
'· 

·3· I 
~~~K~U=--R~U~Ş:...-_~-1 

• 

1 
SAL 1 

4 
1 NİSAN 1939 

• 
Telefon: 20827 

İstanbul Nuruosmaniye No. 54 
En ıon Telgrafları Ve Haberleri Vereıı Akşam Gazetesi Sahih ve Başmuharriri: 

YIL: 3 ETEM İZZET BENİCE 

Yeni Kabine Busabah iş aşladı 1 
Hükiimetiıı Pazartesi Günü Meclisde Ok uya c a ğ ı 

Beyannamede Yeni Kabinenin İş Programı Hakkında 
Mühim Ve Esaslı Noktalar Bulunacaktır 

!A 
nkar" 4 (Hus~i Mu~ıabirim'.~· Telefonla b_il
diriyor)- Yem kabınc bugun erkenden ışe 
başladı. Kabineye yeniden giren General Ali 

Fuad Vekalete geldi, riiesa ve memurinin tebrik -
!erini kabuİ etti. 

Gerek yeni Nafıa Vekili Ali Fuad, gerek yeni 
Ticaret Vekili Cezmi Başvekili ziyaret ederek yeni 
vazifeleri hakkında görüştüler. İki yeni Vekil \,u

gün Çankayaya giderek Milli Şef İnönü'nü ziyaret 
edecekler ve kabineye alınmalarından dolayı min
net ve şükranlarını beyan edecek ve yeni vazifele
rinin hututu esasiyeleri hakkında direktif alacak· 
!ardır. 

Kabinede yeni iki vekalet ihdası suretile Ticaret 
Vekaletinin İktısad Vekaletinden, münakale ve 
muhabere işlerinin de Nafıa Vekiıletinden ayrıl

ması gayet ehemmiyetli telakki edilmektedir. Bu, 
yeni kabinenin rasyonel milli bir iktısadi kalkınma 
siyaseti takib edeceğine ve ayni zamanda bilhassa 
imar işlerine büyük bir ehemmiyet vereceğine 

kuvvetli bir delil teşkil etmektedir. N alıa Vekaleti 
badema memleketin yapı, su, elektrik ve şehirle
rin planlarını yaptırıp modem hale ifrağları gibi 
münhasıran imar işlerilc meşgul olacaktır. Bu Ve
kiıletin başına getirilen Konya meb'usu Ali Fuad 
Cebesoy büyük bir kumandan olduğu kadar de
ğerli bir idare adamıdır. Atatürk'iin yakın me.ai 
arkadaşlarından olan Ali Fuad, istiklal savaşı es
nasında bir müddet Büyük Millet Meclisi Reisliği 
yapmış, uzun yıllar Meclisde meb'us olarak bu • 
!unmuş olup bu devrede de Konyadan namzed gös· 
terilmiştir. 

muş, bilahare Ziraat Bankası umum müdür mua
vini olmuş, kısmi intibah esnasında beşinci Mec
lise Antalya meb'usu olarak girmiş, bu devrede de 
yine Aııtalyadan meb'us seçilmiştir. 

Türkofis, toprak mahsulleri ofisi, dahili tica
ret umum müdürlüğü, klering ve takas işleri Tica
ret V ekiıletinc bağlanacaktır. 

Devlet Demiryolları ile kara, hava, deniz yol· 
)arı ve posta, telgraf ile radyo gibi muhabere işle
rinin de zı-manımızda ne dereceye kadar ehemmi
yet kcsbettiği izahtan varestedir. Milli kal<iınma 
hareketine büyük bir ehemmiyet veren bir mem
lekette billıas>a münakale ve muhabere işlerinin 
esaslı şekilde_tanzim ve ıslahı ve bu işlerin de diğer 
Vekiilctlerc müteallik yüksek işlerle 'miivazi yürü
nıesi elzenıdir. 

İşte bu cihetler nazarı dikkate alınarak yeni· 
den bir Münakale ve Muhabere Vekaleti kurulmuş 
ve bunun başına da uzun yıllar devam eden Nafıa 
Vekilliği esnasında bilhassa bu branşlar üzerinde 
mühim muvailakiyetler gösteren Ali Çetinkaya 
geçirilmiştir. 

Denizbank işleri de Muhabere ve Münakale 
Vekiıletine bağlanacaktır. 

Milli ticarete müteallik işlerin ayrılmasile İk
tısad Vekaleti zirai, ticari, sınai ve iktısadi işlerde 

adeta koordinasyon vazifesini ifa edecek ve milli 
iktısadiyatımıza müteallik yüksek meselelerle meş
gul olacaktır. 

eni Kabinenin Bayannamesi 
Yeni kabine beyannamesini hazırlamaktadır. 

PartiGrupuBugü 15te 
oplanarak ihtisas 

Encümenlerine 
Namzedleri Ayırıyor 
Yeni Vekiller Bugün Yeni 
Vazifeleri icin Direktif Aldılar • 
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Değerli mesai arkadaşlarile yeni ve büyük bir iş kabinesi kuran 
Sayın Başvekilimiz Refik Saydam 

Yeni Ticaret ' 7ekiline gelince, Cezıni Erçin 
çekirdekten yetişmiş kıymetli bir maliyeci ve ik
tnadcıdır. Maliyede muhtelif vazifelerde bulun-

Meclisin Pazartc.;i günkü celsesinde bu beyanna • 
me okunacaktır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Yeni kabinede kendilerinden mühim hizmetler beklenen iki yeni sima: 
Nafıa Vekili General Ali Fuad ve Ticaret Vekili Cezmi Erçin 

Meclis 
Ve Kabine 

, 
Boğazlar Alınanyanın Tecavüzleri 
Ve Romanya 
İngiltere, Fransa, Polon- ı o·· n ı e n e B ı· ı e c e k m ı· ". ya ve Romanya ile Sov- r' 

Doktor Refik Saydam yet Rusya arasında av-
Milli Şefin irşad ve eli- rupanın emniyetini mu- 1 _ 
rektiflerile kendisinden hafaza bakımından de- 1 p J A k ş T b 

vam etmekte olan mü- " t t - " 
r!~=~~ı::;nb!!!! 1;:::ıe:k:ıı~i;~·'d:! ngı ere olonyaya nca ar a a ı 
::~~;rb·ir M~:!!:!:n~: Hariciye Vckilimb ~:~::i ar°f:~ta~ı~eniae~ Romanya Hariciye Nazın T e m i n af Verebilecek 1 K 1 s A c A 1 
muvaffak olması ıçın Şükrü sara<oğlu arfiesinde bulunuyoruz. Ge1enko Al Bebek, Gu" I Bebek ı. n ondra 4 (Hususi) - Polon· müzakerelere bugün d& devam e-

~~=:Alman Akını Karşısında l.!2::.:u;;;::-:.=.: &"'":7;.~.::':'7.:..bu~:.::.::r ::r:~'2'::::.:F.S:: 
medlği için yiiktek değerinin ga-

fA nkara 4 (BaşmuharriTiıniz
Telefonla bildiriyor ) -
Yeni Meclis düıı ilk toplan

tıs'.~ .. Yaptı, Beklendiği gibi İsmet J 

İnonu Medisde büyük ittifakla 
Cuınburreisliğine seçildi. 

Altıncı Büyük Milelt Meclisi • 
nin dünkü ilk toplantısının gös
terdiği :m.an:{ara, yüreklerimize 
ferah verecek, maneviyatınuzı 
her bakımdan kuv,·etlendirecek 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

YersizBir
1 

Beyanat 
• Ankara 4 (Hususi muhabiri
mizden) - İstanbul meb'usu 
emekli General Kiızım Kara
bekirin Atatürkün büyük nut
kunun dahi tadilini istiyen 
dünkü beyanatı l>urada fena 
bir tesir bırakmıstır. 

Kendisinin bu taı-zda beya· 
natı yersiz ve lü:?Umsuz gö • 
1'iilmüştür. Bugün parti gru
punda da kendisinden bu hu
susta bazı sual!e1· sorulması 
muhtemeldir, 

B o ğ azların Vaziyeti :~::~ .. :::":~~ 
başladı, Kazım Karabekir: 

B 
ükrcş 4 (Hususi) - Türkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlunun Balkan konseyi 

içtimalarının sırasında Ankaraya 
vaki olan daveti kabul eden Ha
riciye Nazırı Gefenko hu ay için
de Ankarayı ziyare edecektir. 
Ancak bu ziyaret iki memleket a· 
rasında mevcud dostluk bağları

nın teyidi mahiyetinde bir ziyaret 
olacaktır. 

Parisde çıkan Maten gazetesi, 

bu ziyaret müııasebeti.ie yazdığı 

bir haberde, Hariciye Nazın Ge • 
fenko'nun bu ziyaretten istifade 
ederek, Romanya bir tecavüze uğ
radığı takdirde, İngiliz harb ge • 
milerinin Boğazdan geçmesi hak
kında Türk hükıimetil~ müzakere· 
lerde bulunacağını da yaz~. 
Bükreş siyasi mehafilinde bu habe· 
rin mevsimsiz ve asılsız olduğu 

söylenmektedir. Çünkü Romanya, 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Irak Kralı Dün 
Gece Öldü 

Kral Birinci Gazi Bir Otomobil 
Kazasına Kurban Gitti 

Bağdad, 4 (Hususi, l\lakincye verirken)- Irak Kralı Birinci Gazi 
Dün gece yarısı bir otomobil kaJası neti.esi ölm~tür. 

Hadise biitün Irak'ta ve Bağdad'da derin bir tee.sür uyandırmış
tır. Bağdad ve Iraklı'lar matem içindedir. 

Hadisenin ne suretle vukua ııeldijii henüz anlaşılamam~tır. 

Eminönü 
Cihangir 
Arasında 

15 Nisandan İtibaren 
Otobüs İşliyecek 

Görülen lüzum üzerine, otobüs 
işletme imtiyazının Belediyece 
doğrudan doğruya icrasına ka -
dar Eminönü ile Cihangir semt-

leri arasında otobüs işletilecektir. 
Otobüs işletmesi Belediyeye ge
çinciye kadar diğer hatlarda ol
duğu gibi bu hatda da hususi te
şekküllere ve sermayedarlara aid 
otobüsler işletilecektir. Şimdiki 

(Devamı 6 ıııcı sahifede) 

Yugoslavyalı 
Talebeler 

Busabah Geldi 
(Yazısı 6 ı'IU'ı sahifede) 

Fransız Cuınhurreiııinln son LOndra seyanaftnde almmı§ resimJerden: 
Löbrön biillz Batyeklll Çeınberl•JD ile ııaril§Üyor 

- Sahibi seyfükalem ... 
Unvanını aldı ve gazete de ade

ta yeni muharririnin nefhettiği 

Sôr'la ihya oldu. 
Başka bir gazete de: •Dünün 

ve bugünün meseleleri karşısın· 
da miilakatlar• neşrine hazırlan• 
nuştı. Belki bu millikatlardan 
sonra da muhterem General ve 
muharririn yüksek diplomatlığını, 
politikacılığını öğrenecektik. 

Bir arkadaşla mevzuu ve ha
diseyi konuşuyorduk da: 

- Yeni yeni şeyler ejjrenlyo • 
ruz .. 

Dedikten sonra ilave etti: 
- Bu nevi hiıdhelerde: Al 

bebek, gül bebek oldu• tabiri şöh
ret ve rağbet sahibleri için bir 
vasıf olarak kullanılır. 

Hakikaten sayın General ve mu
harrir de, arkadaşın dediği gibi: 

- Al bebek, gül bebek!, 
Hastahanelerde o, Tiirkkuşun

da o, müe,seselerde o, sUtun boyu 
resimler arasında o, mecmualar
da o, derman ilacı anyan gaze\\. 
)erde bile o. Allah mnvaffakiY" • 
tini arttırsın. • • 
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1 HADiSELER KARŞISINDAI 
-------Son Telgraf-· _._ 

.BİR KADINI DA~A 

KAÇIRAN AYI 

İKİ T'ORLO PEBLİV AN 

VARDm BİRİ YALANCI 

Denize 
Atılan 

Portakal 

D 
ünkü gazeteıni.zde okumuş- 1 
sunuzdur. Çanakkae civa - [ 
nnda bir ayı bir kadını da

ğa kaldırıntf, inine hapsetmiş .. Üç 
gün kadınla beraber inde yaşamış .. 
Fakat, ayı dayı, kadıncağı:tı lyi 
bakmış .. Ona ballar, yağlar yedir
miş .. 

Bir refikimiz pehlivan hikayesi Mersin Vapurundan 400 
tefrika ediyordu. Buna bakıp im· Sandık Portakal Denize 
renen diğer bir refikimiz de peh- Döküldü 
livan hikayesi tefrikaya başladı. 

Neden bu kadar pehlivanlığa me
rak saldırdık bilmiyorum. İki tür
lü pehlivan vardır: Bir yalancı 
pehlivan. bir de hakiki pehlivan .. 
Yalancı pehlivan olır.ak, hayatta 
fena bir şeydir. Bazıları vardır ki 
yalancı pehlivanlığa heves eder. 

Bu zamanda, böyle evine, yağ, 
bal taşıyan koca parmakla göste
recek kadar azdır. Ne çare ki, bun
ları taşıyan bir insan değil, bir a
yıdır. İyl kocalara söziımüz yok .. 
Fakat, fena ıkocalar, bu ayıdan 
ders ibret almalı değil midir?. 

KENDİ KENDİSİNİ 

SÜNNET EDERKEN 
Ya şu kendi kendisini sünnet et

meğe kalkışan zavallı Ermeni gen
cinin başına gelenlere ne dersi -
nlz? .. Dünkü bizim gazetede bunu 
da okumuş olmalısınız. Be bira -
der, mademki bu işi bilmezsin, ne 
karıştırırsın.. Zavallı şimdi has -
tanede fena bir vaziyette yatı -
yormuş .. Yatsın da, aklı başına 

gelsbı.. Sünnet olmak kolay mı 
im .• 

ış,,. 

KILIBIK KOCALAR 

İSTANBULDA ÇOOALlYOR 

Son zamanlarda gazetelerde, 
mahkeme havadisleri arasında, sık 
sık gözüme çarpan birşey vra: Ko
calar, karılarından dayak yiyor· 
lar .. Bu neden acaba? .. Bahar ge
lince, insanlann kanı değişir, her
kese bir azgınlık gelirmiş.. Peki 
amma, kocalara azgınlık gelmiyor 
da, neden karılarına geliyor. Son
ra, neden kadınlar, bu azgınlıkla
nnı, kocalarına dayak atmak su
retile tecrübe ediyorlar? .. İşte bir 
meselesi insan, fena şeylere hük
mediyor: Yoksa kılıbık erkekler 
gittikçe çoğalıyor mu?. Eğer böyle 
ise çok yazık ... 

Bunlardan korkmalı! 

BAHAR GELİNCE NEDEN 

KADINLAR AÇILIR? 

Bahar nekac{ar güzel şey.. Ba
harla beraber her şey değişiyor. 

A vr~pada bahara da.ha çok ehem

miyet verirler. Halbukı, baharın 
asıl güzelliği şark memleketlerin
de kendini gösterir. Bahar bir bay
ramdır. Son gelen sln~ma rnec -
mualarından biri bahar nüshası 

yapmış.. Sinema yıldızlannın ba
harda taşıdıkları yeni kıyafetle -

rile fotograflarını koymuş.. Bu 
resimlere bakıyorduk-. Maşallah 

hepsi açılmış, saçılmışlar.. Sanki 

kışın, yıldızlar, kadınlar pek mi 
kapalı idiler?. Kışın da, salonlar

da, suvarelerde, balolarda yine 
dekolte giyerler.. Hulasa, daima 

dekolte olmak için bir sebeb icad 
ediyorlar, vesselam .. 

Biz zavallı erkekler .. Kışın da 

kapalıyızdır, yazın da .. Bizde ka
palı kıyafetler en resmi kıyafet

lerdir. Ne kadar kapalı elbiseler 
giyersek o kadar resmileşiriz. Ka
dınlar ise, aksine! Resmileşmek 

için, boyuna açılırlar .. Erkeklerle 
kadınlar arasında müsavat var, di
yenlerin kulakları çınlasın.. Bak

sanıza, her şeyimiz onların aksine 
d ğil 

., e mı .. 

AHMED RAUF 

IK"üçüK HABERLE1il 
* Belediye, en az elli yataklı * Muayene neticesinde İnönü 

bir haıstane açmağa karar vermiş- vapurunun kadroharici.ne çıkarıl

tlr. Bu hastane ya müstakil ola- masına karar verilmiştir. 
cak, yahud Cerrahpaşn hastane • * Belediyenin Belediyeler Ban-
sine pavyon ilave edilecektir. kasından alacağı beş milyon lira-

nın iki milyonu Eminönü meyda* Piyasaya kafi miktarda un rundan itibaren Unkapanına doğ
sevkedildiğinden ekmek narhı es-

ru açılacak caddeye sarfedilecek
kisi gibi ipka edilmiştir. 

tir. Bu saha dahilinde istimlak e-*' İş Bankası umum müdürü dilecek ·binaların haritaları ha • 
Salil.haddin Çam Ankaradan şeb- zırlanmaktadır. 

rimize gelmiştir. * Löbrön Fransız Cumhurreis-* Yugoslavlarla afvon satış mu- liğine bir defa daha ııamzedliğini 
kavelesini imzalıyan heyet per • koymağı kabul et.ınişlir. 
şembe günü şehrimize dönecek • * Yarın Alman bandıralı Mil -
tir. kove vapuru ile şehrimize 500 sey-

* İstanbul ticaret ve sanayi o- 1 _Y_a_h_g_c_ıe_c_e_k_ti_r_. ------
dasının hesabı ve muamelAtı tef
tiş edilmektedir. 

* Devlet Demiryolları idaresi 
yeniden yapılan veeskiden yapıl-, 

mış demiryollarının kenarlarına 

ağaçlar diktirıatfa lıftar vermiş-

* Fransız Hava Nazırı Lon -
draya verilmiştir. 

Ecnebi ve Akalliyet 
Yar Direktörleri 

Şehrimizdeki ecnebi ve akalii
yet mektebleri yardi.rektörleri 
dün Maarif müdürü Tevfik Kut'un 
başkanlığında bir toplantı yapa -
rak muhtelif mekteb işlerini gö
rüşmüşlerdir. 

Mersinden limanımıza gelen 
Mersln vapurunun yolda büyük 
bir fırtınaya tutulduğµnu ve ayni 
fırtına esnasında karaya oturan 
Sadıkzade vapuru yolcularını a
larak şehrimize getirdiğini yaz -
nuştık. Bu müthiş fırtına esnasın
da Mersin süvarisi; vapurun muva
zenesini temin için bazı eşyayı 
denize atmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Ezcümle 400 sandık porta:kal da, 
denize attlmıştf". Mersin vapuru 
kaptanı ticaret mahkemesine mü
racaatle bu hususda bir vesika 
istemiştir. 

Kaptanla beraber mürettebatın 
ifadelerine müracaat edilerek bu 
400 sandık portakal için istenen 
kağıd verilmiştir. 

Kızılay 
Şefkat 

Pulları 
Din ve millet ba.yramlarile bun

lara takaddüm eden arife günle
rinde kartvizitlere ve kartpostal • 
lara; 20 paralık Hilaliahmer şef -
kat pulu yapıştırılmas hazım gel
mektedir. Halbuki bazt posta mer
kezlerinde 20 para yerine umumi
yetle 40 para lık şefkat pulu ilsak ! 
olduğu görülmüştür. 1 

Bu hususta posta, telgraf ve te
lefon umum müdürlüğü İstanbul 
posta başmüdürlüğün~ gönderdiği 
tamimde Kızılay cemiyetine yar
dım maksadile halktan, istiyen -
!erin kanun tayin ettiğ: •kıymet -
!erden fazla şefkat pulu yapıştı

rabilecekleri tabii ise de böyle pir 
arzu izhar etmiyen kimselerin 
~ektublarına posta memurlarının 
kendiliklerinden fazla kıymette 

şefkat pulu yapıştırmağa kalkış

mamaları ve kat'iyyeıı ısrar et -
memeleri bildirilmektedir. 

Feci Bir 
Otobüs Kazası 
Silivri Yollarında Bir 

Otobüs Devrildi, 10 Kişi 
Ağır Surette Yaralandı 

Evvelki gün Silivri ıle Letertepe 
arasında bir otobüs d<vrilmiş, on 
kişi ağır surette yaralanmıştır. 
Şoför Şehmuzun idı:re ettiği Si

livri belediyesinin 3 numaralı pla
kasını taşıyan otobüs tarlalarda 
çalışmağa giden 39 yolcuyu alarak 
hareket etmiştir. Otobüs asfalt 
yoldan tarlalara sapacağı sırada 

bir hendeğe yuvarlanmıştır . Kaza 
Silivride haber alınmış ve derhal 
motörlü vasıtalarla kazazedelerin 
yardımına koşulmuştur. On kişi 

ağır yaralanmış, hastaneye kaldı
rılmıştır. 

• 
1 s 

Ve .• Mahkemeler 

Almanya 
VeTUrk 

Sebzeleri 

Yazıklar \ 
Olsun 
Sanal 

Hırsızlıktan Suçlu Bir 
Damad Muhakeme 

Ediliyor 
Bayan Nigar yana yakıla an • 

latmağa başladı: 

- Biz nereden bilelim efendim, 
onun böyle dolandıncı bir adam 
olduğunu... Kendisini bir efendi 
sandık, doğru, dürüst, namuslu bir 
adam zannettik! Meğer o dolan
dırıcıların şahı imiş.. Dolandırma

dığı kimse 'kalmamış. Sabıkaları
nın adedi yaşından fazla imiş! .. 
Kat.iyyen elbiseleri kPndisine ben 

Geçen kurban bayramında, bir 
gün akrabalarımızdan Şükriye ha
nımın evine gitmiştik; orada bu a· 
damı gördüm. Şükriye. onu ken
disine damad yapacağını söyledi. 
Aradan bir hafta, on gün geçme
den bizim Şükriye hanımın müs
takbel damadı bize geldi. Kızım 
Sadiye evde yoktu. B;r ara Mu - 1 
ammer Şükriye - bu onun müstear 
adıdır. Asıl ismi Nacidir - bakması 

için albümü verdim. Resimlere ba-I 
karken, Sadiyenin fotografı gö - 1 

züne ilişti ve: - Bu kim? diye 
sordu. Kızım olduğun:ı söyledim. 

Naci birkaç gün sonra tekrar bi
ze geldi; kızım da evde idi. Bir -
birile tanıştılar. Naci Sadiyeyi pek 
beğendiğini şe Şükriyenin kızını 

almaktan vaz geçip, Sadiye ile 
evleneceğini söyledi. Onun bu tek
lifini biz de kabul ettik. 

Bir gün sokağa çıkmıştım. Evde 
annem yalnızdı. Ben dışarıda bu
lunduğum sırada Nac: yine bize 
gelmiş .. Artık ona kızımızı ver -
meği kararlaştırdığımız için, ken
disine evladımız nazarile bakıyor
duk. Muammer de, kendi evi gibi 
sık sık gelip gidiyordu bize ... 

İhtiyar annemin bir işle meş • 
gul bulunmasından istifade eden 
Muammer; misafir odasına girmiş, 
gardrobdan kocamın yeni E!lbise
lerini çıkarmış, bundan başka kı
zım Sadiyenin de saatini almış, ve 
evden çıkmış, gitmiş .. 

Muammer o günden sonra bir 
daha bize uğramadı. 

Sadiyenin büyük annesi Halise, 
mahkeme salonuna girdi. Ağır a
dımlarla )'.Ürüyerek, şahidlere 

mahsus olan yere gel"" durdu. 
Üçüncü ceza hakimı şahide: 

- Suclu elbiseleri kendisine si
zin vPrdigınizi iddia ed,yor, dedi. 
Doğru mu? 

İhtiyar kadın, başını Naciye çe
virdi. Kısa bir müddet öfkeli öf
keli ona baktı, sonra hakime dön
dü: 

- İftira ec',"yor beyin., yalan söy
lüyor. vallahi de billahi de yalan ... 
Kan'iyyen elbiseleri kendisine ben 

Kadına 
Hakaret 
Etmiş mi? 
Adliye Koridorlarında 

Geçen Bir Hadise 
Bundan birkaç ay evvel adliye 

ıkoridorlarında bir had;se olmuş ve 
Turhan isminde bir kadın mahke
me koridorunda rastladığı Selma 
adında bir bayana ağzına geleni 
söyliyerek, kala.b!'lık içinde kadı
nı tahkir etmişti. 

Bu hakaret davasının muha -

--
Dün İlk Olarak 

Almanyaya Kalkan ve 
Kılıç Gönderildi 

Geçen hafta içinde şehrimizden 
Almanyaya gönderilen taze sebze 
ve meyvalar orada büyük bir rağ· 
bet görmüş vemalların hepsi; he
men satılmıştır. 

Bu sebeble yeni siparişler ya
pıldığından ikinci parti sevkiyat 
dl bir kaç güne kadar yapılacak
tır. 

Ayni suretle taze balıklarımız 

da Berlinde pek beyenilmiştir. 

Balıklarımız dün ilk defa olarak 
şehrimizden Berline bir parti de 
kalkan ve kılıç balığı göndermiş

lerdir. 

Kalb Sektesinden Ölüm 
kemesine dün öğleden sonra Ağır· Taksimde Kurabiye sokağında 
cezada başlandı. Dünkü celsede oturan 65 yaşında Manok oğlu 
dinlenen şahidlerden Saide hil _ Dudo adında bir ihtiyar sokaktan 
diseyl şöyle anlattı: geçerken üzerine fenalık gelerek 

- O gün mahkemeye şahidlik düşmüş, biraz sonra da ölmüştür. 
için gitmiştim. Koridorda Selma- Belediye doktoru tarafından ya • 
ya tesadüf ettim. Onunla şuradan pılan muayene neticesinde Dudo

buradan konuşmağa başladık. Bir nun kalb sektesipden öldüğü an-

T h ld
. S !aşılarak gömülmesine izin verU-

ara yanımıza ur an ge ı ve el- . . 
h ·t b mıştır. 

maya ı a en: 1K Y 
·- Hırsız, alçak, rledi. Bilezik- i arısın.' arahyan Koca 

!erimi sen çaldın! Bununla iftihar ) Bakırkoyde Yenıyolda 20 numa
mı ediyorsun?!.. Bir buçuk ya _ ! ralı evde oturan V asil adında biri 
şındanberi bizim kapımıırla, bizim ı evvelki gece sabaha karşı bir aile 
ekmeğimizle büyüdün! Senı ben meselesinden çıkan kavga netice
yetiştirdim, kolunu bileziklerle sinde karısı Avrinayı jiletle yü .. 
ben doldurdum. Parmaklarına yü- zünden yaralamıştır. Yaralı kadın 
zükleri ben taktım. Daha düne ka- hastaneye kaldırılmış Vasi! yaka
dar bizim kapımızda hizmetçi i _ 1 !anarak tahkikata başlanmıştır. 
din! Sonra da, Allahtan korkma- 1 iki Otomobil Toslaşdı 
dan, vicdan azabı duymadan bize 
bu nankörlüğü yaptın' Senin mu

hakkak boyr ,-nu altına getirece
ğim, mahküm ettireceğim' .. • ve 
bundan sonra 3elmanın üzerine hü
cum ederek kadının şiddetle bile- , 
ğine vurdu. Fakat, bununla bera
ber Selma kat'iyyen ona muka -
helede bulunmadı. 

Şahid Saideden sonra Mustafa 
sorguya çekildi ve o da aşağı yu
karı Saidenin ifadesiru tekrarladı. 

Suçlu Turhan, kendisine isnad 
edilen suçu inlı:ar ederek, şahid -
!erin yalan söylediklerıni iddia et
ti. 

Mahkemeye gelmiyen şahid Fat
ma, Rıdvan ve Edib ile polis İh -
yanın da dinlenmeleri için duruş
ma gelecek ayın sekizine bırakıl
dı. 

vermedim. Bize misafir gelmişti. 
Ona ikram etmek üzeı e helva al
mak için çarşıya gittım. Döndü
ğüm zaman kendisini bulamadım. 
O alacağını almış ve r0nra evden 
gitmişti. 

Bayan Halise dışarı ya çıkmak 
için suçlunun yanınci2n geçerken 
durdu, sert bir sesle: 

- Tuu ... Yazıklar olsun sana! .. 
dedi. Hiç utanmadan, sıkılmadan 
bize bu o~·uııu oynadın. Biz de se
ni adam sanmıştık, kızımızı vere
cektik. Allaha çok şükür ki, foyan 
çabuk meydana çıktı! .. 

M. HİCRET 

Sarıyerden gelmekte olan An -. 
donun idaresindeki 960 numaralı 

otomobil ile Büyükdereye git • 
mekte olan Ademin idaresindeki 
761 numaralı otomobil Maslakta 
çarpışmış, lıer ikisi de hasara uğ
ramıştır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Küçükpazarda Işık sokağın
da oturan 13 yaşında Nejat adın
da bir çocuk Fenerbahçe telden 
sahaya atlamak isterken dikenli 
tellere takılarak muhtelif yerle -
rinden yaralanmıştır. * Kapril adında birinin idare
sindeki 872 numara!' otomobil 
Kw·tuluşda Koço isminde bir ço
cuğa çarparak muhtelif yerlerin
den yaralamıştır. * Beyazıdda oturan İsmail a -
drnda biri kendini bilmıyecek de
recede sarhoş olduğu bir halde 
sokakta yoldan geçenlere sarkın
tılık ederken tutularak mahkeme
ye verilmistir. . * İsmail. oğlu Halil adında biri 
Galatada Arab oğlan sokağında 

oturan Naciye adında bir kadının 
eşyasını çalaıuk savuşurken ya -
kalanarak mahkemey' verilml5 -
tir. * Beşiktaşda Serencebey yo -
kuşunda 19 numaralı evde oturan 
Celal adında biri Galatada Tram
vaydan atlamak isterken düşerek 
başından yaralanmıştır. 
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çinde kavranmaktadırlar. Onların 
imdadına bir an evvel yetişmeli
yiz. 

Elharis bu sözü hatırlayınca 

coştu. 

Selim'in ve biraz sonra gelen 
Fatma'nın alınlarından öptü. 

Allah sizden razı olsun, dedi, bi
ze bu esrarengiz şatonun iç yüzü
nü bildirdiniz. 

Ve askere dönerek bağırdı: 
- Rahib Fernando'yu mutlaka 

sağ olarak yakalamalıyız. Onu bir 
demir kafes içinde Şama gönde · 
receğim. 

Fatma'nın vicdanı kanıyordu. 

- Hemen bugün yola çıkmalı -
dindişlarımız tahammül edilemi
yız. Celludların elinde inliyen 
yecek kadar müthiş işkenceler i-

Dedi. Fatmanın sözleri asker ü
zerinde de tesir yapmış, herkesi 
harekete getirmiştı. 

Ordu zaten her zaman harekete 

müheyya bir halde duruyordu. 
Elharis hareket emrini verdi.. 

O gün öğleye kadar hazırlanıp 

öğle üzeri yola çıktılar İşbiliye 
kalesi uzak tan görünüyordu. Fa

kat, üç saat kadar sürecek olan 
gölün etrafını devrederek yürü

mek lazımdı. Bu yolu yürüdük -
ten ııonra kalenin önüne varıp ko-

naklıyacaklar ve kaleyi sıkıştır

mağa başlıyacaklardı. 

Elharis, kaleyi çarçırbuk ele ge
çireceğini sanmıyordu. Fakat, hiç 
olmazsa rahib Fernando ile kale
nin irtibatını kesmeğe muvaffak 
olacaktı. Zaten onun bütün dü • 
şüncesi bu değil miydi?. 

Mırdemki esrarengiz şatonun i
çinde ve civarında büyük bir ordu 
yoktu. Şu halde Arab ordusunun 
kale önüne kadar sokulması hiç 
de tehlikeli olmıyacaktı. 

Elharis bu çetin arazi üzerin -
0

den yürürken bir çevirme hare -
kctile düşmanın tuzağına düşme

sinden korkuyordu. Bir Arab za
biti de onun zihnini altüst etmişti. 

Arab zabiti şu fikirde idi: 
- Fernando çok kurnaz bir pa

pastır. Bütün İspanyayı parma
ğında çeviren loöyle bir adamın 
kendisini emniyet altında bulun
durmaması kabil mdir' ·Elbette 
her dakika emri altında bulunan 
bir ordusu olacaktır Kale dihiııe 

yaklaşırsırk, bir tuzağa düşeceği
miz muhakkaktır. 

Bu zabitin sözleri pek de man
tıksız değildi. Fakat, Elhilris bir 
kere son kararını vermişti. 

- ı'ı:ücurrt ... 

Bundan geri dönemezdi. Seli
m'irıı ve Fatma'nın sözlerinden co
şan aske•i de durdurmak kabil ol
mıyacaktır. Herkes: 

-Dindaşlarımızı kurtaralım .. 
Diye bağırışıyordu. 
Yolda o kadar hızlı g«liyorlard. 

ki .. Arab ordusu o güne kadar bu 
derece gayrete gelmemiş denile -
bilirdi. 

Bu coşkunluğun ve bu kaynaş
manın önüne geçilemezdi. Zaten 
Elhliris'in meziyetler;nd 0 o bıri de 
sür'ati karar sahibi oııııa;>ydı . O 
tereddüdden, kararsız'ıktaı1 hoş

lanmazdı. Az düşünür, tyı JGşü -
nür ve kararını vermeı~t-:. geçik
mezdi. 

Arab ordusu döğüşme1', ç~r -
pı:;mak istiyordu. İşbıliy ~ kalesı 

ele geçmeden yapılacak akıoların 
hiçbir değeri ve manas. kd lınıy a
caktı. Muharibler tahmin ettiklerı 
zamandan evvel kale önüne ge! • 
mişlerdi. 

Elharis orduya şu enıri verdi: 
•- Etrafımızda düşıııdn yok. 

Kaleyi bugünden itibar~r muha
saraya başlıyoruz. Heme'l okla
rınızı gerip boşaltınız!• 

Mücahidler yayların•n kirişle

rini gerdiler, hücuma havrlandı· 
!ar. İşin garib tarafı şu idı ki, kos
koca bir müslüman ordusu kaleyi 
ön cephesinden iyice sardığı hal
de, kaleden bir tek ok b:Je atıl

mıyordu. 

- Düşman bir tuzak haz·rlı -
yor, dedi, kaleye daha fazla so -
kulmıyalım. 

Ordu siperler hazıri.ıyarak, ok 
yağmuruna başlamıştı. Artık Pa
pas Fernando'nun şatosu da arka
da kalmış ve şehirle irtibatt ta • 
mamile kesilmiş bulunuyordu. 
Şimdi ilk yapılacak iş, btr kol 

askerle şatoyu muhasara etmekti. 
Elharis bu işe 3elim'i memur et

ti ve yanına dört bölük - lıdıı,rı 

yüzer kişilik - asker verereo< şa -
toyu muhasaraya 9önderdi. 

Elhiıris öyle bir mevkide sıper 
almıştı ki hem İşbiliye kaies'ni, 
hem de uzaktan papasın şatoswm 
iyice görebiliyordu. 

Fatma, orduda kalmıştı. 
Elhiıris, şatoda muhafız askeri 

bulunduğunu tahmin ederek: 
- Ralı'ibin adamlarile kanlı bır 

döğüş yapılması muhtemeldir. Sen 
bu kavgaya sokulma! 

Deınlşti. Fatma, Selimle birlik
te gidemediğine müteessirdi. O, 
döğüşmek, düşmanla harbetmek 
istiyordu. Maamafih, düşman as
keri de kaleden ok yağdırmağa 
başlamıştı. Müdafaada gecikmesi
nin sebebi de Arabları biraz da
ha ileri çekmek hilesinden iba,·et 
olduğu anlaşılnııştı. Arablar bu 
hileyi vakti.nele anlamışlar ve 

(Devamı var J 

Çemberlayn'in Polonyaya 
nat veren nutkuna Hitler 
vermekte gecikmedi: Evvelk 
söylediği uzun ve şiddetli b 
tukta İngiltere'ye hücum et 
Polonya garantisinden doğa 
birarın ifadesi olmak üzete 
tere ile Almanya arasıııda 
niz silahları anlaşmasını f 0 

tiğini bildirdi. Ma!Umdur ki 
senesinde imzala.nan bu aı 
ile Almanya, deniz silith.l~t 

gi:liz deniz silfilıl.arının üç: 
nisbetinde muhafaza etmeğ' 
ahhüd etmekte idi. Bu mu 
lenin feshinden sonra Alın 

bir defa daha denizlerin ha 
yeti ile İngiltere ile rakib 
yete geçmiş bulunuyor. Di 
!Ayıktır ki buna Tirpitz zır! 
nın suya indirildiği gün kar 
rilmiştir. 

V on Tirpitz harbden evv 
gil tere'nln denizlerd.ek:i h3. 
yetimi münakaşa eden Alma 
nanmasının banisi idi. Ve so 
kadar İngiltere ile deniz s · 
rım taihdid iPrensipine da 
bir ı>n.laşmanın yapılmasına 
olmı.ıştur. İngiliz deniz ha 
yetine meydan okuyan bir 
ralin ismini bugün bu zırhlıy 
mekte husus! bir mana v 

İngiliz - Alman münaseb 
artık her noktada harbden e 
ki İngiliz - Alman münasebe 
ne benzemiye başlamıştır. 

Hitler nutkuna, Almany 
Versay muahedesile maruz 
dığı haksızlığın izahile baş! 
tır. Bundan sonra bu hıksız 
rın nasıl tamir edildiğini ani 
ve Çekoslovakya'ya karşı ya 
daıibeyi haklı göstermiye çalı 
tır. Hitler darbeden sonra · 
fa olarak nutuk söylemekte 
ğundan nazi ırk nazariyesi! 
nakuz halinde bulunan bu 
keti, Führer'in nasıl izah ed 
alaka ile beklenmekte idi 
lideri, bu mesele hakkında d 
tir ki: 

- Eğer Çek devleti Alma 
zulmetmemiş \'e saniyen 
ya'ya karşı müstakbel bir ta 
za alet olmamış olsaydı, bir 
devletine hiçbir itirazımız ol 
dı. Binaenaleyh böyle hareke 
mekle yaşamak hakkını kay 
miştir. Ben de tarihin ve co 
vaziyetin tekrar birleşec ği 

en makul prensipler dahfwıd 
leştirdim. 

Fakat bu nutuk en ziyade 
mevzua doğrudan doğruya t 
etmemesi bakımından dikkat 
yıktır. Hitler, Polonya'ya ve 
garan tıden doğrudan doğ 

bahsetmemiştir. Buna en y 
gelen iyma ~udur: Almany 
ihata edilmesi için yapılan t 
büslerden bahsettikten sonra 
miştir ki: 

-Eğer bir devlet, loüyük 
letlerın hesabına ateşten kes 
çıkarmak için maşalık yapm· 
vesine düşerse, çok dikkat 
pal'maklarını yakmasın. 

Anlaşılıyor ki Hitler, şarka 
ru genişleme politikasına 

olarak karşısında ancak bir 
Jet görüyor: İngiltere. 

Acaba İngiltere tarafından 
lonya'ya verilen teminat Al 
ya'nın şark politikası üzerin 
der~eye kadar :nüossir ol 
tur? Burası iyice beli· değd 

İngiltere'nin verdiğı lem 

tan sonra mı sulhçu olmu 
Yoksa daha evvel de sulhçı 
idi? Bunu anlama~ mamküı 
ğildir. 

Ankara 
Caddesi 

Ankara caddesinin asfalt 
inşasına karar verildı{!i malt 
dur. Şimdilik telefon, elektri 
havagazi idareleri bu yollar 
boru ve kabloları tretuarlara 
lacaklardır. Bu işler bittikteıı 

ra asfalt yolun hemen inşasrnı 
!anacaktır. Müteahhid beledi) 
müracaatle bu vaziyetten de 
mukavelesindeki inşa müddei 
uzatılınasırıı Belediyeden ist 

tir. 



Günün Meselesi: • 

-
M a r a n g o z ı arı n iş 
Matrahlar1 Çok Ağır! 
Cemiyet Vaziyeti Görüşmek 

h • 

U zere An karaya Bır Heyet 
Gönderecek 

M 
arangozlar 939 senesi için lira vergi alındığı ileri sürül • 
takdi~ edilen iş matrah • müştür. 
larım çok ağır bulmuşlar- Demek ki, bu bıçkıcı geçen se

dır. Maktu muclJUe)e vergisine neye nazaran 1200 liralık fazla 
tabi olan ve küçük :ınotörlerle iş bir vergi vermek mecburiyetin
gören ağaç sanayii erbabının de kalacaktır. Buna benzer bü
nıaktuiyete raptı i~in maran • yük farklarla çıkan yeni karar· 
gozlar ~emiyeti mümcssillerile larm yüzde yetmişine maran • 
beraber maliye müfettişleri ça- gozlar cemiyeti mümes<silleri iti
~maıarızt-ı devam etmektedir- raz etmişlerdir. 
ler. Ancak maktuiyete bağlan • Ajaç sanayille meşgul olanlar, 
nıa işinde birçok ihtlaOar baş - 1938 senesine nazaran böyle bü
göstermiştir. Mesela ağaç sanayii yük nisbetlerde vergi vermek· 

e~ba~ından bulunan ve senede !tense mot?r~erini .sökıue~i ~erc~h 
yüz liralık elektrik cereyanı sarf ed...-eklerını cemıyete bddırmış· 
eden bıçkıcıya bu sene 14 bin li- lerdir.. Marangozlar cemiyetin
ralık i.ş matrahı, yani 1400 liralık den bir heyetin bu mesele iize· ı 
muamele vergisi takdir edilmiş, :rind~ temaslarda bulunmak üze. 
halbuki b.u nisbetin geçen sene :re yakında Anka:raya gitmesi ta-
2 bin liralık iş matrahından 200 1 karrü:r etmiştir. 

Halicin 
Enkaz 

Dibindek·i 
Kimindir? 

Evvela Bu Mesele Halledilecek 
Halic Ondan Sonra Temizlenecek 

t 

G azeteler, Halicin yine dol
ma~ üzere olduğu mesele
sını ortaya atmıştır. 

Malfun olduğu üzere Halicin 
baştan başa dolmak tehlikesi ar -
zettiği her bakımdan yeni birşey 
değildir. Belediye bundan bir müd
det evvel de Halicin nerede ise ka
milen dolarak vapurların işleme
sine gayrimüsaid bir hale gele -
ceği etrafındaki neşriyatı nazarı 
dikkate alarak bir temizleme te
şebbüsüne girişmişti. O zaman kaır
§ılaşılan mesele şu olmuştu. Haliç 
temizlenirken çıkartılacak şeyle
rin kime aid olacağı ihtilafa yol 
açmıştı. ın 

Halicden çıkması ihtimal dahi

linde görülen eşyanın hurda he
eabile de satılsa, batın sayılır 

bir gelir temin edeceği zannedil
mekbedir. Çünkü, burada, en aşağı 
bir asırlık enkaıı ve gemi leşleri 
vardır. Tarihi (Donanmayi hü • 
mayun) dan adi motörlere kadar 
her nevi tekne muhtelif zaman
larda, Halicin dihini boylamıştır. 

Yalnız, ortadaki ihtilaf halle -
dilemediği için bu cStok servet. 
den henüz istifade edilememekte
dir. İhtilatın esası şudur: 

Belediye kanunundaki hususi bir 
maddeye göre, belediye tarafından 
dolduru1rnuş sahiller müstesna · 
clrnak üzere bütün deniz kenar
ları maliyeye, yani hük\ımete a
ittir. 

Diğer bir maddede ek sahipsiz 
olan emval ve nükud belediyeye 
devredilir, denilmektedir. 

Halleden çıkartılacak enkaz ve 
~.alzeme de sahipsiz ola.cağına 
gore belediyeye aid olmak gerek-

tir. O zaman ortaya atılan bu me

sele henüz bclledilmiş değildir. 
Belediye bu cihetin bertaraf e • 
dilmesini An.karadan istiyecektir. 

Bu mesele halledildikten sonra 
Halicin temizlenmesi için bir pro

je hazırlanacaktır. Tahmin edil
diğine göre Halicin iki sahili mü
vazi birer asfalt yolla ve sahilden 
pek aynlmamak şartile kordon • 
lama çevrilecek, Gazi köprüsü -
nün iki taraıfında geniş birer bul
var yapılacak, Kağıthane deresi
nin azami temiz tutulmasına gay
ret edilecek, münasib yerlerde 
oteller yapılacaktIT. Yeni şehir 

planında Halicdeki Halin yeri ta
dil ve tayin edildiğinden buradan 
amme hizmetleri bakımından da 
istifade düşünülmektedir. 

Sütlücedeki me:zıbahanın kal -
dınlması, hiç olmazsa müıah -
rafatı.n Halice değil de, başka bir 
yere, meseıa umumi lağımlardan 
herhangi birine akıtılması düşü
nülınektedir. Halicin' temizlenme 
ve imarı için 3 milyon lira lazur.ı

dır. 
Şimdiki halde Sütlüceden Ka -

ğıthaneye doğru mevzii temizle -
meler yapılmaktadır. 

Bir müddet evvel de, yine mev
zii şekilde belediye tarafından 

bir temizleme ameliyesi yapılmış
tı. O zamanlar da Karaağaç !nÜ • 

esseselcri Önü temizlenmişti. 
Halicin temizlenmesi işine bır 

aı:n evvel başlamak zaruri olduğu 
kabul edilmektedir. 

Halicin bir an evvel temizleıı -
mesi ihyıı edilmekte buluı.,an ter
sanenin mijstakbel faaliyet; ba • 
kıromdan da elzemdir. 

ZORBALAR 
SALTANA1~/ 

No. 120 Yazan: M. Sami KARAYEL 

-Ayni Mesafeler için 

Ş 
ehir dahilinde işliyen bir 
çok otobüsler var. Bunlaı:
dan, ayni mesafeler dahi • 

linde ay~ ayrı ücret alan arabalar 
var. Meseli Şişli - Fatih otobüs
lerile, diğerleri arasında bu fark 
göze çarpıyor. 

Geçen gün Sirkeciden binen ve 
Tepebaşma gidecek olan bir mÜŞ· 
teri, haklı olarak, fazla ücret isti
yen biletçiye çıkıştı. 

Biletçi, bu otobüsün başka oto
büs olduğunu söyledi. Fakat, yol
cu ikna edilemiyordu. 

Fark bir kunıştu. Biletçi, bak
tı ki, arada kavga çıkacak. Ce • 
binden bir kuruş çıkarıp yolcuya 
uzattı. 

Yolcu sesini kesti. 
Ayni mesafeler dahilinde ayn 

Her Semtte Bol Ve 
Ucuz Su 

Belediye Sular Müdürlüğü 
•• 

Vekalete Gönderilmek Uzere 
Bir Rapor Hazırlıyor 

W ali ve Belediye Reisi LUtfi 
Kırdar; İstanbulun her sem
tine bol miktarda •şehir su

yu• isale etmek imkanlarını bul-

mak ve ayni zamanda suyu hal

ka şimdikinden daha ucuza ver· 

mek üzere bir rapor hazırlanma· 

sını Sular müdürlüğüne bildir • 
miştir. 

Belediye reisi şahsi tetkik ve 
mütalealarını da ihtiva edecek 

olan bu raporu Nafıa Vekaletine 
göndere<:ek, bu hususta alınacak 
yeni tedbirleri tatbik etmek üze
re de para aranacaktır. 
Diğer taraftan şebekenin ısla

hı için başlanan faaliyete devam 
olunmaktadır. 

Birçok yerlerdeki borular ka
milen değiştirilmiştir. Önümüz -
deki günlerde de bazı kalabalık 

ve merkezi semtlerdeki eski ana 
borular tebdil olunacaktır. 

ayn ücret almak ga:ribdir. Bele • T • ı 
diye, bu işi haJletmelidir. e m " 1 z e Liman 

"5erede 
Yapılacak 

BURHANCEVAD göndefilen 
Muallim Dosyalar 
Ve Talebe 
Muallimler Dershanelere 
Talebeden Evvel Girecek 
Onlardan Sonra Çıkacak 

G 
eçen ay içinde Maarif Ve -

· kaletinin sınıflara talebeden 
evvel muallimlerin girmesi 

hususwıda gönderdiği tamim 
maddeleri, dünden itibaren tat -
bik sahasına çıkarılmıştır. Dün 
ilk defa şehrimizdeki orta tedri
sat müessegelerinde muallimler, 
dershaneye talebeden evvel gir
mişler, ve talebeden sonra çık -
mışlardır. Eskiden vaziyet tama
men, aksine idi. Ders zili çalınca, 
sınıfa evvela talebe girer, scmra 
ders bitme zili çalınca da yine ev-

vela hoca çıkar, çocuk ondan son
ra dershaneyi terkedcrdi. Böyle
likle talebeden istiyenlcr teneffüs
haneye çıkardı, istemiyenler ders
hanede kalırdı. Dünden itıl:.aren 

muallimler, çocukları teneffüse 
çıktıktan sonra dershaneyi terke 
mecbur tutulmuşlardır. Bazı mu
allimler, bu vaziyetten hoşnud de
.ğildirler. Muallimin vazifesinin 
•tedris• olduğunu, bu meselelerin 
doğrudan doğruya mek:teb idare 
amirlerini alakadar ettiğini ileri 
sürmüşlerdir. Bundan başka te • 
neffüs müddeti 15 da·kikaya çı
kartılmıştır. Eskiden 10 dakika idi. 
Bu hale göre talebe sabahleyin 
8,20 de mutlaka dershanede bulu
nacaık, ilk ders saat tam dokuzda 
başlıyacaktır. Öğle paydosu 12,10 
dadır. Son sınıfların bazı günler 6 
saat dcrsk!ri vardır. 

Bugünlerde bu sınıflar öğleden 
sonra 4,25 de paydos yapaca-klar
dır. D:ğcr sınıflar her gün akşam 
paydoslarını 3,25 de yapacaklar
dır. 

Diğer taraftan, muaıllim her 
· derste verdiği yer).i dersi ve bir 

evvelki dersi tekrara mecbur tu
tulmuştur. Günlük derslere kal
kan talebeye muallim verdiği no
tu söyliyecektir. Yalnız imtihan 
notlarını talebe, eskisi gibi karne
lerinden öğreneceklerdir. 

Noksan Muamele 
Yapanların isimleri 

Vekalete Bildirilecek 

Bir Kısım Mütehassıslar 
da Haydarpaşayı 
Tercih Ediyorlar 

Adliye Vekaleti·dün müddeiu -
mumiliğe şu tamimi göndermiştir: 
•Temyiz mahkemesine yollanacak 
dosyaların mıınla•zam bir ha!de j 
ve noksansız olarak gönderilmesi 
tebliğ olunmuştu. 

Halbuki tebligata rağmen aley
hine temyiz yoluna müracaat o
lunan kararı havi hü!;:üm evrakı
nın l:.azı yerlerden yine noksan ve 
gayrimuntazam bir halde gönde
rılmektc olduğu C. B. R. U. liğin
dcn bil dirilmiştir. 

Bu )lalin fuzuli muhaberelere 
ve işlerin gecikmesine sebebiyet 
vereceği ve temyiz tetkikatını iş

kal edeceği aşikardır. Binaenaleyh 
bu kabil hallere meydaTl verıl -
memesile beraber; gıyabi hüküm
lerde hükmün te!:>liğ olunduğLJnıı 
bildiren ilmühaberlerin dosyala
rın içine konması. 

Temyiz istidalarının müstcdi
lcre imzalattırılmadan kat'iyven 
gönderilmemesi. 
Fakrıhru ilmühaberlerinin de 

dosyalar ile beraber gönderilmesi.> 
----<>---

Nekteblerde Okuma 
Kitabları 

Orta mekteblerin 1, 2, 3 üncü 
sınıflarında okutulan okuma ki
tablarının yeni baştan yazılma -
sına V ckaletçe karar verilmişti. 

Bunların yazılmasından evvel mu
allimlerin dilekleri de sorulmuş, 

gelen cevablar tasnif edilmiştir. Bu 
iş için Ankarada Falih Rıfkı Ata- [ 
y'm bnşkanlığın<la bir komisyan 
seçilıni)itir. Komisyonun yeni azası 
şu zevattan mürekkeptir: 
Romancı Reşad Nuri (Çanak -

kale meb'usu), Fadıl Ahmed (E!Ja
zıg meb'u~u}, Halil Vedad (Veka
let umumi müfettişlerinden), 

Hakkı Tarık, Refik Ahmed, Nu
reddin Ertam (iıçü de muharrir), 
Süleyman Şevket (İstanbul kız 
lisesi edebiyat muallimi), MHhat 
Sadullah (Haydarpaşa lisesi ede
biyat muallimi). 

Yeni İstanbul limanının Hay -
darpaşada tesisi için İngiliz mü • 
hendisleri tarafından ileri sürü • 
len fikir bu mevzu etrafında ıki
lik doğurmuştur. 

Çünkü şehir planını yapan mü
tehassıs Prost, İstanbul limanı i
cin en mlinasib yer olarak •Yeni
kapı. yı göstermiş ve plaçını da 
o şekilde tanzım etmiştir. 

Halbuki Denizbank tarafından 
mahallen tetkikler yaptırılarak 

İngıliz liman mütehassısı mühen
disler; Yenikapıda limaın inş:ısını 

çok masraflı görmüşler ve hem de 
burada yapılac:ı.k bir limanm o 
kadar mahfuz olmıyacağını beyan 
etmişlerdir. 

İktısad Vekaleti; İngiliz mühen-ı 
dislerinin fikrini tasvıb ettiği tak- ı 
dirde Prost'un hazırladığı şehir 

planının bu kısmında mühim ta
dilat yapmak icab edecektir. 

---o---

Hasta Ordu 
Mensuplarının 

Tedavileri · 
Ordu mensubları ile aileleri has

talandıkları zaman. bunların as -
keri tabibler tarafından ücret a
lınmaksızın muayene ve tedavi -
leri icab etmektedir. 

Kadrosunda askeri tabib bulun
mıyan kıt'a ve müessPselerde va
zife gören subay ve ailelerinin de 
en yakın kıt'a tabibi tarafından, 
bu da bulunmazsa; mahalli hüku
met tabibleri tarafından ücretsiz 
olarak muayene ve tedavileri la
zımdır. 

Halbuki: buna rağnwn bazı hü
kumet tabiblerinin bu hükme ri
ayet etmedikleri görülmÜ<;tür. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti bir tamim göndererek 
hükfımet ve belediye tabiblerinin 
subay ailelerini meccanen mecca
nen bakmağa ve tedavi etmeğe 

mecbur olduklarını tebliğ etmiştir. 

Halayda 
TDrk 
Parası 

Hataylılar Ellerindeki 
Suriye Paralarım 
Değiştiriyorf ar 

Hataydan bildirildiğine göre 

Türk pıM"asının resmi para ola -

rak kabul edilmesi kararı üzerine 
bütün Hataylılar ellerinde bulu • 
nan Suriye parasını ve hatta do
lar ve isterlinleri Türk parasile 

t·~ğişt.irmek üzere cCumhuriyet 
Merkez Bankası> nın İskenderun 

şubesine akın etmeğe başlamış -
!ardır. 

Her gün sabahtan akşama ka -
dar banka kapısında bir çok halk 

toplanarak sıra ile içeri gir.mekte 

ve paralarını değiştirmektedir -

ler. 
Cumhuriyet Merkez Bankası 

İskenderun şubesi; 1 Suriye lira

sına .mukabil 98 kuruş vermekte

dir. 

Bursa ya 
lenezzüh 

Hukuk Ve İktısad 
Fakültelerinde 560 
Talebe 22 Nisanda 

Bursaya Gidiyor 
Üniversitenin hukuk ve iktısad 

fakültelerinden 560 kişilik bir 
grup 23 nisanda Bursaya gidecek-

tir. 
Kafilenin beş yüzü talebe, alt

mışı da doçent, asistan ve profe
sörlerdir. 

Kafile sabahleyin yedide De -
nizbankın hususi bir vapurile 
Köprüden hareket edecek, saat 10 
da Mudanyooa olacaktır. 

Heyet Mudanya ve Bursada 
bando mızıka ile karşılanacaktır. 

Üniversiteli gcmçler, Burszda 
Ebedi Şef Atatürk'ün heykeline 

çelenk koyarak burada bir tazim 
geçid resmi yapacaklardır. Genç
ler, öğle yemeğini Çelikpalas,da 
vilayetin vereceği ziyafette yi -
yeceklerdir. Bursada maçlar ya -
pılacak, temsiller verilecektir. 

Üniversiteliler, akşam 11 de 
şehrimizde bulunacaklardır. 

---o--

Neşriyat Kongresine 
gidecek Murahhaslar 

Ankarada açılacak olan neşriyat 
sergisi münasebetile yapılır.ası 

kararlaştuılan neşriyat kongre -
sine şehrimizden de murahhaslar 
iştirak edeceğini yaz'Tlıştık. Mu
rahhasları seçmek üze.re bugün, 
Vali namına mektubcu Osınan'ın 
reisliğinde İstanbul maat Ü mü -
dürlüğünde bir toplantı yapıla -
caktır. 

Toplantıya İstanbul gazetecıleri, 
mecmuacılar, matbaacılar ve da
vetli bilfunum neşir elemanları 

iştirak edeceklerdir. 

bile kıpırdayamaz... yorlardı. Refik Efendi; elçilere mc.>eleyi kalmıştı. Bu meseleyi Alemdar 
- Tabii ... Sen böyle değildin... Bazan da; Ramiz Paşa İstanbul tahkik edip kızı teslim edeceğini Mustafa Paşaya da arzederr.ezdı. 

Ca~ından korkmağa başladın Re- }imanına gelip demirliyen ecnebi vadetmişti. Dile; bile Ramiz Paşcı.y! 5.i'<ilyet o-
fik Efendi... ' gemilerini bastırarak içinde bu - Refik Efendi; adamları vasıta- lurdu. Çünkü; sıra düştüğü za -

Diyerek sözlerine nihayet ver- lunan güzel kadınları sürükleyip sile işi tahkik ettirdi. Nihayet; kı- man Alemdar Mustaf.ı Paşanın a-
di. Refik Efendi; çok fena vazi - götürüyordu. zı Ramiz Paşanın adamlarınm al- damları da bu gibi işlerı beceri • 
yete düşmüştü. O, pekala biliyor- Bir gün, Ramiz Paşanın adam- dıklarını anladı. Bu vaziyet kar - yorlardı. 
du ki; ortalıkta dolaşan fikirler lan bir Venedik gemisiıni basmış· şısında efendi hazretlerinin yapa- Lakin, mesele mü~;lmdı. Çünkü, 
ve hareketler hep aleyhlerine idi. lardı. İçinde bulunan dilberi ya- cak bir işi ve icraatı kalmam:ştı. bu Venedikli kız Pren~;r. aılcsıne 

mak ehem ve mühimdir. Pazarlarda ve sokaklarda vu- kapaça ederek götürmüşlerdi. Bu Hiç Ramiz Paşaya k1Zl geri ver mensub bir dilberd.ı. fstanbula sırf 
Refik Efendi buna cevab vere- - Peki, hal böyle iken nereden kua gelen bazı uygunsuzluklar hal; elçilerin şikayetini mucib ol- diyebilir miydi?. gezmek ve eski Bizan~ı görmek i· 

nezdi Çünkü·, Alemdar Mustafa 11-· t · b muştu · l · t' Auvve getire iliriz öyleyse... yeniçerilerin şımardığını gösteri- · Birkaç gün sonra; elçiler tek • ç·n ge mı~ ı . 
.eaşa belki vesveseye düşerdi. Ak- Refik Efendi; Paşanın benliğine yordu. Elçiler, Babıaliye müracaat et· rar müştereken müracaat ett•k • Elçiler; Refik Efend;ye laf an-
lına kimbilir neler gelirdi. .. Re - ve haşm ı· t'l S d t--1· R f'k Ef d" k ı b e ıne güvenerek dediko- Hatta; Refik Efendi adamları ı er. a ra ı e ı en ıye ey- leri zaman, Refik E.fend:, baştan atamayınca şu ~vanatta bulun-
fik Efendinin sükut etti;-;ini gören dulara ehe · f' t' t"il 1 1 

Sayfiye 

B 
ugünlerde, h 
için sayfiye d 
tudır. Geçenl 

doktor, şimdiden, s 
:rindeki evleJ'in ço 

muş olduğunu, boş 

bi bir ev bulamadı 
dr. 

İstanbulun nüfus 
fiye yerlerindeki e 

dır. Sayfiye yeri 
buralarda pek a:ı. 

tün İdanbul 

sına maddeten 
tanbulun bir eski 

blr de yeni sayfiy 
Eski sayfiye yerle 

miktan artmıyor, 
yor. Yeni say:f"ıye 
DÜZ kurnlmaktad 

yor. 

İstanbulda, sa 
güneşli hausına 

fedak&lrıklar yap 

yor. Çünkü, sayfi 
deki ikametgihl 
günkü hayat şartl 

nu haizdir. Çünk 
hemen hepsi, c;ki 

baharda, sayfiyed 

ailelerin, bütlin 
duklarını söyled' 
niz. 

Halbuki sayfiy 
sene yorulmuş ol 
ha çok istirahat 
Jar mı?. 

İstanbulun sa 

bir üzüntü de ev 
yceek ihtiyaçları 

ye yerlerinde 

rinden kötüsü, p 

kısmında günlü 
lerinin azlığına t 

İstanbul sayfi 
kile istifade etm 

neticenin sebebi 
modern bir şc · 

rulmam~tır. İç· 
sanların her n 

karşıhyaeak §Ck 
dttılnıamqtır. · 

İstanbula ya 

para bll'akmala:r 

evvel, bizzat k 

imkanlannı, iyi 
vasıtalarını te 

Bel 
Büt 

Bu Sene 
Küsur Lir 

Şehir meclisi 

içtjmalarına bu 

dır. Meclis Va 

bir nutkile açıl 

lar bazı tadille 

sonra, ruzname 

nin encümene 

tırılmıştır. \7e 

1,023,106 Jira f 

liradır. 

Birimizi 
Hep im 

Harab 
Hüviyeti biz 

3'ueuınuz bbe 
da diyor lı:I: 

·-Geçen 

5 mmıyet vermediğini vasıtasile aldığı haberlerde yeni- ıye ı arze ~ er. savar bir tarzda idarei kel)m ey- uu ar: 
Alemdar s~~t bir tavırla: anl~ıştı. çerilerin gizli, gizli içtima ettikle- Elçiler, işi tahkik etm1şlerdi. ledi. - Müsaade ederseniz veziria- den?) dJJ'e e 

- Niye susuyorsunuz efendi Binaenaleyh; fazla lılf söyleme- ıini de duymuştu. Kurnaz köse- Venedik dilberinin kaptanı derya Fakat; elçiler, efendiye inu • zaına arzı keyfiyet eyliyeUm. da. üst kat,,. 

hazretleri... Cevab veriniz, Boş- yip mükalemeyi tatlı yerinde bı- kahya gibi de bırakıp sıvışamaz- Ramiz Paşanın sarayına götürdük- kabele ettiler: Elçilerin bu talebi Refik Efen- lresinln tavan 
na.k Ağanın maiyetine verdigvi - rakmak ı·stedi. Biraz daha ı'lerı· 1 · · 1 1 d içinde olduğ dı. Herhalde hayatları tehlikede ermı an amış ar ı. - Ecnebilerin mnl ve ca~ı kay- dinin işine yaramıştı. Nihayet, işi dlm ki, tava 
nıız kuvvetlerden mi adam celbe- 't · 1 d B lk' d d . gı mış o say ı. e ı; paşa an pa- idi. Fakat; oorayi nezaket vt hatta dı tehlikededir. Eğer, bu mesele elçilerin talebi üzerine başından mJş, r.atıamağ 
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1 Amerika Bitaraf Kalamaz 1 1 Meraklı Şeyler 11 HÖK ALÇI KALIPLAB - --Müsta b 1 Har de ~ rkeotorlar. ,...nı eski eserler •· 

~ ra1tıran ilimler, ara.,tırmalarda 1•""•••••••••••ıoıı••••t•••••••••••••••••••••••ı•••••"j 
meydana çıkardıkları kabartma ro .. v 

Kanıarasındaki Kı Ameri a'nı 
•• u sunlf'rin, _yazlların atçı lle kahpları.nı ap ur 

alırlar, müzelere l'Önderlrler. 

Fakat, bunların ekserisi yolda bo- 1 

.ıulul', kırdır, l!ıe yaramaz bale gelir. 

Fransa Ve lngiltere'ye Top Ve 
Tayyare Satılacak 

j_ veçU illmltr dilşiinmüşler, buna 
bir ç:ıre bulmu!'lar: Kalıplarını almak 

istedikleri şeylerin üzerlne kauçuklu 
bir mahlıll döküyorlar, kuruyunca kal
dırıyorlar. Kauçuk, kabartma resim
leri. yazıları alçıdan daha ziyade mu
hafaza ediyormuş. 

GARİB BİR İSTATİSTİK 

lr akşam ü
zeri vapurla 
Boğazıçın -

den di",nüyorlar -
dı: Hıkmet, Salô.
haddin. Sedad .. 
üç arkadaş, güle, 

Napolyo'nun Gittiği Kötü Yol 
Nevyorkun en büyük boyacı ve ça

maşırct1arından biri olan FU Koper 

mbes.sesesi cok ı-arip ve eflencell bir 
istatistik neşrctml!jtir. 

şakalaşa, kamara
da Köprüye gelir
ken, Anad9luhi -
sarınd.rn, genç bir 

/! 
merikalılar müstakbel Av
ru;ıa harbınde bitaraf kal
mıyacaklar Bitaraflık ka

nu"unu değ;şt rnıek cereyanı A-
mcr atla daha kuvvetcenıyor. 

Avrupada ergeç bir harb çık -
mak ihtimalile İngıltere ile Fran
sa kendilerını korumak için ha
zırlıklarına devam ed.yorlar İn· 
gillere ile Fransanın miıstakbel 

b.r habde ne suretle teşrik, me
sa, edece!<lerı pek ehemmıyetle 
münakaşa edılen bır mevzudur. 
Alman ve İtalyan matbuatı İngi
liz ve Fransız matbuatı bunun et
rafında devamlı ne~riyatta bulu
nuyorlar. 

Buna mukabil Alman ve İtal -
yan matbuatı da ileride İngilız ve 
Fransız teşriki mesaisine dair tür
lü ihtimaller ileri sürüyorlar. Fa
kat l;u gazetelerin okuyucularına 
demek istedıkleri şu oluyor; İn
gilızlerle Fransızların, hatta A
merikalıların bile birleşmesile 

Berlin - Roma mihveri mağlüb e
dilemiyecektir. Almanyada, İtal-

• 

,' 

, 
' 

• 

) 

Bu ınücss«:>se; yıkanmak ve ütü1en

melt için kendisine (c\·dl nlunan ça- 1 
mı')ırl:ınn Üzerlerindeki lı:kclcrdcn rnU!jı 

terilerln ve ıntmlt"kctin Jkh.sadi \-azJ-
Yclinl teshil <'diyor. 

l\IQtor yağlarından ltcrl celen IC'kc .. 

lf"r, 1935 scıH~"'ine ni!o>brlle yü1:dc 20 
arln\1'3. Bu, otuınobil licaretlnin art • 
tıi11ı.- delalet edıyormuş. 

Ayni nlürldct iciııUt':, deniz suyu Je ... 

kelcd yüıde 50 yükst'lmlş ve ot lf'kc· 
h·rt dr: yuzde 30 azalmış. Bu: dı·nlı: 

banyolarının ratbetten duştutunu gos
terlyormuş. 

Ar.ıenkcı ı..:umtıumesı Itu.t ııett tıerzcımcın ıceyıftıı 

Sonra. kadın roblarının üzerindeki 
1aC ve salça lekclt'ri yüzde 35 artmış; 

mcy\•a ve süt lekeleri de yü<tde 35 a
zalmı,., Bu da zayıflamak modasının 

C"Cçtiiinl, kadınların boiazlarına dil$· 

ya da istediklerini alacaklar. Fa
kat bu zannedildiği kadar kolay 
olacak mı?. 

Çünkü İngilterenin, Fransanın 
kuvvet membaları çabuk tükene
cek gibi değildir. 
Fransız ordusu herhalde A vru

panın birinci derecede kuvvetli 
ordusu sayılmaktadır. İngiltere • 

1 tüklerinl bildiriyormuş. 
nin deniz kuvvetinin dünyada bi-
rinci olduğuna ise şüphe yok. Fran- i ..2_ECE TARİFESİ_ 
sız - Alman hududundaki Majino ı Llzbon belediyesi, ••bir balkının 
müdafaa hattı aşılır, alınır gibi münzevi hayattan ho,ıandıklarını cor-

görünmüyor. Fransanın tabii ser- müş. Hakikaten, Llzbonlular, hava ka-
veti vardır. Fazla olarak bu dev- rarmıya başladı mı evlerlne çeklllyor-

let zengin müstemlekelere malik- lar, cccelerl soka!:> çıkmıyorlannı.,. 

İ Lokantalar, kahvehaneler, blrahaneler 
tir. ngilterenin zenginliğini ha-

bomboş katıyormuş. 

tırlamağa ise lüzum yoktur. Do- Belediye buna bir canı dilşunmüş. 
minyonlarile beraber İngiliz im- Yarı ııaııı yeni bir cece tarifesi bazır-

kız vapur& bindi. 
Tesadüf bu ya, 
geldi, c>nların o -
turdurl:iarı k:>.ne
penın k-ırşısına o
turdu Uç delikar 
lı birden genç kıı ı 

süzmege başladı 
!ar. Bu güzel bir 
mahlüktu. İçlerin· 
de en cesaretlisi 
Sedaddı Sedad kı

zın duyacağı bir 
Eekilde hararetli 

hararetli konuş -
mağ~ başladı. Son 
Parıs scyahatıni 

ballandıra ballan
dıra anlatıyordu 

Salahaddin, Ame

rikaya nasıl git -
!iğini hikaye etti. 

Genç kız, pen 
cereden dışarı ba

72 Ki ş ilik Ha va 
Transatlantiği 

pa_ratorluğu dünyanın her tara • lamış. 

fına yayılmış bulunuyor. Altın 

boldur. Mevaddı iptidaiye isten
diğinden çoktur. 

Eğer Amerikalıların mustakbel 
Avrupa harbine iştırakleri temin 
edilirse o zaman İngiltere, Fran
sa ve Amerikanın teşkil edeceği 
kuvvet öyle kolay kolay küçük 
görülecek gibi değildir. Amerika
da citaraflık kanununu değiştir
mek için olan cereyan gittıkçe e
hemmiyet alıyor. Geçen gün ayan 
hariciye encümenine buna dair 
bir rapor da verlidı. Harbedenlere 
silah satmamak için yapılan bi -
taraflık kanunu şimdi değiştiril

mek isteniyor. Bu değişiklik olur
sa harbeden devletlere Amerika
lılar istendiği kadar siliih cep -
hane, mühimmat, tayyare ve sa
ire satacaklardır .Sılahlar Ame -
rika limanlannda teslim edilecek, 
parası da peşin verilecek ... 

Bundan böyle, cecelerl saat 21 den 
110nra kahvehanelere, birahanelere, 
ba.rlara l'ldeceklere yü:rde 50 f.enzUıU 

7apılacak. 

Otomobil tak.<Jilerlne cellnce: l\la -
h1m a. her memlekette saat 10 dan 

kıyordu. Fakat, kulakları anlatılan 
hikayelerde idi. O kadar aiakadar 
oluyor ki, bazan, gözlerinin içi gü
lüyor, fakat. a!akadar olduğunu 
belli etmemeğe çalışarak, başını 

hiç çevirmiyordu. 

Sedad, söz atmak yasak olduğu
nu bildiği halde, imalı, cinaslı, ke-

limelcrle genç kızdan bahsetme -
ğe başladı. Kız yine hiç oralı ol-

şın1 pencereden tarata çevır<lL Bo
ğazın güzel pana~omasını seyret- ı 

meğe bir türlü doyamıyordu ga
liba .. Delikanlılar, genç kızı gül - 1 
dürmek, nihayet onu da sözlere 

muhatab yapmak, lii.fa karıştır -
mak için bütün kabiliyetlerini kul
lanıyorlardı. Türlü nükteler savu-

ruyorlar, kızcağızın hc,şuna gide
cek şeyler söylüyorlac, onun ala
kasını çekecek bahisler icad edi
yorlardı .. Fakat, bütün bunlar na
file idi. Genç kız. bir defa olsun, 

Bir Merhalede 
Amerika ya 

Avrupadan 
Geldi 

sonra l"CCe tarifesi tatbik olunur. Be
ledJye, bunları da yarı yarLJa lndlr
mlş. ~lali kriz devam ettikçe usul
ler. tarifeler de deiişJ7or. 

BUDUDLAR DEGİŞİYOB. - - --
muyordu. Delikanlılar gülüyor -
!ar, eğeniyorlar, tatlı bir vakit ge

çiriyorlardı .. Vapur Köprüye yak
laştıkça. adeta, mCiteessir oluyor
lardı. Hikmet: 

gülmedi. Fakat, gözlerınin içinde 
tuhaf bir tecessüs, bir merak, bir 
tebessüm parıltısı vardı .. Delikan
lıların sohbetlerinden memnun ol
muyor, değildi. Be!ki de vapurun 
kamarasını, böyle bir eğlenceli 

erkek arkadaş meclisine iştirak e-

& 
merikalıların Yanke KFper 
ismındeki 72 kişilik ta yyı. -
resinin 32 yolcu ile Ame -

rikadan Avrupaya doğru hareket 

ettiğini yazmıştık. Liibona varan 
yaru Atlas denizini bir merhale 
Ue geçen bu muazzam hava tra'lS· 
atlantığirun süvarisi şunları söy

- Seyahatımızın ıarıhde C!ah.ı 

başka bir misli yoktur. Atlas :le
nizini geçerken yolda 48 vapurla 
karşılaştık. Bunlardan altı va -
purla telsiz vasıtasile konuştuk. 

Yolun yarısına kadar Amerikl, on
dan sonra da Avrupa radyo istas--yonlarile daima muhabere haHn· 

Fakat Avrupada bir harb çı -
karsa Amerikadan kımler gidip 
de bu şerait dah;linde silah ve 
tayyare alacaklar?. Söylemeğe lü
zum yoktur ki Amerika limanla
rına giderek silfilı alacak ve pe-
şin para verebilecek olanlar İn
gilizlerle Fransızlardan başkası 

olmıyacaktır. 

Fakat Avrupa gazetelerınin sü
tunlarında her türlü ihtimalleri 
münakaşa ede: ek istikbalin neler 
göstereceğini tahmıne çalışanları 1 

meşgul eden diğer mühim bir key
fiyet daha vardır ki o da küçük ı 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Amerika maarif nezareti, mett.eb 
talebelf'rine mahsus olan harita.om ba-
sılmasını durdurmuştur. 

Buna da sebtb, Avrupa devletleri· 
hududlarmın her gün dtfişmf'Sldlr. 

DITİY ARLAR İCL'I 

Lar tanare şlrkeU, balkı tanare 

ile seyahate alıştırmak için bil' çare 

- Ne olurdu, dedi, İstanbulun 
müstakbel pli\nı şimdı tatbik edil
miş olsaydı, Köprü bir miktar da
ha Haliç tarafına çekilmiş olsaydı .. 
Salahaddinin elinde bir fotograf 

decek derecede müSaid bulmu -
yordu. Vapurun kamarası kala -
balık d~ğildi Fakat, birkaç yolcu 
da vardı. 

dU.,unmü1 ve Bükreş aballslnden ;ret-

mlş ya11ında olan kadın ve ~rkeklerl. 

bir para almadan Romen payı.lltLıun 

üzerinde dolaştıracatını ilin 3•.nü-,. 

makinesi vardı. Hikmetle Seda -
dm yanyana resimlerini çektL. 
Genç kız, yan gözle fatograf ma
kinesine bir defa baktı.. Yine ba-

, ... .-. ..... ----------------.--... 
A l A K Sinemııda F E R A H Sinemada 

, 

Telefon Telefon 
23542 21~59 

Yarınki: Çarşamba matinelerden itibaren 

Türkçe sözlü - Arabca şarkılı 

YAŞASIN AŞK 
Abdülvehab'ın 

Azakda seanslar 
12.30 - 3.-5.30 
Suvare 8.30 da 

Şaheseri 
Ferah'da ııeaoslar 
10. 30.1 - 3.30-6 
Suvare tam 8.45 de 

Delikanlılar üzülüyorlardı. Va
pur, artık Köprüye yaklaşıyordu. 
Genç kızı, kalkarken olsun bır ke
re güldürmek için bütün gayret
lerini sarfediyorlardı. Hiç bir ne
tice vermiyordu 

Hikmet: 

- Üç kişiyiz. birader, diyordu .. 
' Kızcağızın hakkı var .. Hangi bi

rimize derd anlııtsın .. En kestir -
me yol, hiç birhıize yüz verme • 
mek .. Fakat, yalnız olsaydık, ya
ni bizimle ayrı ayrı, birer birer 
karşılaşmış olsaydı, zaımetmem ki, 
bu delikanlıların birini feda ede- ı 

bilsin.. Baksana, maşallah, hepi
miz aslan gibiyiz .. Hepimiz birer 

lemıştır; de bulunuyorduk. 

-~.~~~~~==-=--=·-=---·==-=-=-=~~~~~--~~::::: Diyor, ilave ediyordu; Ve .. Fazılın ne diyeceğini beklemeden orada-

- Ne ele avuca sığmaz kız? y· s A ki oda hizmetçisine: 
Bütün parçaları birbirinden ayrı, fakat, hep- - Git söyle araba hazır olsun .. 

ıl bırbirıne eklenince, bekliyenlerin fılmi olan bu Emrini verdi. Güney Ramizden soruyordu: 

şerit kendi kendısıne çevrilip dönerken Yosma da - Ne oldu böyle doktor?. 
iri, geceye eş, uzun siyah kirpikli gözlerinde bir İ Ramiz orta v. aşlı, rok ciddi görünüşlü, ağır ko-
bü 

· l ğ" No. 120 ·--·-Yazan; ETEM İZZET BENCE·---·--- , tiın iı iın dir.janlığını ve rejisörlüğünü yapıyor• nuşuşlu, olgun bir adamdı. 
dul _ Ne oluyor kocacığuna?. len bu sözleri karşısında kızarıyor, _ Hiçbir şey. Bir sinir krizi.. 

BIB StNfR KRfZl 

Kaç gündür karşısına her çıkanı hRşlıyan dok· 
tor, yurtta birden bir sinir krizi geçirdi; bayıldı. 

İlkönce: 
- Üşüyorum. 

Dedi, arkas:.ndan, 

- Bana bi• bıış dönıı:.esl geliyor~ 

Dedi, sonra birden: 

- Galiba kalbim duruyor .. 

Ölüyor mu?. - Yabancılar var. Dedi, devam etti: 
Diye çırpınıyordu. Hemen ilk bakımı ve kalbi Ayıp! kamçılıyacak şuıngaları yaptılar, ilaç!ar verdiler. Benden sonra da yaşıyacaksın, kendini üzme.. - Ne de olsa böyle bırakmamak gPrek 

Bu kriz beş on dakika sürdü. Sonra, Fazıl: Diyerek. iki yanında biriken doktorların ö • Fazıl, üzgün bir suratla. 
- Galiba iyileşiyorum!. nünde böyle konuştuğu için sesi titriyor, üzülüyor, - Biliyorum, ben hastayım. Sinirlerim çok 
Diye gözlerııı! açtı. Onu bir şezlonga yatır • utanç duyduğunu göstermek istiyor, kızarıyor bo- bozuk! 

ınışlardı. zarıyor, bakışlarını önüne bakmaktan ayırmıyor - Dedi ve .. Karısının iri, siyah, katmerli gözlerl 
Güney başı ucunda duruyordu. Karısının elle- du. Ve .. Bütün konuşmalar olurken oradaki genç içine bakarak sözünü sürdürdü: 

rini avuçlarının içine aldı, mırıld ııdı: doktorlar da biribirlerinin gözleri içine bakıyor, _ Ben işin ıçinden çıkamıyorum. Neden böy-
- Bana kı.:vvet veriyorsun karıcığım!. - Nasıl?. leyim? 
Ve .. Bu mırıldanmalaıı sürdü: Görüyorsun ya .. Zatürreeyi de geçirdikten sonra hem çok za-
- Güney Güney.. Aşk dediğin böyle olur!. yıf düştüm, fem sinirlerim bozguna uğradı. Orta. 
Bir taneciğim.. Der gibi bi:ibirlerine işmar edlyorlaroıı. 

Yazan: REŞAD FEYZi 

Jön prömıye .. Beğen beğendiğ 
seç .. Fakat ..• 

Genç kız, bu sözleri de duy 
yordu. Yine, hiç aldmş etmedL 

Vapur, Köprüye yanaşmış 

Genç kız, :i.ç delikanlıdan hiç b 
nin yüzüne bile bakmadan, yer 
den kaktı. Şapkasını giydi. Çan 
sını koltuğunun altına sıkıstırd 
Yürüdü, gitti.. 

Hikmet: 
- Ne yapacağız, çocuklar, d 

di. .. 
Salahaddın cevab verdi: 
- Kopru ustünde Pnseleriz. 
Yolcular vap•ırdan çıkıyord 

genç kız da ileride gidiyordu. 
delikanlı ':ıırden adet:ı koşar gi 
vapurd<ln çıkanları ite kaka m 
hu! ve muşt rek sevgilınin ark 
sından gittiler. 

Tam Köprü üstüne çıkan me 
(Devamı 7 inci sayfada) ---

Ankara Radyosu 
BDGtlN 

18.35 Müzik (Oda müzlfl - Pi), 
19 Konuşma (Türkiye posl•.sı). 
19,15 Turk mıi.zftl (Fasıl h•Y•tll· 
Tahsin Karak~ ve ark:ıd.utarı. 
20 Ajans, meteoroloji lu~rlcrl, al 

raat borsası (flal). 
20,15 Türk müzltL 
Calanlar: Rıqen Kam. CeYdel &. 

zan, Zühlü Bardakoflu 
Okuyanlar: Mahmul Karuııbf, S 

fbe Tok117, 
1- Küçük o.ma.ıı Benn - Ne~ 

J)efrevL 
Z- Rahmi Beyin - BeyaU pıta 

Gül hazin, sünbuJ perı.-11. 

il- Rakımın - Uff&)< prla - Ba 
blc yakqmıyor. 

1- Lem 'I Be1ln - bfab&D prkı 
Narı qkınla kül oldum. 
il- Rahmi Beyin - Isfahan prkı 

Etme beyhude tiran. 
6- Cemil Beyin - Malıaner aa• ııe 

malsL 
1- Zühtü Bardakotla - Sanla: lak 

almL 

il- Asını Beyin - Hlca• prlu - ı• 
zahmı cliersuze. 

&- Leyli llantm .. Blcas prkı 
Zevki sevd, duymadım. 

10 Halk türküsü - Karanfil ol•rak 
ım. 

21 Memleket saal ayan. 

Zl KonUJma (Hukuk ilmi yayma k 
rumu). 

21,15 Esham, tahvllil, bmbl)'o 
nukut borıası (llat). 

21.25 Neıı'ell pliiklar - R. 
%1.JO Müzik (Radyo orkestran - Şe 

Hasan Ferit Alnar). 

%%,30 Müzik (Solistler - PL) 
23 Müzik (Cazband - Pi). 
%3,45 - 24 Son ajans haberleri 

7&rınkl proKf'&m. 

YARIN 

U,!5 Türk müzlif. 
Çalanlar: V eclbe, CeTdel Çafl&, lte-

fld Fenan. 

Oku10n: Radife Ne7dDL 
1- Rasi pqrevL 

Z- Refllt Fersanın - Rast prkı • 
Yakılı cihanı ateşin. 

il- Udl İbrahim - Rast pl"kı • SeT
e C'Önü1 aT11tmL medJk1erlm1 

4- Lem' 
clbl sinem da 

~ C•vde 
fl- İbrah 

Sabah olsun 
"/- 1\tabu 

13 lemle 
leorolojl hab 

inin - Rast -kı - s ..... 
hL 

t Çatla - Taksim. 
im EfendJ - l\fahnr •arkı ""' 
. 
r eaa ""maisi. 

ket ıaat aran, aJam. me-
erlf'rl. 

13.15 - 14 
band~u - Ş 

Müzik (Riyaseti Cumhıır 
ef: İhsan Künçer). 

icrt 1357 H 
Sefe 

14 
r 

1 

1355Rumi1 
Mart 

22 ---. Gün 94. Kasım 148 1939, Ay 4 
4N isan SALI -- 1 1 

Vakitl er Vauti Ezani 

!lo:ll. rtı. •• ti. --- s 4) 11 05 

12 17 s -13 

IS S3 ' 18 
18 36 12 00 

Daha sana doymadım!. Fazıl iyice açıldıktan sonra doktor Ramiz: da ciddi hiçbir sebeb yokken bunun böyle oluşu-
Senden ayrılmak istemiyorum! - Şimdi siz doğru eve gidip"dlnleneceksiniz.. na şıışıyorum. 1 

~~~....ı. ...... ..ı...ı..~ ..... ..w.w..tıLı....~~~~~~~~~~~~~~~u.~~-"'h..u.. .... ..ıo;.~~_:_~~~~~~~~~~~~-Dıe.İi..ııe..~iöııüıı,;_ııkle.Glii~·:._.:_~~~~~~~~~~:::.JR~am!!llizıı.Jb~u:L!s~ö~z~le~riiJk~ar!!,!J~ıl~a~dı~;i....~~~~~~_l 

Diyerek direktörlük odasında! \ kanapenln il -
~erinde kendisinden geçiverdi. Rengi bembeyaz 
olmuş.tu. Nabız birden gevşemiş, düşmüştü. Çene
li kısılmış, gözleri kapanmıştı, doktorların hemen 

Gün et 

oııe 

tkiııdl 

Alqa.m 

Yam 
tın.alı: 

20 09 1 33 

3 S7 9 21 



f-::- SON TELGRAf 4ı NiSAN lt3t .... 
f Memleket Meselelerinden J l,___;.ş_A_K_A_I Amerika'da Yeni Bir 

Eğlence Aldı, Yürüdü Seyahat Etme 
Adetimiz Ne en Yok

1 

TÜCCARIN HATASI 

ransa Kralı ıı inci Lüi, hu-

F zuruna kabul ett!ği tüccaı::
lara, san'at.kfırlara çok ıltı

fat gösterir, yemeğe alıkor, tek • 
lifszce görüşürmüş. 

Bunkrdan biris~ Kraldan bir· 
rütbe istemiş, Kral da vcrmış, 

Tüccar, teşekkür için saraya gel· 
diği zaman hükümdar tarafından 
pek soğuk karşılanmış, şaşırmış. 

Kral: 

• •• PETTJNG 
NlPARTr 

Yazan; REŞAD FEYZi 

K 
aç senedir İsbnbuldasınız?. 

diye bir sual sorsanız, he • 
pimiz, bir aded söyleriz. Ve 

sonra: 

Nerelere g.ttiniz, seyahat yap
tınız mı, dıye sorsa!a.: çoğumuz, """'' ~';.;=:~~~~~ 
lferi'ecek covab bı..lamay.z. Bızde 
&e\f h t etmek fıkrı azdır. Gezip 
Kormek o re:-mektir. Seyahat • 
!erde riğı n len b~çok şe~·ler var
dır k kıtublarda bul~Tl'ayız. 

ll•nuz l tanbulu'l her tarafını 
ıy -e bılmiycn ht ınbullular var -
dır. ~nümüz yazdır. Yaz tatilin
den ıstifade ederek, lrr seyahate 
çıkacak tılan kaç vatandaş vardır. 
Daha zenginlerimizin ı;ôzü A \'l'U

padadı.r Fakat. kendi memleketi· 

- Sen, demiş. Memleketın en 
büyük tüccarlarından idin. Şımdi 
ise rütbe sahihlerinin en küçüğiı· 
sün, .3ana, evvelki gibi muamele
de bulunursam diğerleri gücenir. 

Tüccar, hata~ını anlamı§ ve ver· 
d_iği rütb_eyi geri almasını Kraldan 

1 
rıca etmış. 

lı.LALLAH!. 

Karısının huysuzluğundan, ti -
fülığinden bizar olan adamın bıri 
Makslmbara gider, kapıc!y< sorar: 

- Bay Zati Sungur turada n ı'?. 
-Evet... 
- Kendis.ni görmek isllyorum. 
- Ne yapacaksınız7. 
- Karım, da ikiye bölmesini 

rica edeceğim!. 

BU NE TESADÜF!. 

Küçük Ferdi (beş yaşında) ba-
basına sorar: 

- Baba, ben İstanbulda doğ -
dum değil mi?. 

o 
• 

mızı bilmeyiz. Çoğunouz, merak 
la etıneyız. 

üuzeı yurcı köşe lenncien bir göl kenan - Evet, yavrum. 

Delikanlılarla Genç 
Kızlar Eğlence 
Alemlerinde 

Tanışıyorlar ve 
Evleniyorlar. 

8 rkaç yazdanbcr! Devlet De • 
mıryoll rının tertib ettiği Sabanca 
tren seyahatleri nekadar rağbet 
gormüştü. Ru yaz da bu seyahat
erinin tekrarlanacağın· Umid e

diyorum. Sabanca gezintilerine iş
tı:ak eden bir dostum geçen gün 
şoyle anlatıyordu. 

. İnsun memleketin köşeler;ni 
gezıp d•Jlıı<tıkça. yurdunu daha 
çok ~evıyo~ Sabanca gezintile • 

rinde, gölün civarını dolaştım. \ 
Ne güzel yerlerdi. Bütün bir ta
biat buralara e~ fevkalade ihti -
şamını vermiş.. İnsan, bukadar 
fevkalade güzelliği seyretmekle 
doyamıyor, Tabiat, güze!Uk, insa
na bir ferahlık. istirahat zevk! tat· 
tırıyor, Nefis bir tabiat parçası 

karşısında asabımız din !eniyor. 
Fazla çalışarak yorulanlar, en zi· 
yade, sakin, güzel yurd köşelerin-

BlYI N©ı$D0 
~~vgü? 

Bir Kadın Kocasını Hem Seviyor 
Hem Ayrılmak İstiyor 

ondra gazetelerinin yazdı

ğına göre İngiliz paytah -
tında kibar tabakaya mer.-

8Ub genç bir kadın mahkemeye 
ınuracaatla kocası olan mühen • 
dı•ten ayrılmak istem~tir. E·1it 
Ehzabet ısnundeki kadı~ mahk~· 
ınede _şunları anlatmıştır: 

- Üç seıfc kocamla pek mes'ud 
fa~adık. Ondan sonra kocam iç
ıneğe başladı. Gitgide sarhoş b!r 
hale geldi. Aramızda kavga b~5· 
ladı. Üzerime hücum ediyordu. 
Artık birlikte yaşamamız katil ol
auyacaktı. 

Mühendis hanları reddetmişti~. 
Fakat tahkikata g5re Müheııdis 
genç karıs,nı bir iki defa da dbv
ınüştür. Kadın Belçikada bulur.an 
uınesinın yanına gitmek üzere yo
la çıkmış, kocası da arkasından ) 

f 

gitmiştir, Orada da artık hem ka
rısına, hem de karısının ana ve 

babasına tahakküm etmeğe baş

lamış, herkesi kendisinden bık -

tırrıııştır. Nihayet bır defa bu 
yüzden tevkif edilmiş, mahküm 
olmuş, ondan sonra mahkumiye

tini bitirerek İngiltereye dönmüş
tür Karısı da beraberdL Fakat 

mlihendis de karısının ayyaş ol
duğunu iddia etmektedir. Fakat 
bunu isbat edecek şahidler çık -
mamıştır. Anlaşılan şu vardı kı 
genç kadın herşeye rağmen ko

casını seviyordu. Bunlar kardeş 
çocukları imiş, Hakim boşanma 
kararını verirken şöyle demişt:r: 

- Eğer kadının kalbinde sev
gisi şu anda ölmüş ise herhalde 
çok zor ölmüştür!. 

de dinlenebilirler. Anadolunun gü-
zel yerlerini fırsat düştükçe dola
şıyorum. Bilhassa, yazın bu seya
hatler çok zevkli oluyor. 
Arkadaşım, uzun uzun memle

ketin güzel yerlerine karşı duy -
duğu hayranlığı anlattı. Bundan 
şu fikir doğuyor: İç turizmi can
landırmak. Dışarıdan seyyah gel
mesini beklerken, evveia biz, biz· 
zat seyahate alışmış, seyahat se • 
ven insanlar olmalıyız, 

Sabanca gezintileri gibi, başka 
seyahatler de tertib edilebilir, Se
yahat bilhassa ucuza mal olursa, 
bu gezintilere iştirak edecek va· 

- Annem nerede doğmuş!. 
- Konyada!. 
- Ya sen baba?. 
- Diyarbakırda!. 

Ferdi bir an düşünür, s~nra ba
şını sallıyarak: , 

- Ne tuhaf şey! Ba~ka başka 
yerlerde doğuyoruz ve hep bir 
arada bulunuyoruz. 

TAMAMİLE MAHVOLMl:Ş ... 

- Mahvoldum .. Her şeyimı sat
tım. 

- Defetmek istediğiniz bır şey 
kalmadı mı?. 

- Var!. 
- Ni!dir o?. 
- !ştiham!. 

·-
P 

arti ~eylnce s~· 
yas ı, gayrı sı· 
yast partiler -

den bahsetmek iste -
diğimizi zannetme • 
yiniz. Çünkü bizim 
anlatacagımız Ame • 

==========================-! rikaaaki partilerdir. 
(Devamı 7 inci sayfada) 

Amerikada her şe· 

ye cpartı· derler: 
Çay partisi, kahvaltı 
par.tisi, briç partisi, 
kekte! partisi, ilah ... 

Çay partide çay içilir, brıç par
tide oyun oynanır. Diğerleri de 
bunun gibi ... 

- Barutla ateş bir arada olur 1 

mu?... 1 

Diyorsunuz, def:il mi? .. Belki 

hakkınız var. Fakat bu bahsimiz:-

cnereye gittin, nerede 
idin? .. • diye sormaz. 

Her partıde olduğı 

gibi yalnız delikanlıla 

vP genç kızlara mah 
sus olan P~tting Parti 
(erde viski gibl, şam 
panya gibi içkiler içilir 
Dans ed.lir. 

Bu, seher vakti"" k 
dar devam eder, lçk 
kaldıramıyaıılar divaı 

!ura uzanır, yatarlar 
Sonra yine kalkar. >V 

narlar. 
Şafak söktü mü, ko 

kola girerler, şarkı so 
liyerek evlerine gider 
!er Delikanlıların ho 
yunbağları çözülmü 
kızların makpjları h 

zulmuştur. 

Buna rağmen gü!er 0 r: 

- Ne hoş bir gece geçırd k. 

Derler. Şunu d~ ilave edclıı~ ı 

Fakst bir parti daha var: cPet
ting party•. Bunu aynen tercüme 
biraz güçtür, Bu partıde genç de
likanlılar, kızlar toplcnırlar, yer
ler ve içerler, gülerler, masumane 

den haric... 

1 Amerikalı delikanlılAr ve kız • Bu partilerin sonu eks0 riyetl 

1 

eğlencelerle vakit geçirirler. 1 

lar çok serbesttirler. l;tedikleri za-ı 

man buluşurlar, gezerler Allelerı 

divaçla neticelenir. İnkısan h, 

ile bitenleri de çoktur 

= 
İngiltere' de 

Casusluk 
Müşteri kazanmak İçiı 

Servete konan bdr kadınJ 

İngiliz gazeteleri mühim bir 
hırsızlık, daha doğrusu ehemmi
yetli bir casusluk vak'asından bah
setmektedirler. 

İngiltere iki senedenberi var • 
kuvvetile silahlanmaktadır. Fa· 

B kt A t k B kat harb vukuunda aç kalmamak 

ı im r } U için de mütemadiyen zahire yığ
maktadır. Ancak zahire fiatlan
nın btr takım kimseler tarafın -

Bar Hayatından... 
dan yükseltilmemesi için bu ka-
rar hakkındaki planlar gizli tu· 

tulmuştur. Şimdi Londra zabıtası 
bu planların çalındığını anlamış· "' B tır. Bundan evvel hava kuvvetle-

B •ı r Zeng·ın o,Jdu .. , u·· tu .. n frıe aid bir plan kaybolmuştu. 
Hırsızlar, daha doğrusu casuslar 

Servet.ın·ı s·ır Bar Kadınına =hen=üz b=ulun=ama=mışt=ır. = 
lencı> kızını yanına alıyor, içiyor, 
zevk ediyordu. T e r k E t t i Bir gün birdenbire hastalandı. 
Uzak ve yakın bir akrabası yok· 

Yol üzerindeki evlerinin pen • 
cerelerl açılmıştı. Ya,;lı kadınlar 

tu. Düşündü, servetini Karmeııe , 
bırakmayı muvafık buldu. Noteri 

L 
ondrada bir bar müşteri 

celbetmek maksadile hep -
si de 1 metre 80 santimetre 

boyunda olmak üzere artist ka· 
dınlar seçmiş ve yaptığı nwna • 

raları bunlara vermiştir. Ayni bo 

da artistler patronlarını son de 

recede memnun edecek muvaffa 

kiyeUer kazanıyorlarmış. 

M 
arsilyada çıkan Pötl Marseye 
gazetesi yazıyor: 
Büyük kiliseniıı saati ik'y! 

çalıyordu. Sen Mola ahalisi öğle 

çağırdı, vasiyetnamesl'li yazdırdı, 
başlarını uzatmışlar, merakla ba- imzaladı. Bir hafta soııra öldü. 1-------------------

uykusuna dalmıştı. sokaklar, kız· 
!ar sokağa varıncıya kadar boştu. 
Gelip geçen yoktu, 

İşte anlatacağımız vak'a bu sa· 
atte geçiyor: 

Sekiz kiş~ saçları, dağınık bir 
kadını aralarına almışlar, evler • 
den birine götürüyorlardL 

kıyorlardı. 

Bunlardan birisi, yaşlı noterin 
kan ter içinde gruba yetişmeğe 

çalıştığını gördü. 

Neden sonra mesele anlaşıldı. 

Yaşlı ve çok zengin bir adam, on 

senedenberi Kokoriko barına de

vam ediyor, Karmen adlı bir eğ-

Karmen, bu suretle büyük bir 
servete kondu. Barı terketti. Scbe-

Abdal Diyecekler Diye .. 
bini soranlara: Geçenlerde Londrada beş yüz 

- Bundan böyle diyordu. Şehrin talebenin bulunduğu bir konfe -
haricinde küçük bir köşkte ömür ransta ileride hayatta takib ede. 
süreceğim. Tavuk, tavşan bes!iye- cekleri yolda ilerlemek için ken
ceğim; çiçek meyva yetiştlrece • ı d,ilerine n~sihat veren konferansçı 
ceğim. Bıktım bu bar bayatından.. ıoyle dem~t!r.: 

- Her şeyden evvel kendinize 

malik olunuz. Bi)lıııssa sabırlı ve 

cesur olmalısımz. Size abdal diye 

hükmedecekler korkusuna kapıl-

mayınzı.! • 
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Akdenizi Kuruta.lım! Almanyanın 
. Al Mı"h d. . . S lh" Tecavüzü Bır man u en ısının ~ 0• Onlenebilecek mi 

Korumak Bakımından T avsıyesı 
A kdeniz, şimdi ÜZ<:>rine bir

çok hırsların çevrildiği ve 
Avrupa sulhunün muhafa -

zası bakımından tehlikeli c?iablle
cek bir denizdir. Bu deniz yü -
züııden boğazlaşmamak için Al
man mühendislerinden Hermann 
Sörgel şu cezri hal suretini tav
sıye etmektedir: cAkden:i2i, hiç 
olmazsa kısrn<!n olsun, ortadan 
ka.ldıralım!. 

Bu uretle elde edi:le<ıelı: netice
nin iktiadi faydaları çok mühim 
olacaktır. 

Akdenizin vasati derinliği 1500 
metredir, En derin yeri 4440 met
re olmak üzere Giridin garbında, 
ve 3870 metre olmak üzere de A
nadolu sahilleri civarındadır. Sar
dunya i1e Napoli arasındaki de
rinlik de 3735 metredir. 

Alınan mühendisi deniz seviye
si 200 metre indirildiği takdirde 
ttalyanın iki misli büyüklüğünde 
arazi parçalarının meydana çıka
cağını söylemektedir. Yalnız de
niz seviyesini nasıl yap.ıp ta 200 
metre indirmeli?. 

Akdenizin seviyesi deği§mez. 

Cebelitarıktan giren Atlantik su
lan, Çımakkale boğazından Ee--
90n sular, Süveyş kanalından ge-

len Hind Okyanusu suları ve ni- ı 

hayet nehirlerin suları Akdenizin 
seviyesini bütün tebahhurata rağ
men muhafaza etmektedir·. 

Akd.enizde tebahhur fazladır. 

Çünkü suların sathındaki vasati 

hararet derecesi 25 - 28 derece
dir. Senede 4,500 kilometre rnik'a

bı su getiren üç boğaz kapatılırsa, 
Akdenizin seviyesi derhal ine -
cekt.ir. 

Atlantiğin, Karadenizin ve 

Hind Okyanusunun sularını dur
durmak için de üç baraj yapmak 
lazım gelmektedir. Bunlardan bi-

ve en mühlml 14 kilometre rulün
de ve 350 metre yüksekliğinde ol
mak üzere Cebelitar.ıkta inşa edi
lecelııtir. 

Güneşin vazifesini kolaylaştır

mal< için mühendis Sörgel son de
rece kuvvetli tulumbalarla Akde
niz.in suyunun şimali Afrika çöl
lerine akıtılması mümkün olaca
ğını söylemektedir. Bu suretle 
Akdeniz seviyesinin itenilen de
recede ineceği muhakkak görül
mektedir. 

Muazzam işleri ara~ında Alman 
mühendisinin işi hakikaten çok 
muazzam tuttuğuna şüphe yok. 

YeniKabineBuSabah İşe Başladı 
Kabinenin beyannamesinde bilhassa kabine

deki son tadilat temas eden cihetlere mühim bir 
yer verilmekt~ • yeni V ckıiletlerin ihdası üzerine 
devlet dairelerinde yapılacak yeni teşkilata temas 
edilmektedir. 

Parti grupu bugün saat 15 de toplana<aktır. 

YENİ KABİNE 

Yeni kabinenin tam bir lis
:esini veriyoruz: 

Ad:iye Vekili Konya meb'usu 
Tevfik Sılay. 

Milli Müdafaa Vekili Bursa 
meb'usu GI. Naci Tınaz, 

Dahiliye Vekili Tekirdağ mel>
..ısu Faik Öztrak. 

Hariciye Vekili İzmir meb'usu 

Grup bugünkü içtimaında meclis ihtisas enriimen
leri intihabı için namzedleri ayıracaktır. Mecliste 
ihtisas enciimenleri intihabı önümlizdcki p<1zartcsi 
günü yapılacaktır. 

Şükrü Saracoğlu. 

Maliye Vekili Elazığ meb'usu 
Fuad Ağralı. 

Maarif Vekili İzmir meb'usu 
Hasan Ali Yücel. 

Nafla Vekili Konya meb'usu 
Gl. Ali Fuad Cebesoy. 

İktısad Vekili Samsun meb'u

m Hüsnü Çakır. 
Sıhhat ve İçtima! Muavenet 

Vekili Aydın meb'usu Dr. Hu-

IUsi Alataş. 

Gümrük ve İnhisarlar Veldli 

İstanbul ıneb'ı.ısu Rana Tarhan. 
Ziraat Vekili Küt"hfa meb

usu Muhli<ı EkrE'Ill. 

Muhaberat ve münakale Ve -
kili Afyonkarahisar 
Ali Çetinkaya. 

meb'usu 

Ticaret Vekili Antalya meb-

usu Cezmi Erçin. 

() inci sahifeden devam) 
relerden sonra İngilterE· hududu
nun artık rende değil, Avrupanın 
şarkına kadar uzanmış olduğunu 
yazmaktadırlar. 

İngiltere ile Fransa arasındaki 
cantant kordiyaı. tam bir askeri 
ittifak haline getirilmektedir. Bu 
ittifak, Almanyanın yalnız Fran
saya karşı herhangi bix tecavüzü 
halinde değil, Almanyanın A vru
padaki diğer milletlere tecavüzü 
halinde de harekete geçecektir. 
İngilterede bugünkü kanaat, Av -
rupa hududlarında vukua ge_lecek 
herhangi yeni bir değişikliğin de
mokrat devletlerin bütün nüfu -
zunukıracağı merkezindedir. 

Bu hatfa içinde Fransa - İngil
tere - Polonya ve Romanya ara -
sında müşterek bir cephenin tees
süs edeceğine muhakkak nazarile 
bakılmaktadır. 

İngilterenin Lehistanla yapaca
ğı ittifak muahedesi d'Jlayısile, e
ğer Lehistan bir tecavüze uğrarsa, 
Fransa da yardıma koşacaktır. 
Diğer taraftan Polonya ile Ro

manya arasında mevcud ittifak 
misaıkında da tadilat yapılacaktır. 
Fransa ile Romanya arasında da 
Jıir askeri ittifak aktedilmesi ce
reyanı gittikçe kuvvet!enmekte -
dir. 

Londra 4 - Bazı gazeteler. Po
lonya Hariciye Nazırı ile yapılan 
müzakereler hal<'kında tefsirlerde 
bulunmaktadırlar. Bı.ı tefsirlere 
nazaran, Lchistanda nüfus her se
ne yarım milyona yakın artmak
tadır. Lehistanda bulunan Yahu -
dilerin mühacercti içır. bir yer te
min edilmek liizımdır. 

İngiltere Lehistana teminat ver
mek arzusundadır. Fakat buna mu
kabil Leh.standan da bazı teah -
hüdler almak istiyor. Yani Lehis
tandan da karşılıklı yardım bek
leniyor. Dançiğ ve kcrıdor mese
leleri, İngiltere için hayati mese
leler değildir. 

Meclis Ve 
Kabine 

(1 inci sahlfede11 devam) 
bir mahiJet göstermekte idi. 

Bu defa yeni hükumette iki ye
ni vekıilet daha ihdas edilmektedir. 
Cumhurrcisinin Başvekalete tek
rar getirdiği Dr. Refik Saydam 
memleket işlerinde son derece ti
tiz, di\iplin ve organizasyon ta -
rafları yüksek devlet adamları -
m.ızdan biridir. Teşkil ettiği yeni 
kabinede iki vekalet daha ihdas 
etmesini biz, memleketin kalkın

ması bakımından çok hayırlı bir 
karar olarak telakki etmekteyız. 
Görüyoruz ki, hükumet bu iki ye
ni vekaletin ihdası ile memleke
tin iktısad ve nafıa işlerine her 
zamandan daha ziyade ehemmi -
yet vermiş bulunmaktadır. Hü -
kiimet yeni şahsiyetlerle de tak
viye edilmiş bir halde, önümüz
deki pazartesi gün ü Meclisde prog
ramını okuduğu zaman, takib e
deceği iş yolu hakkında daha sa
rih bir fikir edinmiş olacağız. 

Yurdu tam bir Tefah devresine 
ulaştırmak için şimd iye kadar gi
rişihniş olan hamlelerin bundan 
böyle daha büyük bir hızla ileriye 
atılacağına kimsenin ştiphesi yok
tur. Refik Saydam'm yeni kabi
nesinin ifade ettiği mana da bu
dur. 

Bu vaziyet içinde altıncı Bü -
yük Millet Meclisi üzerine aldığı 
ağır, fakat mutlaka başanlması 
lizım gelen vazifeyi tan1ami1e 

miidrik bir Mecli .tir. 
Dr. Refik Saydam Milli Şef'in 

irşad ve direktiflerilc kendisin -
den çok işler beklenen bir iş ka
binesi kurmuştur. Meclisin de böy
le bir kabinenin çizdiği programrla 
behemehal muvaffak olması için 
her tiirlii müzahereti göstcrcce -
ğinden eminiz. 

Başta, Atatiirk'ün o~tığı mes'ud 
istikbal çıygmnda yürüyen Milli 
Şef'imiz olduğu halde, yeni Refik 
Saydom kabinesinin Türk mille
tinin bütiin derlilik ve topluluğu 
içinde muvaffak olmamasına hiç 
bir sebeb yoktUT. 

E-:'Fl\l İ7.71'T p,r 'f('F. 

İstanbul asliye 1 :nci hukuk 
mahkemesi başkiitibligınden: 

Posta ve telgraf ve telefon mü
dürlüğüne izafeten avukat Bür -

M akineye 
Ve rirkerı 

İtalya Arnavııtluğ 
işgale Hazırlandı 

Bu Maksadla Brendizide 20.ooı 
Kişilik Bir Kuvvet T ahşid Ediyo 

Londra 4- Köyler ajansının Roma m uhabirinin verdiği nıa lit 

mata göre, İtalya Arnavbudluğu işgale hazırlanmaktadır. Birkt! 

gündenberi devam eden bu şayialar şimdi teeyyüd etmektedir. 

İtalşa, Brendizi m mtakasma Arnavudluğu işgal için Z0.000 kişiill 
bir kuvvet tahşid etmektedir. İtalya, Kral Zogo'nun muvafakatile bı 

harekete girişecek ve Arnavutluğu yan himayesine alacaktır. 

Almanya Harekete Geçiyor mu? 
Berlin 4 - İngilterenin Sovyet Rusya ile Ber aber Almanyayı 

Çember içine almak teşebbüsünden bahseden gazeteler. bu çemberi~ 

daha kapanmadan Almanyanm harekete geı;ıniş olacağını yazmakta· 
dırlar. 

ısta b ul Sıhhi Pi ü =s 51; seler Arttırma " 
Ek siltme Komisyonund a n : 

1500 cilt Türk Kodeksinin tabı işine teklif edilen fiat fazla gÔ' 

rülmesine ve teclit işi için de istekli çıkmaması.na binaen eksiltmesı 

13/4/939 Perşembe günü saat 15 e bırakılnı.ıştır. 

1- 85 forma tahmin edilen bu işin beher formasının tab'iyesi sı 
lira ve cilt işinin beheri 120 kuruş tahmin edilm.İ:'jtir. 

2- Muvakkat garanti: Tab'iyesi için: 235 lira 88 kuruş. 

Teclidiye içim: 135 liradır. 

3-- İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabılirler ve nÜ' 

mwıcyi görebilirler. 

4- İstekliler 19;)9 yılına ait ticaret odası vesikasıle 2490 sayıb 
kanunda yazılı vesikalar ve bu işe girebilmek için baskı işinde kulla· 

nılacak harfler ve nümunesinde olduğu gibi 10 punıuluk harflerle 

dizilmiş ve iyi basılmış bir kitab veya yazı nümunesin", ve şartnamede 

yazılı evsaf ve tariiat dahilinde yapılmış ve ciltlenm.ş bir kitabı tetki~ 

ve kabul edilmek üzere eksiltme tarihinden en az 8 gün evvel Istanbııl 
Sıhhat Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve bu işe yeter muvakkat temi· 

nat makbuz veya banka mektublarile birlikte belli gün ve saatte ko· 
misyona gelmeleri 

Busabah Yugoslavyalı Alman Akını 
Talebeler Geldi ıVeBoğazlar 

Bek'in nasıl Dır vaziyet alacağı 
merakla beklenmektedir. Her hal
de aşağı yukarı bir anlaşmıya va
rılacağı., azami teşriki mesai yol
ları bulunacağı ümid edilmek -
tedtl-. Dominyonlar müzakereler
den haberdar edilmektedirler. 

hanettin Tahsin tırafından Beyoğ- B D • AT l G • R t • {j 
!unda Bayram sokağında 28 No. aş, lŞ, lVeZ e, rlp, Onla l Zm 
da Galata posta m;i ıii~ü mütevef- Nevralji, kırıklık ve bütü n ağrılarınızı derhal keser 

fa Nikola Vitalis v~~ısesinden Ar- - - icabında günde 3 kaşe alınabilir. -
mando ve Hanri Nikola Vitalis ı ==::..;==------.;;.,-------------=:::;...:~ 

(1 inci sahifeden devam) 
arazisi üzerinde kendısini herhan
gi bir tehdid karşısında addetme
melde beraber, böyle bir ıhtimal 
karşısında da tedbirsiz değildır. 

Salahiyettar hükıimet erkanının 

söy !edikleri gibi, Romanya her 
zaman topraklarını müdafaaya ha
zırdır. 

BERLİN BEKLİYOR 
Berlin 4 - Polonya Hariciye 

Nazırının Londrada İngiliz rica
lile yapmakta olduğu müzakere
leri, Alman gazeteleri dikkatle ta
kib etmekte ve infiallerini gizle
memektedir !er. Hitler Şimal de
nizindeki seyahatinden henüz Ber
line avdet etmemiştir. 

Müşteri Almak 
Yüzünden 

Tehlikeli Surette Bir 
Yaralama Vak'ası 

aleyhlerine Galata postanesi mü-
dürü esbakı müteveff., Vitalisin 
zamanı memuriyetınd~ 86017 ku
ruş 30 para zimmeti zuhur etmiş 
olduğu halde verese,; i'uem~kteı• 
imtina eylediğinden tahisle meb
lağı mezkUrun faiz ve masarifi 
muhakeme ve ücreti '~kide! ile 
birlikte tahsili hakk.nda açılan 
davanın gıyaben cereyan eden 
muhakeme neticesinde 860 lira i 7 

kuruşun dava tarihi olan 927 ta
rihinden itibaren aslım geçmemek 
üzere işliyecek senevi % 5 faiz ve 
% 5 ücreti vekaletle 17 lira 20 ku
ruş ilam ve ikişerden 4 lira suret 
ve onardan 20 kuruş tebliğ harç-

Londrada miralay Bek'le devam 
eden müzakerelerden sonra, siyasi 
vaziyetin daha ziyade inkişaf e
deceği ümid edilmektE"dir. Yap_ılan 
son bir anlaşmada Romanya hti -
kUnıeti İngiltere ve Fransadan da 
garanti almış bulunmaktadır. Bu
nunla beraber bu haber henüz res
men teyid edilmemiştır. 

Y ugoslavyanın mimar mek- şıyı zıyaret edeceok, öğle y~meğini İstanbul asliye 4 üncü hukuk 
tebi talebelerinden kalaba- Belediye lokantasında yiyecektir. mahkemesinden: 
lık bır. grub profeso··rlerile Öbür gün de misafirlerimiz, Aka-

' Muhakcmat müdiriyeti vekili 
bı.rlikte bu sabah 10.22 de .,.hri - demiyi, Topkapı sarayını ziyaret e-

.- tarafından Şişlide Samanyolu so-
' mize gelmiştir. Misafirlerhnizi decek, öğle yemeğini Belediye lo- kak 

66 
No. oturan Mustafa zade 

Sirkeci istasyonunda Üniversite kantasında, akşam yemeğini Ga - Ahmed aleyhine 
938

!
987 

No. ile 

misafir ve gezi kolu mümessilleri latasarayda yiyeceklerdir açılan davanın yapılan muhake _ 

Galatada Bandırma oteli sahibi Jarile bin yüz altmıs bir kuruş 
Ahmed oğlu Emin ile sabıkalı ha- mahkeme masrafının müte -
mal ahmed oğlu Ahmed arala - veffanın terekesine izafetle karar 
rında rıhtımda müşterı almak yü- verilmiş olduğundan ilanın ertesi 
zünden çıkan kavga neticesınde gününden itibaren kanuni mÜd
hamal Ahmed bıçakla Emini kar- deti içinde kanun yollarına müra
nından ağır vetehlikeli surette ya- caat etmediğiniz takdirde hükmün 
ralamıştır. Yaralı Emin cankur - ı kat'iyet kesbedeceği ihbar olunur. 
taran otomobilile Beyoğlu has - 035/480 
tanesine kaldırılarak tedavi altına - -F-at_i_h_b- ir-in_c_i- su_l_h_ h_u_k-uk h"a"':"" 

alınmış hadiseden sonra kaçmak kimliğinden: 
ile kalabalık bı·r Tu··rk - Yugoslav Misafirler, 7 nisanda Galatadan 

mesinde: Emvali metruke müdür
kütlesi karşılamıştır. Kendilerine hareket eden vapurla şehrimizi lüğü tarafından Beyoğlu Pangaltı 

güzel san'atlar akademisi müdü - Hataya Yu"r u"yec~L 'lm'ış'ız ! Nizamiye sokağında o, 11, 13 No. 
rü Burhan Topra'k tarafından bir .1\ Ju Elmalı fabrikası n.unile maruf 

istiyen Ahmed yakalanarak tah - Hazinenin Aksaray Mesihpaşa 
kikata başlanmıştır. Eminin ha - mahallesi Azimkar sokak 43 nu
yatından ümid kesilll";ştir. marada mukim Hasar, ahsin aley

büket verilmıştir. Yugoslavya • binanın müzayedesine iştirak edip 
lı t 1 bel S . k "d .. ·· k Parisde çıkan Figaro gazetesi C'h • 

a e er ır ecı en yuruyere 25100 liraya namına ihale olunma- Eminön Ü 1 ang1r 
İ Hatay parlamentosunun Halayın 

misaliretlerine tahsis edilen s - dığına dair taleb ve ;,•ek veçhile Arasında Türkiyeye iltihakına karar vere-
tanbul kız lisesine gitmişlerdir. müddeaaleyhe yemin tevcihi lü-

ceğini yaz.mıştır. Bu gazeteye gö- (1 inci sahifeden devam) Misafir talebeler, buı:Ltn ökle ye- zumuna, ancak müddeaaleyhe ö-
re 60 b'rı kişilik bir Türk ordusu ih 

meğini Novctnl'dc yemişlerdir. h d d tedenberi ilanen tebl;ııat yapıla- halde bu semtin seyrüsefer · ti-
' da Hataya girmek üzere u ud a ., b k ı · Öğleden sonra mi•afırler, Taksim gelmekte olduğundan gönderile _ y·-.nı 12 oto üsün arşı ıyacagı 

b .d . y· k k .. tahşid edilmıştir. Yine ayni ga - tahmin edilmektedir. Bu hat için Cumhuriyet a ı esıııı, Li ,e mu- T" k k · cek yemin davetiyesinin de ilanen 
D J b zeteye göre Halcbde tir omı- talih çıkar da taahhüde girişirse hendıs mckt ·1:.-in.. o ma ahçe sa- yapılmasına ve bu husus için müd-

. taları kurulmuştur. Halayın işga- Eminönfı _ Cihangir otobüsleri rayını, resim müı sın: zıyaret e- li zamanında zamanında bu ko - deaalcyhe bir ay müC.let verilme-
15 nisanda işlemeğc başlıyacaktır. deccklerdir. Misafirler şelır!miz- mitalar Türkiyeye müracaat ede- sine ve muhakemenin 8/5/939 gü-

de 4 gün k.ılacaklardır rek, Türk ordusunun Halebi de nü saat 15 e talik.ne karar veril- minden imtina etmiş addedilerek 
Yugoslav talebeler varın öğle- kurtarmasını Jstiyeceklcrdir. diğinden yukarıda ad. ve adresi hfıdiseye sabit nazarile bakılacağı 

den sonra Bıığazıc;ınd•• bir gezinti Anadoh.ı Ajansı cFigaro. nun yazılı müddeaalcyh yazılı muha- ve bu babdaki yemin davetiyesi-
y2pac k, Ayasofya, .:>ultanahmed, verdiğ. bu haberi tekzıb etmek - keme günü mahkemeye gelerek nin de mahkeme duvarına asıl -

.sta bul S hhi MüE sses .:ı ler Arttı rma 
v .e Eksil' m . Ko misyonu da 

E ksiltmeye konulan iş: Heybeli Sanatoryomu merdiven 

tesviye işleri. 

Keşif bedeli: 5648 lira 84 kuruş. 

Muvakkat garanti: 424 lira. 

duvar ve 

Heybeli Verem Sanatoryomunqı yapılacak merdiven, duvar ve 
tesviye işine teklif edilen fiat fazla görüldüğünden eksiltmesi 12/4/939 

Çarşamba günü saat 15 e bırakılmıştır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğii 

binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. İstekliler şartname, proje 

keşif ve buna bağlı diğer evrakı her gün komisyonda görebilirler. İs· 

!ekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya· 

zıh vesikalar ve bu işe yeter muvakkat ga.-anti makbuz veya banka 

mektubu ile birlikte bu işe benzer 3000 liralık iş yaptığına dair eksılt· 

me tarihinden 8 gün evvel İstanbul vilayetinden almış oldukları mü· 

teahhitlik vesikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerL 

(2226) 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlan la rı J 
tl'sküdarda Salacak mahallesinin Arka sokağında 26 No. lı ahşap 

bina enkazının sa.tışı 10 gün uzatıl~trr. Mezkiir enkaz 203 lira bedel 

ile talibi uhdesinde olup fazlasile istekli olanların 7/4/939 Cuma günil 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (2250) 

lstanbul Sıhhi l'lüess~seler Arth rma 
v e Eksiltme Komisyon u - dan : 

Heybeliada Sanatoryomu içm lazım olan 900 adet ten ve 375 adet 

yün fanila açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 19/4/939 Çarşamba günü~ saat 14,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komısvonda 
yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat: Yün fanila 165, pamuk fanila 65 kuruştur. 

3- Muvakkat garanti: 90 lira 29 kuruş. 

4- İstekliler şartnameyi her gün komisyondan görebılirler. 

5- İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası veikaile 2490 sayıl ka· 

nu·nda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat gart'lti makbuz veya 

banka mektubu ile bi.rlikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerı. 
H.podrom, Yercbatan, Kapalıçar- tedır. yemim ifa e!mediı:i takdirde ye- mış olduğu ilan olunur . __:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

hine açt.ığı alacak dav~sı için gön
derilen zabtı davaya mumailey -
hin ikametgahı 1J1eçhu ! olduğu mü
başiri tarafından verilen meşru
battan anlaşılm ı ş ve mahkemece 
müddei hazine vekilinin talebile 
on beş gün müddetle ilanen teb
ligat icrasına ve muhakemenin 
24/4/939 tarih saat 10 a talikine 
karar verilmiş olduğundan bcrmu
cibi karar yevm ve sadi mezkUr
da mahkemede hazır bulunmadığı 
ve tarafından bir vekil gönderme
diği takdirde davanın gıyaben ba
kılacağı tebliğ makar.:ına kaim ol
mak üzere ilan olunur, 939/226 (2248) 
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Cemal Paşa Kendi Kendine 
Rütbeler Tevcih Ediyor 

9smanlı İmparatorluğu Adamakıllı Hırpalanmış, 
ittihat Ve Terakki Erkanı Birbirlerine Girmişlerdi 

- Bunlardan istifade edemlye- biyesi Şark cephesi kumandanlı -
teiiz. değil mi? ğına General Hindenburg'u Ma-

geri çekiyordu. 
Osmanlı imparatorluğu adama

kıllı hırpalanmış, geçirdiği ilk 
harb senesinin akıllar durduran 
harekatile iradelerile birlikte ida
relerini de 'kaybeden İttihtıd ve 
Terakki hükO.metl ricali birbirle
rine giriyorlardı. 

- Edeıııi7eceğiz Paşam.. Daha. reşallıkla tayin ederken Tanen -
ııfu3toa gii.neşlnin bir saatlik sı- bergde çok geçmeden bir imha 
::!11'a dayanaınıyan, düşüp bayı- muharebesile 60,000 kişilik Rus 

bu •daınlar ateş hattına var - ordusunu kıstıracak bu şöhretli 
~ yorgunJuktn mahvolacak- kumandana liizım olan taze kuv
ar~r. _Bir de cephe sıkıntısı, mah- vetleri tedarik için garp cephe - ı 
rııtniyetler, Yokluk, ve bütün bun- sinden bir kolorduyu trenlerle (Devamı YIU') 

1~ inzimam. eden tAbil &rızalar /=========================== 
g.oz önüne alınınca bunlardan is- S e y y a h a t E t m e k 
tifade Yerine mazarrat beklenir. 
-Doğru .. Hakkın var .. Yine sa-

rıa Bahriye silahendaz taburlan- Adetı·mı·z Neden Yok :;n çelik efradından mürekkc 
r kuvvet aramak bulmak gön-

de ' ' rııı.ek lazım gelccakl 
B -

p u sırada kapı vuruldu. Enver 
aşanın müsaadesile içeriye ya • 

Ver Mümtaz Bey girdi. Elinde tut
tuğu bir kağıdı getirdi, paşaya u
zattı: 

- Demin bahsettiğ;m rapor ... 
di E~ver Paşa kağıda bir göz gez-

rdi. İlk satırlarda sathi dolaşan 
bakışları ortaya doğru dikkat ifade 
eden manalarla doldu, sonuna 
geldiği zaman da adeta irileşerek 
fevkalade bir al1l.ka gösterdiğine 
delalet eden bir hal aldı. Okumayı 
bitirince: 

- Harikulade doğrusu ... 
Diye kağıdı Esad Paşaya uzatan 

ıenç harbiye nazın yüksek sesle 
lıaykı.rdı: 

- Buyurun, siz de okuyun pa-
ıa! .. Bu k.iğıddan anlaşılan şu: 

cKaradenlzdeki hô.kimiyetlıni -
ıhı mukadderatı şu kendi kendisi
ni vaftiz eden bir numaralı halk 
filosunun muvaffakiyetile kabil o
lacak!. 

Bir dakika sükUt eden Harbiye 
Nazırı Esad Paşa raporu heyecan 
1.'e alaka ile okurken ilaev etti: 

Amral Soşanun kulakları çın
'asın ı 

Birinci kısmın sonu 

• 
- İkinci 

• 
Kısım-

r· 
·etnul Paşa Kendi Kendisine 

Rüthe Tevcih Ediyor 

Bliyük harbin ikinci yılı Os -

lrııan!ı lınpara'\.orlııifile mü.ttefik-
er· l ..., 

,. ı 0 an Alman ve Avustw·ya -
"•aca · h rıstan İmparatorluklarının 

arb talihinde aksfükler meyda
na g.,t' ırerek inkişaf ediyordu. 
Fransız topraklarından başlıya

rak lVIanş denizi kıyılarına mü -
Vazı bir hat • D . k · uzayışına ta anımar-

h a ~raz"isine kadar varan garb cep-
esı şeridinin bir ta~afında Fran

sız, İngiliz, Belçika kuvvetleri 
l'llevki alınış, öbür tarafda Alman 
o:du!arırun toprağa gömülen, 
kcıstebekleşmiş bir inad ve ıs -
rarla siper muharebelerine giri
şen kıt'alarile kaplanmıştı. 

k Avıısturya ordularile İtalyan 
h uvvetıeri arasında başlıyan filli 
. areketLer, İtalyanının leytülaal 
ıle geçiştirdiği ilk harb senesine 
rağmen müttefikler aleyhine har
be ka.tışmağa hazırlanışı göze çar
rrken Bulgar hükılmetinin de 
ngiltere . Fransa - Rusya bloku 
akyhıne muharebeye girişi için 
bazı meseleleri önayak edişi kar
makarışık Avrupa siyasetine uyar 
bır hareket gibi tetkik ediliyor _ 
du. 

I<arpa ti arda çarpışan Avustur
ya ~ Rus kuvvetleri henüz müte
'll'azın bir h b' ar ın teferrüatile uğ _ 
raşıyor, Prusya cephesini bir ham
;:ı• kendi lehine halletmek Rus 

vvetlerini buradan k • ' k . çln b. ogma ı-
ı.r sevkulceyş taarruzu hazır-

(5 inci sayfadan dnıam) ı 

tandaşların sayısı her halde az 
olınıyacaktır. Münferid seyahat
ler için de vasıta, reklam yapıla
bilir. En büyük kuvvet bugün 
reklamdır. Anadolunıın sakin, gü
zel bir köşesinde bir ay-dinlenmek, 
istirahat etmek istiyen bir vatan
daş nereye gitsin-. Yayla, dağ. ova, 

sahil, göl kenarı, ırmak boyu gibi, 
muhtelif tabiat çeşidleri var. Va
tandaşın arzusu, zevki, sıhhati 
bunlardan herhangi birini tercih 
ettirebilir. Fakat. vatandaş, nere
ye gitsin?. 

Vilayetlere, hususi idareler, ya· 
hud belediyeler, kendi. mıntaka -
ları dahilinde, böyle tabiatten bir 
şaheser parça olan yerlerin rek - 1 
lil.mını yapmalıdır. Bunu niçin ih
tiyar edilecek masraf, pek de faz
la bir şey tutmaz. 

Bu yerlerde oteller vücude ge
tirmek büyük masraf kapısıdır. 

Bütçesi müsaid olan vilayetler be
ledyeler için mesele yok .. Müsaid 
olm.ıyanlar da, pekala pansiyon 

şeklinde, imkanları gözönünde tu
tarak, küçük bir fedakarlıkla, bir 
iki ay barınabilecek ç-ıtı altları te
min edebilirler. 

Seyahat etmek zevki ve itiyadı 
memlekette taammüm edince, 
böyle güzel mıntakafara para ge
lecek demektir. O vakit, turizm 
için para dökecek, sermayedarlar, 
iyi bir kazanç başlangıcı karşısın-

da. kendiliklerinden meydana çı

kacaklardır. Fakat, başlarken fe
dakarlık etmek, masraf yapmak 
zaruridir. 

İç turJzmi canlandırmak, mem
lekette en geniş bir iş sahasının 

ve ticaret yolunun açılması ola -
caktı.r. 

Şimdlik, bütün bunlar kabil de
ğilse, hiç olmazsa, vatandaşları se
yahat etmeğe, yurdun güzel köşe
lerini gezmeğe teşvik etmelidir. 
Teşvik etmek de meselenin baş
laması demektir. Bazı hadiseler 
vardır ki, hatırlatılması, teşvik e
dilmesi, tahakkuku için kili ge
lebilir. 

- Sahih .. Bı! yaz bi: ~ kadar 
dolaşayım.. İyi ki hatırlattınız, 
diyecek vatandaşlar yok mudur? 

Bilhassa, şı.irası güzeldir, burada 
_şu vardır, orada tabiat, hayat şöy
ledir, derseniz .. 

Fakat bütün bu iç turizm hare
ketini bir lüks olmaktan, daha 
başlangıçta korumalıdır. Yani, me
sela, yazın filoryada hir plaj pan
siyonunda bir hafta kalacak bir ka
rı kocadan ibaret, ikl kişilik bir 
ailenin ödemeğe mecbur olduğu 
muazzam servet asla mısal olarak 
alınmamalıdır. Floryaıia, orta hal
li iki kişilik bir ailenin bir hafta 
istitahati dinlenmesi. o aileyi yı
kabilir. 

Aile yıkmak değil, y&pmak la -
zımdır. • 

REŞAD FEYZi 

Müstakbel Harbde Amerikanın Rolü 
(4 üncü sayfadan devam) yapıyor: O zaman Bonapart'ın düş-

devletlerin vaziyetidir. Çlinkü, tüğü yanlışlık ne idi?. İngiltere 
diyorlar, Almanyanın gitgide ge- ile çarpışmak... Çünkü mevkiini 
nişlemesine karşı yalnız İngilte- gitgide kuvvetlendirmek için ş:ı-
renin ve Fransanın mani olmak nü şeref kazanmağa mecburiyet 
istemesi kafi değildir. Onun için gören Boqapart Avrupada mem-
küçük devletlerin de kendilerini Ieket üstüne memleket zaptettL 
müdafaa için hazır olmaları la - Fakat bu onu nihayet Rusya ile 
zım geliyor. Bu takdirde küçük İngiltere ile çarpışmağa kadar 
devletler de İngiltere ve Fransa vardırdı. Rusyadaki mağliiblyet-
ile beraber olacaklardır. Esasen Al- ten sonra ise Bonapart'ı büsbü _ 
man matbuatı Rusyanın da İngil- tün yenmek için Avrupa devlet _ 
tere ve Fransa lie beraber olarak lerini . onun aleyhine toplamak tn-
Berlin - Roma mihverine karşı giltere için kolay olmuştur. 
harbedeceğini tahmin ediyorlar. Deyli Ekspres şimdı de İngilte-

Fakat Bertin - Roma mihveri renin kuvvetini aşağı görmek ka-
sağlam kaldıkça İngiltere ve Fran- bil olmacbğını söylüyor. 

sanın en yakın tehlike ve tehdid ı---------------1 
altında buulnan bazı küçük dev-
letlerin imdadına koşabilmeleri 
yine birçok endişe uyandıran bir 
meseledir. Fakat bütün Avrupayı 
istila edip ele geçirmek ve çeşid 
çeşid milletler üzerine hakim olup 
kalmak tasavvurları sonunda dai
ma felaketle neitcelenmiştir. Onun 
için harbi göze alarak bunun mes
uliyetini üzerine almak kolay bir 
iş değildir. 

Londralı Deyli Ekspres Avru -
panın istikbalinden bahsederken 
bundan 130 sene evvel de Napol
yon Bonapart'ın düşmüş olduğu 
hataya şimdi de Hitler'in düştü -

TEŞEKKÜR 

Aziz validemiz, büyük anne -
miz Nefise Onur'un cenazesinde 
bulunmak, telgraf, mektub ve te -
lefonla taziyetlerini bildirmek 
10.tfunda bulunan bütün dost, ar

kadaş ve meslekdaşlarımıza ayrı 
ayrı teşekküre büyük acımız en
gel olduğundan, derin minnettar
lığımızın kıyl/letli gazeteniz dela
letile bildirilmesini rica ederiz. 

Oğulları: Dr. Ahmed A.sım Onur 
Ortaköy Şifayurdu sahibi, Ali 
Rıza Onur; kızı: Fazilet Onur; 
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Vapur 
Kamarasındaki 

Kız 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

(4 üııcii. sayfadan devam) 
divenin başında, genç kıza yetiş
mişlerdi. 

Kızcağız, yanında telaşlı adım

ların sesini duyunca, dönüp bak
mıştı. Hikmet atıldı: 

- ınıa, bir tek kelime söyleme
mekte ısrar edecek misiniz? . 

Cin•i 

Makine şeridi •Mavi • Kırmızı ıı 

• • •Siyah. Kırmızı • 
Sabit toz mürekkep 

Yazı makine ya2' 

San kalem ucu 
Mürekkep lasti~ 
Stampa mürelclı.ebi «Mavi• 

• • c Kırmızı• 

Sünger Hadı 

Milr.tan 

2000 adet : 
3000 • 
2000 palı.et 

500 şişe 
Takriben 2J Kır. 

2000 kutu 
5000 adet 
~000 şişe : 

500 • 
20000 ta 'ıo k e 

Takri ' en 600 Kg. 

Muham. Be. Muvakkat Temi. F.~ıiltmenin 
Lira Kr. L ira Kr Şekli Saati 

1250.- 93 75 Açık 14 

224.- 16 80 Pazarlık 14.ao 

40.- 3 00 • 14.45 
379.- 28 49 Açık 15. 
272 50 20 " Puarlık lli.30 

93.70 7 03 • 16 

393.96 29 25 Açık 16.30 

Genç kız durmuştu.. Üçüne de 
ayrı ayrı, dikkatli dikkatli bakı -
yordu. 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı 7 kalem kzrtasiye hizala
rında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Birden bir kahkaha attı. Sonra. 
her üç delikanlının da anlamadığı 
bir lisanla bir şeyler söyledi.. Elle
rile işaret ediyor, kendisine söy -
lenenleri anlamadığını ifade et -
mek istiyordu. 

II - Muha~en bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
ill - Eksiltme 17/4/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de göriile
bilir 

Hikmet: 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralarile adı geçen ~oınisyona gelmeleri. 

·2-088· • 
- Eyvah, çocuklar, dedi,. Bu, 

bir Amerikalı kız olacak.· Halin
den belli .. Ben Aınerıkaya gitti -
ğim zaman, yeni dünyanın genç 
kız tiplerini görmüştüm .. Hem de 
baksanıza, ingilizce konuşuyor .. 
Desenize, vapurda gelirken, saat
lerce yaptığımız maskaralık, şak
labanlık hep boşa gitti.. Kız bir 
tek kelime anlamamış .. 

RESAD FEYZİ 

.. ... 
I- Şartnameleri mucibince (200.000) adet (100) kiloluk ve 

(50.000) adet de (50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

II- (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) ku
ruş, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuruşdan 
(105.500) lira; muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

IlI- Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşarııba günü saat 15,30 da Ka
bataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonımda ya
pılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
Başmüdürlüklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

Kadıköy birinci sulh hukuk ha- V- Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektublarını ka-
kimliğinden: nuru vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
Kadıköyünde Suadiye. Taşlı tar- mektublarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat ev

lada Asker Aziz namile maruf iken veline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
halen nerde olduğu biliııemiyen lazımdır. (1845) 

Aziz'e: * * 
İstanbul belediyesi vekili avu - I- Nümunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mübeyaa olunacaktır. 

kat Nurettin Kavurt tarafından II- Muhammen bedeli ·943.50· lira muvakkat teminatı 70,76 liradır. 
mahkememizin 939/94 sayılı dJs- lll- Eksiltme 20/4/939 perşembe günü saat 14 de Kabataışda Leva-
yasile aleyhinize ikan~~ eyiediği zım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Nümuneler her gün 

Erenköy belediye tahsil şubesi ai- sözü geçen şubeden alınabilir. 
datlı tahsildarlarından bulundu - IV- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-
ğunuz esnada 936 - 937 senelerin- venme paralarile mezkıir komisyona gelmelerL (2234) 

de yedi kıt'a makbuzla mükellef- • 
!erden tahsil eylediğinız parayı dip 
koçanına noksan geçirerek 24 lira 
51 kuruş ihti18sen zunmetinizde 
kalmış olduğundan bahisle meb -
liı.ğı mezburun faiz ve avukatlık 
ücretile birlikte tahsi:i hakkında
ki davada namınıza gönderilen da
vetiye üzerine ikametgıjhınızın 

meçhuliyeti anlaşılmakla bittaleb 
ve 15 gün müddetle ilanen teb -
ligat icrasına karar verilmiş oldu
ğundan muhakemeni7e bakılmak 
için tayin kılınan 21/4/939 cuma 
günü saat 14 de Kadıköy birinci 
sulh hukuk mahkemesınde bizzat 
veta tarafınızdan musaddak ve -
kaletname !le bir vekil göndermek 
suretile hazır bulunmadığınız tak
dirde hakkınızda gıyah kararı it
tihaz edileceği ve bu babdaki dava 
arzuhali ile davetnan:enin malı - , 
keme divanhanesine lelik edilmiş 
olduğu tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (16611) 

Sultanahmed birine; sulh hukuk 
mahkemesinden: 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 
Vedia Rıza Giz 

270279 H .- Hicaz şarkı - Güller arasında 
Q.,_ Hüzam şarkı: Adanın yeşil çamları. 

Küçük Me!ihat 

270281 H 
, - Suzinak şarkı - Bir senedir bekliyorum 

O, , - Tempolu gazel - Kim teselli etsi..,, beni 

Nedime Birses 

270283 No 
, - Hüzam şarkı - Kırıldı kadeh 

, , - Koca pınar 

ÜrgüpJ ü Fadime ve Fadik 

270285 No 
, - Halk şarkısı - Karşı dağda sıra sıra bademler 

, , - Kozan dağ şarkısı 

Hamiyet Duygulu 

270280 N 
, - Eviç şarkı - Adanın yollarında 

O,, - Hüzam şarkı - Yıllandı çektiğim 
Ürgüplü Refik Başaran 

270287 Ho 
, - Halk şarkısı - Elinde sü~ güyümü 

, , - Halk şarkısı - Kazan dagı. 
Davacı posta ve te!graf ve tele

fon umum müdürlüğüne izafetle •••••••••••••••••••••••••••••• 

DÖŞEYECEKLERE: vekili avukat Tahir Memduh ta- A p A R T M A N 
rafından müddeaaleylı (Pangaltı 

postanesi eski müvezr.ilerinden o- Sar;dalyalar, karyolalar, Portmantoiar 
lup balen Fatihde Aşıkpaş~ ma _ 
hallesinde Zeytinci sckağında ı 

No. lı hanede mukim Emin Sami 

ve sair her nevi ve şık mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

oğl.u Bürhanedfü~ ale,vhine açılan, Asri Mobilya Mag" azası: Ahmet Feyzi 
muddeaaleyh Burhaneddin Pan-
galtı pastanesinde havale memuru İstanbul, Rizapaşa yokuşu No. 66 Tel 23407 -Teknik Ressam ve Makinist 

Türk. Yaş 38. Prefkt makine ressamı ve başmakinist. Elektrik 
hariç bütün makine tamiratını da yapar ve işletir. Oksijen ve elek
trik kaynağı yapar. Türkçe tahsili yüksek bir atelye idare edebilir. 
Fransızca, Almanca bilir. Müracaat Zeytinburnu, Çimento fabrika -
sıında ustabaşı Ali Suphi. 

bulunduğu sırada Bafı adan Şiş _ 
lide sıhhat yurdunda tedavi altın
da bulunan Hacı Kad;.r namına o
lan 75 N o. lı ve 198 liralık hava -
lenameyi sahte mühür ile ihtilas 
ve zimmetine geçiren Bürhaned
dinden meb!Ağı mezkCı.r 198 yüz 
doksan sekiz liranın tahsili hakkın
daki cari muhakemede müddea - ••••••-,•••••••••••••••••••••• 
aleyh Bürhaneddine ııönderilen lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
dava arzuhali ve davrtıye tebliğ- ve Eksiltme Komisyonurıdan : 
siz geri çevrilmiş ve mahkemece 
zabıta marifetile yaptırılan tahki- Heybeliada Verem Sanatoryomu için 1000 metre gri bez ve 1500 
kat neticesinde müddeaaleyhln i- metre predelik krem bez açık eksUtıneye konulmuştur. 
kametgahı bulunamamış ve ila _ 1- Eksiltme 19/4/939 Çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlwıda 
nen tebligat icrasına karar veril- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 

miş olmakla muhakemesinin mu- yapılacaktır. 
allak bulunduğu 8/5/939 tarihine 2- Muhammen fiat: Gri renkteki bezin metreai 70, kre mrenkteki 
tesadüf eden pazartesi günü saat bezin metresi 120 kuruştur. 
10 da mahkemeye bizzat ve tas - 3- Muvakkat garanti; 187 lira 50 kuruştur. 
dikli bir vekiiletname ile bir ve- 4- İsi.ekliler şartnameyi her gün komisyondan görebilirler. 
kil göndermediğiniz halde muha- 5- İstekliler caııi seneye ait Ticaret Odası veikai.W! 2490 sayılı ka-
kemenin gıyabınızda devam ede- nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
ceği tebliğ makamına kaim olmak banka mektubu ile birlikte belli gün ve -eaa,tte komisyona ııelmelerıi.. 

olunur. 939/371 ı •22411. 

ZAYİ 

Nevşehir Ziraat Bankasından 
aldığım hesabı cari cÜ7danınu zayi 
ettim. Hükmü kalmadığı ilin 0 • 

lunur. 

Galata Mertebani s<lkak Yakut 
han No. 3 mühendis Samets 

Beyoğlu ÜÇÜT\CÜ sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Mahkememizin 939 /32 sayılı da
va ile Eğrikapıda Fet!ıi Çelebi ma
hallesinde Kirim caddesinde 34 
No. lı evde oturan Hai'ı:lambos No
nis vekili Avukat Ah il ya Moshos 
ve K. Gökkas tarafından Şişlide 
Kağıthane caddesinde 74 No. da 
bakkal Evangel ve İst avro ve s:ı
ire aleyhlerine açılan izalei şuyu 
davasından dolayı da\ a edilenler
den Tanaş gösterilen yerde bulun
madığı ve ikametgahının meçhul 
bulunduğu şerhile mübaşiri tara
fından davetiyesi bilii tebliğ iade 
kılınmış olmakla bitta!eb usulün 
141 ve müteakıb maddeleri muci
bince ve yirmi gün müddetle ila
nen tebligat icrasına mahkemece 
karar verilmiş ve bu baptaki mu
lıakeme 26/4/939 tarihine müsa -
dif çarşamba günü saat 9,30 a bı
rakılmış olduğundan dava edilen 
Tanaşın bizzat veya bilvekiile 
muhakemede bulunması ve aksi 
takdirde hakkında gıyaben mu -
hakemeye devam olur.acağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (16610) 

ZAYİ 
364 sicil numaralı balıriyeci eh 

liyetnamemi, kazancımı ve hay -
vanımın kan kağıdını ve sıhhat 

raporumu zayi ettim. Yenisini a
lacağundan eskisinin hükmü )·ok-
tur. Zakir oğlu Hüsnü 

Malkara asliye mahkemesi ve
sayet dairesinden: 

939/1 Malkaradan b.ıkkal Ham· 
za Akın vefatı üzerine Türk ka -
nunu medenisinin beş yüz otuz 
ikinci maddesine te\' f :-an tereke
sinin tahrir \'e tesb i tı ile defter 
tutma muamelesinin yapılması ö
lünün karısı Nihavet ile alakadar 
sıfatile Türk ticaret bankası A. ~ 
Tekirdağ şubesi tarafından taleb 
edilmekle terekeye mahkemece 
vaziyet edilmiş bulunduğundan 

adı geçen Ka. nun (560 ve 561) in
ci maddeleri mucibince ölenin ke
falet se~bile alacakhları da da
hli olmak üzere alakadar olanla
rın alacakları ile borçlarını ilen 
tarihinden itibaren en geç bir ay 
zarfında, varsa evrakı müsbitele
rini kaııı;Jen beyan ve kaydettir -
meleri 569 uncu maddeye tevfi -
kan alacaklarını vaktı zamanile 
yazdınnıyan alacaklıların miras
çılarına şahsen ve ne de terekeye 
izafetle takib edemiyccekleri re
hin ve teminat hakkında da ma
lfunat vermeleri lüzumu ilan olu-
nur. (2232) 

• 
ZAYİ 

Bir nisan 939 eum~r~esi günü 
Sirkeci civarında içeris'nde askeri 
muamelem yazılı alan nüfm tez
keremi zayi ettim. B ,ılan kim<eye 
bahşiş verilecektir. 

Sirkecide Ankara caddeoi 247 
numaralı c~ıerin kahv~' .. de 

Kara.köseli Ali Ac~Hr oglu 
Ebu Talıb Ona! 

• 
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bir nokta 

- 4 HİIAH 

Bütün hayat imtldadmca dişle
rin ıüzellii\ni ve ıağlamlığmı 
temin eder. ANCAK: Bu ea
rantiyi elde edebilmek için diş
leri •RADYOLİN-. ile sabah, 
lll:le ve akşam her yemekten 
eonra muntazam•q fırçalamak 

lizmıdır. 

Yemekleri müteakip her gecejbu mikroplar ve salya ifrazatı bü-
yatarken temizlenmiyen dişler 1 yük tahribat yaparlar. Gecele)in 

mikroplara ve onlar derecesinde l fırçalanması ihmal edilen dişleri 

muzır olan yemek kırıntılarına sabahleyin temizlemcğe kalkış· 1 
muzır tesirlerine maruz bırakıl-

1
1 mak, kırılan bir vazoyu cililamağa 

mış, demektir. Geceleri ağız dahi- uğraşmaktan fark..'1zdır. Bunun 
)inde 35 dereceye varan hararetle için: 

~~l~ Öğle ve Akşam ~er yemekten sanra gün~e 3 ~efa -

• 

- Karımı çok sevıJ oruın 

Sıhhatinizi Severseniz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI l\larkah 

MAKARNAl ARI 
Her"yerden israrla isteyiniz 1 

L
lıinik Sergisinde Büyük ı 

Mükafat 

------------------,.;i Bayındır icra memurluğundan: 
1 

İstanbul Lalelide Mesihpaşa ma
hallesinde (34) sayılı evde misa -
fireten mukim iken halen ikamet
gahı meçhul vP berayı tedavi Av
rupaya gittiği İstanbul adliye teb
ligat müdürlüğü yazısından anla
şılan Tireli (Şeyh) İsmail keri -
mesi Emine varisi kızı Hacer İh
sırtıın Tirede mukim Süleyman 
(zade) Ramiz Kaykılıya Tire as

Fye hukuk mahkemesinin 6/6/926 
tarih ve 80/67 sayılı ilamı ile yedl 
bin beş yüz elli lira borçlu oldu
ğu bu mebaliği işbu ilanın tarihi 
neşrinden itibaren 20 gün zarfın
da adı yukarıda yazılı borçlusu 

tarafından 939/229 savılı dosya -
sına ödenmesi ve bu müddet için-, 
de ödenmez veya merdinden ic

ranın geri bırakılmasır.a dair bir 
karar getirilmPzse cetri icra ya -
pılacağı icra emri makamına kaim 

olmak üzere keyfiyet tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. (2213) 

e===:::====:::=o'='=====.,,,,,.. 
Sahıbi ve neşriyatı ıdare eden 

Baş muharriri 
ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

PAS TiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollarile geçen bastahklardan kornr, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarınıb, S<'~ 
kısıklıı'.;rı.nda pek faydalıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESll 
Beyoğlu - İstanbul 

~stanbul Sıhhi Pi. ür ss ~ seler Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Verem Sanatoryomu için 1500 metre sofra örtüsü ac;ık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 19(4/939 Çarşamba günü saal 15 de Cagaloğlunda Sıhlı , ı 
ve İçtimai Muavenet Müdürlü.ğü binasında kurulu komisyor,da ya
pılac2ktır. 

Muhammen fiat: Beher metresi: 125 kuruştur. 
Muvakkat garanti: 140 lira 63 kuruştur. 
İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti m~1<buz veva 
bam.ka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona g•'-neleri. • 

(2247) 

ciLUi:\'E Kln1AYAN 

POKER 
fRAŞ BIÇAGINI 

KulJanır. 
Her Yerde POKER 

T raş BıçağınıArayınız 

• 

Havalara güvenmeyiniz ! 
\ni hararet değişiklikleri sizi nezle ve grip tehlikesine 

maruz bırakabilir. Fakat· 

' - m; Vücudünüzü bir kale 
gibi müdafaa eder. 
GRIPİN sade soğuk 
algınlığından müte
vellid rahatsızlıkları 
değil, baş, diş, sinir 
ve adele ağrılarını 

da geçirir. 

Aldanmayınız. Rağbet 
gö.en he· Ç-yı t · l d: 

ve bt"•.zeri ard, ı. 

R I Pİ ıV. 
Y~• ... c: ba.şk .. '·"' .. 1 ... rka 

verirlerse şiddetle 
reddediniz . 

. . , . ..:_~ ....... . • 

Kadın ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 - 15 sene garand 
bisikletler ve ütüler, Elektrik n•tıkları su ısıtma kaplan, çay
danlıklar, her nevi elektTik ev aletleri, havagazı orakları, ban· 
yolan, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6AY VERESiYE 
HORNYPHON ve BRAUN Radyoları İstanbul Umumi acentası 

12 AY VERESiYE 
GALATA: Bankalar Cad. No. 47 

Voyvoda ban zemin kat. 

1 ,; 
!BEYAZIT: ,mJverılte Cad. No. 28 
;KADIKÖY: iskele Cad. 32/2. 
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