben de 

senin çektiğin ıztırabları çekmiyorum mu? Ne sa
nıyorsun?. 

Dıyor, ;,vgilisini yatıştırmağa, ınandırmağa 
çalışıyordu. Ar~larında yine buradan başlıyan u
zun münakaşalar oldu. Ferit: 

- Kendi avağınla geldin işte. Artık sana bu
radan çıkmak yok. Benimle kalacaksın seni hiç 
bir yere bırakmam. Gider baband9n evlenmemiz 
için izin isterim. Veı mczse on sekiz yaşını geçtiğın 
için kendi kcnd:mize bcğlantımızı yaparız. 

Diyc.r, bunJa ısrar ediyordu. Nesrın, Feridi 
bu gece}C kadar sözlerinde bu kadar d'namik, güç
lü ve in~ t eder görunem işti. Onun için söylediğini 
belki yapar diye korkuyordu. 

- Amma l'cn senin doğr:ıluğuna, temizliğine, 
sözünde durur:ı.:ğuna inandığım için buraya ka -
dar geldim. Bana hiÇbir şey yapacağını sarunıyo

rum. v~ öyle ciman lazund,. 

- İy. bil ki, bugün olmazsa yarın, yarın ol
mazsa ötıür gün seninim. Bu kalb senin için çar
pıyor. Bı.: gözler senin için •bakıyor, bı.: dil senin 

için konuşuy<>r. Gövdem topr~k olmadan önce en 

kötü, en ağır .:lurumlar içinde bile yine senin ola
caktır. F~rit, sensiz olmak, sensiz yaşamak .. Bu be

nim için yer yüzünde bir saniye bile dayanılamı

yacak en güç yaşama konusudur. Böyle bir şeyi 
aklına getirme. Onun için bana inı.'1 ve bekle. 

Ferit, Nesrınin bütün bu sözlerini kulakların
dan alıp yüreğıne in.dire indire dinliyor: 

- Biliyorum Nesrin. Sana inanıyorum. Fakat, 
bütün ömrümüz beklemekle geçiyor. B~kl~mek de 

bir şey değil Ona da katlanıyorum, d&ha da kat
lanahile~eğim. Fakat, bu davxla seai benim ka -
dar güçlü, inanmış bulmuy<>rum. 

Diycı·, ilave ediyordu: 

(Devamı var) 

' 
Yazan: llEŞAD FEYZl::J 

ııı· 
larm tomurcyıklanan dııllarına 

kıyordu. Bugün han nekadar ga
zeldL 

Çakıllı yolda biır ayrık sesi oıılıl' 
Vedad hemen irkilmişti. Eğ::: 
balrtı. Gelen garsondu.. Halb 
Cavideyi zannetmiştL 

Garoon, yine mutebessifll b: 
yüzle masaya yaklaştı. Elinde 
tepsiden ka!we fincanını ve so F 

(Devamı 7 inci ıayfaM) 

A n k ar a Ra dyosıı 
auotnc 

17 ,30 PrOl'J'&m. 
17,35 l\lllılk Dans nail - Pi) . 
17,55 Konuşma (Çocuk esırıeıoe ~ 

1 

rumu ... Haftanın kapanışı). t 
18,15 Türlt müzlil (Hallı< mu>I~ 

Aşık Veysel ve İbrahim). 
Takdim eden: Sadi Yaver Att'nı>" 
18,30 Türk mü:ıli:l (K.ar1'ık Fr•r · 

ram). ,I" 
Çala ı'ar: Hakkı Derman, Eşref l( ..ı 

rl, llasan Gür, Hamdi Toka7, lP'1"' 
tlner. ıjl 

OkuyanJar: Tahsin Karakıq, cı 
Tokses, Safiye Toka7. ti 

19 Konuşma (D1' pollllka hidJ.1"1 

19,15 Türk mUzltı. _,, 
Çalanlar: Vectb.e, Rept Erer, ıtur-

Kam, Cevdet Kozan. JI' 
Okuyanlar: Necmi Rba AhıskAD• 

dlfe Neydik. 
1- Mahur peşrevi 
ı- Abdi Efendinin - Rasi pr...,. 

Senin aşkınla çak oldum. ......-
3- Y esarl Asımın - Hüzzam p rv

Ylne kalbim laşar atlar. 
4- Re:;at Erer .. Keman takslJJ'J. , 
5- Refik Forsan - ~lahur pr~ 

Dün yine cünümü:a ıeçtl. ,pi 
6- Mahur şarkı - Saba larfı vel 

7epam yok mu. 
7- Mahur saz semalsL , 
8-- Şemsettln Ziyanın .. Uşşak .,,rP 

Ol şuh! sefa perverl. 
9- Şemsettin Ziyanın - Utpl< t'1" 

kı - Şn salkım oiii:üdün. r 
10- Türkü - Ne zaman a-ö,...,.. 

nu. 
20 l\.lemleket saat &7an, aJaDS 

meteoroloji haberleri. ,ı 

20.15 Temsil (Korkma sönm•• 
şafaklarda). 

Yazan: Ekrem Reşit. 
21,15 Esham, lahvllil, 1tamb11' 

nukut ve 2lraat borsası (ftat). 
21.25 Neş'ell plaklar - R. , 
21,30 Müzik (Soale Mes'ul C•,,,ıl 

Cemal Reşit). 
22 Haftahk posta kutusu. şl' 

22,30 Müzik (Küçük ork .. tra -
eclp Aşkın). 

23 l\lllıilt (Cazband - Pi). ;ı 

23,45 - Z4 Son ajans haberleri 
7arınkl prorram. 

YAlllN 

12.30 Prorram. fl"' 
12,35 Mllılk (Küçült orkeslra • 

Necip Aııkm). ;ı 

ıs l\lemlekel ııaat a:ran, aJaııJI 
meteoroloji haberlerL şıl' 

13,15 Mllılk (Küçült orkeslra -
Necip Aııkm) . DevamL 

13.50 'I lirk mllılfl _ A 
Çalanlar: Zühtü Bardakof lu, ,... 

Fersan, Kemal Nl:rad Seyhun, 
Ok11:7an: Sadi Hoşses. 
1- Ali &fanın - Hlcaa peşrevi- • 
ı- Kizun Usun - Hlcaa pr" 

Gamla ltıymellar ömriln. • 
3- Salil.hallln Pınar - Hlcaıı ...,.. 

Kasla kalbimde. ~· 
t- Udi Cemilin - IDcaa prkJ • 

kll!ıtiln blsebeh bö1le. ~ 

5- Şevki Be:rln - lllcas prltJ • 
ba yerd~n ctdelL ~· 

6- Kemal Nl:rad Se7hun - lteJP" 
çe lalı:slmL .il' 
1- Halk tlirltll!ıil - Yakma ~11" 
~ , 

1u o - 1uo KonUflll& (KadJJl ,.. 

Coeuk lerblyeslne dalı-). 

1357 Hicr! I 
Rebiülevvel N isall 

9 16 ---
1939, A:r t, Giln 119. Kasım 175 

29 Nisan CUMA.RTESt --
Vakitler Va.atı EJ•~' 

sa. da. ~ --
Güneş 5 ()() 9 ss 
Öğle 12 11 5 o9 

İkindi 16 02 9 oO 

Akşam 19 03 12 oO 

1 
Yatsı 20 46 1 44 

İmsak 3 09 8 o1 



1 İST ANBULUN İÇİNDEN 1 

Şehirde Yangınlar 
N·asıl Azalır? 

itfaiyemiz, A vrupanın En Mükemmel İtfaiyeleri 
Derecesindedir. Fakat Halka da Vazife Düşüyor 
lı!._aiye Müdürü ile Bir Hasbihal 1 Yazan: RECAİ SANAY 1 

fstanbulun sık sık uğradığı afetler: Yuvalar dağıtan brr yanğ ınm korkunç manzara" 

1 ~aıı İstanbulun eski yangın - ı itfaiye müntesiblerinin bilgile - ve tahlis hizmetleri, kıındancılrk-
a.rıııı Ye üzerinden &eneler ye 

1 

rini arttırmak maksadile bir itfa- la mücadele gibi deı ster okuttu • 
"•en :er geçtiği ha:de unutul • iye mektebi vücude getirilmiş, bu rulmakta ve bunlar •meli ve na· '•aya 
~ . n, za.'llan zaman hatırlanan, mektebde itf:ıiyeyi ilı; i liyen inşaat, zari staja tabi tutulrr.a!ctadır. 
Pli tın lllüh;m bir kısmını silip sü- tahrib, makine kimya, elektrik, - İtfaiyemiz, Avrupo şehirleri 
~.r~~. l:üyi1k ateşleri düşündük- su, zehirli gaz. yanı;ın !abiyeleri (Devamı 7 inci sayfada) 
ita ·Zı, bugünkü itimad ve huzura 
~tVuşturan .:ıoderıı itfaiye teşki • 
g;drıtıızın d~ğerini daııa iyi ve git
<lı e artan b:r ütih<rla takdir e-

l'lır 
Müstakbel 
Rahatını 

Kraliçe 
açır 1 

t llugün, beynelmilel [lçüde mü
v:;rııeı bir itfaiye teşkilatımız 
lr · Bunun, bir şehrın ateş ve 
~1 etten k.orıın!l'ası, emniyeti ba· 

Oı~d•n ne dereı:e ehemmiyetli 
""n u .uııu tebarüz eıı,recek deği· 
'u ..ıUna, c:;a~en lüzum da yok:-

-------

r c· 

Artık Bundan Sonra Eskisi Gibi 
Serbest Serbest Oynıyamıyacak 

<lu . · tınkü hq::~'lliz.n duyduğu. Il ngiltere Kralının büyük kızı 
r .. • • u ş~y. tekrar etmı · olu- Prenses Elizabet geçen gün 

!ıtf'r. ~ . 

, uİ "tndi artık, tlr.he . karışan. on üç yaşına bastı. Bu münase -
~ı. "1ıbacılıK'. atlı itfaıye!• gıbı, betle İngiliz gazeteleri Prense • 
'<>l ır'."uş lavlar ve göklere yıik- 1 sesin nasıl yetiştirildiğine dair 
tı t 

1 ızıl .f•ımanbr!a bütün şeh- tafs.liıt vermek için bir vesile bul
" ~hdid e:kn van<•·nlar karsısın· muş oluyorlar. On üç yaş ne de-
""' w e> )i 

hır'· T oyuncak o'tn2ktan ıleri mektir? Bir ı;ün İngiliz tahtına 
f, ~ıaı·ifetleri 0L111van bir takım çıkacak olan bir kız ıçin on üç yaş 
•nı. . 
g~~ '11.r yerene bızi gerçek bır artık çocukluğl v~d • Etmek de · 
Var" ·' kavuşturan hır itfaiyemiz mektir. Artık Prenses Elizabet ço-
ı~ ılır ve Ü<erinde dllt'Ulacak mev· cukluktan ayrılmış bir genç kız 

İ da bud1.1ır. olduğunu anlıyacak, etrafında kı-
lın~! Yemiz ve yaneınlar etra • !er kendisine artık müstakbel kra-
l~ btanbut itfli:·esı müdürü !içe diye baktıkları için o da yeni 
l\ıa. Dcgerle bir hasbi hal yap • bir ci<1"!iyet devresine girecektir. 
ftıa~ı düşündüm. Senelerdenberi Bu itibarla Prenses on üç ya -
l\ı~t;Ye'nizin başın1a, gcirdüğü hiz·' şından memnun doğılmiş. 
lı.ıt 0rı~ bir cDeğer• olduğunu is· Prenses şimdiye kadar çocukla-

"' rıı · rın giydiği kısa çoraplar giyerdi. ııı. 1• ış 0lan ıtfaiye müdürünü 
'•a Bundan sonra buna imkan kalma-ıl~,1. 'lıında zil aret ettım ve ken· 

' şunları konustum. l mıştır: Uzun çorap giyecek. An-
' a . nesi kendisine bu münasebetle de 
~i .ugünkü itfaiyemiz hakkın- bir hediye vermiştir. Bu da uzun 

..._ <iuşürıceleriniz~ kançlu ıpek çoraptır. Ayakkapla-
tılıı l3ugün!<ü itfaiyenin vazifeleri rına gelince; müstakbel kraliçe 
t~ ~>. Yangın söndürmekten iba- düz ökçeli iskarpon giyecektir. 
'lı1~~ildir. Ateş içir.de ve yığıntı Prensesin müstakbel İngiliz kra-
tı~a ~ kab'1 ve su ıstilasına uğ- ilçesi olmak üzere yetiştirilmesi 
lııa ~ duman ve g~zleıden boğul· için büyük bir dikkat gösteril • 
'anı hlikesine marm bulunan in· mektedir. Her sabah saat 9,30 dan 
l~l~~rı korumak gibi mühim vazi· itibaren derslerine başlar, saat 11 

Q de mükelleftir. Bunun için . _____________ _.... 

İtfaiye utomohill<•ri yangına gidiyor 

Prenses Eliza bet 

de teneffüs ederek bir parça süt 
içermiş. Ondan sonra yine derse 

girerek öğleden sonraya kadar 
meşgul olur. Ondan sonra dersi 
biter, öğle yemeğini yer, çok geç-

meden tekrar derse girilir. saat 
beşte çay içileceği zamana kadar 
çalışırmış. İngilterenin müstak • 
bel kraliçesıne şimdi öğretılen 

dersler başlıca şunlardır: Tarih, 
coğrafya ve edebiyat. Prensesin 
derslerini okutan ve onun yanın
dan ayrılmıyan bir mürebbiyesi 
vardır. Her sene Parisden gelen 
bir mürebbiye de fransızca öğre
tir. Prenses fransızcayı artık pek 
iyi konuşmaktadır. 

Prenses bundan başka birçok 
teşrifat kaideleri öğrenmektedir. 

Şimdıye kadar küçcik kardeş • 
lerı!e sarayın bahçesınde serbest 
serbest oynıyar. Prenses E!izabet 
bt1ndan sonra artık hürriyetinin 

ı ha :dyade kavıJ altına abnclı-

ıını gdrccck:ıir. 

j_ş_A_K _A_f 
İLK HAREMİ 

•ı kinci defa. evlenen bir adam, 
ikide birde, yeni karısının ya· 
nında, evvelkisinin meziyet

lerinden bahseder, daima onu met· 
hüsena edermiş. 

Bir gıin kadıncağız al'tık daya
namamış: 

- Eminöl ki, efendi, ilk hare
minin öldüğüne benim kadar ca· 
m yanan olmamıştır. 

HİZMETCİ: 

- Ne o İkbal? Benim diş fırça
mı mı kullanıyorsun?. 

- Ne olur bayancığım? Sizden 
mi iğreneceğim ?. 

MVHABBET: 

- Ah karıcığım, geçen günkü 
kazada sen de bulunaydın, senin 
de bir tarafın kırılaydı, ne kadar 
ağlardım. 

- Al!ah vermesin, ben seni ü
zeceğime, senin yüzünden üzül
meyi tercih ederim. 

ANNEN DAHA USTADIR? 

- Baba, dikkat ettin mi? 

Hokkabaz, bir elçabukluğu ile 
yirmi frangı ipekli bir şarpaya tah
vıl etti. 

- Yavrum, bu birşey değil. .. 
Annen daha ustadır: Yüz franklık 
banknotu anide bir şzapkaya, bin 
frangı da bir tayyöre tahvil eder. 

BARDA 

Barmen, muavinine: 

- Şu müşteriye dikkat et... 
Çok cömerd, çok kibar bir adam
dır. Ne isterse ver. 

- Veriyorum, hatta yanlışlıkla 
bir kadeh kaul bile verdim. 

KABAHAT KİMDE? 

Bayan- Zehra, ne zaman mut

fağa gelsem seni pencerenin ö -

nünde oturur görüyorum. 

Hizmetçi- Kabahat bende de

ği l. .. Terlikler :nizin altla rı yumu· 

şak. Yürürken ses çıkarmıyor, gel· 

diğir. i zi işi•miyorum. 

çocr(;ı;,..; KVRNAZLICI 

- Baba, bana beş kuruş verir 

misin? Şu Arab karısın3 verece • 
ğim ... 

- Peki yavrum, vereyim. Fa

kat, bu Arab karısına neden bu 

kadar acıyorsun?. 

- Acımıyorum, baba ... Beş ku

kııruşu verip susam helvası ala
cağım. 

Nevyorktaki 
Polis Teşkilatı 

Nasıldır? 

N 
evyork polis teşkilatı çok 
n1unt~~.amdıı. Fojis müdiri
.vetini'l 6.500 küçük obomo

bili vardır. Her otornolııtde bir ça
V'UŞ ve b;r polis n~feri bulunur. 
Radyo, te~efon tesi~atı, iki ma • 

kinditiifeği, bayıltıcı gaz neşre • 
den makinC'li vardır. 

Polis merlrezinden bir emir ve

rileli mi, beş dakika geçmeden ta

yin olunan yerde 5.000 polis top

lanır. Sivil memurlara mahsus lüks 
otomobilleri'l sayısı 3 GOO dir. 

Nevyork çok büyük bır şehir • 

dir. N'üfusu on milyondan fazladır. 
Şoförleri po1's olan 5.000 taksi var

dır. Bunları kimse tanıyamaz. Da

ima, gece barlarının dans yerle

rinin önünde dururlar. Eğlence 

kadınlarını takib ve tarassud e • 
den polis bdınların sayısı da 1 ,500. 
dür. Bunlar gayet şık giyinirler. 

Kul2klarında kıyrıetli küpeler, 
parmaklarında yüzükler bulunur. 

Ncvvork l:>elediy~si, polis teşki

latına 8enede 100 milyon dolar 

sarfeder Pol'slrrin S'f'nelik maaşı 
en az 3.000 dolardır. Bizim para • 

mızla 3.~25 lıra! ... 

5-SON TELGRAF - 29NtSAN lnt 

Bugünkü Alman Kadını 
Nasıl Yetişiyor? 

Eskiden Tatbik Edilen Üç K Usulü 
Yeniden İhya Olundu 

Yani Alman Kadını Pudrayı, Ruju Artık Bırakacak, 
Kilise, Mutbak ve Çocuklarile Meşgul Olacak 

(Yukıınki resimlerden sağdaki) Alman genç kızlar cemiyetinde b eden terbiyesi ilk salda yer almak· 
tadır ve bu kız!a bugünkü Alman or dusunun ihatası dahiline aldığı mü him bir kuv"et teşkil ederler. 
(Solda) Alman kızları anvak kadın spor kulüblerinde mayo giyinebiliyorlar ve burada iskelet üzerinden 
yürümek ve dans hareketlerini tet kik ediyorlar. 

& 
hn:;.nya kadınlığını tahlil eden bir Fransız 
mecmuası şunları yazıyor: cAlman tarihi 
tetkik olunursa mühim bir kadın serisine 

tesadüf olunmaz. Hakikaten geçen asırlar içinde 

Uıınlilllİ harbe gelinciye kadar Alınan kadın
larının vazif""i üç K ile tayin edilmışti: Küehe, 
Kirche, Kinder = yani kilise, mutfak ve çocuk ... 

Kadınlar, umumi hayata klrışamazlardı. Ev
J..erinde çocuklarile, ev işlerile meşgul olurlardı. 

(Devamı 7 inci sayfada) 
siyasl ve içtima: sahada kadın nüfuzu görülme • 
miştir. 

Son 100 
Senede 

En Uzun ve En Kısa 
Süren Muharebeler 

A 
rnavntluk harbi, küçük bir 
memleketin, kırk defa da
ha büyük bir istilacıya kar· 

şı mukavemeti ancak üç gün sür
dü. Binaenaley'h bıı son yüz sene 
içindeki muhare>belerın en az sü
renidir. 

1849 da, .Mortava VE Morava za
ferlerile nihayet bulan Avustur • 
ya • İtalya muharebesı 9 gün sür-
m~tü. ' 

1866 da, Avusturya • Prusya 
muharebesi (Sadua) 1 ay. 

1859 da Fransa • İtalya • Avus
turya arasındaki muh&rebe 2 ay. 

1864 de, Prusya • Danimarka 
muharebesi (Şlezvik) 100 ı;ün. 

1871 de Fransa • Pı usya muhıv 
rebesi 6 ay. 

1831 de, Rusya • Polonya muha
rebesi 7 ay. 

1933-5 de, İtalya · H&beş mııha
rebesi 7 ay. 

Bir Seneden Az Süren 
Muharebeler: 

18.77 . 78 de Tıir.l<iye • Rusya 
muharebesi, 18!16 da ilk İtalyan -
Habeş muh.rebesi, 1919 da, Macar, 
Çek • Rom~nya ve Sırbiye muha
rebesi, 1919 • 20 de Rusya - Po
lonya muharebesi. 1925 • 26 da 
Fas muharebesi, 1912 • 13 de Bal· 
kan muharebesL 

Bir Seneden Fazla Süren 
l\luhnrebelcr: 

1927 de başlıyan ve hala devam 
eden Çin . Japon muhı.rebesi. 

1936 • 37 de İspanya muhare • 
heleri 35 ay. 

1853 · 56 dı Kırım ır.uharebesi. 

1899 1902 de İngilizlerle Bo • · 
erler arasında Tran.suval muha -
re besi. 

1914 - 18 de umumi itaııb 51 ay. 

Kadın Yüzündeki 
Tülü Kaldırdı 

Bu Bir İşaretti. Polisler Haydudun Üzerine 
Atıldılar, Vücudünü Delik Deşik Ettiler 

N 
evyoI'ktan bildirildiğine gö
re G. Men polisleri büyük 
bir mııvaffakiyet daha gös

termişler, en azılı haydudlardan 
olup şimdiye kadar bir türlü ele 
geçirilQmiye!l Berny Dikson'u, 
Sen Lüi'de bir lokantadan çıkar· 

ken öldürmüşlerdir. 
Benny, cKurd• lfıkabile maruf 

ve çok müthiş bir cani iıdi. 

Zabıta bu!lu da, beş sene evvel 
meşhur Johr Deninı:e•'i öldür -
mek için takib ettiği usul sayesin· 

{Devam• 7 inri ıtD.l/fada) 



!_.,,,.,,;S;;,,;,O.;,N;,.,,..,T;,,;E;,,;L;,,;G;;;;,;;R;,,;A,;.;,F""""""'2::;,9;,,N;;..;.,;;l,,;;S;,,;A.:.;;N,....:lt3t;:; 

• 

Makineye 
Verirkeıı: -

lngiltere Almanya ile Mutlaka 
Harb Edecekmiş 

Bcrlin 29 (Huımsi)- İngilız -
Alman donanmalarının 35 - 100 
nisbetini gözeten babri inşaat mu
kavelesinin feshedildiği İngilte -
reye bıldirilmiştır. Muhtırada Al
manyanın yeni müzakerelere gi -
rişmeğe hazır olduğu da bildiri! -
miştlr. 

Berlı ın kanaati şudur: İngil
terenin son zamanlarda aldığı ka-

rarlar ve matbuatın tarzı hareke
ti, İngiliz siyaseti~ ln başlıca dü -

~üncesınin Alr.anyaya fali bir 

harb açmak olduğunu gostermış

tlr. İngilterenin son aldığı tedbir
ler, hatt~ kendi menfaaletri ihlal 

edilmemiş olsa bile, İngiltereyi 

Almanya ile bir harbe mecbur 

edecektir. 

Nutuk Ne Zaman Cevab 
Alacak? Mahiyetini 

Vaşington 29 (A.A.)- Hariciye '\ 
nezaretı, Hitlerin nutkunun bir 
nüshasının Berlindeki Amerika se
faretine verilip verilmediği ve 
bu nüsha verilmış ise buna nut
kun Ruzveltin mesajına diploma
tik bir cevab ıeŞklı ettiğine dair 
br teblığ leffedilmlş olup olma -
dığı hakkında Berlinden bir ha -
her beklemektedir. 

Hariciye nezareh Hitlerin nut
kunu Ruzveltin mesajına bir ce
vab telakki etmediğin., fakat Hit
ler, diplomatik bir nota veya bir 
telgraf ile mesajı aldığını bildirir 
ve dün Rayhştağda söylediği nut
kun bu mesaja hır cevab teşkil et
tiğini tasrih ederse, nutuk o za
man bir cevab mahiyetinde te -
lakkl edilecektir. 

Hitler Söylerken RuzveltU yuyordu 
Hayde Park 29 (A.A.)- Beyaz 

aaray sekreterliği tebliğ ediyor: 
•Hitler nutkunu söylerken Ruz

velt, uyuyordu. Mumaileyh saat 

Alman yanın 
Berlin 29 (A.A.) - Emin bir 

membadan öğren!ldiğine göre Al
manya tarafından Polonya kori -
dorundan hariciez memleket im -

8,20 de - mahalli saat - Hitler nut, 
kunu bitirirken uyanmıştır. Rei
sicumhur, nutku tefsir etmiyecek
tir. 

İstediği Yol 
tiyazından istifade etmek şartile 

geçmesi taleb edilen yolun ge -

nişliği 25 kilometredir. 

Nutuk Yeni Bir Harb 
Havası Yarattı 

(l inci sahiı"eden devam) }erile karşılaştık. Buı;dan sonra 
lere dayanmııktadır. Hıtler, nut - h>çbir konferansa, ~ılahsız olarak 
kunda .\lmanlara müstemlekeleri iştirak etmiyeceğiz • 
geri verilmedikçe, bir İngiliz • Al- Bu, dördüncü tehdid • 

man dostlugunun mümkün ola - Amerikada: 
mıyacağını da açıkça söylemiştir. 

lngilferede 
Askerlik 
Şubeleri 

Londra 29 (A.A.)- Mecburi as
kerlık hakkında kamarlarda ka -
bul edilen kanun layıhasının met
nı yarın resmi gazetede neşredi -
lecek ve derhal mer'iyet mevkü
ne girecektır. 

Kanunun tatbiki icablarından <>
!arak, asker alma şubelerinde şim
diden faaliyet başlamıştır. 

Gazeteler, kanunun tatbikatını 
Hitler'in söylediği nutuktan daha 
fazla ehemmiyetli bulmaktadır -
!ar. 

Maliye Nazırı Sir Con Simon 
söylediği bir nutukta demiştir ki: 

- İngilterenin harici siyaseti e
saslı bir şekilde değişmiştir. Bizi 
mecburi askerlik tedbirlerini al
mağa sevkeden sebeb doğrudan 

doğruya Almanyanın takib etmek 
ıstediğı hareket yoludur Artık 

Almanyanın bundan sonraki te
şebbüslere gırişmeden evvel, çok 
derin dii!iinmesi !azım gelecektir. 

Bulgarlar 
Seslerini 

Yükselttiler 
(1 inci sııhıfeden devam) 

her zaman h•zır bulunmaktadırlar. 
Hatla bu taleıbl~rinde &sgari had
de inmclı: hususunda da müşkülat 
çıkannıyacaklardır Evvela Bal
kanlılar ke'ltli aralar..ı;da anlaş -
ması için, ortada mevcud mania
ları kaldırarak zemir>i temizlemek 
IA.zımdır. Bu anlaşmaya mani olan 
sebebler iktısadi oldt•ğu kadar da 
siyasıdir. Bulgaristanın vaziyeti, 
Balkan pak~na dahil olan devlet
lerin v lziyetine be:ıztomez. Onlar 
kendı aralarındaki arazi mesele
lerini halletmiş bulunmaktadırlar. 
Balkan paktından. ihtilatların hal
ledilmemesi yüzümlend ir ki, Bul· 
;aristan bugüne ıt < dar dalına dı

şarıda kalmayı terc'h etmiştir. 

Bulgaristana aid meseleler hal -Hitler nutkunun bir yerinde §ÖY· Hitler NasılAnlaşabilir? 
Vaşington 29 (Hus1'sl> _ Hit • !edilmedikçe, Balkan p&ktı kuv • 

ler'in nutku, Amerik&n mehafi • vetlenmiı; sayılmaz. K~si! Bulgar
linde gayri müsald telakki edil _ !arla m~skfı'l olan yerler Bulgari.s-

le söylemiştir; 

• Ümi~izliğe düşecek değiliz. E
ğer İngiltere bizi anlamazsa, ken
di kuVV"etimize ve dostlarımızın 

kuvvetine gilvenerek, şerefimi • 
ze halel verm!yecek olan yolların 
hAIA m~d olduğunu !ıiıat ede-

. tana v~rilm~ll ve Adalardenizin -
mı,\ ir. Bu nutuktan lı~hs~en ga-
zeteler, Hitler'in , kiınsenin malın- deki serbest mahreci temin olun-

malıdır. 
da gözümüz yoktw-. Sadece eski ı-------------

ceğlz.• 
Bu, birinci tehdid! 

2 - HltlPr, Alnıanyanın Münib 
konferansından zaten memnun ol
madığını söylemiştir. Bitler, bu 
konferımsta Almany .. yı haklı gö
ren garb devletlerinln, o vakte ka
dar taklb ettikler! pol!tlkada bir 
c ValtfaS> yapını.' oldukların ı 

söylüyor Münib konferansı top
lanmasaydı, Almanya, kendisi için 
haklı gördüğü meselelerden bir 
çoğunu şimdiye kadar halletmiş 

bulunacaktı. 

Bu, ikinci tehdid! 

yerlerimizl istiyoruz• yolundaki 
sözlerinin, Ruzvelt'in mesajında • 
ki suallere bir cev~ teşkil etme
diğini yazıyorlar. 

Ruzvdt, geçen sen~ eylt'.llünde, 
denizd~. Asor adal~rı gibi bitaraf 
bir yerde, Mwıolini ve Hitler'le 
mevcud meseleleri başbaşa gör~ 
mek arzusunu l:ılıar etmiş, fakat 
bu teklifi kabul edılr-ıemişti. Hit
ler'in bugü'lkü nutku müzakere
lere yol açarak mahi!•<'tte telakki 
edilmekle beraber, bcı müzakere
lerin hakkında bir f<'rmül bulun-
ması llzım gelmektedir. 

Polonyada: 

«Ademi Tecavüz» Sözü 
Kalkh 

Litvanyada da iyi "b~ılanmamı~ 
tır. 

Almanyanın, Polcmya ile olan 
ademi tecavüz. mi.!akını feshetme
si Polonya ve Litvaııyacia yeniden 
endişeler uyandırr.qtır. Litvanya 
gazeteleri, bıı vazi;vel üzerine, Po
kınya ile Almanya arasındaki mü
nasebdtın daha gergin bir safhaya 
gırmcsinden endi~e <.tmketedirler. 

Almanya gazHeleri, daha şiın • 
diden yukarı Silez.yadaki Almaıı.
larn kaqı yapılan fena muamele
lerden ~iddetli bir lis~.la bahset.. 

mektediı • " 
Roma 29 (Hususi> - Alman or

duları ba§kumand•n· Branhiş'in 

Romad.ı ltalyan erkfıruharbıyesile 

3 - :!:!itler, Polonya ile ademi 
tecavüz muahedeslıtl feshetmiş -
tir. Şimdiye kadar Dançiğ ve ko
ridor n.~selesinin sullı yolile halli 
için Variova hükumetine vuku bu
lan tekliflerin hepsi reddedilmiş -
tir. Polonya hükfımeti sadece ko
ridordan Alması nakliyatına ko -
!aylık ııôsterebileceğını, Dançiğ -
de de orada bulunan Milletler Ce
miyeti mümessilinin değiştirilme
si hususunda müzakerede buluna
bilt'<:eğini bildirmiştir. 

yapar, ğı müzakereler, bundan ev-

Varşova 29 (Hususi) - Leh • 1 vel de her ikı memleket erkanı -

Alman a<lemi tt'Ca-,(ız muahedesi- 1 

nın Almanya tarafından feshedil
diği, dün Varşova.daki Alman mas
lahatgüzarı tarafında'! resmen hü~ 

Halbuki Almanya l)ançiğln ta
mamen ilhakın1 istemektedir. İki 
görüş aı asında büyük farklar var
dır. Hltler şunları söylemiştir: 

.nançlğ Almanyay:ı iltihak et.. 
mek iStiyor. Buna mfut! olunamaz. 
Bu mesele er geç halledilecektir. 
P~lonyıı hükfuneti, bundan bir se
ne evvd, Çelooslovakyanın yaptığı 
grbı har~ket edıyor. Kıt'alannı se
ferber eulyor. HaTh•ık: alı, Varşova 
hükumetinin teıdifler'mi kabul et
memekle nekadar hatd ettiğini 

gösterecektir .. 

kümele bildirilmiştiı. 

Nutkun burada melıim olan 
muhteviyatı, Almany~nın Dançiğ 

ve koridor meseleleri üzerinde ye
ni bir teşebbü hazırladığ1 mahi -
yetinde telfıkki edilmektedir. 

ltalyada: 
Toptan Cevab 

Roma 29 (Hususi) - Gazeteler, 
neşı-cttıkleri ikinci tabılarla, Hit.. 
ler'in nutkunu İtalyan umumi ef
kuına &rzetmekle beraber, müta
lealarını da yazmak ta dırlar. Bu 
n~riyata göre, Hitler'in nutku bü
tün İtalyada memm.niyetle kar
şılanmı.ştır. Gazetelrr, Hitler'in 
bu nutukla yalnız Ruzvelt'e değil 

Bu, üçüncü tehdiıl 1 İngilteıe ve Fransııy3 da cevab 
4 - H!tler'in şu sözleri de dik- verdiğini yazmak~adırlar. 

kati celbetmlştir; cSilahsızlanmak L't d . 
hususunda şimdıye kadar en fazla 1 vanya a . 
hilsnünıi·ct gösteren biziz. Fakat Bükreş 29 (Husus!) - H itler'in 
1:-u hiısnuniyetimiz;n acı netice - nutku , Varşovada olduj\\ı kadar, 

harby eleri ara•ında mcvcud tes::r 
nüdün ıcablarını bir kere daha 
gözden gcçırmekten ibarettir. Si
yasi vaziyet rlolayısilP mihver dev
letleri, askni bakm·dan her ih
timali gözöniine almış ve ona göre 
tedbirleıini ittihaz etmi~ bir vazi
yette bulunmaktadırler. 

Alma01 başkumandanı Mareşal 

Balbo ile gnrüşmek, Trablus ve 
Libyadr.ki Alman kıtaatını teftiş 

etmek üzerP. yartn l.ibyaya hare
ket edecek ve İmparı.:torluğun yıl
dönümü şenlikleri-ıde bulunmak , 
üzere 9 mayısta tpkr?r Romaya 
dönecektir. 

Bertin 29 (Hu.~uın) -- Hitler'in 
söylediği nutkun metni. ayni gün 
Alman Hariciye Nezaretı tarafın
dan Amrrikan elçiliğine tevdi e
dilmiştir. Alman hülciımeti, nu • 
kun bu şekilde tahriren Arnerika
ya bildirilmesini, RuzvElt'in mesa
jına bir cevab mahiyetinde ola -
rak telakki etmektedir. 

Hitlerin nutkunu şu suretle hu
lasa edebiliriz: 

1- Almanyanın kinu;enın ma -

Ka<dlorn CI Moda--...,,,._ 

Meyve Ve 
B 

ugün. sayın okuyucularımı
za meyvalard1n, meyvala -
rın sır.hat ve güzellik üze-

rindeki tesir !erinden bo hsedece -
ğiz. 

M~yva usa,.elerinin, yalnız sıh
hatin muha!azasınJ değil, güzel -
!iğin xiarem~ıne de ı;ok faydası 

vardır. 

Binaenaleyh, mümkün olduğu 
kadar çı<ık r:oeyva yn"'leli. meyva 
suyu iı;ımelidir. Şim~i, bildığimiz 
meyvaların hassalarındı:n kısaca 

bahsedelim: 

PORTAKAL 
Portakal, barsak te!lbelliğine 

karşı çok iyi bir devadır. Ergenlik 
sivilce}erini, yüzd0 ki kırmızılığı, 

fazla şişmanlığı da inle eder. Yal
nız k5fi miktarda yı>melidir: Gün
de üç portakal ... 

Sabahleyin aç k:dı'la bir por
kal suyu içmek çok Iaydalıdır. 

Lİ~ION 
Limon, bllhassa romatizmaya, 

nezleye, anj·n ve boğaz ağrılarına 
iyidir. Cildi beyazhştrıır. Fazla 
miktarda alı'lırsa insunı zayıfla -
tır. Yılnız limon içem~yen bayan
lar bunu, kaynamış süte karıştırıp 

alabilirler. 
Limon, lırnakların diplerini sil

mek ı<;in de kulfanılıi. 

PAMPEL~lUS 
Son zamanlarda piyasada gö -

!ında gôzü yoktur. Almanya an -
cak elinden alınan kendi maiları

nı geri istiyor. 
2- Demokrasıler Almanyayı 

kuşatmak istiyorlar. İngiltere bu 
siyasete rehber olmakla deniz mu
ahedesinin esasını ihlal etmiştir. 
Bu sebebden bu muahede ilga o
lunmuştur. 

~ Lehistan, İngiliz teminatını 
kabul etmekle kuşatma siyasetine 
iştirak etmiş. Bu sebebden Al -
manya - Lehistan ademi tecavüz 
muahedesi ilga edilmiştir. 

4- Dançig, günün birinde Al -
manyaya dönecektir. Almanyanın 
garb hud•ıdlan, hiçbir kuvvetin 
geçemiyeceği surette tahkim edil
miştir. 

5- Almanya, kendisinden temi
nat istiyen devletlere, mütekabi
liyet esası üzerine teminat ver -
meğe hazırdır. 

~ Almanya, beynelmilel kon
feranslardan bir netice çıkacağını 
zannetmiyor. Bu sebebden Ruz -
velt'in konferans teklifini kabul 
edemez. 

• 

Güzellik 
. 

rüleo kocaman ve sarı renkli, yu-
varlak ve li.'TI()na benzıyen Pan -
pelmus biraz a<"ıdır. f'akat hazlll'.l
sızlığa ve k)7.ıllık m~tinekarşı çok 
iyidir. İşti.lı'lyı da a~ar. Kansızlı
ğın tedaV1Sinde de kullanılır. 

Zayıflamalt ve o oy hazmet -
mek isti yen bayan !ar ~:..hahları aç 
karnına veya yemekten sonra bir 
Pampelmus suvu iç~melidirler. 

İştihayı açm~k i;-m } l'!nek!er -
den biraz evvel alm&lıdır· 

DO:UATES 
Domates sıkılır ve l'Ortakal su

yu gilbi içilir. Bilba<sa reelerinden 
muztarfü kadınlara tavsiye olu -
nur. Sarı benizliler, domates suyu 
içerlerse renkleri az zamanda diI
:reltir. 

WYAR StJYU 
Güzellik için kullanılan mad -

delerin kralıdır. Yazın ve sonba -
harda cild.nizin tarıtvetini muha
faza için hıyar suyu loullanabilir
siniz. 

Olgun bir ıyarı, yuv:ırlak par -
çalara ayırmız ve bu parçalan ya
vaş yavaş y;izünüze •ürünüz. Da
ha iyisi, bu y.ıvarlaklarla yüzünü
ze bir maske yapını7. Bir veya iki 

saat muhafa1a edınİ7. Yalnız bir 
şeye çok dtkkat şarttır: Olgun hı
yarlardan be~nı kullanmamak, 
çekirdeklerini çıkamı:ık 

Refi Bayarın 

Teka idlüğü Kabul 
Olundu 

Milli reassorans Türk anonim 

şırkcti müdurü Refi Celal Bayarın 

hastalığı dolayısile tekaüdlüğü -

nün kabulü hususunda evvelce 

müracaatta bulunduğiı yaz.ılınıştL 

Refi Bayar'm tedavi ve istirahate 

ihtiyacı hususundaki ısrarı üze

rine bu talebı kabul edilmiştir. 

İş Bankasının kuruluşu günün

denberi moıli sahadaki bilgisı ve 

gayretleri ile temayüz etmiş olan 

Refi Bayar, bilahare •igortacılık

ta da ihtisao peyda etmiş ve 1927 

tarihli kanunla kurulan milli re

assorans Türk anonim şirketi mü

dürlüğunP tayin edılmisı . Refi 

Bayar'ın Türki,·rdrk sigortacılı

ğın tek:imülüne de buyük hız -

rııellC>rı dokuı·ınu~tu. 

--~ YAZA 
HAZIRLAN Dl Nt ı . 

MI 

1 ÇİÇEGE RAGBE~ 

B
u senenin yazlık elbiseleri, 
ş~pkal_arı eıı ç-ık çiçeklerle 
soslenıyor. en zıyade ince 

kumaşlar kull3nılıvor. Renkleri 
de açık ... K"yu renkli kumaşlara 
ragbet gösterenler pek az... Bil
hassa, pembı1, rr~avi beyaz renkler 
çok moda. Gece giyilen mantıola
nn yakalan lrordeHI rüşler veya 
tüylerle tezyin ol•Jnuycr. 

Bu yeni eldiwnle1in üz.erille~ 
çük ve renkli taşlarla da işi~/ 
yapılı;ııor. İngiliz iş!en.2ıerl ıf 
ajorlar da yapılıyor. Tül ve d • 

teli motifler ilave olunuyor·; 
valete göre bazıları uzunca, il' 
lan da da iP.sa ... el ile yapılal' ol' 
ko elıiivenlca kullanan baY6 

da pek çokt,ır. , 

Yazılt tuvaletler en çok SU~ J 
çeklerle süsleniyor. Tabii çı~ . 

kullananlar da var. Fakat bU 11 
masraflı ... Tayyörlerin ya~, 
takılan iri bir kannfil, bir gıil i' 
ya birkaç ç;çekten "Mürc kkı.'' 
demet cidden hoş ıı<iı ünlİ'-cı-. 

Gündüzleri, yünlü l:umaşlardan 
yapılan tayyörler gi~·iliyor. Tay
yörler pek sade. Üzerlerinde ne 
işleme, ne de kürk var. Tilki bua
lar yerine devekuşu tüyünden ya
pılmış boyun atktlar veya sadece 
ipek bir şarpe kullanılıyor 

Yaı. süslerinden b:ıhsE'derken el
divenleri un•ıtmak caız de!lil. Bu 
senenin eldivenleri de çok şık. He
le ahu wya şamua deri5i pembe, 
donuk mavi, eflatun ve !e :ılak ren
gi, üzerleri işleme.; eld>verıler pek 
hoş ... 

Karan.ııkta 

Akşamlan. suvarelerde, ı_ı~ 
da, dekoltenin omzun~ bır öP" 

bir bmel;;.ı, )eylfık takılı ·o' 
Şapkalara gelince· Cıçek s~ 

tinden fark3ız. Httl.'ı<a çıç<' 
,.... 1·""SI. 

1939 senesi ırıo4asının kra ı,-
nilse yeri var 

Bir Cin~yet ~,, 
Evvelki akşam Fenerde dolaşan neye kaldırmışlar ve talı 1"' el 

devriye karanlık bir sokakta bir ba§lamı~lardır. Tahkikat ıı•11 f 
inilti duym•J~ ve so>sin geldiği t::r sinde y;,ralının sular idare5'vıı 
rafa gidilincP, bir adamın kanlar murlarından Mehr:ıe<l oj!lU ı 
içinde yatmakta olduğunu gör - muş ad1nda biri olduğıı ve t:il' ,ı' 
müştür. dın meselesinden ötedenb~rı ı . "' Memurlar iki yPrinder. bıçak- lan &Çlk bulunan Cemal ve ııf' 
lanmış ve ifad~ v"1'enuyecck bir daşı Salih tarafından yara!~ 
halde bulunan bu adomı hastaha- tesbit edilmiştir. 

·------------------·--..... ~ 

1-

DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 

iLKBAHAR TARİFESİ: 
Adalar - Anadolu - Yalova hatlı ilkbahar tarifesi 30 Nisarı· 

dan iUbaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmı~tır 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Muhatabları adreslerinin öğrenilememesine 
bınaen doğrudan doğruya tebliğ edilemıyen ~I 

M>halleıi tahrir neticelerini havi varakanın asılacağı yer Tal~ 1[1 
K eçecipiri Hasköy Vapur ıskelesinde 29/

4 

Piripaşa Halıcıoğlu vapur ı.skelesinde 
Sütlüce Sütlüce vapur iskelesinde 
Yahya k&hya Yahyakahya camii kapısına 

Süruri Aynal><;ıt--nı..e yokuşu başına 

Camiikehir Camııkebir avlusuna 
Hacı Hüsrev camii kapısına 

Piyale fırka ocağı tınüne 
Çatmamescit camii kapısına 

' 

' 
• 

Hacıhusrev 

Küçük Piyalı 
Çatmamescit 
Kadımehmed Kadımehmct Polis karakoluna J 

~ 

Kasımpaşa şubesi mahallatı içiı;Jen tahrır edılip sahıblerı f1l'' 
}erinin öğrenilememesine binaen doğrudan doğruya t~blii: cdıltll 1 
tahrır netıcelerni ihtiva eden bırer varakanın hızalarında Y 8~1 tıl'. 
hallere asılarak bugün kazada i!fın olunduğu, Wfll >0y1lı arazı )1 

1 

1 kanununun 8 incı maddesi mucibınce w.n t~rihindcıı ıtibarell 
t . Li ' 
·~inde va ki tahrire itira2 edebileceklni a!ako•!Ho·lar•,.tt'h''lı oıull 
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Işıkları Yanan Pencereden Meleğin 
Daha Orada Kalacağı Anlaşılıyordu 
Muhteşem Bir ·Araba Geldi, Kapının Onünde 

Durdu, Çarşaflı Bir Kadın Kapıyı Çaldı 
'l'&Jtih edildlklerinın farkında ı 
lııııyan Davu.st'la Melek aheste 

f' llriiyüşle delikanlının evine ka-
~ g~ldiler. Kapıyı çaldılar. Rai 
in hır kroki üzerinde tesbit ettiği 
~e girdiler, 

Gü.ınüşsuyu mezarlığının du • 
~arı dibinde, Melek'i.n ilk defa 

aVust'a rasladığı noktada bir :•t kadar bekliyen Raif genç ka-
nın karanlık bastığı halde dı -

ları çıkınadı.ğını görünce jandar

~ . karakolıına koştu, yüzbaşıya 
ı:;:zeıini gösterdi, telefondan İ.I· 
d etfnek iltediğint anlattı. İki 
r aldka sonra da ilk şifahi rapo -
~nu telefonla doktor N etet'e ver-

tiıı - Alo •.• Ben, 79 Raif' Sız mi.
ız Şef! 

- Benim ne var?. 
- İlk raporu veriyorum. 
-Ne oldu! 

~ - Delikanlı ile genç kadın A • 
ıısıııışada beyaz boyalı ahşab bir 
~e gird" uer. 

- Evet! 

Ilı - Bir saattir bekliyorum. Çık
adılar. 

- Peki! 

-Tarassuda devam edeyım mi? 
- :- Tabii ... Genç kadının göl-

ıtesı ıın . ib' d a· ışsın g 1 avranacalaıın!. 
ır dakika peşinden ayrılmıya

ca1tsın • 

- Gece ne olacak doktor! 

ı . - Ha!. Sana timdi onu da söy -
1Ye 

fa. Ceğıın: .Ayas~aşadan biraz a-
'ta. gıda, mühendii mektebiruıı 
ta rşı•ında küçük bakkal var. 0-
r dan sor .. Şehab Beyın evini öğ
~ eıı. Oraya git. Kendini tanıt. Lü
~ırı gördükçe burada kalacağını 
t her ver. O ev, sana iyi bir is • 
lııyon olur bu ~nde. 

- Teşekkfir ederim şef! h; Yeni blrşey olursa hemen 
er ver. 

- Başüstüne şef! 
~aif telefonun başından ayrı
ae/ eski yerine geı.cti. Akşamm 
r ınJiğinde ~lııkla beraber el • 
tıafı. kapı~. havagazlarının ışı-
11\ Caddeye sarı bir aydınlık serp· 
Ilı eğe başlamı~tı. Genç istihbarat 
~tl!nuru mezarlık duvarında bir 
!\ t d~ha bekledi. Taras:;ud et -
la ~l ko kün pencerl'sinde de ışık
~ r belirmiş, perde arasından sı
b~ hu aydınlık Melek'in daha 
r ır lt\Üddet orada kalacağına ip.
et trıahiyetini almıştı. 
le~ ~.aldı:ala gitmek, doktor Ne
&· ın soylediği adresi, Süha Be-
6ltı ev· 
&i itti bulmil kararını verdi-

!' sıradaydı... Tekerleklerindeki 
<lSt' ile '.ğin çıkardığı tok sesler cad-
~ kaplıyan muhte,;eın bır ku-

pa arabası Güm~uyu tarafın • 
dan geldi. İstihbarat memurunun 
gözü önünde Davust'un kapı.ııı G
nünde durdu. İçinden atlıyan çar
p.flı bir kadın kaptyı çaldı ... İçeri 
girdi. 

Delikanlı iki adımda arabanın 
yanına geldL Üzerindeki sırma iş
lemeli kırmızı çuha espir liitasın· 
dan saray arabacısı olduğu anla
ııtlan ara!bacıya sokuldu. Cebin -

t<fen çıkardığı algara paketinden 
bir sigara aldı, kutuyu arabacıya 
uzattı, sordu: 

1 
- Ateşin varım ağam? 

Arabacı, yaslandığı yerden aza
metle doğruldu. Kendisine doğru 
uzatılan kutuya baktı, cevab ver
di: 

- Var ... Buyurun. 
- Çok teşekkür ederim alaın!. 
Raif aigarasını yaktı, kutuyu a· 

rabacıya tekrar uzattı: 
- Bir tane almaz mısın? 

Arabacı nazla karıfı.k mağrur 
bir hıu-eketle kuttrya uzandı: 

(~mı ııcr) 

Fransada Bi.- Buçuk 
Milyon Asker Var 
(4 üncü sayfadan devam) 

ile çok kazananların bu .büyük 
kazançlarından dev~t hazinesin! 
istifade ettirmeden kalmaları ca· 
iz görülmemiştir. Onun için yeni 
alınan tedbirler, yapılan kanun -
!ar Fransada halkın ho~una git
miyecek gibi değildir diyorlar. Fa
kat yeri'!' tedbirlerin münakaşası 
daha ziyade Fransızlara aid bir 
kyefiyettir. Bunları kMi görmi -
yenler de vardır. Yalnız Fransa • 
nı n aldığı yeni tedbirlerin haric
de nasıl karşılandığını da yine 
Avrupa gazetelerinin neşriyatına 
bakarak hutasa etmek iktiza edi
yor ve Fransanın silahlanmak, 
milli müdafaasının çarelerini ta· 
maınile temin etmek içın böyle a
zami gayret ve faaliyet yoluna 
girmiş olması Londra gazeteleri 
için pek ehemmiyetle takib edi
len bir mevzudur. Bu yeni tedbir
lerıv vaziyeti kökünden hallede • 
cek mahiyette olduğunu yazan İn
giliz gazeteleri de vardır. Fakat 
Londra gazetelerini bilhassa meş
gul eden cihet şu oluyOt": 

1 

Fransanın silıihlanmasını bir 
kat daha kuvvetlendırmek için her 
Fransız bu suretle işe çağırılmış 1 
demektır. Yeni fed~kıirlıklara kat· 
!anmak tazım olduğu böyle sıra
larda Fransız mUletinin bütünce
saret VP gayretini toplıynrak va· 
ziyeli gözönüne aldığı görülyor: 

İşte Londra gazetelerinın de • 
diklerinden çıkan budur. 

Almanyaya gelince: Fransız Ma
liye nazırı Pol Reyı:o'nun bütün 
Fransız vatandaşlarını vazifeye 
davet mahiyetinde olan uzun nut
kunu hulasa eden Alman gazete
leri buna şöyle serlevlıalar koy -
mıışlardır: 

cFransada yeni veıgiler. Reyno 
15 milyar frank arıyor, harb ar
zusile yeni vergiler .. • ve saire glhi. 

Bu vesile ile Alın.an gazetelerınin 
neşriyatı devam ediyor. 

Her ne hal ise Fransanın yeni 
gayret ve faaliyeti Almanlurca ih
mal edilir gibi olmadığını söyJeme
ğe hacet olmasa gerek. 

Maliye Nazırı Pol Reyno SÖY· 
lediği nutkunda Fransanın da bu
gün artık müttefiki İngiltere gibi 
silahlanma yarışına büyük bir gay
ret ve IaaHyet göstermekle cevab 
verdiğini anlatarak dem~tit- kı: 

Askere alınanlar ıutık istihsal 
edemez olurlar. Onun için alın -
mamış olanların daha fazla zaman 
çalı maları lazım gelir. Bir mille
tin hay~tında öyle zamanlar olur 
ki herkesin gayret ıre faaliyeti iki 
misli artmak ıcab eder. Bilhassa 
40 mil;•on nüfusluk Fransa 86 mil
yonluk ve haftada 60 b&at çalışan 
bir millet ile yanyana yaşarken 
bu zahmete katlanacaktır. 

Maliye Nazırı mesai saatleri i· 
çin de ızahat vermiştir. Haftada 
45 saat çalışılacaktır. 

İngiliz gaı:etesi Observer de Fran 
sadaki yeni mali tedbirlerden bah· 
seclerek şunları söylüyor: 
Fransada 1,500,000 kişi silah altın
da bulu!luyor. Bunun içiıı de kah· 
ramanca tedbirler alın.ak liizum. ge
liyor. Yeniden 15 milyar, bazıla -
rının dediğine göre de 17 milyar 
frank bulmak iktiza ediyor. Rey
ııo p!Anı irad üzerine kormıuş olan 
verginin ısla.hı ile devlet işlerinde 
tasarruf haftada 40 saat yerine 45 

ı;aat mesai ve bütün satışlarda %1 
vergi konması demektır. 

Bu mılli bir gayret ve Iaalıyettir. 
Fransa için bir şeref te~kil eden 
bir kuvvet t~kıl edivor. Büyük 
Brıtanya için de bu bir misaldir. 

Bu münasC!betle İngiltereye da
ir de bir ikı söz söylemek lazım 
gelirse ~unu kaydetmek fazla ol
mıyaeaktır: 1935 ~rnesindenberi 

ZORBALAR 
SALTANATI 

tı. Hakikaten hu herıf Cüce Ha -
ı;ana bero:ıyordu. Fakat; Cüce Ha
sanın ne suretle d1'arı çıktığın -
dan malumatlar olmadığı cıhetle 
Basanın böylr bir düşman gibi 
dama çıkarak gelıdiğine mana ve· 
remcmişti. 

No. J.45" 

~ce Ihsan, hücum esnasında 
ıı., çıkm~tı. Bu cesur ve kur
ltu · adam arkadaşlarının attığı 
d 'lunla.rdan kendini koruyarak 
~llıırı Uze . d h" ed 'b' •Ur .. rın e ucum er gı ı 
urıuyordu. 

'ten· · 
surıu ıçerıler Cüce Hasan'ın ce • 
Iard Runa hayranlıkla bağınyor

ı. 

- İl ., 
}{ erı .. Yaia yoldaş be'. 

~t·kacı n, haca ağzından ateş eden 
a..:na seslendi: 

- ır ruı- usıne.n, h<>n.m atma!. Vu -
"'"Ş g'b k !{., ı ı oyıbol oradan! 

i 'sanın yanında kinl.>e yoktu. 
Stedıgi gıbı konuşablliyordu. 

Yazan: M. Sami KARAVEL 

Çünkü dama çıkacak bir tek ye· 
niçeri kabadayısı kalmanıı..~lı. 

Hüsmen, Hasanın bağırtısına 

şaşkın, şaşkın bakakalmı~lı. Dil
şünüyordu. 

- Bu yeniçeri bücürü de kını 

oluyordu?. Kendisini nereden ta
nıyordu? Atma dediğine nazaran 
bır hiyanet işliyeceğe benzıyordu. i 

Hüsmen dinlemedi. Bilakis ate- 1 
şini fazlalaştırdı. Zavallı Hasan; 1 
pisi pisine ölecekti İkide birde 
yavaşçacık bağınyordu: 

- Olan Hüsman çağır Çavıış • 
başıyı!. Ben, Cüce Hasanım'. 

Nihayet; Hüsmen dıkkatle bak- 1 

Hüsmen biraz mülahazadan son
ra, a~ğıya seolendi: 

- Çavuş, Çavuş!. 

Btraz sonra; Ça"uşba>;ı danı si
perine gelmişi i. Hüsmen elite sa
çağı sirer almış nlan Cüce Ha • 
sanı güs•ererek vak'ayı anlattı. 

Hasan da, Çavu~un ;-ukarı gel· 
diğıni görmü~tü. Olduğu yerden 
yine bagırıyordu: 

- Çavuş~. Çavuş benim .. 
- Çavu~!. Hasanı görnıü~tü. Hüs-

mene at.eş etmenıesıni söyledi. 
Yeniç~riler de aş.1frıd;•n bağırı 

yordu: 
- Yaşa; haydi hücwn et!. 
Bir yandan da ~ğıdan yeniçe

riler Hasanı lak\'l}'C etmek üzere 

Kadın Yüzünden 
Tülü Kaldırdı 

Bug··nkü 
Nasıl 
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Alman Kadını 
Yetişiyor? 

-

(5 inci sayfadan devam) (5 inci sayfadan devam) Ü ·· ·· R h h' k. · 
de öldünn""t.ür. çur.cu ay ti. umetı, kadın• çok ehE'mmi-

-.. Hemen ~.e~i İri yarı, "1 yanaldı, saçi•n örgülü · tt 
Benny ve kendisi gıbi cani olan d yet \"Crı; or. ç K prensipinin tatb•kir.e çalışı)·or. 

i i. Yüzlel'ine pudra sürenl~r pek azdı. 
karw Este! aylardanbeci za.bı.ta F .__ Hitler, Alman kadınlarından kiliseye sadık kal -

a""t umumi hal'b, yaşayıı tarzlarını deği · -
!&rafından aranıyurd.u. Takib olun- tirdiği gıbi, Alman kadınlarııu da başkalaştırdı. malarını, mutfaklarile meşgul olm•larını ve çok, 

duklarını ve ele gecMEk telı.like- Genç kadınlar ve kızlar hayat müeadclesine atıl- mümkün oldu('.u kadar QOk t;O<'Uk yet~tirme!erınl 
sinin arttığım gören karı koca bir dılar. Sporla, zevk ve safa ile meşgul olmıya baş- istiyor, Küçük kızlar tahsillerini bıt!rdikten. ko -

müddet ayrı J&şam&yı muvafık ladılar. Ru say<'de vücudlerinin şekli değişti. Eski caya vaı<iı.ktan sonca hıAusi kursları takib etm~ 
bulmuşlar "e ayrılınışlı..rdı. Şişmanlıkları kalmadı. En.damları düzel.<h. Şimdi ml'Cburiyetinde tutuluyorlar. Ev ı~lerını, çocuğa 

Yirmi yecli Y"•larırda, güçlü Be l' kakl d .. ül' '- d J l h -. r ın so arın a gor en ,,.a ın arı11 ıemen ep- nasıl bakıldığın1 öğretiyorw. İçtimai v~ &iyası ha-
kuvvetli, yıııkUjıklı ve hassas bir sinin yüzleri makyajlı... yatta eş!crine yardımcı oluyorlar .. 
delikanlı ol:ın Bnny, uzun müddet•=========================~==~====~========= 
karısının n~azişlerindtn mahrum 

yaşamı;-a tahammül ~d.,.medi. 
Son günlerde, .ıabıta Benny'nın 

izini bulmuştu. •Jzakt~a k.enidsini 
takitı ediyor, y•kala:m~k için mü
nasib bir fırs•t i>ekliyt.ıu. Benny
nin yanında genç, güzel bir kadın 
bulunuyordu. Bu kad:n kimdir! 
Bunu, polis!eroen başkasının bil
mesi imkinı y<ıktur. (;nlar da yal
nız: Esmer kadın!_ Dıyorlar. İşte, 
Kurt • Benny'nin tuliığa düşme -
sine, öliimü.ne sebEt- bu •e3Ulet' 

kadın· dır. 

BİR TOL KALDIBILINCA 

Bir hafta evvel Beımy, Sen Lüi. 
lıokantalaruıdan birin'" arka ka· 
pısındau içeri ~icdı, ı,iizel kadın 

daha evvel gel!llİf, hr.di5ıni beık.
liywdu. 

1.Dk.anta kalabalıktı. Bu lr.ala
balik arasında ~ ırmider. fa~l.a ai · 
polis memuru vardı. Mtişteri gibt 
otumıu~lar, •çivurı.r. )'lyorl.ardı. 

Beony, büyüle bir iştilıa ile yeme
ğini yedidi. Sonurda kalktı, ka
saya doğru yüriıdü Bu •ıtrada eıo
mer kadın, seri bir el hareketilıe 
yüzündeki örtüyü kaldırdı. Bu bir 
işare~ti. O anda ylı'mi polıs ye -
rindcn fırladı, kalktı; Boony'yı bir 
çember içine a1d:ı. Benny, üzerinde 
bulunan iki rövolveri kullanrnıya 
v.ıot bulamadı. Pollskrin yaylım 
ateşile vücııdü de!Lk deşık oldu, 
kanlar içinde yere yuvarlandı. O· 
rada öldü. 

Benny, çok iyi tahsil görmüştü. 
Edebıyata, şiire merakı vardı. Ü
z:erind~ Şi.kespirin maroken kaplı 
bir (Sonnetsl !eri, k:ırısı içın yaz • 
dığı bil'çok şiirler bulunmuştur 

:Junların t riode: 

• lnı.anlar. adalette.- bahseder -
leı". Beu, oııların nazarında yqa· 
mıya liıyak bir ada:n <i<>iiilim. Hot 
ben de hayattan pek o kadar ınem• 
n.wı değilinı. Fakat ıwnın için, se· 
nin baygın gözlerin ı~ın yaşıyo -

rum. .... 
Diy-0r. Def'e''n ar1'ıı.sında kan

sının sa;larından bir bukle bulun
mu;;tur. Est~l'in, kendisini bu ka
dar sevtn kocaı-1na ih11netınin se· 
beıb! me<:hut Şjphes:z kıskançlık 
veya menfa&t. Belki cıe başka br 

sevgi ... 

İngiltere bütçesi sımı;ıkı surette 
müte,•azin olarak devam etmekte 
ve silahlanma masrafı olarak her 
sene bütçeye azim tahsisat kon -
maklıı beraber bunun karşılığı da 
temin edilegelmektedir. 

Hulasa ingilterenin olsun, Fran
s~ın olsun istikbalin türlti ihti • 
malleriııi düşünerek ona göre ha
zırlanmak için lazım gelen parayı 
temin et~k hususunda daha bir 
çok membaları var. 

dama çıkmağa çalışıyorlardı. 1 
Hll!<an e!ındP bir tüfek habire 

ateş ediyordu. Hasanm bu nişan
sız ve sallapati kurşunları oraya 
buraya gidiyordu. 

Nihayet; Hasan olduğu yerden 
fırladı. Hasmına hücwn eden bir 
yeni~eri gibi aralık pencereye a
tıldı ve bir anda pencereden içeri 

girdi. 

Hasanın bu halinı gören Yeniçe
riler aşağıdan bağırışıyorlardı. 

- Yoldaşlar! Yet4in! Hfu;um 

edin' 
Yeniçeriler, Hasaııın arkasından 

hücuma kalkın• ·JardL Fakat; Hüs· 
menin kurşununu ~; n dama se· 
rilmişti. Damı geçip baca yanın -
dakı pencereye gelmenin ımkfını 
yoktu. 

Yeniçeriler bağırı~ıyorlardı: 
- Hücum eden yold"'iımızın ın· 

tikamını almalıyız. 

Zavallı asiler Cüce Basanı ken
dilerinden zannediyorlardı. Ve 

Şehirde 
Nasıl 

Yangınlar 
Azalır? 

etrafına asılan bezlere kı \'llcım 1 (5 inci •ııyfadıın devam) 
itfaiyelerinden tarl-lı mıdır? 

- Vasıta ve teçh •uıtın Avrupa 
itfaiyelerind .. n fark• mrdern ihbarı 
tesisatı \.'e birGç rnııwrlü ••esaitin 
f.azWığından ba,,ka ı,,r şey değil
dir. Avrupa ;tf.aiye müt...ıtassısla • 
nn<:a itfaiyeoniz uzuıı ""neler tet
kiic ~ereiı: beynelını!E-1 ıtfaiye 

teşkilatları meyanın~ alınıp Vi -
yana, Pari.s, Londra !tfaiye kon -
grelerinde ııayılı bir y<:r işgal et
miş bulunuyor. 

- Eskiye nazaran ş:mdi, yan -
gınlar ~ğal:n~ mıdır• Azalmış 

m>dır! 1 
- 1923 senesindeı., 1939 sene • 

sine kadar 17 sene zarfında 9513 1 
yangın vak'aaile mücadele edil -
miştir. Bu müddet ~artında geç 
lı.abec verilme yüzür.den 557 bina 
tamamen 869 bina kı .< n'Pn yamuş

tJc. Yangının vnkuu hnı ile ıtfa • 
iyeye haber verme rnürtdeti nl'ka- 1 
dar kısa olursa, hasar na o niıi>et- ı 
te az o.lur. ES!d deviı·deki yangın l 
vukuatı şi.mdikinder hıc ~üphesiz 

çok aııclır. Şehirde nıc\·acldı müş

teile, ..Jektrik ve fab"ikaların 90-
ğalması eskisine nisbctle yangın
ları 90ğal tmıştır. 

- Yangmlar. ekserıya ne gibi 
sebeblerle olur? 

- Yaugınhr, en fazla sobayı ge-j 
lışi güzel kurup, boruyu saçak • 
tan yukarı çıkarmıyarak çürük j 
ahta kaplamtya b1.l;hMaktan; ye-ı 
meği mangala ko:· .· n gezıneğe git
mekten; mangalı dol.durup kapa
madan sakağa çıkmaktan: liimba
•ını kısık bırakark komşuya geç· 
moklen; meryem ana kandilinden, 
baca ve soba boruler:nı temizle
memekten, l<ap• Ô'IÜnde ve pen - , 
cere k~narında man ırat yakmaktan 

1 

ve yem~k pişirmekten, evlerin so

falarında ve merdiwn altlarında 

balık "" saire kızartmaktan; kü
çük çocukları evde yalnız bırak • 
maktan, öteye beri'Cc .hti;vatsızca 

yanmış sigara atmaktan evdeki e
lektrik teı;isatını gel'~i güzel yap
maktan; elektrik sif"rtalarına tel 
sarmaktan; inşaat hata6ı owak 
hatıl uçlannın bac~lar içerisinde 
bırakılmasından; ba!ırelerde ocak , 
yakıp çamaşır yıkanıaktan ve ye
mek pişirmekten, da \'e mangal
ların etrafında çarnaşı" kurulu! • 
maktan; Lamba ~'e mum ile tavan 
aralarında v<> merdive:ı. altlarında 
gezmekten; gaz lamhası ve soba· 
!arının devrilmesinden ve primüs 
!Aınbalarının patlamasından; ocak 

içeri hücum ederek maktul düş -
müş olduğuna zah>b oluyorlardı. 

Llkin; pencereden yedikleri a
teşle geri püskürbülmüşlerdi. Da
ma çıkmak, pencereye yaklaşmak 
kabil değildi. 

• Cüce Hasanın birdenbire var 
olması Alemdar Paşa maıyetini 

sevindirmişti. Bu cür'etlli adam 
ne yapıp yapıp içeri girebilmişti. 

Alemdar Paşa; Cüce Hasanın 

geldğini haber alır almaz derhal 
adamını huzuruna çağırdı ve ke
mali tehalükle sordu: 

- Hasan oğlum; çok merak et
tim ı;eni .. Söyle bakalım ne var, 
ne yok? 

- Ah paşam, neler çektim, ne 
müşküller atlattım.. Hele; tekrar 
buraya girmek için çektiğim ü -
züntüyii bir ben bir de All1.hım 

bilir .. 

- ;o{e ise; bırak ~imdı bunları ... 
Asıl meseleyi anlat!. 

sıçramaı;ınd:ın; parfo) ıcı mevad -
dın iştialindeıı; elek.rık kontağın· 

dan; yatakta sigara : ~nıeği adet 
edi001ek ve daha bunlara benzer 
birçok dik.katsizlik!Arden yangın· 
lar zuhur edebilir 

- Şehirde bazı tedb;rler alma
ğa ihtiyaç var mıdır•. 

- Val'dır; mesda, umuma açılı; 
olan sinema, tivat•o. bü:v\ik mağa· 
za ve fabrikalarda ya:ıgından ko
runma lcdbirlerı almak, derhal 
derhal hab~r veren te<;isat ve yan
gını olduğu yerde su ile bastıran 
otomatik tertibat vi•r.udc getıril· 

mesine zamret \•ardıc. Anupa şe· 
birlerinde umuma sç.k olan ~-erler
de bu tesisat '-ücude g~llrilmiştir. 

- Yangının büvıiınt:ıs ı neden i
leri gelir! 

- Yangının çrktığı an ile ilfa
iyenin haberdar eii!d . ğı vakıl a· 
ra.suıdaki z:ı.maıı uzadıkça, bida -
yelle ehemmıyetsiz gib· görünen 
bir yangını11 tevl's'ü t tnıeıı;ı de o 
nisbelte kolayl::~ır. Yangın dakika 
geçtikçe kuvvetini arttıran, ınüte· 
madiycn dal budak salan bir dıif"I 

mandır. Geç hilie•· vnildıği lak- j 
dirde dünyanın nelo:adar mükem
mel itfaiye t~~iliitı clursa olsun 
o yangını Ö'!lemesi 0ldukça güç 
bir iş olur. Bu itilnrla yangınlar 
vaktinde ve alev saça.~ı Sal'nıadan 
haber veri!Pcek olursl yangının 

hasarını asgari hadde indirmek 
mümkün "labilir. Ah~ab bir mın
taıkada. rüzgarlı bir h&vada dilk • 
katsizlik yüzünden ) aııgın çıktığı 
zaman ğeç haber vet"ilir, Gndan 
aonra ~ir ıtfaiyesıne: •Gel bu 
yangını söııdür!. denirse bundan 
gülünç bir hareket olamaz. 

ihsan Değerin herkesın bildiği 
fakat tatbik etmekte ihmal göster
diği bu istıfadeli ı;3zlerini dinler • 1 
ken düşüncelerimd" ı ıne ~u neti
ceye vardım: 

Şehrın temızliğınde vı temiz 
tutulmaoında nasıl, yalnız Bele -
diyeniıı değil halkın da bir mes'u
liyet hi>sesi varsa, ~ehrin yangın
dan korunmRsı ifinde de ufak te· 
fek hatalarla büyük felaketlere 
(!nayak olmamak için daima kendi 
mes'uliyet Jıissemizi unutmamak, 
tedbirli ve müteyakk·z bulunmak 
ihtiyacında olduğumuzu gözöQün
de bulundurmak icab ~tmektedir. 
Modern itfa iyem izle i.itihar eder
ken bu noktaya da bqhassa ehem
miyet \oermeliyiz. 

Cüce Hasan; o dereee şaşırmış, 
o derece anbale olmuştu ki, bir 
türlü nereden söze başlıyacağını 
şaşırm~tı. 

Alemdar Paşa da bitkin vazi· 
yette idi. Şaka değil, yirmi dört 
saattir canile uğraşıyor .. Durma
dan muharebe ediyordu. 

Fakat; ne de olsa dağ adamı o

lan palfB.; derhal kendini topar • 
!adı ve Cüce Hasanın çok şaşkın 
olduğuna hükmederek teker, te· 
ker sual düı:meğe koyuld.ı ve iOr· 
du: 

- Yeniçerilerin vaziyetıni na -
sıl gördün? 

- P.ışaro; hepsi a,vakla.nm~lar .. 
Yeniçeri ağasını katletmişler. Re· 
fık efendinin, Behiç efendinin ve 
sair bendelerinizın .·araylarııu 

yağma ve bir kısmını katlile iaşe
lerini ağa kapısına sürüyerek gö
türmüşler .. Cariye \'e kadı:ı.annı 
esir ederek her birerlerini ;)ir ta
rafa scvketmişlerdir. 

(DEı•amı var) 

H iKAYE: 

Garsondan Al 
Ha bari 

(4 üncü •ııyfadan devıım) 
şesini masanın üstüne kovdu. Yan 
gözle Vedada bakıvordu. Dudak
ları oynadı. Bir şcı· ~öyliyece-kti. 
Nilıayet dayanamadı ve kekel-~ 
??'.eğe başla 1 ı: 

- Merakda kakl:nız , bayını .. 
Falı:at nerede ise gelır .. Üç dakika 
sonra buradadıı .. 

VedJd Niyazi bir kahkaha attı: 
- Dakihoı dakik.ısına biliyor

sun .. 

- Tabü bayıın .. W senedir gar· 
.90nluk yapıyorum. 

Çene yinP arılml'lı. Eski sene
lerden. batırala:-ındr.rı, çalı~lı((ı 

yerlerden bahsetti. 1 amam üç ıla
ltik geçınişti. Yıne. cakıllı yulda 
bir ayak se<i olmu•!u ikisi birden 
dönüp baktılar. E\'d, Ca,·ide ge
liyordu .. 

Garson saygı göskrai. Kamcri
yeden hem'!n uzaklnslı Vedad Ni· 
yazi ayağa kalktı. Bırkaç adım 

genç kadına doğru ilerledi. Cavıde 
güler~k delikanlınm dini sıktı 

- Seni beki ttim oıraz V"'<iad, 
dedi .. 

- Hayır, ben de şimdı geldim .. 
Cavide. Vedadın diizelttiğı ha

<ıır koltuğa otururk€H, gfüü ma
&anın üstündeki sig~·a tabla6ına 

il~mişti: 

- Şimdi geldim, oiyorsun anı· 

ma .. Üç sigara içmişsin .. En aşağı 
yarım saat bekledin ııaliba .. 

Vedad, fa7Ja beklc:iiğinı sak' •. 
mak hususucdaki nEzaketini açı· 

ğa vurmak .stemiyordu. 
- Buranın iyl bir adam o, ıı 

bir garsonu var .. Orunla ge\•etP
lik ett.im. Sigaranın birini o içt .. 
ho§ bir adam .. Ban•. eski günler
den, hiçmet ett:ği yerlerden bah
setti. Çok enteresan konuşuyor. 

Cavidenin birden l't'ngi değiş • 
mişti. Evveli kızardı, sonra, sa -
rardı. Halinde bir te!(;.ş vardı. A· 
cele sordu: 

- Biraz evvel s~nin yanından 
uzaklaşan garson d'!l:il mi? 

- Evet.. Ne olaeak 

- V edad senden birşey rica e-
deceğim., 

Garsonlar hazan mübalegacı <>-· 
!urlar .. Böyle, l>illıasss birisin.1 
bekliyen müştf'rl!erini oyalamak 
için, tatlı tatlı •nlatırlar. Bunla • 
rın mühim bir kısmı roman kabi
lınden şeylerdir. Sa.k;n inanma .. 
Şimdi, bu garson, gelecek defa aen. 
buraya geldiğin zaın:tn,yine bir 
şeyler anlatacaktır .. Belki, ben -
den bahsedecek, beni evvel tanı
dığını, başka bır adımla bilmem 
hangi bahçpye gelıp gittiğimi an
latacaktır. Bunlara sakın inanma 
Vedadeıtım .. Hepsi romanla~'tı -
rı\11111 va'lçaladır. Be, bu garsonu 
•Karanfil bahı:esı. r.den tanırım. 
Bir kere görmil'lüm. Bir gün ba
na da, bir takını erkeklerin ba-?ka 
Jcadınlarla ner1!lerde gezıp toz • 
duklarını a'!labııştı. 

.....,,~,,,...,.....,, ..... ~K~EŞ;.:AD FLYZt 

334 Doğumlulara -
Beyoğlu yerl askeı lik ~ubesın

den· 

334 doğumlu \'e b"'' larJa mua
meleye !iıbi ehhyetn:.,.ıesiz istam 
ve gayri isliım kı~a hizmetlilerle 
yüksek ehlıyetııa!l"et den z kısa 
hizmetlileri 1 mayıs 939 da hazır
lık kıt'asınd~ \>ulunma~· üzere 
sevkedileceklerdır. P" maksaci• 
bunların. vesikaları V<' hll\ ·ıyet 

cüzdanlarile birlikle •iibem ize d!'r
hal müracaatları ilan olunur. 



, 

8-SON TBLG8AF -29Mll.t.N ... 

Bir Çift Kara Sinek Bir Yazda 1,500,000 Olur. 
Malarya, Sıtma, Trahom, Çiçek, Dizanteri, Kara humma, Verem, Şarbon, Kolera gibi çok salgın hastalıklar taşıyan 

Sinek, Tahta Kurusu, Pire, Güve FAYDA ı·LE TAHR.ıP EDı·N·cz. 
ve bütün haşeratı uyanmadan 
Fayda bütün Haşerat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Adi gazi boya ile karıştırarak ve süslü 
Avrupa ve Amerika etiketi ve markası koyarak Fayda yerine satmak istiyenler vardır. Sakınınız. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında Hasen deposudur. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

"Sirop Pectroal., 
Eski ve yeni btıtUn öksUrüklerl 

ıeçlrlr, balıam töktüriir, bronı· 

lan temizler, nezle ve gripten 

korur, &öiüsleri zayıf olanlara 
bilhassa pyanı tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu İstanbul 

........................... imi ............. ... 

Muhabere Ve Münakale Vekaleti İstanbul 
1 Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 3609.56 üç bin altı yüz dokuz lira elli altı kurt!§ 
olan 44 adet dış ve 44 adet iç otomobil lastiklerinin 15/5/939 Pazartesi 
günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme Metro Handa 5 inci katta toplanan komisyonca yapı· 
lacaktır. 

Bu işe aid şartnameler Metro Handa 7 ind katta Levazım Müdür· 
liiğiinden parasız olarak dağıtılmaktadır . 

İsteklilerin 270,72 iki yüz yetntlş lira yetmi§ iki kuruşluk muvak
kat teminat ve kanuni vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları ilan olunur. ·2840· 

1 Dünyanın her 
tarafında tanınmış A R T 1 Tahta ve kumaş 

tO'ı: boyalan 

ART 1 BOYALARI 
Her kadına ya:rıyan kumaş 

boyalarıdır. 

Roblllmız - Bluzlarınız sökmiye 
hacet kalmadan boyanması 

kabildir. 
Yiin - Pamuk - Yarı yün 

ipek ve saire boyar. 

MARANGOZLARA AİD 
Tahta Boyalan 

ARTİ BOYALARI suda w ispirtoda 
erir. İspirtoda eriyen ARTİ tahta 
boyaları Neftli ve Çin verniklere 

de renk verir. 

ARTI BOYALARI Şehrimizdeki 
Satıcılardan isteyiniz. 

Türk Hava Kurumu 
27 inci Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

8 üyük ikram iye 40.000 liraiır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

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

, SÜtlp ve. neyıyatı idare eden Başmuhıırrir; 
ETEM IzZET BENİCE - . -1 • 9-ldır 1.uı !toN· rıı.GilM Mldkası 

IS,..._ S;: f: .. :if 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbanız tasarruf hesablannda eıı az 59 lirası bulunanlara aeneıle 

' defa çekilecek kur'a ile apfıdakl plina cöre ikramiye dafıtılncaktır: 

4 Aded 
4 
4 
40 

100 
120 
160 

» 
)) 

• 
• 
» 
» 

1,000 Liralık 4,000 Lira 
500 » 2,000 • 
250 il 1,000 il 

100 1) 4,000 • 
50 • 5,000 • 
40 .. 4,800 • 
20 • 3,200 it 

DİKKAT: Besablarmdald paralar bir aeııe 
takdirde % 20. fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşalı dilfmlyenlere ikramiye ~ılı.tıiı 

Kur'alar senede ' defa, 1 EylQJ, ı Blrincikin un, 1 Mart ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Sevimli san'atkiir Bayan 

SAF • 
1 YE 

ve MISIR Yıldızlar; 

KİKİ ve SAMİRA'nın 
Cazib Arab Rakısları 

Okuyucu Bayanlar: MAHl'llURE, FAİDE, SUZAN, AFiTı\l'• 
NEVZAD, MELAHAT, MUKADDER. 

Saz heyeti: Kemıini Necati, Kemençe Aleko ve Sotiri, Piyanist 
Yorgo, Klarnet Şükrü ve Şeref, Cümbüş Cemal ve Abdi, Kanuni 
Ahmed, Neyzen Nihad, Darbukacı Hasan Tahsin. 

Oku)ucular: YAŞAR HAMİD, A(.;YAZAR, YAHYA ve MUSTAf,ı\ 
Memleketimizde emsali buhınmıyan bu 

30 kişilik maruf sazı 
Bir araya toplamağa muvaffak olan Taksimde Abide karşısında 

İ Z Z E T gazinosunda 
dinlemeyi ihmal etmeyini2. Telefon: 41821 

İstanbul Belediyesi İlanları 
~e.ıelık 

muhammen I!~ 
· tU 

kirası tenıın 

Eyübde Büyükcami mahallesinin Bostaniskelesı so
kağında Mihrişah Valde sultan mektebinin bir odası 

Eyübde Büyükcami mahalle ve sokağında 31 No. lı 

Ebussuut efendi mektebi 
Karagümrükte Karagümrük mahallesinin kilise soka
ğında 8/6 No. lı dükkan 

Karagürn.rükte Karagümrük mahallesınin Löküncüler 
sokağında 26 No. lı Mesihpaşa medresesi 

Fathite Kadıçeşmesi mahallesinde Yenihamam soka
ğında 41 No. lı Damaı Mehmed efendi medresesi 

Fatihte Kirmasti mahallesinde Taphane medresesi 
dış avlusunda bir salon bir oda ve müfrez bahçe 

Çarşambada Dervişali mahallesinde Kurtağa soka
ğında bir No. li Defıerdar İbrahim efendi medresesi 

~ıkpaşada ~ıkpaşa mahalle ve sokağında .küçült 
Mimar Sinan medresesi arsası 

Balatta Hızırça~ mahallesinin Tahtaminare soka -
ğında 143 No. li dükkan 

12,00 

36,00 

96,00 

135,00 

120,00 

60,~0 

180,0~ 

24,00 

190,00 

o,rJ 

2,'ll 

1.'fl 

ıo. 1' 

9.ıt 

4,ıl 

13 !il 

J, 

14.ıı 

Üsküdarda Hay~ettinçavll§ mahallesinrin Dabağ!ar :P 
=========================================\ sokağında 13 No. li Hayrettinça~ mektebi 30,00 ı~ 

Yukarıda semti; senelik mubammen kiraları yazılı olan mal• 811
1
, 

teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üı~ 
ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım ?l(ud ~. 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve f. 
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11 

1,. 
939 Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende buluıın · 

Terekesine mahkememizce vaz
ıyet edilmiş bulunan ölü Sadık 
oğlu Mahnl'.ld Kfızımın aşağıda ya
zılı gayri mPnkullcrinin açık art
tırma ile sablarak paraya çevril • 
mesine karar verilmiştir. 

1 - Üsküdarda Bulgurluda Bul
gurlu caddesinde eski (aO) ve yeni 
(44) No. lu hane ah~ah olup iki o
da ve bir sanruk odası bir mut - 1 
fak, bir taşlık ve ci' hala ve ca -
mckfrnlı bir antresi ve bahçede 
bir kuyu ve odun ve kömürlük ve 
tapu kaydına nazaran (874) met

ro murabbaı kadar bir bahçeyi ve 

1 elektrik tesisatını bavi olup cüz'i 

bir tamire muhtaçtır. Ehli vukuf 
tarafından (561) lira (20) kuruş 
kıymet takdir edi~mıştir. 

2 - Keza Bulg,ırluôa Musalla 

taşı sokağm.Ja eski H yeni 3 No. lı 
ve nısıf hissesi terekeye aid bu -
lunan hdne ehşab olup üı; oda bir 

sandık ooası, b!r hah bır mutfak 
ve han~ede od un ,. . i• ıl' rlük \'C 

tapu k;.ydı'I• naı>"an 929 metre 

!er kıymeti muharnmenelerin % 
7,5 nisbetinde pey akçesi verm,e· 
!eri lfızımdır. Rüsumu tellfıliye ve 
yirmi senelilı. evkaf taviz bedeli ve 
ihale pulu müşteriye ve bina ver 
gisi ve rüsumu belediye terekeye 
aiddir. 

5 - Satı.ş 31/5/93!1 tarihine mü
sadif çarşamba günii saat 14 den 
16 ya kadar Üsküdar ikinci sulh 

hukuk mahkemesinde icra edile- l 
cektir. O gün kıymeti muhamme-

nelerin % 75 ini bulmadığı tak - ı 
dirde en çok arttıranların taah -
hüdü baki kalmak şartile müza

yede on beş gün temdi<:l olunarak 
15/6/939 perşembe günü <aat 14 , 
den 16 ya k~dar devam ederek en 
çok arttıraııa ihale edilecektir. 
İhale bedelinin az3rr.İ beş gün zar

fında mahkeme vem~sine yatı -
rılması şarttır. Aksi takdirde iha-

içmeğe başlıyalıberi, kansız

lık ne olduğunu bilmiyoruz. 
Oemır, yumurta akı ve ar· 
senikten yapılmış bu şurup 
iştahımızı açtı ve hepimiz 
dınç ve sıhhatliyiz. 

Arsenoferratose 

le feshedilerek buncian hasıl ola- 1------------
cak zarar ve ziyan ve fark ve fa -

iz \'C biıtün masrafbr ondan taz-

min ettirilecektir. .. . 1 G,:.t ılı 
Dr. OSMAN KAMiL 

dırlar. (İ) (2853) 

* * Keşü bedeli 1228 lira 68 kurw, olan Vilayet tavukçuluk mu'"'~ 
sesinde yapılacak dört kümes pazarlığa konulmuştur. Keşif t\'f~~.;~ 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sa~r 
kanunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu işe benzer iş ) '~1 
tığına dair ihaleden evvel Vilayetten alacakları ehliyet ve 939 yılı ıı' 
ait Ticaret Odası vesikalarile 92 lira 15 kuruşluk ilk teminat ms~b 1 

veya mektubile beraber 2/5/939 Salı günü saat 14,30 da Daimi gııcı 
mende bulunmalidırlar. (İ) (2545) ../. 

1 
Devlet Demlryolları ve Liman;arı 

işletme u. idaresi ilanları ...,,.,,_ .. ~ 
tşletme ihtiyacı için ·bir sene zarfında döktürülmesı icab ede ',ı 

riben 40 ton ve 14 gruptan ibaret ıskara. Sabo, makine parça •11 ' . ! 
emsali döküm malzemesi 6157,24 lira muhammen bedelle ve kap. 
usulile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 16/Mayıs/939 Salı günü saat 15 de Sirkecide 9 i, 
binasında Eksiltme komisyonunca yapılacaktır. ,, 

Taliplerin 461,80 liralık teminat ve nizami vesikalarile teki f pı ~ı· 
\ tublarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat •14• d• ,r 

dar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak )ırr 
6 - İşbu gayri m~nkul uz~rınde, Cildiye "e Zühreviye l\lüt. yondan verilmektedir. •2924> / 

ıı-~~~~~~~~~~~~~~~--_.,, 
ı murabbaı kadar meyva ağaçları 

bulunan bir bahçey! havi olup 
cüz'i tamire muhtcçtır. Ehli vu

kuf tarafındln tam~mına (724) Ji· 
ra (62) kuruş kıymPt takdir edil-

tapuca müseccel ve ~ayri müsec- Beyoğlu l•tİ~iıiı Cad. 193 
cel bir bak •ahlbi olduklarını iddia ._ ___________ ..,., lstanbul Emrıiyet Müdürlüğünde": 

1
, 

edenler varsa tarihi ilandan iti • ı------------
baren yirmi gün zarfında evrakı 
müsbitelerile birlik~e mahkemeye mişt.ir. Bu hanenin terekeye aid 

olan nısıf hiFScsinin kıymeti mu - müracaatları lazım:lır. Aksi hal -
hammenesi (362) lira 130) kuruş- de tapuca gayrı müseccel hak sa -

tur. hiblerinin satış parosının paylaş-

3 - Küçükmustafapaşada Müf- masınd«n hariç tutu!acaklardu. 

tüalı mahallesinin Kaôıçeşme ve 7 - Da.ha fazla rr.aliımat almak 
Alıpaşa sokaklarınga (362) No. lu istiyenler mahkemenin 939/99 No. 

ı.~ t · · ' (634 38) et lu tereke dosyasına müracaat ede-ve ı~ye ı un~umıye!;ı . , m -
. 'kt d k' ht bilirler. ro murabbaı mı r.!'ın a ı mu e-

'k h t k 'd 1 Talib ola!'lların satış günü saati 
rı amam arsasınır. ere eye aı 
ili .. . h. · 1 k t ' muayyeninde Üsküdar ıkinci sulh s us ıssesı o up ıymc ı mu -

· 1ıukuk mahkcrresinde hazır bu -
hammepesi (740) lir3 11 kuruştur. 
~ • ' [ hınmaları lüzumu ilan olunur. 
' • ~ ~ ·B,a.:t~!Ee~li )pci,,ındir. Mu-
zayede~-e fştirak' ~t:nek istiyen • (939 - 99) 

Kelepir Apartman 
Gala tada Yüksc·kkaldırımda 

tramvaya pek yakın beş katlı al

tında üç mağazayı miiştemil çok 

değerli ve sırf mü!'< ve şehri iki 

yüz küı.ur Hra iradı olan Pulumpi 

apartımanı 3/5/939 çarşamba günü 

saat 14 den 16 ya ksdar Divanyo

lunda Sulta'lahmed 3 üncü sun.. 

hukuk mahkerııesincle ızalei şuyu 

zımnında satılacaktır. 25,000 lira 

kıymet konmuştur. İstiyenler pey 

akçelerile mahkemeye gelsinler. 

Yıldızda yapılacak nümune karakoluna ilaveten yemekhane et' 
spor mahallinin inşası açık eksiltme suretile yapılacaktır. İstek!" ',! 
8/5/939 pazartesi günü saat 14 de muhammen keşif bedeli 4639 lifD 9ı
kuruşun % de yedi buçuk muvakkat teminatı olan 348 liralı 1' ı1l r' 
buzu ile müdiriyet binasında kurulu komisyona ve keşif şartıı3 Jl1 
görmek için de 3 iincü şube müdürlüğüne müracaatları. (2740 

Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesinde.rı: ,,. 
Tekirdağının Ertuğrul mahallesinden Abdullah kızı Zeyneb 

1 
01 · 

fından halen ikametgah ve meskeni meçhul bulunan ayni m~hn!l• ı1' 
Tahir oğlu Hilmi Uslu aleyhine istihsal olunan ve tarafların bOŞ311 ,~ 
!arına mütedair bulunan 17/3/939 tarih ve 49/13 numaralı nıırnır. ti 
nen tebliği karargir olmuş ve ilanların bır s~reti dahi mahkefl'' . ..1 · 
vanhancsine talik kılınmış olduğ,undan müddeileyhin ilan tarıl:··e' 
ferdasından itibaren 15 gün zarfında turuku kanuniycye müracJD· c' 
medği surette hükmü mezkürun katileşeceği taheliı'l' makamına k•'"' 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 1 .2935, 


