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F ranko Cebelüttarıkı 
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~~~-----------------· Müstakbel bir harbin sıklet merkezini teşkil edecek olan Akdenizin umumi vaziyeti ile stratejik noktalannı gösteren harita 

Türk Gencinin 
Verdiği Büyük 

Ders 

Hatayın 

Vaziyeti 
Yine Tehlikede! 

lııönll'nün açtıtı milli lılr· 
lik bayrağı.Dm altında ka
yıtsız ve prtsız toplanmak 
mecburiyetindeyiz. 

Yuan: Etem İzt:et BENİCE 

A nkara 6 (Başmuharririmiz 
telefonla veriyor)- Gene
ral Kazını Kaıabekir, eğer 

'.l'ürk inkılab ve ihtilal paıtisi o
lan Cumhuriyet Halk Partisinin 
llanızedi bulunmasaydı acaba İs· 
tanbuı müntehiblerinden tek rey 
alabilir miydi? 

Bu •orunun cevabı yüzde yiia: 
-Bayır_ 

Ol•bllirdl. Aksini tecrllbe et -
ek inıkinı daima muhterem Ge-

llC?aJin elindedir. Halk Partisin
den, onun meb'usluğundan çekil· 
~ek Öyle zannediyoruz ki, on altı 
d llrıışluk bir Mida pulu klllletin-
en hile va..-.tedir. 

1 
- Büyük nutku, inkılab ders

k•tint, hitabelerini, dövizlerini be
ı..~.nmediğim Halk Partisinden çe· 
""dinı .. 

ner ve.. yine, isterse: 

1 
":- İııtan'3ul saylavlıi:ına mils

llkillen namzedllğimi koydum. 
hiyerek farz ve kıyas ettiği yük

Bek §Öhret ve varlığını halkm iti
llıad ve reyine a:rzedebilirler. 
b lllada!yanın bu yüzünü tecrü
e mihengine vurmak cesaretini 

~sla ken<14sinde bulabileceğine 
aııı olmadığımız muhterem Ge

lleta"- B lk P t' · · ik' · ltı. u.ıı a ar ısının ıncı 

ilntehlblerinden rey aldıktan 
:ııra Yerleştiği milfot kilrsüsün-
1\tıı. '.1'8rk milletinin Ebedi Şefi 
ı: ~tUrk'ün büyük nutkunu söz
lı •lışt ederek millet biltlinlüğilnü 
8:llalarnıya koyulması hem hak-

Ar lıe.ııı. de yenılzdb. 
~ azı ve onun Karabekir leh 

0
: aleyhindeki nottan ne oluna 

lıı ~lln Reisic.ıımbur ve Milli Şef 
t öııü'niln açtığı milli birlik bay
t atının altında kayıdsız ve şartsız 
~OJılaıınıaı. mecburiyetindeyiz. Ve" 
•=t başda bunu idrak de yine biz
i{ Dıuhterem Generale dilşer. 

endi zek' k bil' 1 ' ' ld •ak· a ve a ıyet ermın • 
hak'·~ en basit merhalesi olan bu 

081. 
1 h~~len tegafül etmesi an -

ti. J..tsn·· · 
kalab·ı. u~ıyet ifadesi dışında 

ı ır ki b.. 1 b' . . ne ""b· ' oy e ır vıuıyebn 
,,. ı net' ı •eğ· . ıce erle karşılanabile • 
•nı en başta T.. k ı··. . 

ı:österd .. , ur genç ıgının 
ifad •ı:ı tezahür kMi derecede 

e etnıış bulunmaktadlJ', 
(Devam. 6 ıncı ~ahifed~) 

1 
Müstakbel harblerde en mühim rolll oynıyacıılı: olan barb vesaitinden: 1 

Son sistem bir bom bardmıan tayyaresi 

efkan umumiyesini ve gazeteleri 
meşgul etmekte idL 

Fransa ile 
Müzakereler -iyi Bir Hava içinde 
inkişaf Ediyor 

Polonyanın Bundan Sonra 
Ne Yapacağı Bekleniyor 
Berlin ve Roma Vaziyete Lakayd Kalamıyacaklar Ankara, 6 (Hususi mu

habi.rimizdıeu ) - Tür-
kiye - Fransa Arasında Londra 6 (Husu~l) - Polon-
Hatay vaziyeti etrafında ya Hariciye Nazırı Bek ile (6 

ondra 6- İspanyanın Fran
ko kuvvetleri tarafından 

tamaınile işgalinden sonra, 
bütün İspanyanın frankist'lerin 
jeline g\eçmesinin, İngilteıf, için 
hayati bir mesele olan Cebelüt • 
tarık geçidinin tehlike altına gi
rip girmiyeceği ötedenberi İngiliz 

Kabinenin dünkü toplantısında 
Arnavudluğun İtalya tarafından 
işgali meseles.i görüşülürken, Ce· 
belüttarıkın vaziyeti de müzake· 
re mevzuu olmuş ve bu toplantı-

müzakereleı>e dün devam 

1 

her iki tarafı tatınin 
edilmiştir. Esaslı noktalarda itilaf 

. edecek'Mahiyetde devam hasıl olmuştur. Yalnız İngilterenin 
eden müzakerelerin hayli Lehistana verdiği garanti muka-
ilerlediği ve inkişaf bilinde Lehistandan istediği teah· 
göstrdiği haber alınmış- hüdler uzun müzakerelere mevzu 
tır. Bu müzakerelerin teşkil etmiştir. Lehistanın, Alman-
pek yakında ınüsbet yaya karşı hiçbir zaman hasmanl!, i t a 1 y a Ar na v u d 1 u g ... a surette neticeleneceğine vaziyet almak ve böyle bir taah-
mubakkak nazarile ha- hütle Almanyayı tahrik etmek is-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• • ••• 

yar l n Asker Çlka•ıyor kılmaktadır. temediğtanlaşılmaktarur.Buhu· 
1 susta azami ketumiyet vardır. Be- J 

1--------- -------j -kin yarın Paris yolile Var§ovaya 

tadırlar. Doğu komşumuzun şim

diki p'lSif vaziyetini bir gün terke
dip etmiyeceği sorulacak bir sual· 
dir. İngilterenin, Polonyaya teca
vüz edecek her devlele karşı mı, 
yoksa yalnız Almanyı:ya karşı mı 
harekete geçeceği de ttkike değer. 
Halbuki Almanyamn Lehistana 
taarruza qeçmesi ihtimalinin cid
c!yeUe tetkik edilır)es! Berlirı m .. 
hafillnin hayretini muclb olmak· 
tadır. Alman hazırlıklan çok mu
hayyel olarak gösterilmektedir, 
Eğer böyle bir:ey olsaydı, Alman· 
ya Karpat Okranyasını Polonya • 
nın arzusu dahilinde halletmez va 
burasını hareket üssü ittihaz eder
di. Yine Almanyanın Polonyaylı 
bir taarruz emeli olsaydı, Slova1'
yada askeri sahada başka türlil 
hareket ederdi. 

İta 1 y ~ ~ - İ !1 g i ı i '!- İti ı af 1 ı Madam Af inanın ; dö:::~~~~:~RİNDE 
F eshedılırse, ltalya ispanya ve , Lo~e;:!" g~rüş,:ı;z;:e~;kıon~:k·: 
Balear Adasından Çıkmıyacak Eşyaları ve Evı te~:ı::;a!~u:t:~i~d~~~:~a bir 

L 
onclra 6 (Hususi)- İtalya 
hükumetinin yarın Avlon· 

yaya asker çıkaracağı bu · 
raya gelen haberlerden anlaşıl • 
mıştır. İtalyanlar Arnavudluğa 
dün asker çıkaracaklardı. Fakat 
Belgradda Yugoslav hükılmetile 
devam eden müzakereler dolayı· 
sile !hrac hareketi yarına bırakıl
mıştır. 

Zannedildiğine göre, Yugoslav 
hükumeti İtalyadan bazı teminat 
aldıktan sonra, Arnavudluğun iş· 
galine ses çıkarmıyacaktır. İta! -
yanlar, 927 İtalyan • Arnavudluk 
muahedesine tevfikan Arnllvud-

luğa asker çıkaracağını iddia et -
mektedir. Bu suretle İtalyan . Ar
navud ittifakı takviye olunacak
trr. 

İtalyan gazeteleri, ibrac hare
keti hakkında hemen hiçbir şey 
yazmamakta dırlar. 

İtalyanın Arnavudluğa asker 
çıkarması, İtalya - İngiltere ara
sında evvelce imzalanan muahe -
deyi iptal edecek ınahiyette gö -
rülıı:.ektedir. 

Bu takdirde İtalyanların İspan
yol topraklarını ve Balear adala
rını tahliye etmiyecekleri anla -
fllmaktadır. 

Bugün, yarın Arnavualuğu .lf gale hazırlanan İtalyan motörlü 
lut'alanndan bir parsa 

Satıltyor devlet. olduğu muhakkaktır. Ba-

Randevucu Atinanın komisyon
culuk yaptığı sabit olduğundan 

Tarlabaşı maliye şubesi icabeden 
muameleye tevessül etmiştir. Şu

benin tahsil kısmı şefinin büyük 

gayreti neticesi tahakkuk eden · 
9 bin liralık vergi kat'iyet kesbet
miş, borçlu A tina bu parayı öde
memiş, bunun üzerine dün Atina

nın eşyasından bir kısmı sandal 
bedesteninpe satılmış, diğer kısmı 
da bugün satılmaktadır. Fakat eş
yalar dokuz bin lira getirmyieceğl 
cihetle Atinanın evinin de acze -
dilmesi cihetine gidilecektir. 

Arsada 
• 

Esrar lcenler • 
Zabıtı. dün şehrin mut:telif 

semtlerinde beyaz zet,;,. kullanan 
altı erkek ve bir karlını yakalıya
rak adliyeye teslim etı:tıiştir 

Maliye Vekili Fuad Airah 

Barem 
Kanunu 
Projesi 

Sıvaslı Rıza Özdemir, Sabri /Ankara 6 (Hususi muhabiri• 
gülküçük, Süleyman Kızılgül, 'Ji mizden) - Hükfımetin ye-
Yandım Ahmed adında dört erkek- ni barem kanunu projesi 
le Zekiye Güleş adında bir kadın üzerinde baZl tetkik ve ilaveler 

<Devamı 6 mcı sahifede) (Devamı 6 ıncı sahife") 

Müvazeneyl tutmak için ~abıan 
Çemberlayn 

zı Leh mahfilleri İngiliz propa • 
gandasının tesiri altında kalmak- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

j YENi KABiNENiN PROGRAM.O 

Yeni Vekaletlerin 
• 

Vazife ve Salahiyeti 
Tayin Ediliyor 

fA 
nkara 6 (Hususi mıı:hablrı
mizden)- Pazartesi günü 
Meclis huzuruna çıkaca:t o· 

IQD ytni kabine mesai programı· 
nı hazırlamıya devam etmekte • 
dir. Kabinenin beyar.namesinae 
bilhassa yeni ihdas edilen Vek.i -
Jetlere mühim bir yer verileceği 
cihetle bu Vekaletlere aid teşki
lıltın tekemmülüne çalışılmakta

dJr. Yeni Vekiller bu mesele et· 
rafındaki etüdlerini yapmakta 
ve Başvekili sık sık ziyaret ede -
rek icab eden izahatı vermekte - • 
dirler. 

Dün Reisicumhurun Başkanlı • 
ğında toplanan Vekiller heyeti iç
timaında muhtelif meselelerden 
maada kabinenin yeni beyanM -
mesi ile yeni Vekaletlerin vazife 

Yeni Vekillerimizden: General 
Ali Fuad ve Cezmi Erçin 

ve salıi.hıyetleri elraf·nda görü -
şülmüş ve bazı mühim kararlar 
verilmiştir. Devamı 6 mcıda 
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MATBUAT CEJUİYETİ -BİNA'SININ BAŞINA GELENLER 

8 
izim matbuat cemiyetinin, 
Beyoğlunda bir binası var
dır. Duyduk ki, bizim bu 

binanın alt katı yıktırılacak ve 
burada bir mağaza vücude getiri
lecekm~. Bu kararı matbuat ce
miyeti idare heyeti veriyor. İdare 
heyeti azasından mühim bir kıs
mının böyle bir karardan haberi 

yok ... Fakat, havadis sahih imiş .• 
Yarın, öbür gün, kazma kürek bl· 
nanın alt tarafı yıkılacak, buraya 
bir dükkan açılacakmış. 

Dükkan da meyhaneci, mezeci 
nev'inden birşey olacakmış .. 

Bu haber, bizi hayrete d~ür • 
dü. Babıali dostları haberiniz ol
sun .. Cemiyetin binasına da na
zar değdL 

KENDİ YAZAN, KENDİ 

CEV AB VEREN l'tfUHARRiR 

Neci>: Fazıl bir seri makale yaz
mağa başladı. Bu yazının serlev· 

hası: •Neslimizin kıymetlendiril· 
mesi• dir. Necib Fazıl makalesi • 
nin sonunda diyor ki: 

- Bu yazılara karşı neslimin 
ve nesillerinin mukabelesini bek
liyorum. Mukabele edildiği ve e
dilmediği takdirde cevabımız ha-
zırdır.• • 

Necib Fazıl, nasıl olsa, cevab 
verecekıniş .. O halde ne diye her
kese soruyor? Kendi yazsın, ken• 
disi cevab versin.. Yine kendisi o
kusun, tenkid etsin... Gördünüz 
mü modern muharrirliği ve filo • 
zofluğu?. 

BEYİN NEDEN PAHALI: 

FIKDANI HASEBİLE 

Dünkü Haber refikimiz, üç sü
tun üzerine şöyle bir serlevha 
koymuş: ·Beyin, ciğer gibi şeyler 
neden pahalıdır? .. 

Cevabı basit: Fıkdanı hasebile .. 
Bugünlerde öyle hareketlere şa
hld oluyoruz ki, aklı, beyni olan 
yapmaz ... Üç yaşındaki çocuk bi-

le yapmaz.. Hfila, beyin, ciğer, 

neden pahalıdır, diye sormanın 
alemi var mı ya?. 

DENİZBANK ŞİMDİ 

MUl'tfA DÖNECEK 

Yeni kurulan Münakalat Ve • 
kaletine bağlanan müesseseler a,

rasında Denizbank da var. Deniz· 
bank işte. şimdi kayaya çarptı .. 
Hem de Çetinkaya'ya... Malı'.im 

ya, Münakalô.t Vekili Ali Çetin
kaya'dır. 

Denizbank'ın ne şekil alacağı· 

nı, siz artık bundan sonra seyre
din .. Seyreyleyin gümbürtüyü ... 

Ali Çetinkaya, seni Allah gön
derdL Şu Etrüsk'ten başlıyarak, 
Denizbank'ın bütün işlerini Seyfi
ali ile bir temize havale et .. 

Elveda Denizbank!. Ömrün kısa 
oldu .. Kusura bakma ... Bu kaba
hat denizin değil, bankın da de
ğiL. Baştacı yaptığın, geceleri ma· 
vi ışıklarla yanan dalgaların ... 

GAZETELERDE BAŞLIYAN 

ŞİDDETLl BOl'tfBARDIMANLAR 

Her gün, bütün İstanbul gaze • 
telerini çarşaflar yayar gibi, ö • 
nülne seriyorum .. Ne oldu bu • 

günlerde sayın ~efiklerimize?. 

Hepsi, birbirine ateş yağdırıyor. 

Bombardıman dehşet.. O kadar çok 

gürültü var ki, aralarına karış • 
mağa, insan çekiniyor. Biz, şim

dilik, 5eyirci kalmayı tercih edi
yoruz. Yoruluncıya kadar kavga 
etsinler, bakalım ... 

Neredesin Muhiddin Birgen?. 
Yeni bir ders versene!. Baksana, 

gürültüye.. N<! den;in, bu imti
handan nasıl çıktılar, acaba'. 

Gazetelerin son gürültülerinden 

sonra, kaç not ı;Jacaklarını, nasıl, 
muvaffakiyetle mi, yoksa muvaf

fakiyetsizc~ m;_ imtihandan ç•ka
caklarını, doğrusu, çok merak e
diyorum.. Bakalım, Babıalinin baş

mümeyyizi ve fehri mubassı~ı ne 
hükmedecek?. 

AJil'tfED RAUF 

IEüçüK HABERLE~' 
* Bağdaddan gelen haberlere j 

göre bir otomobil kazasında vefat 
eden Irak Kralı birinci Gazinin 
de:fni merasimi dün mutantan bir 
surette icra edilmiştir. Kral baba
•l.nuı yanına defnedilmıştir. 

~ulda çıkan hadise esna
sı.ııq_a İngiliz konsolosunun öldü • 
rülmesi üzerine Londı·a hükümetl, 
Irak parlamentosunda alenen te
essür beyan edilmesini, konsolosa 
mutantan cenaze merasimi yapıl· 

masını, ailesine tazminat verilme· 
sini, cinayet faillerinin şiddetle 

tecziyesini istemiştir * Nafıa Vekaleti müsteşarlığı
na teftış heyeti reisi mühendis 
Kazım Aydar tayin edilm~tir. * Yirmi beş Yunanlı talebe ile 
be< muallim şehrimize gelmiş, kız 
lisesine misafir edilmi!jlerdir. 
* Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

Ankarada bulunan gazetecilere 
Karpiç otelinde bir ziyafet ver
mıştır. 

* Fransada 910 müntehibden 
506 reyle Löbrün tekrar Cumhur 
reisliğine intihab edilmiştir. Bu in
tihab her yerde memnuniyetle 
karşılanmıştır. Kabinenin istifa
sına lüzum kalmarnış!ır. Bu suret
le Başvekil Daladiye 30 ikinciteş· 
rine kadar meclisten aldığı geni~ 
salahiyetleri muhafaza edecektir. * Eminönü meydanındaki sa
at kaldırılmıştı. Şimdi bu saat e~
ki Valide hanının· bulunduğ•ı yer
de yapılmaktadır. 

* Evkaf idaresı vapur du • 
manlarından kar.ırllıış olan Yeni· 
camiin deniz ceplı<esi,ni tenıızlet -
tirmektedir. 

* Belediye 400 bin liradan iba
ret olan temizlik bütçesini bu se
ne yarım milyona çıkaracaktır. * BüyÜkadada Maden civa • 
rında yapılacak su deposu için ba
zı istimllliere lüzum görülmüş· 
tür. Burada ,yapılacak depo yük
seklere tazyikle su verecektir. 

Halifenin Sarayında 1 

PO L • s 1 Karne 
Almıyan 

Talebeler Ve. Ma hkemeler 

Sinema 
Fi atları 
Pahalı 

Maarif Vekaleti Derhal 
Karnelerin Verilmesini 

Emretti Emniyeti 
Sui 

istimal 

Yanık 
Aşk 

Türküleri .. 

Belediye Bu Meseleyi 
Yeniden Tetkik Ediyor 

Belediye reisliği şehrlmizdeki 

sinema fia tlarının çok pahalı ol
duğu neticesine varmıştır. 

Bu münasebetle; sinema fiat -
!arında tenzilat yapmak imkan • 
!arını araştırmak üzere faaliyete 
geçmiştir. 

Mekteblerde senenin ikinci im· 
tihanları da bitmiştir. Bazı mek
teblerde, talebeye karneleri ve • 
rildiği halde diğer bir kısım mek
teblerde henüz birinci yoklamala
rın karneleri bile verilmemiştir. 
Halbuki talebe, imtihan notlarını 
ancak karnelerin<h!n öğrenebil • 
mektedirler. 

Timar hane Erkekler Vefasızdır, Bu faaliyet meyanında İstanbul 
sinemalarının hesablarının tetki
lerine başlanılmıştır. Tetkikler ik· 
mal olunur olunmaz; tenzilAt im
kinlarının hasıl olacağı kuvvetle 
muhtemel görülmektedir. 

Arkadaşla rından Birine Onlar Aşktan Anlamaz 
Mekteblerde sınıf geçmek için 

imtihan notlarının vasatisi alına· 
cağından talebe, bu notları öğren
meğe mecburdur. Mekteb idare· 
!eri ise bu notları söylememekte
dirler. 

Rastlam ış . . K adınlrın ekserisinin erkek-
ler hakkındaki kanaati şu-

Dün asliye dördüncii cezada, dur: Erkekler vefasızdır, on-

Diğer taraftan birçok talebe ve
lileri, büyük yaz tatiline yani ka
naat notlarının verilmesine iki ay 
kaldığı halde niçin böyle hareket 
edildiğini çocuklarının devam et
tikleri mekteb idarelerinden sor
muşlardır. Alınan cevab, talebe 
velilerini tatmin etmemiştir. 

Maarif Vekaleti, bu cihetin ber· 
taraf edilmesini alakadarlara em
retmiştir. 

Tahrana 
Gidecek 

Heyetimiz 
Düğüne İştirak İçin 

Bugün Hareket Ediyor 
İran Veliahdinin düğününde 

Türkiye namına bazı: bulunmak 
üzere Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlunun reisliğinde Tahrana 
gidecek olan beş yüz kişilik heyet 
bugün yarın Ankaradan hareket 
edecektir. 

Malilın olduğu üzere heyetle bir
likte bir askeri müfrezemiz de tah
rana gidecek ve bir tayyare filo • 
muz merasime iştirak edecektir. 

Saadabad paktını imzalıyan dev
letler Haridye Nazırları bu yıl KS.
bilde toplanacaklardı. Düğün mü
nasebetile Hariciye NazırUı.rının, 

Tahranda toplanmaları karargir 
olmuştur. 

* Almanbandıralı Milvoke va

Bedri isminde qir hamal emniyeti 
suiistimal suçundan dolayı sorgu· 
ya çekildi. 

Bedri hadiseyi şöyle anlattı: 
c- Bir gün İzmitten, vapurla İs

tanbula geliyordum. Vapurda tı

marhane arkadaşlarımdan deli Sa· 
lihe tesadüf ettim. Konuşmağa 

başladık. Bir ara Salih, İzmit ta • 
rafından, bir yerden, bir teneke 
yağın içinde esrar getirdiğini, fa
kat vapurdaki zabıta memurbrı 
kendisinden şüphelendikleri için 
bu tenekeyi benim vapurdan çt • 
karmamı rica etti. Teklifini kabul 
ettim .. Tenekeyi Vefa mezarlığın
da bir yere gömdüm. Aradan bir 
kaç gün feçtikten sonra deli Sabih 
tenekesini almak için bana geldi. 
Beraber tenekenin gömülü bu -
lunduğu yere gittik. Fakat bir de 
ne görelim? Yağ tenekesi çıkarıl
mış, yerine boş bir teneke konul
muş .. 

Mahkemeye gelmiyen . Sahihin 
de sorguya çekilmesi için duruş· 
ma başka bir güne' bırakıldı. 

·--o---

22 Sene 
Hapis 

ilir müddet evvel Erenköyünde 
Hasan adında biri kendisini ve üç 
çocuğunu tekrederek Hasan adın
da blrile yaşamakta olan karısı 

Fatmayı bıçakla öldünnüş Ha -
sanı da yaralamıştı. Bir müddet
tenberi Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmekte olan muha~me 
dün bitmiş ve Hasan 22 sene hap
se mahkum edilmiş, fakat Fatma
nın başka bir erkekle yaşaması 
şiddetli tahrik görüldüğünden ce
zası 7 sene üç aya indirilmiştir. 
~ 

purile şehrimize gelen beş yüz sey- Bir Genci Sopa İle 
yalı bu akşam Pireye gidecekler- Başından v uran Adam 
dir. Bir müddet evvel Fatihde bir * Yeni İspanyanın A!!kara se- ahırda Yusuf adında bir genci so
firliğine Karlo Lupez tayın edil-

pa ile başına vurmak suretile ölmiştir. Yeni sefir yakında Anka-
dürmekten suçlu Abdülvahidin raya gelecektir. 
muhakemesi dün Ağ'ırceza mahke* Nisan içinde tahakkuk etti· mesinde bitmiş ve Abdülvahid 3 

rilen yol vergileri için mahalle sene dört ay hapse mahkum edil- 1 
mümessilleri listeleri hazırlamak-

mi!jtir. 
tadırlar. Listeler bu ay içinde ha-
zırlanmış olacaktır. Bulunan Bir Cesed * Yenikapı açıklarında içinde Dün Sütlioede denizde bir ce-
Hüseyin Naci adında bir gençle sed görülerek sahile çıkarılmıştır. 

bir kadının bqlunduğu bir sandal Cesedin 25 gün evvel Alibey kö
suların cereyanına tutularak açık yünde elektrik fabrikası önünde 
denize doğru sürüklenirken ka - denize düşerek boğulan İnebolulu 

ku t l Osman Ahmed adında birine aid yıkçılar tarafından r arı mış -
olduğu anlaşılmıştır. !ardır. 

lar aşktan, sevmekter., sevilmek- ---o---
ten anlamazlar, hissizdirler. Kadın 

onların nazarında adeta bir oyun- Sah ekapı 
cak gibidir. Tanışırlar, bir müd- Ç 
det gönüllerin> eğlendirirler, he- F • 
veslerini alırlaı. Fakat günün bi· acıası 
rinde bir başka kadınla miınase • 
bete başladıktan sonra. öbürünü 
hiç düşünmeden, zerre kadar vic
dan azabı duymadan, eskimiş bir 
oyuncak gibi bir kenara atarlar, 
unuturlar, onu ... 

Bence kadınların erkekler hak
kında ileri sürdükleri bu iddialar, 
verdikleri bu hükümler hiç de 
doğru değildir. 

Erkek vefasız değildir. Çünkü, 
Kerem, yıllarca vefasız sevgilisi • 
nin, Aslıhanın arkasından dağ

lar, deryalar açtı, gezdi, dolaştı ve 
nihayet günün birinde gönlünü 
yakan büyük ateşin tesiri ile yan· 
dı, kül oldu. Hatta zavallı, bedbaht 
Keremin ağzından çıkan ateşler, 

kıvılcımlar, büyük bir buğday tar
lasının dahi mahvine sebeb oldu!.. 

Ferhad, Şirinin aşkından dağ

ları deldi. 

Hasan deposu yangını tahkikatı 
dün yeni ve mühim bir safhaya 
dahil olmuştur: 

Müddeiumumilik makamı, tah-
kik.atın tevsii için mahallindeki 
enkazın biran evvel kaldırılma -
sına lüzum görmüş ve bu enkazı 
kaldırmasını mezkur depo sahibi 
Hasana söylem~tir. 

Fakat Hasan müessesenin si -
gortalı olduğunu binaenaleyh en· 
kazı da, sigorta kumpanyasının 

kaldırması icab ettiğini ileri sür
müştür. Sigorta şirketi ise, bu işin 
kendilerini alakadar etmediği ce
vabını vermiştir. 

Müddeiumumilik; bu vadyet 
karşısında evrakı daha fazla bek
letmiyerek dün 2 inci sorgu ha
kimliğine vermiştir. 

Müddeiumumilik makamı, ha
Bütün bunlar, geçmış zamanın disede kundakçı Ali ile mumailey

hikayeleri . Bununla beraber: hi teşvik eden müessese sahibi 
•geçmiş zamanlarda yaşıyan er- Hasanı ve diğer Hasanı mes'ul 
kekler vefalı idi, yalnız onlar aş- görmektedir. 
kın ne demek olduğunu biliyorlar- İkincU sorgu hakimliği bugün 
dı. Şimdiki erkekler ne !l§ktan ve maznunların sorgusunu ifaya baş
ne kadından anlar?• Şeklindeki lıyacaktır. 
iddiaya da doğru denilemez. ı ..:::::.:::.:;;;.;;;;..:. ________ _ 
Şimdi size bir a~k hikayesi an- şamları kafayı tütsüledikten sonra 

!atacağım, onu dinledikten son- genç kızın evinin önüne geliyor, 
ra siz de bana hak wreceksiniz: onu merhamete getirmek için, aş-

Bodos, yirmi yirmi beş y!l§la • kından, sevgilisinin büyülü gözle
rında bir delikanlı .. Bir gün, genç rinden, güzel yüzünden bahseden 
bir kızla tanışıyor, dellkanlının yanık aşk türküleri söylüyor. Fa
genç ıza karşı kanı kaynıy,1r, onu kat sevgili aldırmıyor aşıkına a
sevmeğe başlıyor. Bununla bera- cımıyor, güzel ve sev'mli yüzünü 
ber, kızcağız da, kalbinde Bodos ona göstermiyor. 
için bir sevginin doğduğunu hissır Bir gün yine aşık delikanlı, sev-
diyor. Nihayet birbirlerile evlen- gilisinin oturmakta olduğu evin 
meğe karar veriyorlar. pencerelerinden birinin altında 

Delikanlının şimdi bütün düşün- türkü söylerken, bitiş;k evden bir 
cesi odur. sevgilisidir. O şimdi, Bo- zat sokağa çıkarak: Bütün mahal
dosun her şeyi olmuştur. Genç a- leyi taciz eden bu adamı bekçiye 
dam artık onsuz yaşıyamıyacağı- teslim ederek, karakola gönderi • 
na emindir. Her an, her dakika O· yor. 
nunla, istikbalde geçireceği güzel Ertesi günü delikanlı yine geli
günleri düşünerek ta I ı hayaller yor, yine şarkı söylüyor ve bun· 
il.lemine dalmaktadır. dan sonra bir gece evvel kendi • 

Bir gün Bodos aldığL bir ha,ber- sinden şikayet eden zata galiz kü
le, büyük ve acı bir hayal suku - für !erle hakaret ediyor · 
tuna uğruyor. Aylardanberi yanıp Bodosun muhakemesine dün as
tutuştuğu ve yakında kendisile !iye dördüncü cezada başlandı. Bo
hayatını birlcştirmeğe karar ver- dos suçunu inkar etti. Kat'iyyen 
diği sevgilisi arlık b~şka bir a - ona hakaret etmediğini söyledi. 
damla görüşüyor. Duruşma kar ar vermek için 

Kız nişanını bozduğu halde, ço- bu ayın on birine bırakıldı. 
cuk hala deli gibi onu seviyor, ak- MEHMED HlCRET 

değilse üzerimize ok savurmak _ sız· kimsı'niz? Bizi kurtarma- darıda kimseyi göremiyorlardı. - Burada bir genç kadın yatı-
d ğa mı geldiniz? Sanki aııırlarca önce terkedil yor, Seyyid! fırsatını kaçırmaz ı. b · ld' - · k 

Mücahidler: miş bir binaya benziyordu bura • Selim u sesın ge ıgı yere oş-
Diyordu. Gerçek, şatoda otu - tu. Fernando'nun odasının yanm-

ranlar kaçmışlardı. -Geçmiş olsun arkadaşlar.. sı. .. 
Mücahidler kapıyı kırdılar .. İ· Kurtuldunuz. Derı·n ve li.orkunç bir ölü ses- daki kapı önünde duran mücahid-

sizliği içinde bir müddet dolaş- !erde tiri ilave etti: 

fngilterenin "Y epyeıı 
siyaseti,, 

l'uaa: AJmuıol Şükrü ES 

ya ile İngiltere arasındaki 
itilafından sonra ikide bir, i 
siyasetinden şikayet etmişti. 

manya, etrafına çekilmek iste 
bu zinciri kırmak için birçok 
leler yaptı. Ve her hamlede 
vaffak olmuş gibi görünüyo 
Fakat bu manzaranın aldatıcı 
duğu anlaşıldı. Çünkü zinciri 
mak için Almanya taıafından 
pılan her hamle, Almanyanın 
şularını korkuttu. Ve binne 
Almanyanın etrafındaki zinci 
sağlamlaştı. 

İngiltere, harbden evvel 
manya ile komşuları arasın 

münasebetlerin böyle bir çık 
içine girdiğini bildiği için bu 
fa, ayni neticeye götürecek bi 
yaset takibinden çek;rımişti. 

hala da yaptığı teşebbüse, Al 
yayı ihata gibi bir mana ver 
sinden çekinmektedir. 

Almanya, inııilterenin bu 
rına karşı meydan okur bir v 
almış olmakla beraber, herh 
Alman devlet adamları vaz 
endişe ile telakki etmektedi 
Yarı resmi Diplomatische 

respondenz gazetesinin •hug 
Almanya, o zamanki Almany 
ğildir• sözlerile Almanyayı 
şılamakta olan tehlikeye eh 
miyet verı:nez gibi göriinmek 
mesi, pek mukni değildir. A 
ya beş senedenberi kU\'Vetle 
tir. Buna şüphe yok. l<'akat İ 
tere, Fransa, Polonya \'( So,· 
tarafından teşkil edi!Pcek bir 
alisyona karşı meydan akuy 
vaziyette değildir. 

Kadın 
Çorabı 

Meselesi 

1 Bir ispanyol Güzeli 
ı----------------· R "'' 43 Yazan: CELAL CENGİZ Tarihi oman: ,,o. 

çeri girdiler. Diye bağrıştılar. · _ Ölü değil ... Fakat ölü gibi 
Şatonun zemin katında büyük Yerde yatan esirler birer ikişer - tılar. yatıyor. Fabrikalar n A zlığı 

Fcrnando'nun odasını buldu - d bir taşlık vardı. Selim ve arkadaş- canlan.arak, son bir gayret ve Selim ve arkadaşları odadan ı· Rağmen Yüz e 
ıarı buraya girince bir inilti duy- kurtuluş ümidile başıarını ka-ldı- ıar. • çeri girdikleri zaman şaşırdılar. Fazla Marka Va 

· · · d J • b' · b Çok yeni terkedilmiş bir oda dular. rıyor ve sevınç ıçın e ıır ırıne a- Geniş bir sedirin üstünde, yas Fernando'nun, İşbiliye kales ine Arab akıncıları şatonun kapısı- karak ag"laşıyorlardı. olduğu belliydi. Telaşla yere dö- h 
1 

İktısad Vekiıleti tarafında 
\ 

Selim· tığa başını dayamış horul oru güVPnerek burada serbestçe ~e . na sokul~ular ve ba!t_alarla kapı- _ Esir dindaşlarımız inliyor _ Selim en değerli arkadaşlarını killen bir bardak suyun izleri ha· uyuyan ve gürültüyü duymam~ gaje edilen mütehassıs pr 
1 t d • b ili d Şup yı kırmaga başlad•laı dık la kurumamıştı. Kari Abe kadın çorab!arı ha em . :yet e o ur ugu c Y ı. • · !ar, dedi, haydi şu karşıkı bod - yanına alarak - esirleri kurtar - gibi görünen bu kadın kimdi? 

he y~k ki, Fernando, Arab ordu- Selım, Fernando'yu di_ri oiarnk rumun kapılarını kırınız. tan sonra_ şatonun üst katına çık- Duvarlarda birçok eski resimler, Yaşı henüz yirmisinde bile yok- da şehrimiıde tetkiklerde b 
sun u go.iı geçerek kale önüne yakalıyacağından emındı.. Sevı • Bodrum kapısında birkaç kilid mıştı. ve Kıştale hükumeti erkanının tu. Uzun siyah saçları yastığın duktan sonra Ankaraya dö 
sok ~ J aca. ını tahmin etmemişti. niyordu. vardı. Kilidleri ve kapıyı çarça- Arab komutanı, böyle esraren- müce.ssem tabloları... İsa'nın, üstüne dökülmüş, uzun kirpikle- tür. Kadın çorabla,.ının slan FernanL

'o, şatosunu önü r de Mücahidlerin bir kısmı kapıyı • Meryem'in heykelleri. Tıpkı bir 
1 

ki .. · dizasyonu işi tetkik ediltrk ·' buk kırıp parçaladılar. giz bir binanın içine bu kadar ko- rinin gö gesi yana arının uzerı-mıblüman mücahidleri görünce kırmağa çal.I!jırken diğer kısmı da Fernando buradaki müslüman !ay girilebileceğine ve mukave _ müzeye benziyen bu odanın bir- ne yürümüşiü. Bu kadar mütena- neticeye varılmıştır' Şehrım · 
acaba ne yapmı"tı? büyük kapının iki yanındaki de- esirleri de olduğu yerde bırak • met görmeden zaptedeceğine i - kaç kapısı vardı. sib ve güzel vücudlü bir kadına iki çorab fabrikası vardır. 
Gö ıtbki gözclileri elbette o da mir parmaklıklı pencereleri kır- nanmı,·ordu. Selim odayı gözden geçirdikten Selı'm ilk defa raslıyordu. piyasada yüzden fazk mark d rmştı. Otuzdan fazla Arab müca- , 

uzaktan görüyordu. Kızıl rahib bu mağa savaşıyor u. sonra, odanın diğer kapılarını da >< çarpmıştır. Anlaşılan e\'\'el A t k nl li d k. t hidi verlerde ölü gibi birbiı·inin - Şatoyu ele geçirmeğe ahdet- T 
vazi,·et karşısında nereye kaça • r ' a aşı yor u ı, şa 0 

sa- ' 1 .. açıp kapıyor, etrafı tetkik ediypr- FERNANDO'NUN ŞATOSUNDA mal "apan fabrikalar. mail ' · b . ld u··stüneyuvarlanıp yatmıştı. P.un- miştim. Fakat mukabe e gorece - ' , ki 1 

kinleri görtinmiyen ır yo an du. BULUNAN KADIN Kt••nt • zulunca bas.ka markalar ku L..~~~~~ca~e~~~;·Eı..ıalsk~e~ı~·iı~1e~:~~~~-~-l-!ka:ç~m.::.'.iış~la~r~d~ı.:....'.:'.Se:l~•m:::.:,:~~~~~-L.:l:ar:d:a:n::..:.b:ı·r~i ~b~a~şı~n~ı~k-a~ld~ı~r~dı __ ve~A-r~a-bJ- :...:ğ~i~m~i-,_u~ğ~r~a}şaLc~aJğ-ım ..... ıustla_n~ı~yo~r •• d~uJm~.--l· ~~...BJ.r...arA.lık-ımii~ab.i<ill'!l00..!tl...bl.:l..___:Müi""-h1:11"1...._a.tıılll.ll-elle...J~~ıci.ı·wı.·~J..ınııml.....b.asJiiıı:ı~ll!Ulı. E\-v 
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' Günün Meselesi: 

TOrk Balıkçılığı Ham 
Madde ihracından 
Kurtulmalıdır 

Yunanlılar ,istifade edemediğimi 
Balıkları Alıp Konserve Halind 

Tekrar Bize Sahyorlar 
BükUmet yabaacılann bom

lııı atmak auretile balık avını 

menetmiftir. Bomba atmak ıu
ıetile avlanılan sahada, balık 

nesline kıran geliyor. Bundan 
bqluı, balıldann muayyen ge
belik mevsimlerinde de balık 

Nydı yıısaktu. 

Diier taraftan, üç tarafı de
llizle sevrildiği halde memle
ketim.izde balık aanayii · bakı -
ınıııdan, çok geri kalmıştır. Bir 
kaç firma, konservecilik ile mü
teveg&iJ ise de bu, kafi değildir. 
nıemlekette, mevsim dolayı -
aile her türlü tahminin fevkin
de çok avlanan balıklar, tekrar 
deniae dökülmektedir. Bu ba
hklar, imat- edilse, salamura, 
ançüvez, ringa cinsleri halin -
de konserve edilse memlekete 
her sene milyonlar girer. U -
nutmıyalım ki her sene, mem
leketimize gelen Yunanlı ytl
kenliler, kendi elimi:ıle istifa
de edemeden, etmeği düşünme
den tekrar denize döktüğümüz 
•deuiz altınlarını• satın ala -
rak Yunanhtana götürüyorlar 
ve konserve haline getiril/ tek· 
rar bize satıyorlar. Bu yüzden 
dost Yunanistana her sene a
vuç dolusu Türk parası akıyor. 

Bunun için İktısad Vekaleti, 
Türk balık konserveciliğini or
ganize etmek çarelerini düşün
melidir. 

Balıkcılığın lklnd cephesi de 
taze balık meselesidir. Bir mu
harririmiz, konserve balık sa
tanlarla ve tue perakende sa-

tıın balıkçılarla &lirilpnliftllr. 
Bu ikinci rimre, en çok To -
rikden lir temin ettiklerini, 
halk•mızm bu nem gıdaya çok 
raibet göaterdijini, ikinci de
receıle palamut ve uskumru -
nun sürüldüğünü, saydiye re
aimlerinin fazlalıimdan tiki -
yetçi olduklarını. bilhassa ya

lllll ıımatör geçinen bazı kim
ııeler tarafından rızıklarına mi
ni Ôlunduğunu söylemişlerdir. 

Konaervecilerin derdi ile 
bafka. Bunlar, balkın aon za - · 
mıuılarda konserve balığa rai
het etmediklerini, ançüvezln 
çok ürüldüifinü, bu gidifle Türk 
konserveciliiinin öleceğini be
yan etmiflerdir. 

Muharririnıiz, halkın kon -
serve balığa niçin az rağbet et
mekte olduğunu da alakadar -
lardan ııorınut ve fD neticeye 
varmıştır: 

1- Vitaminsizlik. 

Z- Pahalılık. 

Filhakika etin kilosunun elli 
kuruşa satıldıf:ı bu aylarda kü
çük bir konserve balık kutıısu, 
17 ,5 - 25 kuruş arasında kıy -
metleudirilmiştir. Doktorlar, 

altı ay mütemadiyen konserve 
ile geçinen bir kimsenin bu 
müddet sonunda muhakkak ö

leceğini, çünkü konservelerin 
kuvvei gıdaiye bakımından pek 
zayıf ve vitaminsiz olduklan
nı açıkça ve her vesile ile söy
liyerek halkı teyakkuza davet 
etmektedirler. 

IKTISADl MESELELER: 
• 

Yaş Meyva ihracatı 
Artıyor 

Y 
aş meyva tarım satış koo- külürken bizim portakallanmız 
peratifi bu sene zarfında % 1 çürükle birinciliği kazanmış
Almanlarla yaptığı muka - tır. 

Veleler mueibnce ihraç etmek mec- Bu muvaffakiyet üzerine önü -
buriyetlnde olduğu portakal ve • müzdeki sene için İngiltere ve 
diğer meyvaların hepsini; şartna- Fransadan da şimdiden anlaşmak 
nıe ahkamına muvafık olarak gön- üzere teklifler gelmiştır. Koope
derrııittir. ratif. bu seneki mohsullerinden 

Almanlarla cDörtyol• portakal- bu memleketlere nümuneler gön
lanndan 50 bin ve Rize malların- dermiştir. 
dan 20 bin sandık göndermek üze- Kooperatif önümüzdeki sene 
re bir anlaşma yapılıruıi ve bu an- için yapılacak ihracatın da bu se
laşmadaki esaslara göre bu san- neki gibi muvaffakiyetli bir ne
dıltlar içinde azami % 7 çürük ka-. tice verebilmesini temın için san-
bul olunmuştu. dıkların ihzarına şimdiden baş -

Kooperatifin aldığı tedbirler sa- lamıştır. 

yesin de, portakallarımız bu sene Portakalların çürümemesi için; 
Almanyada Mısır ve Yunan por- sandıklar kuru tahtalardan yapıl
takallanna nazaran büyük bir mu- makta ve hususi ambalaj vesaiti 
vaffakiyet kazanmış ve diğer mem-ı temin olunmaktadır. 
leketlerin portakalları denize dö- Alakadarlar bu sene İngiltere 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 122 

.- Bayramertesi kat'iyetle Ye- ı 
lllçeri ocağı Jağvolunuyormuş .. 
Sultan Mahmud, çok müdebbirane 
hareket ediyor ... İsyan tertibatını 
vücudlandırmağa çalışanlar bile 
işin Padişah tarafından geldiğine 
bile agah bulunmuyorlardı . 

Hatta bir gün Yenıçeri ağası 
Mustafa ağa Sultan Malımudun 
huzuruna çıkarak: 

- Padişahım; Yeniçeri kulla • 

Yuan: M. Sami KABA.YEL 

davranarak Hiddetli ve sinirli bir 
tavırla : 

- Ne demek?.. Oturdukları 

yerde otursunlar. Böyle Rus -
ya ile muharebe ~alinde bu -
lunduğumuz bir sırada bu gibi 
halleri tecviz etmem Sonra 
hepsinin kellelerini uçururum. 

Mustafa ağa; Padişahın göstl'T
diği bu hiddet ve şiddet karşısın
da titremişti. 

. , . ._. 
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Çanta Şeklindeki 
Paketler 

1 Göze Batmıyan Mühim Bir Ha~ 

Şehrimizde Bir 
Batında Uç Çocuk 
Doğuran Bir Ana Ş 

u günlerde İnhisarlar İda
resinin pahalı ve lüks si
garalar hakkında reklam -

larmı sık sık görmeğe başladık. 

:::.~Y~~y~:ınaı:i. Bahtiyar Babab Hadiseyi Etraflı 
diğimlz birfey var. Ucuz olan halk Suretde Anlatıyor 
siıaralan içinde en çok aablan ga-
liba oıa bir bllÇUlı. kuruşlu pa- Yazan: M. HİCRET 
ketlerdir. 

İnhasarlar İdare.i yeni bau 
ıl&ara çeşidleri çıkaraeakmış. Bu 
havadisi gazetelerde okudıık. Ye
ni yeni sigara çeşidi çıkarmak, ga
liba, idareye masrafbya oturur. 
Şu on bir buçuk kuruşluk siga
raların çanta şeklindeki paketleri 
kaldırılsa ve hepsi düz paket şek
linde yapılsa, a~aba, mümkün de
lil midir?. Sonra da, an hi! buçuk 
kuruşluk i&araların tütünlerine 
biraz daha itina edilse. 

Çünkü, hemen bütün millet hu 
alprayı içiyor. 

BUJUIAN CEVAD 

Askerlik 
İşleri 

Muhtelif askerlik şubelerine 

kayıdlı olup da şimdiye kadar sevk 
edilmiyen 316 - 334 (dahil) doğu
ma kadar bütün deniz eratlarının 
celb ve sevkedilmelerine karar 
verilmiştir. 

Bu eratın toplanma günü 15 ni
sandır. Bedel verenlerin bedeli 

14 nısan akşamına kadar kabul. e
dilecektir. 

Gümrük ve harb sanayii eratın

dan şimdiye kadar sevkolunmıyan 
333 (dahil) doğumlu ve gayri İs

lam 316 - 331 doğumlular da celb 
ve sevk olunacaklardır. 

Bunların toplanma günleri de 
26 nisandır. 

Hukuk ilmini Yayma 
·Cemiyeti 

İcra Vekilleri Heyeti, hukuk il

mini yayma kurumunu, amme 

menfaatlerine nafi cemiyet olarak 

kabul etmiştir. Vekiller Heyeti bu 

cemiyeti, hukuk ilminin yayılmaBI 

için broşürler neşri, umuma mah

sus radyoda konferanslar verdil'

mek suretile efkarı umumiyeyl 
tenvir, talebe arasında müsabaka

lar tertibi gibi hizmetlerinden do

layı bu kararla teşci ve taltif et

miştir. 

iki Mütehassıs 
Getirtilecek 

Maarif Vekaleti, Üniv'ersıte ede
biyat fakültesi için yabancı mem
leketlerden iki mütehassıs getirt
meğe karar vermiştir. 

ve Fransaya da yapılacak ihraca
tın da muvaffakiyetle neticelene-

• ceğini de kuvvetle ümid eylemek
tedirler. 

D 
ünkü gazetelerden birinde 
bir haber nazan dikkatimi 
celbetti: cFener belediye 

tahsil şubesi memurlarından Mu
ammerin bir batında üç çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Çocukların ü
çü de sıhhatledir.• 

Bu garib doğum hadisesi hak -
kında malumat almak üzere yinı: 
dün, öğleden sonra, Muammeri Fe
ner .tQhsil şubesinde ziyaret ettim. 
Bu bahtiyar baba dedı ki: 

- Ah, siz gazeteciler, bir ha
dise olmasın!.. Hemen şıp, der, 
damlarsınız .. 

Dedi ve anlatmıya başladı: 
- Bu doğum hadisesi bir ay ev

vel oldu. Fakat biz bunu gazete
lerle teşhir etmek istemediğimiz 
için bugüne kadar saklamağa ça
lıştık. 

Dün, telefonla beni birisi aradı. 
Kendisine, kim olduğunu sordu -
ğum zaman, samimi bir arkadaşı
mın ismini söyledi. Kısa bir müd
det şuradan buradan konuştuktan 
sonra, arkadaşım olduğunu zan -
nettiğim zat; ço~uklarımın sıhha
tini sordu. İyidirler, dedim. İsim
lerini unuttuğu için, bunu da söy
lememi rica etti. Onun bu arzu -
sunu yerine getirdim. · 

Bu telefon muhaberesinden son
ra düşünmeğe başladım: 

- Acaba, benimle konuşan a -
dam, sakın bu doğum hadisesini 
gazetelerde ncşretmeğ<. kalkma -
sın. Ve hakikaten korktuğuma uğ
radım. 

Hadise günü, anneleri büyük 
ıztırablar iç;nde kıvranıvordu. 

Karımın hayatını tehlikede gö -
rüyordum. Böyle bir hadise ile 

Naşid 
Tamamen 

lyil ~Şti 
Temsillerine Henü~ 
Başlamamasının 

Sebeble i Nedir ? 
Tanınmış halk san'atkarları -

mızdan komik Naşid, müptela bu
lunduğu hastalıktan kurtularak 
iyileşmiştir. Nakahet devresini ge
çiren Naşid. müsaid teklif bulduğu 
takdirde temsillerine başlıyacak
tır. Naşidin şimdiye kadar tem-
sillerine başlanması, ay.tıkla 
çalışmakta bulunduğu Turan ti
yatrosu sahibile aralarında geçen 
bir anlaşamamazlıktan ileri gel -
mektedir. Şehrimizde, müııaid ti
yatro binası pek az olduğundan. 
Naşid, serbest çalışan diğer bütün 
san'atkirlar gibi sahnesizlik der-

ilk defa karşılaştığım için, büyük 
bir heyecan içindeydim. Çocuğu 

almaları için birkaç doktora tele

fon ettim. Fakat hepsi de bir me
murun veremiyeceği miktarda pa
ra istedlier. Nihayet tanıdığım e
belerden birini çağırdım. Kadın -

cağız, kısa bir zamanda çocukları 
aldı .. Fakat çocuklar dünyaya gel
dikten sonra. anneleri fazla kan 
zayi etti. Esasen kendısi Erenköy 

Jı.ız lisesini geçen sene bitirdi ve 
mektebden çıkar çıkmaz da ken
disile evlendik. 

Geçenlerde karımın sütü kesil
di. Çocukları besliyemiyecek bir 
hale geldi. Bunun üzerine bir dok
tor getirdim. O çocukları görünce: 

- Maşallah, dedi. Çocuklarınız 
yaşamak için, bütün hayat şartla
nnı havi ve normal olarak dün -
yaya gelmişlerdir. Onlara iyi ba
kın. Eğer kendilerine bir şey o -
lursa, bunun yegane mes'ulü siz 
olacaksınız ... 

Doktorun tavsiyesi üzerine bir 
sütnine tuttum. Şimdi bu kadın 
onlara gayet iyi bakıyor. Yavru
larımın her üçünün d~ sıhhati ye
rindedir. 

- Çocukların isimlerini söyler 
misiniz? 

- Önder, Tuncer, Ender .. 

Dünyaya ilk defa Önder oğlu
muz geldiği için ona bu ismi ver
dim. Tuncer, Önder ile Enderin 
arasına sıkıştığı için yani tunçlaş
tığı için, bu adı muv&fık gördüm. 
Nihayet bu gibi garib doğum ha
diseleri Er.der olduğu için, uçun
cü oğlumun adıda Ender olsun 
dedim. 

Orta 
Tedrisat 
Kadrosu 

Bu Sene Yeniden 
Genişletilivor 

Orta tedrisat kadrosu, bu sene 
300, önümüzdeki sene de 300 ol
mak üzere iki sene zarfında 600 
şube kazanmış olacaktır. 

Maarif Vekaletinin 1939 kadro
suna 301 muallim ve 35 memur i
lave edilmiştir. Bu iJ.ave yardımcı 
muallimlerden yapılacaktır. Ve
kalet bu muallimler için de şeraiti 
haiz olanları asıl olarak tayin e
decektir. 

dile karşılaşmıştır. Naşid, müsaid 
sahne bulduğu takdirde yaz tem
sillerini, müstakillen ve kendi he
sabına verecektir. 

1 
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Mısırdan 
Seyyah 
Celbi 

Yeni ve f ayılalı T eşelı~üsler 
Yapıl~ı 

Memleketimize Yakınşarktan 

ve bilhassa Mısırdan ehemmiyetli 
miktarda seyyah getirmek üzere 
cTürkiye Türing ve otomobil ku
lübü. muhtelif prk memleket -
!erinde ve Mısırda mühim turizm 
propagandası yaptırmağa başla

mıştır. 

Ezcümle bu maksadla Mısıra git. 
miş olan cTuring ve otomobil ku
lübü• reisi Reşid Saffet A tabinen 
birkaç gün evvel §"hrimize dSn
müştür. 

Kendisi Mısır turizm ofisi er
kanile Kahire otomobil kulübü 

reisi Mehmed Tahir Paşa ve mez
kur kulüb azalan ve diğer alaka

darlarla Kahirede müteaddid te
maslar yapmıştır. Mumaileyh; ay

rıca Mısırdaki ikametinden Mı -

sırlıları ve yabancılan faydalan
dırmak için Kahirede mühim bir 
konferans da vermiştir. 

Bir saatten fazla süren bu kon
feranstan maada muhtelif lisan

larda yazılmış birçok broşürler 

dahi alakadarlara tevzi olunmuş
tur. 

Diğer taraitan kendisinin Mısır
da bulunması Mısır turizm ofisi

nin Türkiye ile alakadar olmasını 
icab ettirmiştir. Kahirenin en işlek 
yerlerindeki büyük müesseseler; 

Türkiyeye faydalı propagandalar 
yapmak maksadile vitrinlerini 
memleketimize tahsis etmişlerdir. 

Bu vitrinlerde İstanbul, Anka
ra ve Bursa ile diğer şehirlerimize 
aid afiş ve fotograflar binlerce 

Mısırlı ve yabancılar tarafından 

a15ka ile seyrolua:naktadır. 

Bu yaz mevsiminde müteaddid 
ka!ilele. halinde kalabalık bir Mı
sırlı kütlesinin memleketimizi zi
yareti beklenmektedk 

Yüksek Kaldırım 
Parke 

Döşeniyor 
Belediye; §Chrimizin muhtelif 

semtlerinde yolların tamiri faali
yetine devam etmektedir. 

Ezcümle; Galata ile Beyoğlunu 
birbirine bağlıyan ve en işlek bir 
yokuş olan Yüksekkaldmmın da 
parkeye tahvili kararlaştırılmış -
tır. 

Bu işe tünel cihetinden başla
nılmış, icabeden parkeler de ge -
tirilerek yokuşun kenarlarına sı

ra! anmıştır. 

Yeni Doktorlarımız 
Tıb talebe yurdlanndan mezun 

122 genç, mecburi hizmetlerini 
yapmak üzere hazirandan itiba -
ren Sıhhat ve İçtimai Vekaleti 
tarafından gösterilen yerlere gi -
decektir. 

Kadirşinaslık Güzel 
Şeydir 

D
ünkü •Vakit. refikimizde, 
Sadri Ertem'in çok kadir
paasca ynılmış bir fıkra-

sını okudum. Birkaç gün enel 
İsparta meb'u'u ibrabim Demir
alay vefat etmişti. Da ı.atm vefa• 
tını, pzetelerde, birkaç satır ha
vadis halinde okuduk. 

Fakat, bu ölen insanın arka • 
ıımclan olduğu gibi, içimizde uya
nan bir tecessüsle aorduk: 

- ibrabim Demiralay kimdir?' 
Milli kurtuluş sav-.ımızda ~o -

eulduk çağlarını ilauaJ etmiş bu
lunanlar, bu zatın memlekete yap. 
tığı büyük hi:mıetleri anlattılar. 

Bu ölüm karŞ15mdalıi teessürü
müz, o ı.aman, bir kaç daha arttL 

Sadri Ertem, Türk efkan umu
miyeaine İbrahim Dembalayı biz
meUerini hatırlatarak ilk takdim 

eden muharrir oldu. Arkadaşımı

meliyiz. Ve memlekete hiı:mt>t et
mek yerinde olur. 

Bu vesile ile şuan hatırladık: 

llfilli kurtuluş savaşımızda hiz

met eden ibrabim Demiralay gi

bi birçok ze\lat vardu. Bunların 

hizmetlerini ve menkıbelerini an· 
latıın bir külliyat yoktur. Bu sü

tunlarda bir kere daha kaydet -
miştim. Y annki neeillere, milli lh

tiliılimizin d<"Stani kısmım bütün 
tafsilatı ve heyecanı ile devret -

miycsine İbrahim Dt"miralayı, biz. 

miş, fedakarlık yapmış böyle 
kimseler meçhul kalmamalıdır. 

Onları aydınlığa çıkarmak, yalnız 

bir kadir-inashk vazifesi hudud

ları içinde kalınu, &l'ni :ııamanda 
gençliğe ibret dersi, teşvik olur. 

Hizmet edenlerin bn memleket

te unutulmadığmı gidermiş olu
ruz. 

REŞAD FEYZİ 

Müstahsil 
Elindeki 
Afyonlar 

Toprak mahsulleri ofisi, mevs nı 

dolayısile çalışmalarım. hız ve ·

miştir Ofis, uzun zamandan beı i 

müstahsil ve tüccar elinde kal~ ı 

afyonları satın almak için hazır

lıklara başlamıştır. İktısad Vek~

letinin bu karan, memleketin t ~ 

zümre tarir ve müıtahsillerini ç ·k 
sevindirmiştir. Şimdikı halde şc ı

riınizde ince afyon 540, itaba afy n 

375 kuruştan satılmaktadır. 

~ 

Şoförlerin 
Dilekleri 

İstanbul şoförler cemiyeti na

mına bir heyet dün Vali Lı'.ıtfi 

Kırdan ziyaret ederek dilek ' • 
şikayetlerini hulasa eden beş mat! 

delik bir ariza takdim etmişlerd · · 
Şoförler, kl3ksonun tekrar iade
sini, plaka resmiııin tenı.ilini, ve 

diğer eski dileklerini tekrarlamış 
!ardır. 

den oldukça şüpheye düşmii§tü. 

Yeniçerilerin halini iç beğen -
miyordu. Çok geçmeden muhak -
kak bir gürültü çıkacaktı. 

Hulasa; ramazan hem Sultan 
Mahmud'un ve hem de yeniçerile
rin işine yaramıştı. 

si, yani Kadir akşamı Alemdt.r 
Mustafa Paşa; Diyanyolunda A
tik Alipaşa c.amii karşısında bulu
nan şeyhülislamın sarayına if -
tara gitmişti. 

\ lene kafa gfü vurup duruyorlardı. 
Bu suretle ahaliden birçokla -

rmın kafası gözü yarılmıştı. Ya
ralananlar kanlar içinde oraya bu
raya koşmağa ve avazlan çıktığı 
kadar bağırmağa başladılar: 

Birimizin Oerlfi 
Hepimizin Derdi 
Alh Çocuklu 

Bir Ana 

Kurnaz padişah; ocaklıları el
altından kürii'klediği halde yeni
çeri ağasına bile derdiri1 !aşet • 
memişti. 

Halbuki; yeniçeri ağası Mus -
tafa ağa ltimad ettiği bir adam -
dL Ne olur olmaz diye ona bile 
açılmıyordu. 

Hafid Efendi ramazandan isti
fade etmişti. Adamları vasılasile 
bir yandan ulemayı kışkırtıyor ..• 
Bir yandan da yeniçeri ocağını 
kazan kaldırmağa teşvik ediyordu. 

Hafid Efendinin adamları her
gün ortaya bir iki eracif atıyor
lardı. MeseJA; ulemanın dirlikleri 
kesilecektir. Yeniçeri ocağı bay

i acaktır 'bi. .. 

Nihayet; yeniçeriler cebecileri 
de elde ettiler ... En son kararla -
rını dokuzuncu yeniçeri bölüğün
de verdiler. Bu mahrem ve gizli 
karar şöyle idi: 

- Yangın var diye aabtekir
lılt yapacaklardL Usulden oldu
ğu üzere yangını sadrazam Alem
dar Mustafa Paşaya bildirecekler
di. Yangını büyük göstereceklerdi 
Yine usulden olduğu üzere yan
gınlara veziriazam gelirdi. Alem
dar yangına çıkar çıkmaz üzerine 
çullanarak öldüreceklerdi. 

Tertib yerinde idi. 
Fakat verdikleri bu kararı her 

nedense ramazanın on beşinden
beri tatbik edemi~rlardL Daha 
doğrusu kendilerine o derece ~j-

Bu iftar adeta bir merasim ve 
teşrifata tAbi idi. Her sene Kadir 
gecesi Şeyhülislam sarayında vü
zeraya iftar vermek adetti. 

İftardan sonra;, vüzera ve ricali 
devlet Atmeydanına gelerek alay 
tertib ederlerdi 

Alemdar, şeyhülisl8mın sara -
yında vüzera ve rical ile iftar ey
ledikten sonı:a; namaz kıldı ve 
maiyetinde bulunan sekbanlarla 
Divanyolundan Atmeydanına dol
rü atını sürerek yürüyüşe başladı. 

Sekbanlar, ellerinde sopalar yol 
açmak için alayı seyretmek için 
biriken halka habire vuruyorlar
dı. 

- Bu ne haldir?. Bu ne i~ken
cedir?. Ummeti Muhammedi kmp 
geçiriyorlar. Ocaklıdan .kimse .kal
mailı mı?. Hasmımw kimlere fek· 
va edeceğiz?. 

Yaralıların. bir kısmı yeniçeri 
kahvehanelerine girerek: 

- Nice oturursunuz?. Ümmeti 
Muhammed'in halini görmez mi
siniz?. 

Diye.feryada başladılar ..• Aha
li de ayaklanmıştı. Softalar da 
bu halden bilistifade: 

- Din ve devlet elden gidiyor .•• 
Ümmeti Muhamined'in hali nıce 
olacak ... Allah tan reva mıdır tıu? 

Aklara7da Kiieü ......... A
lıacı Mahmud __,.- J5 Dll • 

-- .... ·- Saflau ... m1ade bir k&dm mı•.,; ••••• mil· 

raeaal ederek lfflllkle I'~ ko
ca.suım bir llt.D.e evvel yefa& etti· 

ilııl ve altı çoeafa De - kal
dıfuu ıı67U7Hdı -Ol' ki: 

o- 8dıJuıt VdıileU allı --"'• 
ailelere •likifal ~. Bea bir 
laUda Ue dörl Mili: evvel Veki· 
lele mllra<aal etUm. O &1bıden bol'- kadar Sıhhat Miidilrllitiine 
lılrlıo!r. defalor &'ldlp goldlflm hal
de, !ıili bir D•tloe eakmadı. Ga -
sekye 7umaıuu. rica ederim.• 

Okuyu.:"ummua bu tlkbetinl 
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[Yugoslavya Birliği] 
lsTATİSTÖt DIYAlll 

l Meraklı Şeyler 1 HÖK Sırblarve Hırvatlar 
Anlaşacaklar 

....,r11<a, hlo tilphesb ı.tatı.tllı: 
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Her }ki Taraf Arasında Anlaşma 
Emelf eri Kuvvet~eniyor 

Hırvatlar Yabancı Bir Devletin 
Müdahalesine Lüzum Görmüyor 

O 
rta Avrupada şu son birse
nedir birbirini taki!o ~den 

vukuatın netıcelerine doğru 

dan dol:ruya a!Akadar olan bir 
:!evlet de Yugoslavya oldu. Bel• 
gradda bulunan Avrupalı muha· 
bırlerin lazım gelen mehafil ile 
temısları üzerine yazdıkları ya· 
ıılardan anlaşılıyor ki Yugos ~ 

lavya devletinin dahili vazıye • 
tinde de yeni bir takım .değişik • 

'likler görülmektedir. Geçen ay • 
!arda Yugoslavyada hükumet de
ğ.ştı. HükCımetin değişmesi istik· 
tal için alınacak tedbirler itiba • 
rile pek manalı görülüyordu. Gün 
geçtikçe bu keyfiyet kendini da· 
ha göstermektedir. 

Yugoslavya devletinin eski a• 
dı S:rb - Hırvat - Sloven Krallığı 
iai. Kral Aleksandr on sene evvel 
bunu değ:ştlrdi. Cenub Slavları 

manasına gelen Yugoslavya Kral· 
Lığı adını verdi. 

Fakat 3ırb olmıyan diğer anası· 
rıo, bilhassa Hırvatların mevcu -
l yeti devam ediyor. Senelerden
o-rı bu unsur ile olan ihtilafı hal 
."1e•ck Yugoslavya devletinin var
lığ"tr.ı .L0plu bir halde muhafan 
'"' '<"min için ne lıizımsa kararlaş
tıı ınak ._vani Hırvatlarla her ma
nası. e anlaşmak işi şimdikı hükil· 
'<lete kalan bir iş oluyor. Orta Av· 
rupada olan vekay~ yani Alman· 
yanın gitgide nüfuz tesirini arttır
ması, Avusturyanm malum şekil· 
de alınmasile başlıyarak nihayet 
Çekoslovakyanın malO.m akıbete 
<:raması karşısır>da Sırblar da, 

• 'atlar da kendi aralarında da-

Hırvatlann en biL!lük şehri ve e . .Jd hükumet merkezl<!ri 
bir görünüş 

Zagreb'den 1 

ha iyi anlaşarak memleketlerinin 
mevcudiyetini ve sulh ve :;ükiln 
daire,;inde ça!ışmasını temin et • 
meği düşünüyorlar. Hırvatların 

merkezi olan z .. ıırebde de bu ar

zu kendini göstermektedir. Yirmi 
sene evvel, Sırb - Hırvat • Sloven 
Krallığı ismi altında tesis edilmiş 

9lan Yugoslavya yirmi seneden
beri Hırvat meselesi!e meşguldür. 
Öyle zamanlar olmuştur ki da • 
hill vaziyet pek karışmış, Hırvat
larla Sırbların arası açıldıkça a· 
çılınışttr. 

Fakat bugüne kadar göze çar • 
pan l;ir değişiklik var!. Hırvatla
rın reisi Dr. Maçek eskiden birçok 

takibata uğramıştı. Şimdi ayni Dr. 
Maçek gazetelere öyle beyanatta 
bulunuyor ki bunlar değiştirilme

den matbuatın sütunlarına geç • 
mekte gecikmiyor. Halbuki ayni 

tarzdaki beyanat evvelce hiç hoş 
görülür gibi değildi. Şayanı dık· 
kat olan -en mühim keyfiyet şu
dur: İki taraf da bir anlaşmıya var
mak, vakit geçirmeksizın bu he
defi elde etmek istiyor. 

Buna nasıl varılacağı bahsine 
gelince; bunu tayin etmek pek 
zor. 

Kral Aleksandr on sene evvel 
idare şeklini değiştirmişti. Hır • 
vatlar da sımsıkı olarak Belgrada 
bağlı bir surette idare ediliyorlar. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

melerden daba ceno ölltTorlannış. 

NeVJ'orkda. H J'atını .-eom .. 1alnıs bir 
muallml nrmq .Fakat, ar..ı rqtaııl 
maalllmelerla sa111ı H bn ... Hulllm· 
lerln on kıdemllal Ul :f11flBda bala • 
DQ7orm:a"' 

BEIU.ENiLM:fn:N Bfıl MİRAS 

dladlo Llt7• Ne<r7orkllll •• IWaı 
ve en itibar ıi.ııemalanndaa blrldtr. 

Geçen aene. proıram deil:ttltl seee• 
ler, fakirane cb'lnmlt , ..... bir kadıD 
sell7ormut. 

Şüphesiz 7er bulmak için olacak ki 
seans baetamazdan blr sa.at evvel bl· 
lellnl a(.IJ'or, kapuıuı 6nündo bekli• 
J'ormUf.. 

Kapıcı, Vllyam adlı ve b'I 7tlrekll 
bir adam. Yqlı kachıu a7akl& beklel• 
memek lçhc 

- Valide, dlyomııış. 11.&J'dl, cır, olur 
içeride .. 

rrorram atan kı'Zlardan birisi 6nü
ne dii:fü7or. en iJl blr 7er cöaterlror
m..._ 

Geçenlerde, btltün NeYJ'ork pıete ... 
lerl Alin Elyot adlı bir mll7oner ka· 
dıntn vefat eltltlnl J'•'Ztn1.şlar. 

Mtff'r bu milyoner kadınla alae ... 
maya relen ,..,11 kadın blr lmlt. 

BlltU" servetini slnemanm kapıcısı 

ile proı-ram !atan l'eno kua bırakmq.. 
VulyetnamKTne tu cümle Ue nlbarel 
•e1TA1'! •Zenrln oldutumu bllmrdik· 
lcrl halde bana karşı çok nazik ... 
lfitulkl.r davranmqlarılı.» 

s~ıoıdNLf KORKULUK 

Nrvyorll civarında, Hüd!on nehri-' 
nln iki sahilinde büyük bahçeler, bab· 
~elerln ortasında da köşkler vardır. 

Bundan C'reen razrte muhabirlerin
den biri, büyük bir bahçenin ort:.!lim• 
da çok carlp bir korkuluk cörmU. 

Korkuluiun üzerinde repyenl blr 
amokln. parlak kolalı ve temiz bir 
cömlek varmış. Başında da silindir bir 
tapka.. .• 

Muhabir, merakını 7enemem'41 ba.h· 
pe7e cirmi,. bahetvanı bulmut. Ba • 
prlb korkuluk hakkında k•ndlslnl 
tenvir etme'>I ricasında bulunmuş. 
Bahçıvanın verdlil eevab cidden ca

rib. Korkulufun kolalı l'Ömlellnl, ya .. 
kasını bafbda iki defa detlşılren, mıo
klnlo. ppkasının tozlarını ıilpüren 

!!_imiş. 

Bunu. patronu olan zencin ve 7afh 
btr kaduun emrUe 7ap17orm~ 

Yaşlı kadın, korkuluğun da uşaklar 
ve blzme!rl kızlar clbl ~mb: olmasını 
lsll7onnıış. 

KATİB RUZVELT 

Amerika Cwnhurrel~I Mös76 Rus -
vell'ln küçük otlu, haCtada 18 dolar 
ücretle kalapederlaln matuasına ki
lih oınıu,. 

Amerika ı-azeteltrl, ıeno Ruzvt•lttn 
daha :rük~ek bir mevkle ıe(!mek, faz
la ücret almak lcin imtihana tabi tu
tu1:ıcai1111 razıyorlar. Avustralyada 

Parlamento 
Reisini Niçin 
Öldürdüler 

r BUGÜ~ MATİNELERDEN İTİBAREN ı·PEK'te'ı 
Sencnın en munzzam ve en güzel 1 TÜRKÇE SÖZLtl' ŞAHESERİ 1 

üyUk harbin üçüncü yılı. 
Bir yaz gecesl 
Nihad o akşam yazihanesin· 

de~ geç çıkmıştı. Beyoğluna gel· ı 
dığı zaman, pastah f ne öni.inde bir 
arkadaşına rastladı: 

ereye gidiyorsun, Kemal? 
- Tepebaşına.. Haydi beraber 

gidelim. 

- Henüz yemek yemedim. Maa
mafih b'aşım ağrıyor. Hiç iştiham 
yok. Canım birşey istemiyor .. Sen 

- İki gece değil, on gece de 
görsem, doymıyacağı:n sanıyo • 
rum. Ben bu kadar kıvrak, bu de· 
rece insanı teshir eden bir kadın 
görmedim doğrusu. 

- Qok medhetme. Hele perde a· 
çılsın da ben de bir numara ve • 

reyim ona. 
- Zevkime itimad et, Nihadcı· 

ğıml Bu kadında müthiş bir ca • 
zibe var. Yakıcı, öldürücü bir ca
zibe .. 

yemek ye~in mi? 
1 

- Hayır. Niyetim orada birkaç Perde açılıp kapanıyor, küçük, 
kadeh içmek. basit varyete numaraları birbirini 

Ve gülerek ilave etti: takbi ediyordu. 
- Yeni gelen artistten haberin Seyirciler, göze çarpan bir sa • 

yok galiba?.. hırsızlık içinde birbirlerile fısılda· 

- Ne o? ... Yeni bir mal mı gel- şıyorlardı: 
di yine? c- Fregolya ne zaman çıka • 

- Aman görme, azizim! Öyle cak?• 
zeki, öyle güzel, öyle şeker şey ki.. c- Ah yarabbi! O ne mUtlı.ig 

- Hangi milletten'.. kadın ...• 
- Alman diyorlar amıı ts •- İnsan onu görünce, gilneş 

panyola benziyor. karşısında eriyen bir buz parçası 

i 
ngilizlerin ~vustralya dominyo· Kemal, Nihadın koluna girdL gib~ eriyor .. Mahvoluyor!. 
nunda Kınısland'ın merkezi o- Tepebaşı bahçesine doğru yü- Nihad bu konuşmaları duy • 
lan Brisban'da parldmentonun rüdüler. dukça merak ve tecessüsü artıyor. 

reisi Corc Polok parlamento bina· * O da herkes gibi sabırsızlaıiıyor· 
İçiyorlardı. du. 

ınnda ölü olarak bulunmuştur. Ev· Kalabalık bastırmıştı. İşte, müthiş bir el şakırtıs.ı. 
velA silah sesi lşitilerek koşulmuş, Nihad sordu? Perde açılıyor. 

sonra partamento reisinin ağır ya- İ 
1 

- Evet. lk numarasını di.in ge- Uzun boylu, sehhar bakışlı, ka· 
ANNA BELLA - TYRON POVER - LORETTA YOUNG 1 -Yeni mi geldi bu kadın? Fregolya sahnede. 

lngi!ten:nin AvmtnıLya 
StanLay Brtt8 

komi.ten 
ralı olarak öldüğlj. görülmüştür. Fi mi

1
n Fransızca M E L E K sinemasında ce yaptı. ra gözlü, kıvrak bir kadın. 

söz ü nüshası gö•terı'lmektedir. ü 
T b 

~ - stüste iki gece go"rece'kstn' Kemal yav••ça arkada•ının ku 

a anca da yanında bulunmuştur.ı ı'••••••ı•••••••••••••••••••••• ..., ' . =====..,,...,..,. .... ..,. .... !!!!! .... ===="'""="""'"""==.,;,...,,,.,.;;;,::;:;:;:;:::::: demek onu? !ağına eğildi: 
Bütün bu bakışmalardan sonra Mazhar Osman --=,...,,.......,..,...,,,.,,.,.,,., .... ,....,~,,....,,,,,..,,,..,,,..,,,..,,,..,,,..,,,.,,.,..,,,,,,,.~..,,,..., .... ..,,, ................ ,.......,..,. .... ..,,,...-...,,.,,. ..... ...,,..,,,,,..._ 

G!ineye: 
- Siz bizi biraz yalnız bırakacaks:ııız~ 
Dedi. Genç kadın bu önergeyi güler yüzle kar· 

tıladı. Odadan çıktı. Fakat, uzağa gitmedi. Cam böl
melerle ayrılan yandaki bir odaya geçti. kulağını 

onların konuşmalarına verdi. 

Mazhar Osr.ıan Fazıla anlatıyordu: 

- İki gozÜM doktorca, açık konuşacağız. 
Kurtuın.~k. kendire gelmek istiyorsan söziı-

;nli dinlel ;n, İstemezsen, üst yanını da sen bilir
sin .. ~i~irlerin çok bozuk. Bu gidiş çok kötü, cpa• 
ralızı ıeneraı. da içinde olarak Lirçok ağır sonuç
lar doğuı abilir. Karın genç, sen yaşlı~ın. Bu yaş· 
lılığınla kanna çok düşkünlük göstermen kesin o· 
ıarak son b· .imalıdır. Başka türlü kurtuluş yok • 
tur Öliırsill' S.nirlerinin bozulması, zayıf düş • 
men, çalışmandaki düzensizlik. dımağındaki gev
ıeme, baş ağrılann, vücudünün geııcl çalışması 
lcindeki bozgunl'Uk, bağırman, vehm<? kapılman. 
bacaklarındaki takatsızlik hep bundan. İlk yapa • 
cağın iş yatak r.danı ayırmak, karından uzak kal· 
mak ve uzun bır zaman ;çin kendını bu ayrılığa 
•lıştırmak olm•:ıdır IiRtt8 karını burhdl bırak ı
ralc bir ''-'rııoa ı;ınıs dP çık. an lvi ~derslr Üç 

. 
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aylık bir dolaşma, dinlenme sana eski durumunu 

verebilir. Kendınl toplarsın. Ben gereken ilaçları 

da vereceğim. 

Fazıl, dalgın dalgın başını önüne eğmiş, Maz
har Osmanın dediklerini dinliyor, arada bir ciğer· 

!erini yerinden wkecelınıiş gibi deirn soluklar alı
yordu: 

Mazhar Osman birden: 

- İşte bu iç çekişlerin, geniş soluk almaların 
bile hep ondan. 

Dedi, kesti attı: 

- Dediğim! hemen yapmalısın. 

Fazıl ölü, boğazından zorla biribirinl ite ite 
~ıkan kelimeleıl arka arkaya takarak· 

Yataklanmızı ayırmak, odalarımızı ayır • 

mak Bunı;: buyuk bir özverenlikle yapayun. Fa • 

kat, karımı bırakmak, geziye çıkmak. İşte, onun 
imkanı yok! 

Dedi, yine göğsünü bütün gücile şişiren bir 
şaluk aldı: 

- Kendi üzerime alınmak istemiyordum am
ma, zaten buııun böyle olduğunu biliyordum. 

Diye, devare etti: 

- Mazhar, kardeşim. Biribirlınlzl çok eski ta· 
nıyoruz. Ben k&dın denilen şeyden hiç hoşlanmaz· 
dım. Onlardan daima kaçardım. Fakat, Güney! 

birden gördüm, .birden ona tutuldum. Onu çok se
viyorum. Ömürlerimiz arasındaki mesafeyi de kı· 
saltmak istemiyerek onu sevdim. 

Ve Fazıl artık, hiçbir duygusunu. hiçbir dli • 
şi.incesıni saklamadan söylüyordu: 

- Ondan ayrılmak, ondan uzak kalmak, onu 
ııözüınden kaybetmek benim için ölümdür. Ben 

onsuz olamam. Ona karşı sevgim, o kadar taşkın 
bir hal almağa başladı ki, onu her şeyden, sudan, 
havadan, esintiden, yalnızlıktan. pencereden, cam· 
dan, odadan bile kıskanıyorum. 

Mazhar Osman kendisini tutamdaıı 
- Öyle ise delilik ediyorsun. 
Dedi, ilave etti: 
- Böyle olgun, herkesin tanıdığı, sevdiği. uz· 

manlığına inandığı bir hekim bunları söylerse ve 
yaparsa başkaları ne yapsın, ne söylesllj.7 

Fahrettin Kerim başını salladı: 
- Doğru .. 
Ramiz de onlara katıldı: 
- Başka ne denir? 
Fazıl yine içinin bütün gizini dökıneğf süruıı· 

rüyordu: . 
- Onu ne kadar içten, hastalık derecesinde sev· 

diğıml size anlatabilmek için bir tek şey söyliye
yim: Apartımanlarımı hiçbir tereddüde kapılma· 
dan ona verebildim. Herkes beni cımri. nekes diye 
anar. Gerçekten de öyleydim. Belki yine öyleyim· 
dir. Huy canın altındadır derler. F~kat, ona karşı 
bu en gUçlü tarafımı bile ka.ybettim. Verirken hiç 
birisin.L gözüm bile ııörmedil • 

(Denau YU) 

1 --ı Yazan: 
tsKENDER F. SERTELLİ 

- Nasıl, Nibadcığı.mT 

- Hakkın varmış .. Cidden ne-
fis, sehhar bir kadın. 

Fregolya ilkönce almanca btr 
türkü söyledl Ondan sonra, ke • 
mania birlikte lspanyol şarkılar> 

söy liyerek, sahnede dönmeğe baf 
ladı. 

Seyircilerin coşkun ve sürekli 
alkışları perdeyi birkaç kere aç • 
tırnıağa set.eh oldu. Fregolya prl' 
gramdaki numaralarından başka 

birşey yapmadı .. Sadece perde a• 
rasıııdan b3şını uzattı ,.e halkı se
llmlayıp gitti. 

* Kemal, Fregolya'yı seyrettiktel 
sor.Ta h•hçede fazla kaimamıştı. 

- Bana nıüsaade., Dün gecede! 
uykusuzum. 

Diyerek ayrıldı. 
Nihad o günlerde kansındatl 

yeni ayrılmıştı. Bekı\rlığa alışa • 
mıyan bu çapkın ve yakışıklı gel!' 
cin kafasında blrdenbire garib bit 
ısti!ham kıvrıldı: 

- Acaba şu kadına bir kart gör>: 
dersem, benimle konuşur mu? 
Başı diimanlıydı .. Kartını çıkal' 

(Devam• 7 inci sayfada) 

oo-ı:ıti~ 
Ankara Radyosu 

BUOltM 
18,35 Müzik (Rolll&lll, balk pttı• 

lan ve •ltt) PL 
19 Kon~ma (Ziraat oaatl), 
19,15 Türk mlialtl (Fasıl be7etl). 
Çalanlar: Hakkı Derman, Etref Kad• 

dl, Haaaa Gür, Basri tltıe.r, Hamdi Tr 
ka7. 
Oku7anları Tah.llıı Eanıkllf, 8&111• 

roka7. 
ZO Ajans, meteoroloji lıaberlul. d• 

rbt borsası (flat). 

!8.15 Türk müzıt~ 
Çalanlar: Zühlll Bardakolla. Cev• 

del Çatla. Eşref Kadri; li.emal N17ad 
Seyhun. 

Oku7aııJarı Sadi llOfSOO. Meldi: • 
Tokl'öz. 

1- Talyot • Suzinak pqrevt. 
ı- Zeki ArU • Buzla.alt prlu • Sev• 

d1m seveli. 

S- Necmi • Suılnalı: ..,ıu • -
candan söderlm. vu. 

4- Y. Asım • Suzlnalı: tulu • A,rtl 
dtlşıtım •ncll lmdea. 

5- Raik lllrklllil • iadlm clalclaa .... ,... 
- Kemal Nb'ul s.,.baa • 11:-eaoe 

taksimi. 

1- Faize • llelraball tarlı • Badel 
wnslat içli.sin. 

8- Şcımetıla Zb'a • 1:7 conca açcL 
t-. Şetraban farkı - lb.•l.i dcm.dl6 
10- Tamburi CemD • 8elraloan • 

Su ııemalsl. 
!1 Memleket Mat a711n. 
!1 Konuşma (Mlıtııh oa•ll), 
Zl,15 Esham, l&lı\'lt.it. bmbb'e • 

nukut borsası (flAI). 

!1,25 N°''ell pliklar • 1\ 
!1,3t Müzik (Şan res!Wıı S.ptau 

Aıı.., Dura laratıncı..ıı). 

Zl,50 Mllıllı: (Bir oollıl • Pi.) 

zz MU.lk (Klloll.k orlı..tnı • ştıll 
Necip A4kJn), 

ZS Müzik (Cuband • Pli. 
!3,45 • ZC llon ala» baborleırt .. 

nnıılıl proımuu. 

Y'UIN 
lZ,SS Tlir'ı., mü.ıa 1 - M. 
13 Memlekcl aaat .,.an, "'911 •• 

meleoroloJI bab.rlerl. 

U.U • H Mllsll< lltantılı procram• 
PL) 

1357 Hlcrt 

' 
135!1Rumi1 
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[l!!~nbulun İçinden f 

Universite Gençliği 
Nasıl Çalışır?. 

f.........::ş_A_K _A_.I Amerikanın Cennetinde 
DOKTORUN KURNAZLIÖ 

elinin biri, her nasılsa eline 

D kocaman bir ekmek bıçağı 
geçirir; tımarh~rıenin üçün-

Güzel Kadınlar! .. 
cü katına çıkar, baş hekimin oda- . • k 
sına girer. Bıçağını sallıyarak: At 1 a n tı 
- - Haydi, der, sokağ& atla ... Yok- Sahillerinde Deniz Banyoları 

tinbirMahrumiy.etekatlanarakÇalışan 
sa karnını deşer, barsaklarını dı
şarı dökerim! .. 
Baş hekim, delinin bu tehdidi 

karşısında soğukkanlılığını kay -
betmez; Y a.ksul Gençleri Düşünelim . . - Pekala, atlıyayım ... Fakat bu 
bir şey değildir. Asıl marifet so
kaktan sıçrayıp pencereden oda· 
ya atmaktadır. 

[ Yazan; REŞAD FEYZi 1 
~ ,!// Uksek tahsil yapan gençV !erin hemen hepsi İstanbul· 

. da toplanmıştır. Bir kısım 
1Uksek tahsil müesseselerimizde 
Ankaradadır. Ankarada mevcud 
r ''<" ı u te ve yüksek mekteblere bir 
ı.u ı..ı.:u1tesi ilavesile Ankara Ü • 

'"""' tesinin kurulması hükıime
,1111 belli başlı gayeleri arasında • 
dır. llükıimet, bir de Van gölü kı· 
:Yılarında bir ü ı f versite kurmak 
kararındadır. Bu üniversitenin a· 
iı da Doğu Üniversitesi olacaktır. 

Fakat bugünf.ü günde on bine 
fakın yüksek tahsil genci 1stan
huıctadır. 
b· VUksek tahsil gençlerinin mü-
ırn bir kısmı Anad ıl.ı vilayet

lerinden gPlmiştlr. Mühim bir kıs
lııı da İstanbul liselerinden me • 
tıı~ olan gençlerdir. 

!i'akat, fstanbulda vüksek tahsil 
1~P">ak Şlrtları çok hazin:lir. Yük
ll>k tahsil talebesi parosız bir genç
ltr Okuıracak, kendisine istikbal 
1apacalctır. Fakat, İstanbul pahalı 
~ir Şehirdir. Yirmi yeşına gelmiş 

ır de!ikqnlının 1stanbulda dört, 
beş, altı Mne tahsil yapması az 
llıasranı bir iş midir? Bir kısım 
talebenin ailesi.,in hali ve vakti 
~etindedir. Bunları ailel'!ri oku
turlar Yani, tahsil sonuna kadar 
bakarlar. Bır kısmının ailesi, artık, 
Yitrnisinden sonra, bir delikanlıya 
bakacak vaziyette değildir. İşte 
~~ıl acıklı olanlar bunlardır. Bu 
gibi genclerde de, belki. diğerle -r· -

.;'.1den daha fazla tahsil, okumak 

- Olur mu bu hiç?... 
- Neden olmasın ... Bekle bu-

rada, aşağıya ineyim, sıçrayayım 
da gör! .. 
Baş hekim, bu suretle kendini 

muhakkak bir ölümdfn kurtarmı· 
ya muvaffak olmuştur. 

BU DA BİR MAZERET 

Vnlversf.te gençlerinden bir grup bir mnasim esnM!nda 

Bayan, salonun döşemelerine uir 
göz atttıktan sonra hizmetçi kız; 

- Zehra, baştan savma iş görü
yorsun. Bak, kanepeler toz içinde .. 

- Kab-;;hat bende değil bayan .• 
iki haftadır misafir gelmedi, ka
nepelere oturan olmadı ... 

.;kı vardır. Bunlar hfnbir türlü 
fedakarlığa kı tlanarak, tahsille • 
rini yaparlar. 

Bir kısmı, hayatını dışarıda ka· 
zanmağa, bir taraftan da okuma
ğa çalışır. Üç beş kuruş kazanmak 
için, bu genç istirahatinden, sıh· 

halinden fedakarlık yapar. 

Bir kısmı harab han odalarında. 
pansiyon köşelerinde, kışın soğuk· 
da en küçük konfor vasıtalarından 
mahrum bir halde ijayat geçirir • 
ler. 

Bazıları vardır ki, karnını zor 
doyurur, 

Her şeye rağmen, tahsile de • 
vam ederler. İçlerinde, en küçük 
bir imkan dahi bulamıyarak, yük
sek tahsil hayatına veda etmek 
mecburiyetinde kalanlar var • 
dır. Bunların akıbeti çok acıklıdır. 
Fakülte çatılarından gözleri yaşa
rarak ayrılırlar. Dışarıda ekmek 
kazanmak lazımdır, Böyle olan • 

ların çoğunun başında, beslemek MÜDAFAA 

mecburiyetinde buluno.ukları ih· Genç l;ir avukat, müe-kkilni 
tiyar bir ana, malul bir baba, ya· hararetle müdafaa ediyor; 
hıid da yetim kardeşler vardır. - Evet, müekkilim çalmak 

Yüksek tahsil talebesi içinde mecburiyetinde kaldı. Buna sebep 
belki de en iyi vaziyette olanlar ne? ... Açlık ... Aç bir adamın ma
devletin şefkatine sıgınmış olan· zur görülmesi insaniyet iktizası 
!ardır. Devletin bir kısım yüksek değil midir? .. Hem çaldığı ne?_ 
tahsil gençliği için açtığı talebe Biraz sucuk, bir de bisiklet .•• 
yurdları vardır. Mesel5, tıb talebe- Reis gülerek: 
sinin mühim bir ekseriyeti devle- - Tebrık ederim, der. Müekki-
tin yurdlarında yerler, içerler, gi- linizin çok sağlam midesi vu -
yinirler. Fakat, maalesef, diğer mış! ... 
yüksek tahsil müesseselerinin mü- _._.:_ __________ _ 

him bir kısmının böyle yurdları 
yoktur. Üniversiteliler için bir 
yurd. bir lokanta, bir çatı altı ku
rulması yıllardır konuşulur, mü • 
zakere edilir. Fakat, henüz chazır• 
olmaktan uzaktır. 

Böyle bir yurd yoksı.:.l Üniver· 
site talebesini kurtaracaktır. Böy
le bir yurda, gençlik nekadar muh

( Devamı 7 inci sayfada) 

r--~,,·......,.-;--

Kış havaları henfü: bir türlü lstanbulu baham 
terkedemediği halde, şimdi Amerikada Florida sa

hillerinde deniz banyolan çoktan açılmış bulun • 

maktadır. Amerikalılar Atlan.tik salıilinde Mia • 

mi'yi, Büyük Okyanus sahillerinde de Florida'yı 

Amerikanın iki cenneti sayarlar. Buralan eğletu:e 
yerleri ve dünyanın en güzel kadınlan ile dolu -
dur. Yukanki •esim Florida deniz banyolcnnda 
kadınlar arasında kendi kendilerine mahsus hususi 
suıoette yaptı.klan bir deniz Yıın§ı ernasında alın
m4tır. 

K lÜI cç; lÜI il< 
H lÜI lk< lYı m ©l ©l IF Çirkin Kadınlar Daha 

Sevimli Oluyorlar 
ÜC GÜZEL VE BİR CİRKİN DAKTİLO 

• Min i Mini Bir Adada lngili 
, , -

Çirkin Kadınlar Güzelleşmesini de, Kendilerini 
Sevdirmesini de Bilirler 

Himayesi Altında Yaşıyan Kadı 

azı erkekler; bilahare ka -
rıları olan kadınları ilk defa 

t· gördüler mi, güzellikleri, le-
~fetıeri ve zarafetleri karşısında 
tı~Yran kalırlar, amiyene tabirile 
~ıldırırnla vurulmuşa. dönerler. 
tı ununıa beraber güzellerden da
~a ~r·~irnli ne çirkin kadınlar var. 
~ 'la R:leopatra güzel bir kadın 
~" ~ r tı. • ı. Lavaliyes topallıyordu. 
, .. ''tnantik de\'rinin en maruf dan· 
'>Oz·· 
ru -u 'l'aglioni'nin sırtında kambu-

Vardı. Buna rag"men devirler!· n· 
l.ın. •n bü;yük adamlarının gönül
rın · 1 Çekmişlerdi. 

Daktilo Derdi 
le( &zıhanemde daktilo matma • I 

Andre, tatlı bir sesle: 

- Mösyö, dedi. Vazifemi terket
mek mecburiyetindeyim? .. 

Şaşırdım, elimdeki kalemi bı -
raktıın: 

- Niçin? ... 

- Ay sonunda evleniyorum! ... 
Bir sene içinde daktilolarımın 

üçü kocaya varmak için vazife • 
!erini bırakmışlardı. Şimd~ yeni
den daktilo aramak mecburiyetin
de kalacaktım. Çok canım sıkıldı. 
Fakat, belll etmedim: 

- Pekala, dedim, mes'ud olma
nızı temenni ederim ... 

Mektubları okumaıfan imzalıyor, 

fikren, kocaya varmak istemiyecek 

bir daktilo bulmayı düşünüyor • 
dum. 

Çirkin Bir Daktilo 
Bu ilan ıneşrettikten iki gün 

sonra istedığimi buldum. Solgun 
benizli, siyah saçlı ve gözlü hafifçe 

bir kız. Yanaklarında: dudakla • 
rında, tırnaklarında boya yok. Çok 

sade giyinmiş, son derece mahcub. 
Fakat tahsili, terbiyesi yerinde. 
Matmazel Jilber ... Eski daktilom 
güzeldi 
kız dl. 

amma, çok dağınık bir 

Holivudda en çok haftalık alan 
yıldızlardan Pert Patricia 

Sinema 
Kralı 

1 
ngiltere hükfuneti, miniminıcik 
bir hükümdan ta.'lır: Bayan 
Sark ... 
Bir Hind veya Malezya prens

liği olduğunu zannetıheyiniz. Zira 
Sark; Andor gibi, Sen Marten gibi, 
Lihtemiştay gibi Avrupadadır. Ve 
ahalisi çok mes'uddur. 

Sark, Anglo • Norman grubun
dan miniminicik bir adadadır. 
Sark, İngilterenin himayesinde -
dir. Kendi kendini idare eder. Bir 
parlamentosu da vardır. Hüküm
darı da bir (bayan) dır. Vergileri 

alır, cezaları, hükümleri o verir. 

Yeni, fakat çirkin gelince her şey A d ' _ 
değişti. Sünger kağıdı değiştiril· vrupa a 
miş, hokkalara mürekkeb doldu • • 

rulmuş. Kalemlerin ucları silin • i1ı: , n . kr il 1 
· /A mer anı sınema a ! • miş, kurşunları yontulmuştu. Son- 'B, d Ad ,. Zuk · 

. rın an ou. or uzun 
ra küçük bir vazonun içerisine ikı bir seyahate çıkarak İngıl· 
karanfil, bir gül konulmuştu. tereye de gelmiş. 

Kendi kendime düşündüm: •Ye- Zukor otuz seneye yakın bir 
nilik, birkaç gün sonra geçer .. • zamandanberi Amerikada s;r.e -

Bir gün tabakamı çıkardım. Si· macılıkla pek zeııain olmu~ Kr 
1 gara kalmadıthnı görünce: adamdır. 66 yaşlarında olduğu hal-; · 

- Eyvah! dedim. sigaram bit- de çok çalışkan olı.n Zukor harb- : · 
miş!... ten evvel 912 de sinema işin? at.l-

Jilber yerinden kalktı. Bürosu- mış, 40,000 İngiliz lirası sarfe~ • 
nun gözünü açtı, içtiğim sigaralar meğe mecbtll olmuştur. tıu para-
den bir paket çıkardı. yı borç olarak tenı'n etmi5, fa • 

_ Buyurunuz, mösyö, dedi. İh· kat sonra kar ed~rPk borcunu d-
tıyaten bir paket almıştım. demiştir. Fakat harbden e•1Vei böy-

L le kırk bin İngiliz Ji· ası sal'fe!me:; - Teşekkür ederim, matmaze . 
pek büyük bir mesele idi. Haibuki 

Kız Gitt ikçe Değişiyor bugün sinemacılıkta bir iilm ir:in 
Yeni daktilom, gün geçtikçe gü- bile kırk bin İngiliz lirası s9r{e. ı 

zelleşiyordu. Saçlarını öndüle dilmesi işten sayılmıyor. Zukorun 
. ' yaptırıyor, tırnaklarını, dudakla- dediğine göre en ziyade m<t.•raf 1 · 

(Devamı 7 inci sayfada) yıldızlara verilen ticretıeı-den olu• 1 L, 

. Biraz Tarih 
1572 de, Heiler dö Kartöre adlı 

kahraman bir şövalye vardı. cEr
keksiz kadın• Unvanı verilen İn· 
giliz Kraliçesi Elizabete büyük 
hizmetlerde bulunmuştu. 

Kraliçe buna mükiıfaten ' •k 
adasını kendisine vermiştl 
Şövalye Kartöre'nin son varisi 

Leydi Sark'tır. Saraya gittiği za· 
man kendisine çok hürmet göste
rilir. 

Leydi Sark, Hatavay adlı birl
sile evlenmişU, Kocası birkaç sene 

Aşağıda Avrupanm 
en küçük lıüküm • 
darlı.ğının başında 

bulunan Bayan 
Start'ı, sağda vergi 
yerine hükümdara 
tavuk götüren a 
dalılardan biri 

evvel ölmüştür. Üç erkek, üç kız 
çocuğu vardır. 

Adada bir mekteb, bir hastan 
vardır, Leydi Sark eski, tarihi b · 
şatoda oturur. En büyük eğlene 
güvercin beslemektir. 

Leydi Sark 
Seyyahları büyük bir nezaket 

kabul eder. Boylu boslu, kır saç 
bir kadın. Şatonun l?ahçesine gir 
diğim zaman gül topluyordtL Ke 
disile mülakata geldiğimi söyl 
dlın. 

(Devamı 7 inci ıayfa.dıı) 

·-· .. ı 

ı 
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Türk Gencinin 
Verdiği Büyük 

Ders 

İngiltere Habeşistan Harbinde G .. reşcile~ 
il il w il '. .. Cumaya Gelıyor 1 İNHİSARLAR U. MÜDÜRLÜGÜNDEN: 1 

Duştunu Hıcaba Tahmmul Edemez Beden terbiyesi umum müdürü Cinsi !f General Cemil Taner, İstanbul Adi ta a 
mıntakasına aid işleri yerinde tet- Takınıp yağlı tapa 

Mi~darı 

10.000 paket 
5.000 • 

Muhammen B. 
S f Tiırk Ll. 

755 

Muvakkat T. 
Türk Lirası 

56.63 
Şekli 

Açık 

Eks l. m 
Tarıh: 

24/4/939 

(l inci sahifeden devam) 
Bu memleket Osmanlı impara· 

torluğunun istihalesi ve varisi 
değildir. Bu memleketi, Türk mil· 
Jeti ile birlikte Ebedi Şef Atatürk 
lokma lokma düşman ağzından 

toplamış ve Türkün ebedi vatanı 
olarak bu toprağın çocuklarına e
manet etmiştir. Bu vedianın bek· 
çisi ise yalnız bngilnün ve bir ça
lın rençliği değil nesilden nesle 
ve ebediyete kadırr sürüp (İde • 
cek olan Türk rençliğidir. Genç· 
Jik bu yoldaki hassasiyet ve te • 
yakkuzunu en basit bir iki cümle 
karşısında en §Cdid bir aksüll • 
mel halinde ı:östermiştir. 

Bu hassasiyet ve aksülamel yal
nız Kizım Karabeldr için değil, 

halde ve istikbaldeki bütün muh
temel v&kıalar için dahi bir den 
ve bir ibret mahiyetlndo olmak li
:um relen yüksek bir jesttir. 

Barem 
Kanunu 

(l inci sahifeden detıam) 

(l inci sahifeden devam) 

da deniz erkanıharbiyesi yüksek 
mensubları da hazır bulunmuş • 
tur. 

İngiliz deniz mehafili, Cebelüt
tarıkın Franko İspanyası tara • 
fından herhangi bir tehdide ma· 
ruz kalamıyacağı kanaatindedir. 
Franko tarafından böyle herhan· 
gi bir teşebbüs vukua geldiği tak
dirde, İspanyayı Akdenizden ve 
Atlantikten tamamile tecrıd et • 
mek mümkün olacaktır. 

Londra ~ İtalya ile İngilter~ 
arasındaki münaset42tler yenı • 
den gerginleşmeğe başlamıstır. 

Gazeteler İngilterenin bugtlnki; 
kuvvetinin Akdenizdeki İngıliz 
yollarmın emniyetini her zaman 
muhafazaya kadir olduğunu yaz
maktadırlar. 

Çemberlayn'in İtalya ve Al • 
manyaya karşı takib ettiği yeni 
siyaset, muhalif partilerce de tas· 
vib edilmektedir. Bu sebehdeıı 
Çemberlayn'in kabineyi yenı po
litikaya uygun şekilde kuvvet • 
lendrimek niyetinde olduğu söy
lenmektedir. 

Londra ~ İngilterenin bir mü
himmat nezareti ihdasına ve ka
ra ordusunu iki misline çıkarnıa
ğa karar vermiş olması, İngiltere
nin vaziyeti ne kadar ciddiyetle 

yapmak üzere projeyi meclisten takib ettiğini göstermeğe kfıfıclir. 
geri aldığı mal\ımdur. Proje, ha • İngiltere 1935 de zecri tedbirler 
kimler ve muallimler dahil, su- yüzünden uğradığı hicaba bir d~-
baylar ve askeri memurlar haric, ha uğraınıyacaktır. Çörçil'in mü-
yeni hükümleri ihtiva etmek ü· himmat nezaretine tayin edileceı:.; 
zere tadil edilecektir. Subaylar ve söyleniyor. Eden'in de kab>ne;e 
askerler için ayn bir proje hazır- girmesi kuvvetle muhtemeldir. 
!anacaktır. Yeni projede devlet Berlin ~ Gazeteler, İngi:t,,re; 
memurluğuna ilk defa girenler, nin Almanyayı abluka altına al-
icabeden şartlan mükteseb olur- mak husus~daki gayretlerine 
)arsa, umumi mü!ettişlık, Cumhur karşı şiddetli hücumlarına devam 
Riyaseti dairesi memurlukları, etmektedirler. Almanyanın Kar-
bususi kalem müdürlük!ı>ri, mü • pataltı Ukraynasını Macarlara 
tercimlikler, elçilikler, valilikler, vermekle, Romanyaya karşı bil· 
hukuk müşavirliklerine, yeni esa- tün Macaristaru elde ettiği ve 
sına göre terfi için beklenmesi yakında Transilvanyadaki Alman 
icabeden asgari dört sene dolma· akalliyetlarinin korunması h.ak· 
dan da tayin ed ilebilecek!erdir. kında Berlin hükumetinin sesini 

Terfi için vazedilen bu müd • yükselteceğine dair İngiliz gaze · 
det, yüksek mekteb mezunları için telerinde görülen neşriyata karşı 
üç sene olarak tesbiti muvafık gö- burada omuz silkilmektedtr. Ay
riilmüştür. Bu müddet dolmadan ni gazeteler. Romanyanın Alman-
bir derece üstün memuriyete ta- yadan hiçbir korkusu olmadığ•nı, 

son ticaret muahedesinin imza • 
sından belli olduğunu yazıyorlar. 
Berlin hükumeti Romanyanın ev
velce Çekoslovak fabrikalarına si· 
pariş verdiği harb malzemesini 
Romanyaya göndermeğe baş;a • 
mıştır. Bu siliıhlardan ilk parti 
olarak 120 vagon Bükreşe gönde • 
rilmiştir . 
Bükreş ~ Romanya Harıciy" 

N azm Gafenko 16 nisanda batı 

memleketlerini ziyarete çıltacak 
ve bu meyanda Berline de uğrı· 
yacaktır. Türkiye Hariciye Ve
kili İran Veliahdının düğün me
rasiminde Tahrana gideceği 'çm 
20 nisanda Ankarada bulunacak 
olan Hariciye Nazırı Gafenko bu 
seyahati tehir etmiştir. 

Londra ~ İngilterenin Polon· 
yaya verdiği garanti Romanyaya 
da teşmil edilecektir. Romanya 
ile yapılacak müzakereler Pol0n· 
yadan tamamile ayn olarak cere
yan edecektir. Berlini ziyaret e
decek olan Romanya Hariciye Na
zırının Londraya da geleceği söy
lenmektedir. 

Londra 6 - Bahriye Nazın 
Stanhop'un. İı\giliz donanma ve 
tayyarelerinin her türlü hareke
hazır olduğu yolundaki heyecan 
veren beyanatı üzerine, Başvekil 
Çemberlayn bu beyanatın bir 
kasde matuf olmadığını söylemiş
tir. 

Bahriye Nazırı bu hadise üze
rine istifasını Başvekile vermişse 
de, istifa kabul edilmemiştir. 

Berlin 6 - General Kayteli ile 
İtalyan Generali Pariani arasın
da devam eden müzakereler hak
kmda hiçbirşey söylenmemekte-
dir. 

Fevzi Kabakcı 
İhtilalcilerin Başında 

Annam 6 - İlk Filistin ihtila
line faal surette iştirak eden ve 
o zamnndanberi lrako iltica etmış 
olan Fevzi Kavakçı petrol boru - 1 

sunu berhava ederek. İsyanın ha· 
şına geçmek üzere F·listine dahil 
olmuştur. Kendisinin ihtilalcilerin 
reisi ilan edileceği rivayet olunu- 1 
yor. 

ki ketmek üzere şehrimize gel • Madeni av kovanı 
miştir. Dört gün kadar şehrimizde Dolma tüfek kapsülü 
kalacak olan General Cemil Taner 5,05 kovan kapsülü 
yapacağı tetkikler hakkında şun· Kapalı kapsül 
!arı söylemiştir: Dinamit , No. 6 

- Vali ve bölge başkaru Lütfi • • No. 8 
Kırdarla Dolmabahçede yapılacak Elektrik • No. 8 
stad meselesile diğer spor işlerini Tavikli elektrik 
görüşeceğim. Bu tetkiklerim es • kapsülü N o. 8 
nasında Türk mimarları da ya - Rövelver fişeği 

nımda bulunacaklardır. Kulüb i· •muhtelif cins. ve 

25 
400.000 kutu 
20.000 • 
20.000 • 
500.000 adet 

1.000.000 • 
1.500.000 • 

10.000 • 

290.000 • 

1572 
83 

25.876 
6.313 
9.351 
3.650 
8.550 

6.300 
950 

6.571 

6.23 
1940.70 
473.48 
716.33 
273.75 
641.25 

4222'60 
71.25 

492.83 

• 
• 

Kapalı 

• 
• 

Açık 

Kapalı 

• 
Açık 

• 

.. 
• 

24/4/939 

• 
• 

25/4/939 
25/4/939 

• 
25/4/939 

• 

15 
ıs> 
16 
14 
14 
15 
15 

16 

darecilerile bir toplantı yapacağım miktarlı 
ve bu toplantıya gazetelerin spor I- Şartname, müfredat listesi ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı av malzemesi ve mr,1" 
muharrirlerini de çaı;rıracağ:ım. ln!il11kiye eksiltmeye konmuştur 

Beden terbiyesi kanununa mü • II- Her birerlerinin muhammen bedelleri, tem inat akçeleri ,ihale şekli, tarih ve saati hizalar 
teallik talimatnameler, kulüble • gösterilmiştir. 
rin tatbik edeceği n!Zamname • Ill- Eksiltme Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ıer 20 nisanda istişare heyetinde IV - Dolma tüfek kapsülleri şartnamesi 149 kuruş ve 8 No. lı elektrikli kapsül şartnamesi .. 
görüşülerek ikmal edi!ecektir. • kuruş mukabilinde ve diğerlerine aid şartnameler parasız olarak her gün adı geçen şubeden ve jıt 

Norveçle yapılacak Avrupa gü· 
reş şampiyona müsabakalarına 

Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V- Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fiat teklif mektublarıru her birerlerini eksiltme ssı' 

den birer saat evveline kadar Alım Komisyonu Baş kan lığına makbuz mukab!linde vermeleri lazınıd' 
VI- İsleklilerın teminat akçeleri ve kanuni ve sikalarile birlikte Alım Komisyonuna gelmeleri ' 

olunur (2167) 

Cinsi mikdn•ı 

muhammen 
bedeli 

Yüzde 7,5 
teminnb Eksiltmenin 

girmeğe karar verdik. Mali sebeb· 
lerden Finlandiya ile üçüncü maçı 
yapamıyacağ:ız. Maamafih güreş

çilerimiz Norveçe gittikten sonra 
Finlandiyalılarla mutabık kalmak 
ümidleri zail olmuş değildir. Gü
reşçiler cuma günü İstanbula ge
lecektir.• 

Lira Krş; Lira Krş. . şekli aaati 
Yangın •Öıdürmelevazımı 13 kalem 5:H 4:l 40 08 aç < eksıltuıe 14 

General Cemil Taner 20 nisan· 
dan sonra bütün mnıtakabrda ge
niş bir teftiş seyahatıne çıkacak-

,, ileti ve eczası 2 ., lü96 70 82.25 ., ,. 14,3C 
,. tulumbası 5 ,, 595.- 4i.26 ., ., ]4,46 
,, hortumu 75 metre l 18 87 8.91 pazarlık 15 

Kamyon 2 adet 3 tonluk 48JO . ..:. 360.- açık ek•iltuıe tı),l!O 
., 1 adet 5,5·6 tonluk 41J0~.- 300.- ., ., 15,4j 

tır. 

İstanbul asliye altıncı hukuk Satış kamvonu 1 adet 2 tonlulı: ölOO.- 233.- ,. ,, 16,.lO 
mahkemesinden: Knm:r.onet 1 adet 1 tonluk :ıo,o.- 2:2:'i.- ,, ,. l6,4J 
Davacı Şehzadebası Babahasan ı ş t ı · ·b· k d · ik lı 7 k 1 • - ar name erı mucı ınce yu arı a cıns ve m darı yazı a em malzeme hizalarında göste· 

Alemi mahallesi Kırktulumba ser rilen usul!erle satın alınacaktır. 
kak (20) numaralı hanede oturan II - .Muhammen bedelleri, muvakkat tem·natlan, eksiltme saatleri hizalarında göster;Jmiştır. 
Hayriye tarafından kocası ayni III - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım Komısyonunda yapıla· 
hanede oturmakta iken şimdiki o-

1 caktır. 
turduğu yeri 'belli olmıyan Rüstü rv - Şartname v·~ listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu plL· 
aleyhine ikame eyled'ğ! ihtar da- 01 da görülebilir. 
vasının icra kılınan muhakemesi V - Yavşan Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmes:ne iştirak etmek istiyenlerin katalogl;ır vle 

sonunda: Müddeialeyh kocanın ev- karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir pJan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni teki , r J1 

}iliğin kendisine tahrrıil ettiği va- ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesıne vermeleri laz1mdır. 
zifeleri gör'!'emek maksad'le otur- VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gürı ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkur 
makta olduğu karısının evini terk komisyona gelmeleri. c2172, 
ettiği usulen sabit olduğundan 

Türk kanunu medenisinin 132 ve tünün ikametgahının meçhuliye -
150 inci maddeleri mucibince müd-

1 
tine binaen bu babtaki hüküm fık

deialı;,yhin bir ay zarfında evine 1 rasmın on beş gün müddetle ila
dönmesi hususunun miiddeialeyhe nen tebliğine karar verilerek teb
ihtar olunmasına dair verilen 13/ !iğ yerine geçmek üzPre mahkeme 
3/939 taı-ih ve 938/1177 numaralı divanhanesne talik edilmiş olduğu. 

Cınsi 

Bulaşık yı ama 
makinesi 

mikdarı 

1 adet 

........ 
muham. yüzde 7.5 
bedeli temınatı Ebıltmenin 

Lr Kr. Lira Kr. şekli lU!ah 

1200.- 90.- açık 

gıyabi hükmün müddeialeyh Rüş- il1in olunur. 938/1177 
Su t--sisah 
malıemesi 21 kalem 4775.- 858.12 ., 14,30 

yini lcabedenlere müddetleri bi- 1============~=~1·------------------------------------------ Prinç etıket St.770 adet 572.- 42.90 ,, 15,:lO 

tinceye kadar eski derece maaşla
rını alacaklardır. 

Yeni projede ücretli memurlar 
için şu hüküm konulmuştur: Üc
retli vazifelere ilk alınacak memur
lar, tahsil derecelerine ve diğer 
vasrllarına göre, girebilecekleri 
maaşlı memurluk derecesinin an
cak bir üst derecesine aid maaş tu· 
tarile tayin olunabilecekler ve ter
fileri de maaşlı menı.urların terfi 
hükümlerine tabi tutulacaktır. 

Proje, yakında altıncı büyük 
Millet Meclisinde müzakere ve ka
bul edilecektir. 

Yeni Kabinenin 
Programı 
(l inci sahifeden detıam) 

Nafıa ve Ticaret Vekaletlerine 
yeni müsteşarlar tayin edilmiş

tir. Halid Naz~i İktısad Vekaleti 
müsteşarlığında kalmış1ır. Eski 
nafıa müsteşarı Naki Muhaberat 
ve Münakal1it Vekaleti müsteşr/ -
lığma geçmiştir. 

Bu vekalete Posta ve telgraf, 
Radyo, Van gölü işletmesi, Trab
zon • İran transit yolu işletmesi, 
Elektrik - Tramvay ve Tünel ida
releri, Denizbank, Hava yolları 
umum müdürlüğü, Limanlar u· 
mum müdürlüğü, Deniz ticaret mil· 
dürlüğü , Tarifeler müdürlüğü, İs· 
ttan bul deniz ticaret mektebi, De
n ız mahsulleri ve avcılığı müdür
liiğü bağlanmıştır. 

Ziraat Bankası, Türkofis ihra
catı teşkilatlandırma dairesi, öl
çüler ve ayarlar müdürlüğü, iç 
ticaret umum müdürlüğü, turizm 
bürosu Ticaret Vekaletine bağ -
lanmış, diğer iktısadi teşekküller 

ve bilhas.'a sanavi ve maadin iş • 
leri lktısad Vekalet.nde bırakıl -
mıştır. 

Münakale ve muhabere işleri· 

nin ayrılması üzerine Nafıa Ve
kaleti de memleketin imar ve in
Ş3at işlerine yeni bir programla 
lıız verecektir. 

Sulh Yine 
· Tehlikede 

(l inci sahifeden devam) 

Türkiye 

A.KTIF 

Cumhuriyeti 
1 Nisan 1939 

Merkez 
Vazi eti 
PASİF 

Bankası 

Lira 

Faris 6 - Gazeteler, dünya sul
hun un yeniden tehlik geçirdiğini 
yazmaktadırlar. İtalya Nazırla -
nndan Bottay'm yazdığı makale 
ve Berlin gazrtelerinın neşriyatı 

akislerini muhafaza etmektedir. 
ltalya nazırı makalesinde şöyle 
diyordu: cAlmanyanın aleyhine o
lan bir ittifak İtalyanın da aley
hinedir. Her iki devlet dünyanın 
her tarafında mukabil taarruza 
geçmeğe hazırdırlar .• 

KASA: Lira Sermaye 15 000.000.-
Altın: Safi klloıraırl7.162.810 24.140864 6( 

BANKNOT 9 586 075. 

Alman gazeteleri dP, cİngiltere

nin tecavüzkfırane gayretlerine 
Almanyanın liıkayd kalamıyaca

ğını• yazmaktadırlar. Vaziyet Al
manya ile İtalyanın ilk fırsatta 
yeni bir teşebbüse geçeceklerini 
göstermektedir. 

NÖYRAT İŞ BAŞINDA 
Prağ 6 - Bohemya ve Moçavya 

umumi valiliğine tayın edilen es· 
ki Alman Hariciye Nazırı Fon 
Nöyrat yeni vazifesine başlamıştır. 

-<>---

Harab Bir Ev 
Çöktü 

Arnavudköyünde Dere sokağın
da milli emliık idare~ine aid 19 
numaralı küçük ahşab ve harab 
bir ev dün akşam ani olorak çök
müştür. Ev boş olduğundaıı bu çö
küntü hiçbir hiidisevt sebeb ol • 
mamıştır. 

Arsada Esrar 
(1 inci sahifeden devam) 

Süleymaniyede bir arsada, Avram 
ve sabıkalı Yedibela Mustafa da 
Kasımpaşada bir arsada esrar çe
kerlerken suç Ü•tünde yakalana
rak mahkemeye sevkcdilmişler • 
dır. 

UFAKLIK 1.071.715 65 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası 293 096 65 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Sal! kilogram 9.054.614 12.736 038.33 

Altına tıİhvlli ka-
bil Serbest döviz· 
!er 10 082 89 

İhtiyat Akçesi: 
34 798.655. 25 Adi ve fevkalM. 

Hu~usı 

ı 712.23411 
6.000000.-

293 096 65 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen 
nakdiye 

evrakı 

Kanunun 6 - 8 incl mad .. 
delerine tev1ik&r\ hazi
ne tarafından vAk..i te
diyat 

158.748 56'. 

16.397 311 

8.712.234.11 

Diğer dövizler 
ve Borçlu klirinı 
bakiyeleri 9.856.393.36 22 602.514. 58 Deruhde l'Cli'•n evrakı 

Hazine Tahvilleri: 
Denıhde 

evrakı 

karşılığı 

edilen 
nakdiye 

Kanunun 6 - 1 
inci maddelerınc 

tevfikan hazine 
tarafından vAki 
tediyat 

Sencdat Cüzdanı: 
HAZİNE BO-
NOLARI 
TİCARİ 
DAT 

SENE-

lSB.748.563.-

108 562.752.55 

Esham ve Tahvilat Cüzbr· 
(Deruhde e-
dilen evrakı 

A - (nakdiyenin 
(ka~ılığı Es
(ham ve 
(TahvilAt 

41.582642.81 

nakdiye bakiyesi 142.351.247.-
Karşılığı t.:ı.ıııaınen albn 
olarak il~veten tedavü
le vazedilen 
R~kont mukabili i15-
veten tedavüle vazedilen 

142 351 247.-Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili .lr.abll dö
vizler 

108.562.75255 Diger dövWer ve alacaklı 

19.000 000 

soooooOO 211.351.247.-ı 
1 

27.732.645.54 

3.302.91 

kliring bakiyeleri 26 040 291 82 26.043.594.80 

96.714.721.69 -Muhte!W , 

(İtibari kıymetle) 
B- Serbest es

ham ve tah
vi!At 7 922 442.11 49.505.084.9ı 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
deli avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 
TahvilAt üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

2.502.000.-

168.972.72 
7.808.722.-

Yekiın 

10 479. 694. 72 
4.500.C00.-

12 461.397 47 

385.554 443.14 Yekdn 

1 Temmuz 19'38 Tarihinden itibaren : Iskonto haddi 0/ 0 4, Altın 
üzerine avans 0/ 0 3 

-

I - Değiştirilen ~artnamesi mucibince ve şeraiti s.ıbıka dair~s!, 
de el adet bulaşık yıkama makinesiyle yukarıda cins ve mıkda 

yazılı c2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle l·ksi 
meye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksilt 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme lR/4/939 Salı günü Kabataşta Levazım ve Müb 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alına 
leceği gibi t?tiket nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde k 
nuni vesaikle birlikte mezkı'.ir kopisyona gelmeleri ilan olunur. 

.2166. 

* * Cinsi Mikdarı Muham- % ~' 
men B. te • 
L'r ı Kr. Lirli Kr. 

Nişasta kola 18.425 Kg. 3~'37 76 230 08 Açık ek. 
Mobilya 13 kalem 2598 65 194 89 , 

• 10 • 384 00 28 co • 
1- İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartnameler· 

cibince yaptırılacak cins ve miktarı müfredat listesinde yazılı ı.ı 
eşya ile yukarıda miktarı yazılı Nişasta kola, açık eksiltmeye konmu 

II- Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şek 
saatlerı hizalarında gösterilmiştir. 

III- Eksiltme 20/4/939 Perşembe günü hizalarında gösterile 
atlerde Kabataşta L\>vazım şubesinde.ki a,lım komisyonımda ya 
caktır. 

IV- Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alın 
ceğ:i gibi resimler de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7. 
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. •2136. 

Nafıa Vekaletinde 
5/5/939 Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa VekA.leU binası 

de Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme k 

yonunda 72000 lira muhammen bedelli 6 adet Traktör 6 kar kil 
cihazı ile iki seyyar taş kıran cihazının kapalı zarf uSulile eksil 

yapılataktır. Eksiltme §arlnamesi ve teferrüatı 360 kuruş bedelle 
zeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat •850 liradır. İsteklilerin teklif mektup! 

muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ay 

saat 14 e kadar mezkQr Komisyona makbuz mukabilinde ver 
lizımdır. (967) (1819) 

Almanyaya Gidecek 
Hey'etimiz 

Berl!n 6- H!Uer'in doğumu -

nun 50 :inci yılı münasebetile 20 
nisanda Berlinde yapılacak olan 

şenliklere Erkanıharbiye i 
reisi Asım Gündüz, meb'usla 

General Ali Fuad, General 
tev, Yunus Nadi, Necmeddin 
dık, Clüseyin Cahid, Falih 
iljtirak edeceklerdir. 

... '!, 1 ' ~ > 
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Üııiversite Gençliği 
Nasıl Çalışır? 

AGARAN 
SAÇLAR: 

Cirkin Kadınlar Daha Sırblar Ve Hırvatlar 
' Sevimli Oluyorlar Anlaşacaklar 

(5 inci ıayfadan devam) Meçhul asker gibi, ll1r de meç-
tacdır. Onların hayatını, yaşayış bul Üniversiteli genç vardır O, 
tarzuu yalandan takib edenler, bir kahramandır. Öz memlekot ev

içlerine girerek tetkikler yapan- Udıdrı· Yüreği yalnız vatan, il!m 
!ar, Yoksul gençlerin. nasıl ilim aş- için çarpar. 
kı için çırpındıklarını, nelere bo- Bazıları bilmezler, gençlerı ha
Yıın eğdiklerini yüreği sızlıyarak vat, gezen tozan, eğlenen bir mah
görür. 

Öyle yüksek tahsil genci var _ lı'.ık zannederler .• Bunlar, Oniver-
dır ki, sitelileri tanımıyan kimselerdir. 

bütün bir sezonJa bir kere 
S~etnaya gitmemiştir. Her türlü Hakiki üniversiteli, Btyazıd, Sul-
eglence, dinlenme vasıtası onlar tanahmed, Şehzadebaşı, Gedil\: -
için, sanki haramdır. Delikanlı _ _paşa, Divanyolu ve civarında, bu 

lık çağı .. Yıllar böyle mahrumi - semtlerin arka sokaklarında, Kum
Yetle geçer .. Onların gönüllerind~ kapı ve civarında küçük eşyasız 
ıneınleket sevgisi, ilim aşkı var- kuru tahtalı pansiyon odalarında 
dır. Bu ideallerle, her zorluğa oturan, gece yarılarına kadar kısık 
göğüs gererler. idare lambası ışığı altında derse 

İçlerinde, muntazam yemek yi- çalışan meçhul gençlerdir. 
Yeınıyenler çoktur. Onların asil ve Üniversitenin temiz bir havası 
clvanmerd ruhlarında en küçük bi ve bu temiz hava içinde memleket 

r ümidslzlik, en ufak bir sukutu KUMRAL ve SiY AH h için çalışan tertemiz bir gençlik 
ayal lzl bulamazsınız. Onlar dal-

ına ateşli, dalma enerjikdir. On - var. Bu gençliği barındıracak, lh- renkte sıhhi saç boyaları -

~rda neeib bir Türklük ve genç- tiyaçlarını karşılıyacak cyurd• u, dır. İNGİLİZ K.ANZUK 

lik gururu vardır. Yüksek bir ız- bira nevvel kuralım.. ECZAHANESİ 
~z~et=l=n=ef=~==va=r=d=ır=.=========================R=E=S~.A=D==F=E=Y=Z=t l~~~B~E~Y~O~C~L~U~-~İ~ST~ANB~~UL~~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 1 TOPLAN T 1 LA R 1 
___ ...;,i,~le;.;.tm~e,;;...;;U;..·...;.İd.;...a_r;..e.;.s.;._i_i_l_i;.n_la;...r_ı __ Basın Kurumu Başkanlığından: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup Maarif Vekfiletinin Ankarada 
llıalzeme ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 26/4/1939 Çar- toplamak üzere bulunduğu neşri -
l<ıınba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilindeki yat kongresi, Kurumumuzun bü-
~Oınisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. tün üyelerini birer yönden ilgilen-

Bu işe girmek istiyenler;n her grupa ait hizalarında yazılı muvak- diren bir mahiyettedir. 
.at teminntı vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt-- Kongrenin programına dahil o-
nıe günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. lan veya olması lazım gelen me-

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak değıtılmaktadır. seleler hakkında ne gibi düşünce
leri varsa tesbit etmek üzere Ku-

l- 10 adet 150 m/m lik tevzi vanası, 5 adet 200 m/m lik tevzi va-Jası muhammen bedelı 1950 lira ve muvakkat temınatı 146 lira 25 ku- rumun asli, müzahir bütün üye-
l"Uitur. lerini önümüzdeki cumartesi gü-

Kurum merkezinde bir toplan -
2- 1000 adet ampul golyat 220X500 Wat ve 500 adet ampul Edison tıya çağırıyoruz. Bu toplantıya 

'•0rmal 24/26 volt ve 20 Wat muhammen bedeli 2340 lira ve muvakkat te-

(5 inci sayfadan :!evam) 
rını hafifçe boyuyordu. Kıyafeti 
de değişmişti. 

Bu sırada birdenire hastalandım, 
Bir ay kadar yatakta yattım. İş
lerimin yüzüstü kaldığını düşü -
müyor, üzülüyordum. 

Biraz kendimi toplayınca dak
tilomu çağırttım: 

- Ooh! iyileştiğinize bilseniz 
nekadar memnun oldum ..• 

Dedi, sonra işlerimden bahsede

rek: 
- Sizin yokluğunuzu hissettir -

memeye çalıştım. Gelen mektub
lara namınıza cevah verdim. Mu-

kaveleier hazırladım. Yalnız im
zalan kaldı ... 

Ne cevab vereceğimi bilemiyo
rum. Nihayet: 

- Kızım, dedim, Adaya gitmek 
nekahet devresini orada geçirmek 

istiyorum. 
- Çok iyi edersiniz. 
- Seni de beraber götüreceğim .. 
- Teşekkür ederim ... Fakat a-

ilem müsaade etmez .. 
- Doğru... Patronunuzla bel

ki. .. Fakat ... zevciniz:e ... 
Cevab vermedi. Başını omzuma 

dayadı, sevinç gözyaşları dökmeğe 
başladı. 

EN KÜÇÜK HÜKÜMDAR 
(5 inci saıyfadan devam) 

- Hay hay, dedi. Maalmemnu
niye görüyorsunuz ya ... Bütün se
ne burada yaşıyorum. Majeste 
Kralın sayesinde adanın biricik 
hakimiyim ... 

Kraliçe Elizabet zamanındanbe
ri adada, idare tarzında hiçbir de
ğişiklik olmamıştır. Un öğütmek 
yalnız benim hakkımdır. Her se
ne k11ylüler, buğdaylarını buraya 
getirirler, şatonun değirmeninde 
öğüttürürüm. Onda birini alıko -
yarım. 

cTebaam, evlerindeki bacaların 
sayısına göre her sene bir tavuk 
vermek mecburiyetınc\edir. Mut
fak bacası için bir horoz, diğerleri 
için de bir tavuk ... 

.şatonun kümesle~ınde daima 
bine yakın tavuk ve horoz bulu

nur. 
cSonra ekin üzerinden de üşür 

alınm, on demetde bi.- demet ... 

- Tebaanız askerlik yaparlar 

mı?... \ 
- Şüphesiz ... Vücudce bir arı-

zaları olmıyanlar senede iki gün 
askerlik yaparlar. Bu sözümden 

silahı omuzlarla talim ederler 
sanmayınız. Yolların tamirile uğ

raşırlar. 

Bayan Sark ilave etti: 
- Eski devirlerdeki gibi yaşı -

yoruz. Çok mes'ud ve halimizden 

memnunuz ... 

ğişiklik olmamıştır. 

İSTANBUL BEŞİNCİ İCRA l\IBl\tuRLUC.UNDAN: 

. Kurumu nüyesi olmıyan fakat 
'llinatı 175 lira 50 kuruştur. (2293) neşriyat hayatile alakalı bulunan 

Zabelin FranÇesko İstefano alacağından dolayı haczedilip satışına 
karar verilmiş olan ve tamamına üç yeminli ehli vukuf tarafından iki 
bin yüz yirmi lira kıymet takdir edilmiş bulunan gayrimenkulün on 

hisse itibarile bir hssesi açık arttırma ile satılmasına karar verilmiş 

• 

Gayrımenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

bütün vatandaşlar da iştirak ede

bilirler. 

İstanbul birinci ticaret mahke-

mesinden: 

olduğundan evsafı aşağıda yazılıdır. 

Şöyle ki: 

Büyükderede Büyükdere 
' caddesinde eski 265/278 No. lı 

Bay Mustafarun 10819 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (400) 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedi

iiinden 3202 No. lı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 cı madde

sine göre satılması icab eden Boğaziçinde Ortaköyde Fıstıklı yeni 
~erdivenli sokak eski 26 yeni 5 kapı No. lı iki katı kargir üst katı ah

,ap bir evln tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir;nek 

isliyen (58) lira pey akçesi verecektır. Milli bankalarımızdan bırinin 
leıninat mektı:bu da kabul· oluur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 

esimler{ ve vakıf icaresi ve taviz bPdeli ve tellaliye rüsumu bo<çluya 

'Kaptan Cevdet Eruluç tarafın
dan mahkemeye verilen istidada 
süvarısı bulunduğu Deniz Bankıı, 
mensup 1657 Groston hacmi isti
abisinde Türk sancağını hamil Sa
dıkzade vapuru 22 mart 939 tari
hinde Fenikenin Adrasan burnu 

ahşap gazino ve otel zemini kısmen çimento ve kısmen mermer döşeli 
bir taşlık olup birinci katta bir sofa üç oda bir hela ve merdiven ba

şında bir dolap olup elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Bahçe kısmında 
bir helli burada tezgah ve büfe mahalli vardır. Deniz cephesinde ah-

şap kazıklar üzerine müesses ve etrafı camekanlı 
saçlı döşemeli ahşap bir taras mevcuttur. 

Hududu• 

ve üzeri galvanize 

Bir tarafı Karabet.in berber diikkiinı, halen Şirketihayriye arsası 

tariki has ve bir tarafı lebıderya ve tarafı rabii Büyükdere caddesile 

mahduttur. 

l\Jes.ıtası: • 

(4 üncü sayfadan devam) 

Şimdi Hırvatların başı olan Dr. 
Maçek herşeyden evvel bu sıkı 
merkeziyetçiliğin kaldırılmasını 

istiyor. Kendisinin şimdiye kadar 
söylediklerinden ilk çıkan mana 
budur. Fakat Hırvat reisinin da
ha etraflı bir programla müzake
reye girişileceği tahmin edilmek
tedir. Dr. Maçek'in diğer ehem
miyetle i!iive ettiği bir nokta da 
Hırvanların Yugoslavyadan ayrıl
mak istemedikleridir. 

Şu son zamanlarda orta A vru
pada birbirini takib eden vekayl 
Almanyanın komşularını çok dü
şündürmektedir. Eski İngiliz baş
vekili Loid Corc ki bundan yirmi 
sene evvel Umumi Harbin bitmesi 
üzerine Avrupaya yeni şekli ve
renlerden, Avrupanın yeni hari
tasını çizenlerden biri idi. Geçen 
gün yazdığı bir makalede diyor 

ki: 

Başvekil geçenlerde vukubulan 
beyanatında bir an evvel filiyat 
sahasına geçmek ]Azım olduğunu, 
çünkü bugünkü vaziyetin Hırvat
larla biran evvel kat'! bir surette 
anlaşmağa lüzum gösterdiğini a
çıktan açığa söylemişti. Onun için 
Başvekilin Hırvat reisi Dr. Maçek 
ile uzun uzadıya görüşerek iki ta
raf arasında bir anlaşmıya varıl
masına muhakkak diye bakılmak
tadır. 

Çeko-Slovakyanın Akıbeti kar
şısında gerek Sırblar ve gerek 
Hırvatlar eski bir Slav darbıme
seli olan şu sözü hatırlıyorlar -
mış: 

- Sen kardeşine kardeşlik et
mezsen düşmanların sana efendi 
olur!. 

H i KAY E: 

CASUS 
(4 üncü sayfadan devam) 

dı .. Arkasına almanca birkaç ke -
lime yazdı .. Garsonla gönderdi. 

Biraz sonra yüzü gülerek dönen 
garson. Nihada şu cevabı getir -
mişti: 

- Fregolya sizi yarım saat son
ra Tokatliyanda bekliyeeek. 

* Nihadla bu güzel artıst - Tokat--

1 

Uyanın arka salonunda - bır ma
sada oturmuş .. Birlikt~ yemek yi
yorlardı. Fregolya çok acıkmıştı. 

Nihadın ısrarla: .şampanya içe -
tim .. • teklifini kabul etmiyor, ye
mekte ancak bir kadeh şarab iç
mek mutadı olduğunu söylüyordu. 

Nihad: 

- İstanbula şimdiyE kadar slz 
gibi güzel vesevimli bir ecnebi ar
tisti gelmemiştir. 

Bundan sonra Daha ne olacağı 
kestirilemez. Çeko-Slovakya'ya 
indirilen darbe dünyanın sinirleri 
üzerine vurulmuş oldu. Bu darbe 
anlattı ki buna benzer daha ba~ka 
darbeler de indirilebilir!. 

Fakat nerede ve ne vakit? İm
kan ve ihtimaller çoktur. Alman
ya sahillerinden Akdeniz ve Kızıl
denize kadar yapılabilir. Bugün 
geceli gün.düzlü korkunç ihtirnnl
ler içinde yaşıyan memleketleri 
sayabilirsiniz: Romanya, Lehistan, 
Yugoslavya, İsviçre ,Holanda, Bd
çika, Tunus, Afrikadaki Fransı~ 
Somalisi ve hatta Fransa. 

Loid. Corc'un bugünkü vaZ'ye
tinden çıkardığı netice şu olU\ <>r 
ki Avrupa artık harb halinde ,,,._ 
mektir. Çünkü bir tarafta tecavü
ze hazırlananlar var, öbür tarafh. 
da kendilerini müdafaa için hazır
lananlar bulunuyor. 

KADIN 
la konuşmuyordu. Bir aralık Ni
hada sordu: 

- Siz zabit misiniz? 

- Hayır .. 

- Ne yazık! Keşke bir zabit ol-
saydınız. Ben askerler: çok seve
rim. 

Bu konuşma çok sürmedi .. Fre
golya şarab kadehini henüz yarı

lamamıştı bile. Birdenbire genç 
kadının omzuna sert bir el dokun
du: 

- Sizi kanun namına tevkif e

diyorum! 

Nihad şaşırmıştı. Başını çevir -
di.. Arkasında dikilen sivi) me -
murları gördü. Güzel artistin çeh
resi bir anda sapsarı kesilmişti.. 

Elleri titriyor ve konuşamıyordu. 

Nihad genç kadını korumak kas
dile cali bir cesaret göstermek is
tedi.. Sordu: 

itt ~. Arttırma şartnamesi 6/4/939 tarihinden itibaren te!k;k etmek 

•tıyenlere Sandık Httkuk İşleri servisinde açık bulundurulaC'•ktır. 
l'apu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dosyasın

İki yüz on altı metro murabbaıdır. Bundan yetmiş üç metro mu

rabbaı musakkaf kısmıdır. Bundan maada yüz beş metro murabbaı 
deniz kenarında etrafı camekan ve üzeri saç örtülü tarasadır. 

Diyor ve samimiyeti derinleştir
mekte gecikmiyordu. 

Nihad sevincinden çıldıracaktı. 

Kendi kendine: 
- Kemal şimdi burada olsa da 

yanıp tutuştuğu İspanyol dilberile 
beni başbaşa görse .. 

- Memleketimizde iki günlük 
misafirdir bu kadın. Ne diye tev
kif ediyorsunuz onu? 

Memur gülümsedi: 
da vardır Arttırmaya girmı.ş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa 
çıkanlan geyrimenkul hakkında herşevi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

llirt::ıci arttırma 23/5/939 tarihıne müsadif 3alı günü Cağaloğluı.da kfı Diyor ve içinden gülüyordu. 
Fregolya çok heyecanlıydı. Faz-ı 

- O, bir casustur. Müdafaaya 
kalkışmayın, sizin de başınız ya
nar sonra .. 

•n Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat iba:e 

Y&pılabilmesl için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden 

llavrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçın~ ol

ması Şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
9161939 tarihine müsadif Cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son 

~rttırnıası yapılacaktır. Bu arttırmada gayriı1'~nktıl en çok arttıranır. 
Ustünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerıle sabit olmıyan alakada-

civarında şedaidi havaiye yüzün
den nakabili içtinab bir felaketi 
bahriye olarak karaya düşmüş ve 
bugün tahlisi adeta imkansız de
nilebilecek bir hal ve vaziyette bu
lunmuş olduğundan kanunen icab 
eden deniz raporunun alınmasını 
taleb eylemiş ve mahkemece ı!e 

işbu raporun 12/4/939 ta -
rihine müsadif çarşamba günü sa
at 14 de büyük postane binası 

dah"lindeki mahkeme salonunda 
alınması tensib kılınmıştır. 

Yukarıda evs:ıf hudut ve sahası gösterilen gayrimenkulün on hisse 

itibarile bir hissesi açık arttırmaya konmuş olduğundan 9/5/939 tari
hine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttır-, 

ması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en ---------------------------
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd -

detle temdid edilerek 24/5/939 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında 

1 
arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulmadığı takdirde 

satış 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşin-

Raporun alındığı. sırada gemi 
ve yükle a !akalı ve kazadan za-
rarlı herkesin mahkemede buluna-
bileceği Deniz Ticaret kanununun 
1065 inci maddesi mucibince ilan 

lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını \'e hususile faiz ve ma:;a

tı!e dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içınde evrakı 'I 
llıüsbitelerıle beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak

:rını bildırmemi~ olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar j 
atış bedelinin payla~masından hariç kalırlar. Daha fazla malUınat al-
llıak · . S . ıstıyenlerin 938/ ll93 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri , 
ervısine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. ll 

* * 
Emniyet Sandığı; Sa~ık!a~al~n~a):menkulü ipotek göster- 1 

nıtek İstiyenlere muhamminlerimızin koymuş olduğu kıymetin nısfını 
ec· Yilz sı.ı . etmemek üzere ihale bedelinın yarısına kadar borç vermek 

_ rctıle kolaylık göstermektedir. (2307) 

İstanbul Emniyet Sandı~ı Müdürh1ğünden: 
25 

Evvelce llasköyde Abdüssela,,; mahalle ve sokağında eski ve yeni 
kı. 27 numaralı evde .oturmakta iken şimdi ikametgahı meçhul olan Ali 

Zı Bayan Nazireye ilan yolile son tebliğ: 

200 
S~ndığımızdan 14/2/935 tarihinde 20845 hesab No. sıle aldığınız 

v lırayı 27 /12/937 , tarihine kadar ödemediğinizden faiz ve kumisyon 
e masarın b . li 3
712 

1 e eraber borç mıktarı 279 raya varmıştır. Bu sebeble ve 
ve 48 numaralı dosya \'e 3202 No. lı kanuna müsteniden yapılan takib 
karndçık arttırma netıceı; nde Sandığa birinci derecede ipotek edilen yu-

ı a adres· Vakk t . 1 yazılı gayrimenkul 225 lira bedelle Sandık namına mu-
.a en ıhale edilmiştir. 
Işb ·ı dirde ~t; an tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödemediğiniz tak-

di edı·l~ ğ.ıhale kararı verilmek üzere dosyıısırun icr& hakimliğine tev
•Ce ı wn "hb ı arname makanumt kaim olmak üzere ilan olunur. 

(~313\ 

olunur. (16701) dir. Arttırmaya iştirak etınek istiyenlerin kıymeti muhammenenin 

Minimini yavrunuzun sıhha- % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir barı.kanın teminat mektubunu 

tini düşününüz. Onlara çocuk lıiın.il bulunmaları lazımdır. arabalarının kralic;esi olan ve Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan alacaklılarla diğer alıikada- ı • 
en iyi imal edilmiş. en fazla te- ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
kemmül ettirilmiş en sıhhi a- masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilan tari-
rabayı alınız. Yeni gelen 1939 binden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirme-
modelinin 50 den fn7 la çeş'.di !eri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicıli ile sabit olmıyanlar sa-
vardır. Her yerden ucuz fıat 

1 
ed 1. . 1 . .. k" . . . .. 'd tl 

1 
1nı tı.ş b e ının pay aşmasından harıç kalırlar. Mutera ım vergı tenvırı-

ve musaı şar ar a ya z 

B k M 
~ 

1 
, , ye tanzıfiye ve tellaliye resminden mütevellit Belediye r.lisumu ve va-

a er agaza arınt1a , kıf . . b d 1- .. ed d .1 1 20 Jik kıf · · · , ıcaresı e e ı muzay e en tenzı o unur. sne va ıcaresı 

bulabilirsin''· tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 5/4/939 

Halk ı.;pereti 
Bu ~kşam 9 da 

ZOZO DALMASLA 

(EN A \ i LEH) 

ZAYİ - İstanbul 947 numaralı 
hususi otomobil plakamı :zayi et -
tim. Yenisini alacağımrlan hükmü 
kalmamıştır. 

Taksim La Martin caddesi Şen 
apartıman numara 4 Alber Mazon 

Dr. Hafız Cemal 
, (LOKllIAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Dlvanyolu 104 

Mu.arene saatleri: Pazar harlo her 
ıiin !,5 - 6, Salı, Cumartesi 12 - !,5 

'ık.araya. Tel: %2391 

tarihinden itibaren herkesin göreblmesi için dairede açık bulunduru

lacak arttırma şartnamesi ıle 37/4221 No. lu dosyaya müracaatla mez-

kur dosyada mevcud vesaıki görebilecekle: il~n ~lunur._ ~ ...... 

İstanbul P. T. T. Müdiirlüğünden: . - -
Büyükçekmecede P. T T. merkezi bir kısım tamiratı keşifnamesi 

dahilinde açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 19/4/939 Çarşamba 
saat 15 de lstantulda B. Postahane binası alt katta Müfettişlik odasında 
toplanacak Alım Satım Kom.syonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 1144! 
lira 13 kuruş muvak\at teminat 85 lira 81 kuruştur. 

Taıplcrin olbaptaki keşif, şartname ve saire evrakını görmek ve 

muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkı'lr \ 
Müdürlük İdari kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 

1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu 

vesikalara ıstinaden İstanbul vi!Ay etinden, eksiltınt! tarihinden 8 gün 

evvel müracaatla alınacak ehliyet ve 939 yılına aid ticaret odası ve-
sikası ve muvakkat teminat makbuzu ile komisyona müracaatları. c217h 

Neden 
Aspirin '? 

Çünkü ASPiRiN seneler·, 
denberi her türlü soğukal• 

gınlıklarına ve ağrılara kar~ 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

lsbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için 

sına dikkat ediniz. 

lütfen marka-



---~-
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Müthiş ıztırablardan sonra bu kadar derin 
sükun ve rahat ancak 

kullanmakla kazanılabilir. 

Diş, Bat. Mafsal, Romatizma, Sinir ve Adale ağrıları da dahil olmak 
üzere bütün ıztırablan derhal geçirmekle harareti düşürür. Nezle, Grip 
ve Bro~itl izale etmekle· haklı bir şöhret kazanmıştır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit 
ve Benzeri vardır. GRİPİN yeri.ne başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. -lstanbul Vilayeti Veteriner Müdürlüğünden 
Şarbon hastalığı mücadelesi için yapılacak serom ve aşı ihzarında 

kullanılmak üzere 78 kalem ecza, alat ve edevat açık eksiltmeye konul
muş ise el<! bazı maddelerin piyasada mevcudü bulunmaması yüzünden 
gününde ihalesi yapılamamış ve yeniden tanzim edilen şartnamede bir 
Jralem tenzili ile 77 kaleme 3873 lira fiat tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 24/4/939 pazart.esi günü saat 15 de veteriner dairesinde 
~eşekkül eden komisyonda yapılacaktır. Buna alt şartnameyi görmek 
ütiyenler her gün müdlriyete müracaat edebilirler. Eksiltmeye gire
ceklerin tayin edilen tün ve saatten evvel 290 lira 50 kuruşluk banka 
ımektup veya nakdi teınlnatlannı vi!Ayet muhaaebe Müdürlüğüne ya-
tırmaları illn olunur. (2316) 

Tane Klll'U§ 

Samsun 25 (Madeni Kutu) 45 
Samsun 20 30 
Saf on 20 35 
Çeşit 100 145 

ADEMİ İKTiDAR ' •o ·C ,•' 

ve bel gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
biatleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobl.,) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emnivet Sandığı Direktörlüğünd 
Ölü Bayan Hatice Saadetin 11630 hesab No. sile Sandığımı 

dığı (5400) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde 

vermediğinden 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 

desine göre satılması icab eden Boğaziçi, Kandilli mahallesi es 

dilli yeni Göksu caddesı eski 8. il. 11 yeni 23. 20. 11 Nlo. lı 

dağ mahallini mü~temil bir bab ma aahır ve bahçe sahilhane 
·tım mahallerinin tamamı ile derununa cari yarım masura m 

sekizrle yedi hissesi (Abud efendi yalısı namile maruf) bir b 

müddetle açık arttıı maya konmuştur. 

ZAYİ • Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
IZTIRAB •.. 

Tıb fakültesinden aldığım 7750 Sonra istiyen (1490) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan 
numaralı hüviyet cüzdanımı kay- ŞAYANI IIAYRET 'l'EDA"\ıİ teminat mektubu da kabul oluur. Birikmiş bütün vergilerle 
bettim. Hükmü yoktur. • ~elimeler, bu:ıu ıfa:leden acizdir. Bay resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellilliye rüsumu 

Doktor Nizameddin M. A. zevcesinin ne yaptığını bilmiyo- aittir. Arttırma şartnamesi 6/4/939 tarihinden itibaren tetkik 
' Fatih sulh birinci hukuk hakim- rum, diye anlatıyor. istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulunduru 
Yakılarınız olmadan- sırt a..._ısından liğinden: os• Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib d 

İ son derece ıztırab çekiyordu. Nihayet 
stanbul Vakıflar Başmüdürlü - da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 

ağrıyan yere bir ALLCOCK yakısını 
ğünün ikametgahı meçhul Niyazi HOllATl.ZllA I k · d y - 1 çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi ögr" enmiş ad ve itibar ZAİL OLUR il oy u. aptıgı an tesiri ve temin ettiği 
aleyhiRe açtığı alacak davasının şayanı hayret tedaviyl sözle ifade et- Birinci arttırma 23/5/939 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğl 
muayyen bulunduğu 15/3/939 ta- mek gayri kabildir. in Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mu~akk 
rihli celsede hazır bulunması için N d ğ kl d b ı · · e en a rısının acı ı ar e erıne, veya sıyatik ve iltihabı asabın yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması ic 
müddeialeyhe ilanen tebligat icra 11ancılarına taha111mül etmeli. Hemen bir dikenli ALLCOCK yakı-
kılındı'" halde gelmemiş oldu""·n- 1 b gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç 

.,. 11~• si e u · ıztırablara nihayet veriniz. Bu yakı bütün ağrıları defeder. 
dan müddei vekilinin talebile gı- D ı·kı· ALLCOCK k , ması şarttır. Aksi takdırde son arttıranın taahhüdü baki kalmak e ı ı ya ısı, ;l•nın cereyanını tahrik, ağrıyan mai-
yaben muhakeme icrasına ve ve- sailarda kanın terekkümünü men ve sükun temin eder. 9/6/939 tarihine müsadif Cuma günü ayni mahalde ve ayni saa 
kili mumaileyh tarafından müb- DELİKLİ ALLCOCK y AKISI. Fiatı 27 1/2 kuruştur. arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok ar 
rez senetteki imzasının inkarı ha- immmmmmÜİİmmmmiiiimmİİİİim2za::iiiiiiiimİİİ;;;i~ ı üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan al 
!inde istiktap ve tatbikat icrasına !ar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz v 

karar verilmiştir. İnkar ve itiraz · i ş T E ' rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
etmediği ve muhakemenin muay- müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret 
yen bulunduğu 8/5/93& saat 10 da 

B T l
·y a n t ı· n larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olm 

mahkemeye gelmediği takdirde 
satış bedelinin payl~masından hariç kalırlar. Daha fazla maltı 

vakıayı kabul etmiş addile aley-
hine hüküm verileceği tebliğ ma- p v mak istiyenlerin 938/948 dosya nu marasile Sandığımız Huku 
kamına kaim olmak üzere ııan o-

1 

Servisine müracaat etmeleri lüzumu iian olunur. 

Junur. 939/16 * * 
ZAYİ ile alıştırılmış bir D f K K A T 

Üç aylık tekaüd maaşımı almak Saç Tuvaleti . 1 Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek 

için kullandığım mühürümü zayi !-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mek istiyenlere muhamıninleriınizin koymuş olduğu kıymetin 
ettim. Badema maaşımı kendi im- tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
zamla alacağımdan eski mühürü- Beledı·ye Sular 1·daresı·nden suretile kolaylık göstermektedir. (2311) 
mün hükmü olamıyacağıru ilan 

ederim. Açık Arttırma İle Ot Satışı tıam. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lsta 
Adres: Beyazıd Tavşantaşı ma- S t 1 K ' d 

hailesi yeni devir sokak No. 4 de 
İdaremizin Bakırköyünde Çörekçi çayırı nami!e maruf arazisi da- a ına ma Omısyonun an: 

Kırşehir tapu müdürlüğünden mü- bilinde mevcut biçilmemiş otlar açık arttırma ile satılacaktır. 1- İki sayılı motöre yaptırılacak tentelerin 8/4/939 Cumart 
tekaid Aziz Şeşen. 1- Satış şartnamesi idaremiz levazm servisinden parasız olarak nü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

Sııhibi ııe nefTiyaıı idare eden alınabilir. 2-- Tasınlanmış tutarı 240 lira ve ilk teminatı 18 liradır .Şart 
B"f muharri.-i 2 -Muvakkat teminat yirmi beş liradır. komisyondadır. Görülebilir. 

ETEM İZZET BENİCE 3-Açık arttırma 14 Nisan 939 cuma günü saat 14 de arazi. dahilinde 3-.İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk temlnat makbıµJ.arile 
Son Telcraf Matba... yapılacaktır. (2162) eıki İthalAt Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. c 
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