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Memleketimiz Büyük Millet Mecfisinln "'ı 
7enl seçiminhı başında l'ÖZ kamaşbneı blr 
vazlYette bulunuyor: Türk J\olllleti beynel
milel siyasetin yarın için beklenmedik ha
diseler haztrlaması lhtlmali karşısında. her 
türlü n:Uakıan masun ve müteneffir bir 

halde, kendine cüvenir vaı.Jyettedir. 
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ikinci Müntehiblerin Seçilmelerine Başland& 
Bu Münasebetle Bütün Memlekette ve Şehrimizde Parlak 
Tezahürat Yapılıyor, Halk Reylerini Sevinçle Kullanıyor 

Bu sabah bll§byan seçim esnasında bir sandık başın da ilk rey atılıyor 

Rey Verenler Arasında Gene 
' 

Kadııılarla Gayr.imüslimler 

' 

~---·----------------------------------------------, 
Hitler Çe eri Almanya'nın 

Himayesine Aldı! 
Prag' da Bir Faşist Hükumet Kuruluyor 

~~~~~~~--------.~~~~~~-

Alman Askerleri Bu Sabah Altıda 
Çek Arazisine Girdiler 

B 
erlin 15 (A.A.)- Bitler, Hacha, Von Ribbentrop ve Şval • 
kovski, son orta Avrupa hiidi;eleri hakkında açıkça görüş· 
tükten sonra bu sabah saat 3,55 de bir itiliıf imza etmişlerdir. 

Neşredilen bir tebliğde iki tarafın orta. Avrupada nizam ve 
sulhun hüküm sürmesi arzusunu izhu ettikleri kaydedilmektedir. 

Hacha, sulhun taınamile teessüs etmesi için Çek'lerin ve mem
leketlerinin akıbetini tam bir cnın.iyctle Ditler'in ellerine tevdi 

ettiğini beyan etmiştir. 
Hitelr bunu kabul etmiş ve Çek milletini Almanya'nın hiına· 

' yesi altına abnağa karar verdiğini söylemiştir. 
Bitler, Çek'lerin kendi husmiyetlerine göre muhtar bir şekilde 

inkişaflıırıru temin etmek arzusundadır. 

Prag 15 (A.A.) - Çekoslovakya Başvekili Berim, Hitler'in 
Hacha'ya Almanya'nın huzur ve emniyeti için Bohemya ve Morav
ya 'nın işgali lazım geldiğini söylediğini Çek hükfunctine bildirmi§· 
tir. Alman kıt'aları bu sabah saat 6 da Çek topraklanna girecek
lerdir. 

Beran, hiçbir münakaşa cereyan etmediğini, Hacha'nur- Alman
ya'uın bir -emri• karş1Smda kaldığını ve Çek milletine hitaben bir 
beyanname tanzim ederek Çek milletinin mukadderatını Hitelr'in 
ellerine tevdi ettiğini bildirmek mecburyetinde kaldığını söylemiştir. 

Nazırlar meclisi, her türlü mukavemetin imkansız olduğunu 
görerek Reisicumhur Hacha'nın beyannamesini ittifakla tasvib 
etmiştir. 

Çeko Slovakya'yı Prag, Tayy_arelerden Paraşütle Atl~y~n Alman Bu o u"" n Macar 
• Askerlerı Tarafından İşgal Edıldı. Çek 

BilhassaN azarıdikkati Celbediyor i Ş O a 1 Etmek r 
z~~~tı~ri:in üniformaları Sök·~·~~or. !' _V_e_L_e_h_H_U_d_U_f_la_r_I 

M 
emleketin her tarafında ol
duğu gibi şehrimizde de, i· 
kinci müntehib seçi.mine bu 

ıabah saat dokuzdan itibaren baş. 
landı. Sandıkların bulunacakları 
yerler bu sabah erkenden bayrak
lar la süslenmiş. halılarla örtül -
müştü. Belediye dalıni encümeni 
tarafından seçilı;ıı memurlar san
dıkların başında yer almış, halk 
yavaş yav!lj sandıkların etrafında 
toplanmağa başlamıştı. Belediye 
daire encümeni azasından Tevfik, 
Hakkı Emin, Avni Yağız, Asım, 
Hayri, Selamı Sedes, Refik Ah
med birer sandık başında dUl' -
maktadır. 

Saat tam dokuz olduğu zaman 
sandıkların başınsia birikenlerin ı 
sayısı artmış, sandık memurları a
rasında bir haTeket başlamıştı. Sa
atlerine bakan memurlar V\lktin 
gelmiş olduğunu anlıyarak san " 
~ıkların kapaklarını açmışlar, içi-
in boş olduğunu halka göstermiş
erdir. Bundan sonra sandıklar 

apanmış, reylerin atılmasına baş
anmıştır. Sandığa rey atanlar a

t asında Vali muavini Hüdai, Be
lediye reis muavinleri. şehrimiz
de bulunan birçok saylavlar, şehir 
meclisi azaları, genç ihtiyar bin
lerce kişi bulunmakta idi. Sandık 

(Devamı 6 ıncı sablf~d.,) 

Haftada 
Bir 

Üç Dünya 
Görüşü 

\'azan: Hilmi Ziya tlLKEN 
Yarınki sayunızda 6 ıncı 

sahifede bu kıymeUi yazıyı 
okuyunuz. 

Sandığın boş olduğu halka gösteriliyor 

Seçim yerlerinde halk reylerini kullanıyor 

Kardeş İı anın Mes'ud 
Bir Y ıldönümü 

Bugün Iranda ve 
Tezahüratla 

Her Yerde Büyük 
KutluJanıyor 

(Yazısı 6 ıncı oahifede) 

Zaruri imiş 
Berlin 15 (AA)- Motörlü Al

man kıt'aları, İglau, Qlmutz, Brno, 
Pilsen Alman •adacıkları. isti -
kametinde ilerlemeğe hazırlan • 
maktadırlar. 

Bitler - Hacha görüşmeleri do
layısile hududu geçme emri, şim
diki halde tehir edilmiştir. 
Budapeşte 15 (A.A.)- Çek hü

kUmetine verilen Macar ültima
tomunun müddeti bu sabah saat 
a te bitmektedir' 

Bu ültimatoma dün akşam hiç 
bir cevab gelmentişti. Yarı res
mi mahfellerde zannedildiğine 
göre bu cevabın şekli Bohemya i
le Karpatlaraltı ~aynasının 
mukadderatını tayin edec.ek olan 
Hitler - Hacha görüşmelerinin ne-

KISACA 

İneğin Boynuzları 
Ve .. Dünya! 

1 

Fr.ansada nakliye vagonundan 
kaçan bir inek iki trenin dev • 
rilnıesine, 30 kişinin ölmesine, 8 
kişin.in yaralanmasına sebeb ol
muş. 

Hurafeler arasında: 
- Dünya ineğin boynuzu üze. 

rinde duruyor! 

Diye bir liıf vardır. Bir ineğin 
kızması 30 kişiyi öldürür, 8 kişiyi 
yaralar, iki treni devirirse bütün 
inekler birle§ince galiba dünyayı 

da devirecekler.. diye insanda 
mahud hurafeye inanış yolunda 

bir tecessüs sevki uyandırıyor. 

Fakat, sıra ineklere gelmeden 
gözlerimizin önünde öyle tepi • 
şen katırlar var ki, asıl dünyayı 

onlar devireccğe 

benziyorlar! 
ve batıracağa 

•• 

., 

' 

Bugün Çek arazisini işgale başlıyan Alman süvarileri 

ticesine göre taayyün edecektir. ı takbel rejimi hakkında dolaşan ı 
Berlin 15 (A.A.)- Prag'ın müs- şayialara göre Almanya, General 

Birleşiyor! 
' Gajda'nın faşist grupu tarafından 

idare edilecek olan bir hükume • 
tin kurulmasını tasvib edecek -
tir. 

Prag 15 (A.A.)- Dünkü hadi
seler ve bilhassa Bohemyanın as
keri işgal altına alınacağı hak -
kındaki şayialar, halk arasında 

derin bir heyecan uyandırmıştır. 

Saint Wencelas meydanında 

10,000 kişinin iştirak ettiği büyük 
bir nümayişte, halk •Yaşasın Ge
neral Gazda, General Gajda'yı 

Başvekil olarak istiyoruz• diye 
bağırmıştır. 

clienlayn• ci Almanlardan bir 
kısmı da bu nümayişlere iştirak 
etmişlerdir. 

(Devamı 8 mcı sahifede) 

1 • Bulgar 
Hakkıh~zur PJ!eselt:s! Başvekili 

1 Belediyenin Pürüzlü işleri 

veHarbıyede kıArsa ışı G f 
Alınan Paralar Verenlerden Geri e ıyor 
Alınacak ve 1 akibat Yapılacak 

B elediyede tetkiklerde bulu
altı müfettiş faaliyetine de

vam etmektedir. Dahiliye 
Vekaleti müfettişlerden şimdiıye 

kadar yaptıkları işler hakkında 

izahat istemişlerdir, Müfettişler 

Dahiliye Vekaletine vermiş olduk
ları cevabda teftişler esnası;ıda 

çok esaslı noktalara temas ettik " 
!erini bu yüzden teftişlerin uza -
yacağıın bildirmişlerdir. 

Belediye tarafından evvelce ak
dedilen mukavele ve taahhüdna
melerden bir çoğunun mevzuatı 

kanuniyeye aykırı olduğu görül -
müş, müfettişler tarafından tet
kikine geçilmiştir. Müfettişler mu
kavele ve taahhüdname işinde o 
zamanki valinin ne de"ece alakalı 
bulunduğunu araştıracaklardır. 

Eski vali tarafından usulsüz o· 
!arak alındığını haber verdiğimiz 
ve müfettşiler tarafından tetkik 
edildiğini bildirdiğimiz altı bin li
ra hakkı huzur meselesi enteresan 
bir safhaya girmiştir . 

Bir kıırarla Ankara valisinin 
(Devamı 1 mcı ıahlfede) 

• 

Köseivanof Bugün 
Onbeşte Sofya'dan 

Ayrıldı 

Başvekil ve 
Refakatindeki Zevat 
Yarın Sabah Onda 

Şehrim ize Gelecekleı 

B 
ulgar ~vek.l!i Köse 
İvanof ve maiyeti bu
gün &aat on beşde Sof. 

yadan memleketimize müt·
veceihen hareket edecektir. 

(Devum 1 uıeı ııııhlfel.ı) 
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İSTANBULUN EÔLENCE -YERLERİ AZ DEÔİL Mi?. 

B 
izım zavallı İstanbulun bir 
çok eksiklikleri arasında, 

eğlence eksiği de var • 
dır. Eğlenecek yer var mıdır? 

Hoş, eğlenmek için, çoğumuzda 

para da yok ya .. Neyse, inşallah 
müstakbel İstanbulda her nevi eğ· 
lence müessesesi olur. 

Sinemaları da bır tarafa bırakın. 
Gelelim tiyatrolara .. Halk Opere
ti var, Şehir tiyatrosu var. Halk 
Opereti bugüne kadar çok çalıştı. 
Fakat, artist, eleman eksiği vardı. 
Çok şükfu:, bu akşam Halk ope
reti biraz daha canlanıyor. Çün
kü, meşhur Yunanlı artist Zozo 

Dalmas da oynamağa başlıyor. Bu 
kadını bütün İstanbul sever. Ben 

de severim. Bu satırları Hali< O
peretine reklam olsun dıye yaz

dığımı sanmayın .. Operetle hiçbir 

alış verişim yok .. Sırf, Zozoyu sah· 
nede seyredebilmek vesilesini bul· 

duğum için sevincimden yazıyo • 
rum. 

BAKİ KALAN BU 

KUBBE DE BİR HOŞ .. -

dum.. Kırk yıl evvelki İstanbulla 
bugünkü İstanbul arasında pek 
büyük bir fark olmadığını görü
yorum. Acaba, bundan kırk sene 
sonra da gazeteler, ayni şeyleri mi 
yazacaklar, dersiniz?. 

HERKESİN GÖNLÜNE 

GÖRE VERSİN 

Günün mevzuu, meselesi meb
us intihabıdır. Bugün müntehibl 

san! intihabı başladı. Meb'us ol
mak için müracaat edenlerin sa
yısını da binlerle ifade ediyorlar. 

Çoğu gitti, azı kaldı. Haydı ha • 
yırlısı .. Allah herkesin gönlüne 
göre versin .. 

MADAM ATİNANIN 

MUIIAKE!\IBSİ MÜNASEBETİLE 

Randevucu ?l'adam Atinanın 
muhakemesini gazetelerde dün o
kurken, ne yalan söyliyeyim, ken

di kendime utandım. Bir sabah 
gazetesi neler yazmıyordu ki .. Pe-1 
ki amma, bir tandevucunun mu
hakemesi gizli olmaz mı? Halbu
ki celsede şahidlerin neler anlat
tıkları birer birer yazılmıştL Bu 
ne biçim ~tir anlıyamadım.. 

ACABA KİM 

HABER VERDİ!. 

Küçük 
Gemiler 
Yapılıyor 

Şirketihayriye Haliç 
Tezgahlarını Tevsia 

Karar Verdi 
Şirketihayriye idaresi son sene

lerde ihtiyacı olan vapurları ken· 
di tezgahlarında yaptırmış, haric
den gemi getirmeğe lüzum hasıl 
olmamıştır. Şirket bundan sonra 
66, 71 numaralı gemiler gibi bü
yük gemiler yapmıyacak, tezgah
larda münhasıran 75, 76 numaralı 
gemiler büyüklüğünde gemi ya • 
pılacaktır. 

Bu suretle küçk gemilerle fazla 
sür'at elde edilecek, iskeleler ara· 
sında sık sık vapurlar işletile • 
cektir. 

Şirket, Halicdeki tezgahlarını 

tevsi etmeğe karar vermiştir. Bu
rada ihtiyacı olan herkese deniz 
motörleri, kikler ve sair deniz va· 
sıtaları yapılacaktır. 

Türk 
Kuşunda 

p o L s • 
1 

Bilezik Hırsızının! Asya Vapuru 
Muhakemesi Nasıl Battı ? 

Pazar Olduğu için Tren 
{:Ok Kalabalık imiş 

B 
undan bir müddet evvel, 
Maryanti isminde genç bir 
kızın bileğindeki 28 lira 

kıymetinde altın l;ileziğini çal • 
maktan suçlu meşhur ve maruf 
yankesicilerden Hıhzının muha· 
kemesine dün asliye birinci ceza· 
da başlandı. 

Mahkemede şahid sıfatile din -
!enen Maryanti hadiseyi şöyle an
lattı: 

Vapur Tedricen Batmaya 
Başlamış 

G 
eçen sene, Paşabahçe ko • 
yunda bulunan Asya vapu
runa gizlice girerek, maki· 

ne ve diğer bazı mühim aksamını 
söküp çıkarmak suretile, geminin 
batmasına seLeb olan Hasan, Şev
ket, Ali ve Nurinin muhakeme • 
sine dün de Ağırcezada devam e
dildi. 

Dünkü duruşmada dinlenen şa

hidlerden R>za, şu ifadeyi verdi: 

Halka 
Ucuz 

Radyolar 
Makineler Köylere 
Kadar Sokulacak 

Hali< için sipariş edilecek rad

yolardan şimdilik seksen bin ka
dar getirilecektir. Fiatları 25 • 30 
lira arasında bulunacak bu rad· 

yoların çok rağbet göreceği tah· 
mın edilmektedir. 

Radyo aboneleri gittikçe art • 
maktadır. Yekünun elli bini geç· 
tiği söylenmektedir. Yeni rad -

yoiarla bu miktarın iki yüz bine 
yaklaşacağı bildıriimektedir. Ruh
satiyesiz radyo makineler.ini sat· 
mak imkansız olduğu için kaçak 

makinelerin elden ele devredil
mesinin de tamamile önüne ge • 
çilmiş bulunulmaktadır. 

Yeni radyolar bilhassa en hüc
ra köylere kadar sokulacaktır. __ ,,._ 

Maraagozların ı~ir.ci Müracaatı 

Çekler, Slovaklar ve 
Almanya 

Yazan: Ahmed Şükrü ES lEB 

Münib anlaşmasile neticelenen 
krizden sonra Almanla~. Polonya 
War ve Bacarlar Çekoslovakya • 
dan ayrılmış olmakla beraber, bu 
memleketin dertleri halledilmiş 
değildir. Çekoslovakya İslav ırkı· 
nın bir~ok kollarından ikisini teş· 
kil eden Çek ve İslovaklardan te
rekküp etmektedir. O,·ta Avrupa 
Avusturya İmparatorluğunun ha· 
kimiyeti altında iken, her iki mil· 
!et de bu imparatorluğa tiıbi idi. 
Macaristan, 1867 senesinde Avus· 
turyadan muhtariyetini elde et· 
tiği zaman, İslovakya ve bunun 

şarkında gene başka bir İslav kolu 
ile meskün olan Rütenya, Maca • 
ristan'a intikal etmişti. Çarlık 
Rusyası bilhassa on dokuzuncu as· 
rın ikinci nısfından sonra nal • 
kanlar ve orta Avrup•'dakı İsıav· 
!arın kurtuluşunu harid ı;nlitık~
sının esaslı bir umdesi olarak ka· 
bul ettiği için Rusya'nın bu teşeb
büsüne mani olmak noktasında 
Avusturyalılar ve Macarlar bir· 
leşmişlerdi. 

Etrüsk vapurunun ne gibi ta -
dilata uğradıktan sonra sefere 
başlı7abileceği tetkik olunuyor. 

Gazetelerin yazdığına göre, bu va
purun üst güvertesi kalkacakm1'-· 
Bu havadisi duyunca, üzüldüm, 
doğrusu.. Çünkü, zaten talihsiz 

Etrüskün yegane gösterişli tarafı 
güvertesi idı. Güverteyi kaldı • 
rınca, göze çarpan bir beyaz bu • 

yası baki kalacak.. Baki kalan hır 
kubbe de bir hoş sada imiş .. 

Şimdi bir de arazi, arsa, bostan ç ı 1 
meselesi çıktL Nişantaşında Vali 1 a ışına ar 
konağı önünden başlayıp Dolma
bahçeye kadar uzanan geniş saha

nın bir zengin adam tarafından 
nasıl satın alındığını bir gazete 
yazıyor. Bu adam akıllı davran
mış.. Hepsini almamış. İnşaata 
müsaade edilen yeri satın alınış .. 
O gazeterun demesi şu ki: Bu zat, 
inşaata müsaade edilen yerin pla

nını nasıl ve nereden öğrendi?. 

Kocaman da bir serlevha koy -
muş: cKim haber verdi?.• 

•- O gün babamla ve annemle 
beraber, Bakırköyüne gitmek Ü· 

zere, Yenikapıda trene bindik. Pa· 
zar olduğu için, tren fevkalade 
kalabalık idi. Bulunduğumuz kom
partımanda boş yer bulamadığı • 
mız için ayakda kalmıştık. Bir a
ra, iki tarafımda bulunan; bıri sa
rışın, diğeri esmer, iki şahsın be
ni bir sağa bir sola ittiklerini his- , 
settm. Her ne kadar onların bu 
hareketlernden huylandım ise de.ı 

yankesici olduklarını anlıyama • 
dım .. Bakırköyünde, trenden İn· 

diğimiz zaman, babamın ihtarı Ü· 

zerine koluma l;aktırıı. Bir de ne 
göreyim! Bileziğimin yerinde yel
ler esiyor!.. 

- Gümrük idaresi Asya vapu· 
rundan bazı eşyanın çalındığıru 

haber alınış. Vak'a günü saat 16 
sularında, Bey koz istikametinden 
Paşabahçeye doğru bir sandalın 
gelmekte olduğunu gördük. San
dal, sahile yaklaşınca, içinde san
dalcı Nuri ile, biliıhare adının 
Hasan olduğunu öğrendiğimiz bir 
zat vardı. Ayni gün, saat 19 da 
gümrük memurları, Nurinin As
ya vapurundan Hasanı sandalına 
alırken görmüşler. Nurinin san • 
dalı iinde, kiığ•da sarılmış, gemi -
nin kaptan dairesinin pusulası da 
varmış. 

Dünkü nüshamızda ağaç sana
yiile meşgul olanların maktu mu
amele vergisi iş matrahlarını tak· 
dir eden komisyonun 938 senesine 
nazaran bu sene için daha fazla iş 

matrahları takdir ettiğinden ba
hisle marangozların şikayette bu· 

lunduklarını yazmıştık. Bu şika· 
yetleri müzakere için bir toplantı 

yapan Marangozlar Cemiyeti ida
re heyetinin kararile, Cemiyet Ka

tibi Umumisi Fuat Tezer, dün 

Defterdarlığa giderek Defterdar 
Şevketle bu hususta gôrüşmüş ve 

vaziy~ti izah etmiştir. Yakında 

marangozların şikayetleri ve nok· 

tai nazarları Ankaraya da bildi -

rilecek ve takdir komisyonu iş 
matrahları Cemiyet namına An • 
karaya gönderilecektir. Yakında 

marangozların bu husustaki şikA
yetlerinin bertaraf edileceği u • 

Büyük harp Avusturya ve Ma· 
caristan İmparatorluğunu dağıttı. 
Bu, gerek Avusturya'.va ve gerek 
Macaristan'a tiıbi olan İslavların 

kurtuluşu demekti. Bu islavlar 
birleşerek Çekoslova!<va devletini 
kurdular. Çeklerle İslvvaklar, ay· 
nı İslav ırkının iki kolu olmakla 

beraber. birçok noktalarda biribl· 
rinden ayrılıyorlardı. Fakat A -
vusturya, Macaristan İmparator • 
]uğuna karşı kurtuluş mücadele • 

!erinde Çekler ve İsiovaklar be· 
raber yürümüşlerdi. '!i'akat bir de
fa bu gayeye vardıktan sonra İs· 
lovaklar, mukadderatbrını büs· 
bütün Çeklere bağlamok isteme
diler. İki millet arası!ldaki müna· 

sebetleri tanzim etmek üzere har· 
bin sonunda Btisburg şehrinde bıf 
içtima akledildi. Ve orada büyük 
Çekoslovakya'nın taraftarı olan 
Mazarik, Çekler namına, İslovak· 
!ara otonomi vadeden bir iUiıf • 

name imzaladı. Bmaenaleyh Çe· 
koslovakya İslav ırkının muhtc • 
lif kollarını ve bu ırktan ayn olnn 
Macar'ları, Alman'ları ve Polon· 
ya'lıları bir araya toplıyan bir 
devlet hayatına başladı. Fakat ilk 

adımda merkeziyetçi ve Çek unsU" 
runun hakimiyetine dayanan ın ;Ji 
bir devlet mekanizma5ı kuruldu
ğundan iki zorlukla karşılaştı: 

KIRK YIL EVVEL 

İ'iTLNBUL NASILDit 

Bir akşam gazetesinde eski İs
tanbulu iyi tanıyan bir zat, •kırk 
yıl evvelki İstanbul• diye bir ta· 
kım tarihi yazılar yazıyor. Eskı 

İstanhulu tasvir ediyor. Bu yazı
lardan mühim bir kısmıru oku • 

Bir Avukat 
Öldü 

Şehrimiz avukatlarından Necib 
Abdull~h Kerman evvelsi gün 
Bandırmada feci bir tren kazasına 
kurban gitmiştir. 

Necib Abdullah bundan beş gün 
mukaddem bir dava takibi için 
Ayvalığa gitmi.;ıtl. Bu kaza dönüş
te başına gelmiştir. 

Necib Abdullah birkaç lisan bi
lirdi. Mesleğinde muvaffak ol -
muş, iyiliği sever, çok değerli bir 
ilim adamıydı. 

Arkada öksüz kalan iki çocuğu
na ve kendisini seven dostlarına 
geçmiş olsun deriz. 

---<>--

Gaziköprüsü 
• 
lnsaı:ıtı • 

Gazi köprüsünün inşası geçikti-
li için Belediye tarafından mü • 
teahhide bir tezkere gönderilmiş, 
bu tezkerede müteahhide köprü-

Ayol bunu bilmiyecek ne var?. 
Haritayı kim yaptıysa o haber 
vermiştir. Mahalle bekçisi haber 
vermez ya .. 

AHJ\IED RAUF 

1 
KOÇUK 

~H...;.;.A...;.B=E.;.;....R.:..=. L:.::E::.:..R...:.-
* Fransada bir inek yüzünden 

iki tren çarpışmış, on sekiz kişi 

ölmüş, otuz kişi yaralanmıştır. 

* Mezbaha pay mahalli tamir 

ve tecdid edilecektir. 

* Taksimle Harbiye arasın -

daki bulvarlarda yapılacak röfüj 

tesisatıru belediye arttırmağa 

koym~tur. 

* Asri mezarlık ve otobüs yol

suzluğu davalarından suçlu sanı

lanların muhakemelerine yarın 

Temyiz mahkemesi dördüncü ceza 

dairesinde devam olunacaktır. 

nün inşası yirmi ağustosa kadar 

bitirilmediği takdirde her geçen 

gün için l;eş yüz lira vermeğe 

mecbur tutulacağı bildirilmiştir. 

Belediye köprüdeki faaliyete hız 

verilmesini, amele miktarının üç 

misline iblağını istemiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
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Sadık! Emın ol ki, altmış yıldan· 
bcrı sihirbazlık yaptığım halde, 
böyle çelin ruhlu bir mahlüka ilk 
defa rastlıyorum. Fakat. onu ne 

yapıp yapacağlm .. Haccacın aya
ğına düşüreceğim. Bana biraz da· 
ha mühlet veriniz! Bu iş sıkıştır
makla, acele ile olmaz. Zaman is
ter, dedi. 

Sadık, sihirbazın önüne bir kese 
altın daha atarak çıkıp gitti. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Haccac hiddetinden ateş püs • 
kürüyordu. 

Muhteris vezirin g:ırib hususi
yetlerinden biri de, zaman zaman 
kendi benliğine hitab etmesi ken
di vicdanile konuşmasıydı. 

Haccac bu haberi alınca ayağa 
kalktı. 

- Şehir dışına da atlılar çık -
sın ve bu kahbeyl bulmadan dön
mesin. 
Dıye emir verdi. 
Ve bu sırada içinden gelen bir 

ses ona haykırıyordu: 

Türkkuşu Umum Müdürlüğü İs· 
tanbuldaki Türkkuşu faaliyetine 
ait bir proje meydana getirmiştir. 

Projeye göre spor sahalarında, li
selerin bahçelerinde birer planör 
bulundurarak talebelere Türkku· 
şu dersleri verilecektir. Fayziati 
bahçesinde, Fikir tepesinde, Hür
riyctiebediye tepesinde. Topkapı· 
da, Çukurbostanda, Üniversite 
meydanında bu maksatla planör
ler bulundurulacaktır. 

Yaz ay !arın da talebelerin Türk-
kuşuna ait malzemeden azami şe

kilde istifade edilmesi temin olu· 
nacaktır. 

Hatay' da 
Türk Parası 

Halayda Türk parası Halayın 
resmi parası olarak kabul edil • 
mıştir. Suriye parası üzerinden 
tediye edilmekte olan maaş, üc • 
ret, tahsisat, tazmınat ve bu ma· 
hi,yetteki bilcümle i:4 ihkakların 
aynen Türk parası olarak tedi
yesine devam olunacaktır. 

Türk parasının resmi para ola
rak kabulü Halayın her tarafında 
büyük sevinçle karşılanmıştır. 

Kabul Resmi 
Ankarada vazifedar olan ordu 

mensublarından qinbaşılarla re
fikaları, dün saat 17 de Çankaya· 
da.ki Cumhur Riyaseti köşkünde 
çaya davet olunmuşlardı. Davet
llier refikaalrile birlikte Reisi • 
cumhura ve Bayan İnönü'ye tak
dim edilmişlerdir. Resmi kabulü 
takib eden çay saat 19 a kadar de· 
vam etmiştir. 

Ertesi günü polisi de sabıkalılar 
defterini tetkik ederken, bileziği 

çalan yankesicilerden birinin res
mine tesadüf ettim. 

Birkaç gün sonra, tekrar kara
kola çağı·ıldım ve orada bana gös
terdikleri birkaç kişi arasında, o 
gün, trende, yanımda bulunan sa
rışın adamı tanıdım. Bu sabı!<3 -
lılar defterinde de fotoğrafını 

gördüğüm zattı.• 

3uçlu Hıfzının da sorguya çe
kilmesi iç'n duruşma bdşka bir 

güne bırakıldı. 

!---------- ------------~ 

KISA POLiS 1 
HABERLERi -* Büyükadada :Madende hah • 

çıv"" ı'unaeı.i sokaktan geç:,rken 
üzerine fenalık gelerek düıırr:üş 
biraz sonra da ölm~tür. 
Yapılan muayene neticesinde 

Pandeli kalb sektesinden öldüği; 
anlaşılmıştır. * Cibalide oturan Mustafa a
dında biri komşusu Ali ile kav
gaya tutuşmuş, Mustafa bıçağı 
ç"ı<.mek, Ali de Mustafanın elin
den almak isterken Mustafa ken
di bıçağilc elinden, araya giren 
Feride adında bir kadın da ko
lundan yaraalnmıştır. 

* Aksarayda oturan Ahmed 
karısı Fikriye, baldızı Hikmet ve 
kayıUnası Makbule dün ailevi 
bir mesele yüzünden kavgaya tu
tuşmuşlardır. Kavga lüyümüş, 

Ahmed karısı Fikriyeye bir to
kat atmış, Fikriye de ayağından 
çıkardığı iskarpin ile kocası Ah
medi yüzünden yaralanııştır. 

Sulular karakola getirildi. Ve 
derhal ifadeleri alınmağa baş -
landı. Fakat tam bu sırada Asya 
vapurunun batmakta olduğu ha
beri geldi. Bunun üzerine bir ko
miser, bir bekçi ve gümrük me
murlarından biri vak'a mahalline 
gittiler ve aradan çok zaman geç
meden de gemide yakaladıkları 

Ali ile Şevketi karakola gctırdi -
ler. Gerek Şevket ve gerekse Ali 
karakolda, Hüseynin suç ortağı 
olduklarını ve gimiden söktükleri 
aletleri, Çeşmemeydanında bir 
Ermeniye satmakta olduklarını 

söy liyerek, suçlarını itiraf etti -
!er.• 

Türkiye vapuru bekçilerinden 
Yusuf da dedi ki: 

•- Vak'a gününden iki ay ev
vel, Asya vapurunu bir tahlisiye 
Paşabahçe koyuna getirerek, l;ı

rakmıştı. cTürkiye• ile •Asya. va
purları arasında 30 - 40 metre ka
dar mesafe vardı. Aradan bir ay 
geçtikten sonra sonra, Asya vapu· 
runda Hasan görüldü. Bir gün 
kendisine, vapurda ne vazife gör
düğünü sorduğum zaman bana 
geminin bekçisi olduğunu söyledi. 

O gün öğleye kadar vapurda 
kimse yoktu. Vapura her halde 
öğleden sonra gelmiş olacaklar. 
Fakat ben onları gemiye girerler
ken görmedim. 

Bir aralık kulağıma Asya va -
purundan bir takım sesler gel • 
meğe başladı. Dikkat edince bun
ların çekiç takırtıları olduğunu 

anladım. Nihayet hava kararırken 
geminin bir tarafa meylettiğini 

gördüm. Ve güverteye çıkarak, 

Asya vapurunda bulunanlara ba
ğırmağa başladım: 

- Batıyorsunuz, batıyorsunuz!. 

Gemide kimsecikler görünmü -

mulmaktadır. 

yordu. Fakat biraz sonra bir ses 
duyuldu. 

•- Korkma telaş etme, Yusuf 
ağa batmayız. Şimdi nerede ise 
sandalımız gelecek, bizi kurtara· 
cak!» 

Bu ses Hüseynin sesi idi.• 
Nihayet Beykoz gümrük me -

muru Hüseyin de hadise hakkın· 
da şunları söyledi: 

•- ... saat dokuzdan itibaren 
vapur tedricen batmağa haşladı. 

Arkadaşlarımla beraber gemiye 
gittiğimizde, Ali ile Şevketi va

purım güvertesinde bulduk. A
raştırma neticesinde, birinci gü

vertede, suçluların gemiden sök
tükleri aletleri gördük. Bu aletler 

arasında, donkiy denilen boru da 
vardı. Gemi çok kısa bir zamanda 
battı. Bilahare öğrendim ki; bu 
boru geminin en mühim kısımla
rından biri imiş ve bu yerinden 
sökülünce gemi de sür'atle bat • 
mağa başlamış .. , 

Duruşma on bir nisana hıra • 
kıldı. 

M. HİCRET 

neden kovalıyorsun?. ı kahraman, bir kadının esiri ola • · ı · lı d yon ıçen erın sayısı çoğa yor u. kimseler yakalanıyor, ellişer sopa 
Haccac bu sesi boğmak istedi.. bilir mi? Afyon iptilası, afyon satışını da · · Öksürdü.. yıyıp ev !erine serbest bırakılı • 

Haccac. Fatmayı bulunca tek • çoğaltmıştı. Anadoludan ve BI • yordu. 
Tıkanırcasına öksürdü . rar zindana atmag· a ve bir daha zanstan gelen afyon tacır· lerı· bu S opa yiyenlerden birçoğunun 

Vücudü titremeğe, dizlerinin onun yüzünü görmemcğe ahdet • yüzden çok para kazanıyorlardı. birkaç gün sonra tekrar yakala • 
~ nıp ceza yerme getırı esi Hac -dermanı kesilmeğe, nefesi daral- mişti. Bu ış· i önlemeg"i Hnl'fe de şı"d· · · "lm 

mağa başladı. Haccac gençliğinde sevmi•ti.. detle arzu ediyordu. Mı·ııı· serve- ·· ·· • cacın gozune çarptı. 
- Demek beni sevmiyor ha?! Sevmesini bilen bir erkekti. Fa • tin harice rıkmaması temin edil- T hl"k b"" ·· , - e ı e uyuyor. Elli sopa 
Diye söylendi. kat, ülkeler fethetmere, harbler- mişken, şiı:mli de bir afyon iptila- kafi değil. Hapis cezası lazım .. 

Gözlerini kapıya dikerek düşün- den muzaffer olarak döıımeğe baş- sı çıkmış, Şamda yaşlı genç, bir Diyerek, Halifeden bir irade 
dü. Düşündü ... Sustu. layınca, kadın sevmenin, o kadına ta ün gibi herkes bu müthiş ibti • aldı: 

Bu buhran onu çok sarsmış .. Fa- yenilmek olduğuna innnmıştı. En laya tutularak evlerine uğramaz < Afyoıı içenlerin elli~er sopa ile 
kat, bereket versin ki cebellerde kuvvetli hasımlarına bile yenil • olmuştu . Şehir köşelerinde çek • ııslaıımadıkları görü.ldii. Bııgf.in • 
esen soğuk rüzgarlar gibi çabuk miyen böyle bir adamın Fatmaya meğe mahsus birçok gizli kahve- den itibaren yakalanacak olan a/
gelip geçmişti. veya herhangi bir güzel kadına ye- haneler açılmız, ve memleketin yoııke§ler bir ay hapis cezasına 

Haccac biraz sonra kendine gel- nilmesiııe imkan mı vardı? zengini, fakiri buralara koşınağa mahkum olacaktır!• 
diği zaman gülmeğe başladı. * başlamıştı. Cezalar gün geçtikçe şiddetle • 

1 - İslav olmıyan Alman ve 
Macar'larla müstakil Polonya'ya 
komşu olan Polonya'lıların Çekos• 
lovakya'dan büsbütün ayrılma -
!arı cereyanı. 

2 - İslovak'lar ve Rütcn'lcr a· 
rasındak! otonomi cereyanı . 

Birinci zorluk Münih'ten sonra 
Çekoslovakya'nın parçalanmasile 
tasfiye edilmiştir. İkinci zorluğ~ 
gelince; Çek'ler, diğer iki ırk kar· 
deşlerine, İslovak'larb Rüten'Iere, 

otonomi vermek suretile bu rne· 
seleyi de halletmiye çalışmışlar • 
dır. Çekoslovakya'nın 25.fında ve 
dağılmasında şarka do~::u geniş • 

!emek fırsatını gören AlmanY•• 
İslovak'ları ve Rüten'leri tutmıY9 

başlamıştır. Eğer kuvvetli Almııft" 
ya bu iki İslfıv millet;ni tutmaıı1ıf 
olsaydı. Rütenya ve belki de lslO" 
vakya, harbden evvelki gibi, M:a· 
caristan'a ilhak edil~cekti. Al • 

manya'dan bu yardımı gören bir 
zümre İslovaklar, bundan sonra• 
Berlin'e bakmıya ve Prag'ı ınrnal 
etmiye başlamışlardır. Romanya'• 
nın ve Ukranya'nın zengin ser • 
vetlerine doğru uzanan bir kori • 
dar vaziyetindedir. Binaenaleyb 
Almanya, Çekler'den ve Macar' • 
!ardan ziyade İslovak'alara ehertl" 
miyet vermektedir. ______ __... 

- İçimden kopup g~len bu hissi HACCAC, AFYON İÇENLERİN Halife bu ibtilanın içtimai bir niyordu. Bu arada sakallı adamlar· 
SAKALLARINI KESTİRİYOR tehl"k ld • h k d d k boğacağım. Ben ne Fatmayı ne de ı e o ugunu er esten Önen an a ya atanıp gelenlerin sa • İ 

onun gibi herhangi bir kadını sev· O günlerde Şamda Haccacın ye- görmüştü. Haccac ise, ayni za - yısı artıyordu. Demek ki, tehlike ki Arkadaş 
ni bir yasağı ilan edilmişti: manda bu meselenin dü~man ta- 1 yalııız gençler arasında kalma • 

medim .. Sevemem. Kadım sevmek - İki arkadaş yolda ırtdlJ'orıa.....,... 
• cAfyon içenler, yakalanırsa, sa· rafından müslümanlar ıç· in kurul- · mış. yaşlı başlı ve sakallı kı"mse· sır•·ı 

onun peşinde gitmek, acizden baş- Q scrmuş: sakalsız olanlar elli sopa yiyecek, muş ve hazırbnmış bir tuzak ol.- ler nrasına da yayılmış ve büyii- - Evli misin!. 
ka bir şey midir? Benim gibi, kral· sakallıların elli sopa ile beraber, duğuna man.cli. İlkönce • tesirlni mü§tü. - Ham ..• Neden sordun!. 

Fakat, o günden soma da ara
dan bir hafta geçtiği ha1de, Fat
ma hail meydanda yoktu. •- Seni sevmiyen bir kadıııı 

!arın tahtlarını yere vuran bir sakalları da kesilecek'• 1 k · in yuk - Ben de evli deflllm de onda~-an ama ıç • ardaki cezayı (!.•c•-... TU} tl .. ~ .. 
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L-SON 'fELGaAI'- ıs JIA&T ım 

Ş=--e_hi r_lh_ti_ya~ l &R 
Celepler Şehre Daha Maarif şurası içi~ 

F 1 H a n S 
on zamanlarda, eenebı ve 

a z a a y v. t=:e~e :u~~eb~::~~ 
Getl·remez mı? veren muallimler ~e milt~addid 

toplantılar yaptılar. Maarif Şd-

1 ktl sa d VekaA lefi Bu ::.:~::z::;e;~:::e~~a~0: 
Iann asıl bugun ıçın magdur kal-

ı I • mış kısmı, başka bir resmi vazi-

Husu SU nce ıyor fesi .olnııy•n,. yani istikbalini ga-
rantı etmemış bulunanlardır. 

t fiyatları Karadeniz ve Ege 
denizinde baş gösteren fır

tınalar yüzünden yeniden 
bıt mikta. yükselmiştir. Şehre ka
saplık hayvan sevkiyatı celepler 
taı afından yapılmaktadır. Ancak 
bir hafatlık ihtiyaca tekabül ede
cek miktarda kasaplık hayvan ge
tirmesini adet etmiş celeplere bir 
türlü fırtınalı havalarda sarfedil
nırk üzere fazla miktarda hay -
varı getirmeleri temin edıleme -
nıektedir. 

İktisat Vekaleti bu hususta tet
kikat yapmış, fırtınalı havalarda 
da İstanbulun etsiz kalmamasını 
temine çalışmıştır. İstanbul hal -
Jtının ucuz ve bol miktarda et yi
yebilmesi için denizlerde fırtına 

başlamaması lazımdır. Celepler 
İktisat Vekaletinin bu yoldaki tet-

kiklerine şu cevabı vermişlerdir: 
_ Şehre ancak bir haftalık ih

tiyaca tekabül edecek miktarda 

kasaplık hayvan getirilmesi mec
buridir. İstanbulun çayırı bulun

madığı için bir haftadan evvel ke
silmeden bekletilecek hayvanlar 
sermayesini yemektedir. Bir haf

tadan daha fazla kesılmeden eli
mizde kalan kasaplık hayvandan 
kar etmek imkansızdır .. 

Bu sefer İktisat Vekiıleti şeh -
rin kasaplık hayvan ihtiyacını 

karadan temin etmiye çalışmış, 

tren ücretlerinde mühim miktar
da tenzilat yapılması zarureti ha
sıl olduğu kanaatine varmıştır. 

Vekalet, İstanbula normal şekilde 
kasaplık hayvan sevkiyatı için ted 
bir aramaktadır. 

TIBBIYENIN KURULUŞU 

Dün Büyük Bir 
Merasim Yapıldı 
Gece de Taksimde Bir Balo Verildi 

. -::'Jl 

Yıllarca bu mekteblerde mu -
allimlik edegelmekte olan bu ho
calar şunu istiyorlar: 

1- Şimdiye kadar geçen müd

det hizmellerinin, yarın resmi bir 

vazife alınca, tckaüdlük müdde

tinden mnhsub edilmesi. 

2- Resmi bir vazife alınca, em· 

selleri gibi haremdeki de11ecele

rine yükseltilmeleri ve muallinı

liğe ;yeni başlamış addı<·dilmeme

Ieri 

Bu vaziyette olan muallimlerin 

yekünu yüzü bulmaz. Maarif Ve

kaletinin, bu haklı temennilerin 

tahakkuku için kanuni icabların 

teminine çalışacağından emin bu

lunuyoruz. 

Her gün istikbal endişesile muz

tarib olan bir eleman tam randı-

man veremez. 

BCKHAN CEVAD 

Şehir Kale Ve 
Duvarları Ne 

Olacak? 

1 fMAR HAREKETLERi ( 

Köyler de Planla 
imar Edilecek 

Yeni. Yol İnşaatında Köylü 
de Çalışacak 

Güzel köy Jerimizden biri 

Nahiye ve köyler arasında geniş 
mikyasta yol faaliyeti devam et -
mektedir. Vekalet, yol inşaatının 
programlı şekilde yapılmasını ve 
valilerin bu işlerle meşgul olma
sını alakadarlara bildi!rmiştir. 

Temizlik 
Amelesi 
Maaşları 

Mesleki Kurslar Açılıyor 
Şehrin temWiği ile esaslı su -

rette biı' mücadele açılmıştır. Mü 
cadeleye halkın da iştirakinin te
mini için icap eden tfdbirler alı

nacaktır. Havalar gıttikçe düzel

mekte olduğundan, halk tarafın
dan tanınan ve sevilen hatiplere 

meydanlarda, mühım yerlerde 
konferanslar verd;rilecektır. 

Dahilıye Vekaleti Maanf Ve -
ka.Ietine müracaat ederek, mck -

teplerde troizlık ışler , e daha zi
yade ehemmiyet ve,ılmesınl iste
miştir. Temizl:k miıcadlesıne mu

allim mkteplerındcn başlanacak
tır. Mual!ım mektepler ~de te -
mızliğe aıt oğütler muallimler ta

rafından dersler esnasında tale -
beye anlatılacak, mua.Jımlerın bu 
işle ne gibı mücadele yapacakhı
rı tebaruz ettırileccktir. 

Diğer taraftan Bcledıye de fa
aliyetini ziyadeleşt ecektır. Te -

mizlik ameleleri sokakları gayri 
muntazam şekı.lde temızlemekle, 

toz ve topraktan caddelerden geç

mek kabil olamamaktadır. Çöp -
çiller kışın çalışmakta \'e yazın iş
•~rinin başlarına gitmckted~ler. 

Temizlik amelesinin maaşları 

esaslı bir şekle bağlanacak, amele

nin çıkıp gitmesine meydan veril
miyecektir Temizlik amelelerinin 

mesleki bilgilerinı arttırmak için 
mesleki kurslar açılacak, her mın
takada ameleye şefleri tarafın -

dan günlük yapacağı işler anla -
tılacak ve ondan sonra çalışmıya 
başlanacaktır. 

H 
ükilmet, vilA~t ve kaza • 
ıurda bundan sonra yapı -
lacak her nevi inşaatın 

planlı bir surette yapılmasını is
temiş, alakadarlara bu hususta 
kat'i emirler verilmişti. Her vila
yet bütçes;nin kifayeti nisbetin -
de mütehassısları müstakbel i -
mar planını hazırlatmaktadır. An
kara ve İstanbulun imar planları 
tamamlanmış ve Ankaradaki in
şaat ta yeni imar planına göre ya
pılmışt:r. İstanbulun imar pliinı 
henüz tabtik mevkiine konmamış 
sa da inşaat Belediyeden müsaa- ı 
desiz yapılmamaktadır. 

Köylerimiz gayri muntazam -
dır. Evler, güneşin fatikamctine 
ve hava cereyanlarına uydurula
rak yapılmamıştır. Bundan sonra 
köylerimiz de planlı olarak imar 
edilecektir. Yeniden yapılacak ı 

köyler, kiıylerde inşa edılccek bı-1 
nalar hakkında vilayet ve kaza - ı 
!ardaki nafia mühendı•lerinin fi- B kk ll 
kirleri alınacaktır. a a ar Cemiyetinde 

Seçim Şehircilik Mütehassısı'.================== 
Prostun Düşüncesi T E M 1 Z L 1 K İ Ş L E R İ 

Vnlverslte salon~da toplanan Tıbbiyeliler 

İstanbul etrafını çeviren kale 
duvarlarına ne §ekil verileceği şe
hircilik mütehassısı Prosttan so

rulmuştur. Prost bu hususta şu 
cevabı vermiştir: 

Kaleler, arkeolojik veya tezyi

ni kıymetlerine ve bulundukları 

mahllelerin hususi pliınlarına 

göre ayrılacak kısımlaı ın mahal

len muhafazasının temini 15zım-

T 
ıbblyenin kurulu§ ta:föinin ayn ayrı söz alarak tıbbiye ve dır. 

Cöpleri Karaya , . 
Dökmek /cin • 

T edkikler Yapılıyor 
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün 

Bütçesi Bir Misli Arttırıldı 

Bakkallar Cemıyeti Reisi intiha

bı yapılmış ve neticede, geçen se
neki reis Rüştu Turnç tekrar re

isliğe seçilm'itir. 

Mevlôt 
Kurban bayra -

mının beşinci gü
nü eb~diyyen kay-1 

' bettiğım pek sev-1 
gili kardeşim Ka -

dıköy bölgesi Kı -
zılay katibi ve 
Dr. kaymakam -

lntihab başlarken 

B 
ugün memleketin her tara
fında yeni meb'us se -
çimine başlanmış bu -

lunuyor. Türkiyede intihab iki 

derecelidir. Onun için, vatandaş

lar evvela müntehibi sanıleri se

çerler. Her dört yüz vatandaş için 

bir müntehibisani secilır. Müntc

hibisani seçimi 20 mart pazar ak
şamı bı im · olacaktır. 

Bundan soura, muntch.!ıl6ani-

1er meb'usları seçeceklerdir. M m

leketim!zde her 40 bın ki ı ıçın 

bir meb'us seçilir. 

Bütün vat ncl !ar meb'us se

çimi lfo a!iikarlar olm.ılıdır. cmun

tehab heyet. yanı rey venm k hek

kını h ız olan vatanda !ar ara_ -

da bulunan herkes, rrvını bu un

dcn itibaren vermelidır. T. rkiye, 

dcmokrası siste. i ill· idare di

ien bir memlekettir. Demi' <~az -

de yani 1 Jlk idaresındc. intıhab 

vatandaşların hem hakkı, hem de 

vazıfesıdir. Rcvlerlmizi vermez -

sek, en buyük vatand3şlık v 

feıruzi yapmamış oluruz. 

Hail< idarelerinde devlet, mı! -

!etin kendısldir. Memleketin ida

resı bizim fuerlmizc dılşrn bir va

zifedir. O halde, inti'ıab hakkı -

mızı kullanarak rcylerimlzı ver

meli ve vatandaşlık vazıkınızi 

yapmalıyız. 

Biz, kendi işlmızl yapmazsak, 
bizim işımızi kim ya9acak?. Eski 

devirlerde, devlet demek hılküm

dar demekti. Hükümdar bulün 

memlekctın sa!,ıbi olduğunu dd • 

a ederdı. Onun için d va tar daş
ları hiçbir işe kar'ştırmaz, onbrı 

bırer ~ad k tebaa adrllderdı. F -

·kat bu.::ün, memleketin sahı bi

ziz. En büyük kuvve\ rr. 11 t , 

kcndisıd r. Memlekette b M 1 

mız. Binaenaleyh yurdu. uzun 
daresine aıd butıın ışlcrı k n 

görmemiı Ilıımdır. 

iz 

Büyük ve Mılli Şef hmet lnonü, 

son nutkunda anlattı kı Türkıyc

de tam bir halkçılık 7ihniyeti hii

kimdir. Demokrasinin bütün ide-

al nimetlerine ve ref hına, vatan

daşlık vazifelerimizi iyıee mild -

rik olduğumuz gün kavuşacağız. 

Saadet ve huzur demokrasidedir. 

İntihaba iştirak ederek medeni yıldönümü münasebetile tıbbiyelilere ait muhtelif mevzu- Haliç kısmındaki kale duvarla- B elediye Temizlik İşleri Mü- name hazırlanırken ona göre ha-
dün tıb bayramı yapılmış- larda söz söylemişlerdiı. rına gelince, buradaki ticaret ve dürlüğünün bütçesi hazır- reket edilecektlr. Belediye, lodos 

!arından Musta - ve siyasi rüşdümüzü isbat erli'! m. 
..r. Ayrıca talebeden de nutuk söy- sanayi mahaJlesinin sıhhileştiril- lanmış, tetkik edilmesi için havalarda çöplerin mavnalarda 

Tıb bayramı, tıb fakültesi ta • liyenler olmuştur. mesi ve seyrüsefere zarar vermi- Daimi Encümene verilmiştir. Bu bırakılmaması için tedbır ara - mu ve Verem Dis·ı--------------
1'lbelerin.in ve hemen tekmil pro,. Bundan sonra yine şehir ban- yecek surette çok karakteristik şubenin bütçesi geçen sene dört maktadır. -panseri Röntgen 

fa Hayri mahdu -
REŞAD FEYZi 

-sörlerin iştiraki!e çok samimi dosu tarafından seçilmiş parça - noktalardaki kısımların muhafa- yüz elli bin lira idi. Bu sene altı Çöplerin dökülme işine henüz mutehassısı Dr. İzzettin Tanerin 
coşkun bir hava içinde Üniver- lardan mürekkep bir konser ve - yüz bin liraya iblağ edilmiştir. son şekli verilmemiştir Belediye kainbiraderi Kadri Cim'in kara 

··o konferans salonunda kııtlu - 1 t b tle zası şarttır. Şehir manzarasına ha- 1 b . .. ··1 ~ rilmiştir. Ve top an ı u sure d A d k" h" 
1 

. toprağın muz im agrına gomu -kim olan başlıca mühim eserler Birkaç sene enberi şehir çöp - Reisliği vrupa a ı şe ır erın ne 
•...nmıştır sona ermiştir h 1 · düğünün kırkına musadif olan on ' d im · civar binaların yükseklik ve ka- !eri denize dökülmekte, lodos ha- şekilde çöp im a ettik erıni ye -

Saat 14 te hıncahınç o uş f d.. altı mart perşembe günü saat iki 
Olan "nı·versı'te konferans salo • Tıb bayramı şere ine un ge - rakteri. hakkında hususi tedbirler valarda çöpler, Haliçte mavnalar- niden tetkik ettirmektedir. Şimdi- K ~_,_.. Odm " .. d 

u ı ı d bir Tıb de auıAoy ana,a camım e runda merasime şehir bandosu - ce, Maksim sa on arın a alınmasını icap ettirir. Bunlar ma- da bekletilmektedir. Liman İda - ye kadar gelen malumata göre şe-
gecesı. yapılmış ve geç vakte. k. a- 11 1 . h • . • 1 . Beledı"yeye mu··teaa·d·ı u··ra h 

1 
.. d .. .. 

1 
.. k Hafız Ziya tarafından Mevlidi şe· nun çaldığı İstiklal marşile baş .- ha e erm ususı ımar plan arın- resı ı m - ir er gun en gune çop erını a- if h t· k - d b 

dar çok eğlenceli saatler geçıril - k d dil k k .. 
1 

b 
1 

kt r ve a ım o unacagın an u lanmıştır. da ay e ece tir.• caatlar yapara çop erin lodoslu raya gömmeğe aş ama adır. genci yadetmek üzere merhumu 
Bunu müteakip Rektör Cemil miştir · Belediye müzelerden seçeceği haavlarda muhakkak dökülmesini, Çöp fırınları usulü gittikçe rağ - sevenlerle arkadaşlarının ve dost-

Bilsel kısa bir açış nutku söyle • mütehassıslarla beraber kale du- mavnalarda bekletilmesi yüzün- bet görmemektedir. Yakında bu !arımızla arzu edenlerin buyw 
· · Cumhuriyet Halk Partisi - d l" da mav b h b ınıştır. yarlarını esaslı surette inceleye- en ıman na u ram aş- hususta esaslı tetkiklere gırı~ık· maları rica olunur. 
Bunu müteakip emekli general nin idealleri vatan ve millet cek, tamire muhtaç olanlarla yı _ ladığını bildirmiştir. Bu sene çöp- cek, çöp imha işine son şekli ve • Hemşiresi 

Besim Ömer Akalın, Dekan Nu - hizmetinde toplanır. kılacakları tesbit edrcektir. Jcrin denize dökülmesine ait şart- rilecektir. Nakiye Taner 

reddin Ali Berkol, Mazhar Osman 1-~--......................... -~..,.,,,,.......,,....,.,,,...,,.,,,...,..,.~~""""""""""""'"""""",,.....""""""""""""""""""""""""..,."""'""'"""""'"""""""""""'""'"""""'""'""'"""""'""'"'""""""""'-. ~~~::...::..:.::::~~-'"""'""""'~~~-"-':-~~"~ ----

f ZORBALAR 
L SALTANATI 

1'<u. 100 

Fakat; yalnız bu hocanın belki 
bilip de bilmemezlikten geldiği 
bir şey vardı. da şu idi: 

- Ali Osmanııı yeniçeri ocağı

nı teşkil ettikleri zaman şu kaydı 
ter' ile takyid eylemişlerdi: 

- Hıristiyan çocuklarından alı

nacak olan çocuklar evvel; vüzera 
Ve rical maiyetine ve~ilip büyü -
itilecek ... Milli ve islami terbiyesi 
tamamlandıktan sonrn; on sekiz, 
Yirmi yaşında yeniçeri ocağına 
acemi oğlan kaydile girecek.. Mu
harebelerde yararlık gösterirse, 
Yeniçeriliğe terfi olunacak ... Ye
ııiçeri oldukton .eonra da ölünciye 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

kadar ocağa bağlı bulunacak ve 
meskeni, malı. mülkü ocak ola• -
cak. Ve hiç bir suretle de evlen· 
miyecekti. 
Aliosmanın koyduğu kayıd ve 

nizam şunu gösteriyordu: . 
_ Ehli islilm içine giren Yenı

çeri zümresi bir sınıfı mahsustur. 
Bu sınıfı mahsus mecudun fazla
lığıdır. Evlenmemeleri de .he": 
askerlik noktai nazarından bır ~ı
zam ve intizam kat'i meselesıdır. 
Ve hem de islam içinde ulu orta 
tohum salarak karışık biı' karek
ter vücude getirmemektir .. Bila
hare; bu kayıdlar bozulup Yeni-

çeri alıadı nas gibi hareketlerin- dinin bu hareketlerini Alemdar 
de serbest kalınca hem ortaya bir Mustafa Paşaya karşı alınmış bir 
alay karekteri namallı,;., hırsı cah cephe olarak teliıkkı ediyordu. 
ile dolu rical ve vüzera türemiş Hatta; Hafid Efendi, Şeyhulis-

oldu. Ve hem de sınıf ımahsus ha- liım Efendi de işin iç yüzüne va· 1 

!inde bulunan askeri disiplin kö- kıf olmadıkları halde ayni kanaat, 
künden yok oldu. dahilinde hareket ediyorlardı. 

İşte; Sultan Mahmud az ve çok Sultan Mahmud, nı'ıayet fikir-
buralarını düşünmüş olduğundan !erinin tahakkuku için bu adam
Yeniçeri ocağının devletin ve hatta !arı birer alet olarak kul13nıyor
milletin başına bir bela olduğunu du. Yoksa, bu herıflerc kıymet 
anlamıştı. Nizamı bozulan bu o- verdiği yoktu. 
cağı ıslahdan ve eskiye ircadan zi- Üçüncü Sultan Selim; Sultan 
yade kökünden yok eylemek da- Mahmudun şehzadeliği zamanın
ha makul bir hareket olurdu. da ona devletin tarih;ni, geçirdiği 

Binaenaleyh; hocası Halet E " vartaları, yaranın nelerden iba -
fendinin düşünceleri sakattı. Fe- ret olduğunu birer bırer öğren -

mişti. Her vakit önüne alır ders lilketti. 
Hoca Halet Efendi; Padişahın verirdi. Şehzade Mahmuddan ü-

esrarını bildiği için durmadan ve midvardı· 
el altından Yeniçerileri tutuyor Çünkü Sultan Mahmud hakika-
ve kışkrıtıyordu. Ocağın payidar ten akıllı zeki ve göruşleri geniş 
olması için çalışıyordu cür'etidir bir adamdı. 

Sultan Mahmud, hocasının za- Sultan Mahmud; İmparatorlu-
mirini bilmediği için Halet Efen- kun ıslahına azmetmiş bir adam-

dı. Avrupa medeniyet ve tekni -
~ini memlekete sokmak .. Hatta, 
milletin başındaki serpoşe varın
cıya kadar değiştirmek taraftarı 

idi. 

İmparatorlugun teceddüdüne 
mani olmağa çalışan. içeride ve 
dışardıa aleyhimize isyanlar ve 
hücumlar lıazırlıyan yegane düş
man Ruslardı. 

Ruslar; adeta Türk milletinin 
kanına susamış, durmndan dinlen -
meden aleyhimize ç !ışıyorlardı. 

Üç yüz seneye yakın Altınordu 
Türklerinin kı!İcı altında yaşıyan 
Ruslar şimdi, bu devasa kuvvetin 
uc beyleri olan Osmanlı Türkleri 
üzerine saldırıyorlard1. 

Ruslar, Türk İmpa•atorluğunun 
teceddüd ve tekniğe ehemmiyet 
vermelerini bir türlü hazmede -
miyor ... İkide birde devletin başı· 
na felaketler getirmek için yeni, 
yeni harbler hazırlıyordu. 

Hatta dahilde vücude getirdiği 

casusları vasıtasilc Yeniçerileri 
kışkırtıyor. Fener patrikhanesin.i 
alet ederek Balkan ve Mora is -
yanlarını vücutlandırıyordu. 

Eğer. Türkler dahilde galebe ça
larlarda bir vesile bulup ilanıharb 
ediyor. Ordularını Kafkas ve Tu
na boylarına doğru yürütüyordu. 

Rusların bütün maksadı, İstan
bul ve Boğazları elde etmek Ana
doluyu Akdeniz sahillerine doğru 
işgal ederek Mersin ve Antalya 
havalisini elde ettikten sonra; Ak
denizde limana sahih olmaktı. 

İngiliz siyaseti, Rus istilasının 

bu noktai nazarına muhalif oldu
ğu cihetle daimi denilecek bir su
rette menfaati iktızası Osmanlı 

İmparatorluğu lehine ve Ruslar 
aleyhine mücadelede bulunu •or
du. 

Salimi Salis devrinde; İmpara
torluğun harici siyaseti Fı·ansız 

politikasına dayanıyordu. 

(Devamı var> 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bir Vatandaş iş 
İstiyor 

Balayh İslıondcr otla M•hm•d 
Münir adında Ye Ak.saray Mu -
radpaşa liOkaiı ıo ııamarala .. do 
oturduiunu bUdi.rC"D bir H.uyucu· 
muı:, matbaamıu. •öndenlifi bir 
mektubda ezcümle ıunlan yaz -
maktadır: 

c- Ben HaU.7 nufu:;un4& ka-
71dlı ve 9%1 dotum.Iuyum. Bir 
müddet evvel, yurdumda yapı .. 
lacak seçime lıjtlrak etmek tlıt•re 

Anlakyaya clıtim. Oracl& büyük 
mllletlmln şerelll bir evliid.a ol
dutumu «östermlş, ell.mden gclıen 

herşeyl cll<lim yeltlfl kadar yap
mış ve yapmata yrllenmlf bir 
l'enclm. 

Bir kanm Ye blr ooeaiam var. 
Mekteb tahsilim orta derttf'dc. 
Fakat üç lisana vilılım.. Hata;y
dan döndillr.ten sonra lfs:I• kaldmı: 
ltalbttkl adl17e, maUye ve bele -
•tye dalttlulnde lılz-11 saba -
kalanm vardır. Bu vazbetlml ar
-•k için, lefrinlevvel 938 la
rllılnde 54.59 numaralı dttelr.femi 
İst.ınbul vU.iyetinf' verdim. Bir 
müddet sonra 5733/3463 numarah 
vlliyet ft'lf'ktupeuluk kaleminde
ki evrakıma verllf'n c.-vabda or
ta mekteb mezunu olmadlitnı l('in 
haıtme uyıun bir iş bulunmadıtı 
blldlrlldl. Şimdi pek tlyad• mu
nyaka. i('lnde bulunuyorum. Bu 
halimin nazarı dllı:kate alınma ı 
l('ln ra~eienizln ıavanutunu rl<'a 
e-duJm.> 

Okuyucum.uı.a, it temini husu
sunda mümkün ~lan Jardımm 1a
pılmasını biz df' rlea d,...._ 



1 VATİKANIN SİY ASi ROLÜ 1 j IMeraklı Şeyleri 

M as ter Andrev. bütün İııgUlz ço .. 

cuklan clbl saat sekizde yatnı.q.. P a P a 1• n t ,. ha b 1 n d·a BEŞ YAŞINDA BİR BARON 

Ne ere D 1• k kat Ed ·ı ı ı· r =~ı;:n:~~k K=~~~::u:y:.:m.:.,!;:~ Mukavva kedisi de yatağının ayaku· 
cunda dllı'uyordu. Küçük çocuk tatlı 
r üyalarla mışıl mışıl uyuyord\L 

Birdenbire telefonlar çalmıya bıut .. 

MİSAFlR 
Zamanın lcablarına Göre 

Edilmesi En Birinci 
Hareket 

Şarttır 

tadı. Az sonra eve birçok kimseler l'el
d l. Annesi. bir an lçln kocasıwn ma• 
temini unuttu. 

B u g"elenler ln yaphkları cü.rültil, hız
b hızh kon.oşmalan küçük çocui u u -
7andırd,t. Karyolasında doiruldu. 
K orku ile bağırdı: 

P
apa on birinci Pi öldükte::ı 
sonra yerine kim;.n ;ı!ti • 
hab edıleceği merak edi • 

len bir mesele halinde hafü.lar • 
danberi devam atti. Nihayet Va· 
tikanın Hariciye Nazırı kardinal 
Paçellinin seçildiği anlaşıldı. 

Haftalardant.eri Avrupa mat -
buatında yenı papanın intihabı 

etrafında pek çok yazılar çıktı. 

Bunların siyasi olan tarafları var. 
Fakat şimdiye kadar gelmiş geç· 
miş Papalardan meşhur şahsi • 
yetlere dair bazı tarihi fıkralar da 
necredildi. 

Ölen on birinci Pi pek faal, pek 
ciddi bir siyaset adamı idi. 922 

denberi geçen Papaltk hayatı si· 
yasi sahadakı mühim faaliyetle -
rile doludLJr. Ondan evvelki on 
beşinci Benua da siyasi bir şah • 
sıyet olmuştur. Umumi Harbın 
içmde ve sonraki senelerde faal 
bir rol oynamıştır. Fakat ŞLI son 
iki Papadan evvelki onuncu Pi 
ile ondan daha evvelki on üçün
cü Leon bir takım hLJsusiyetle • 
rile Vatikan aleminde unutul • 
maz hat>ralar l;.ırakan şahsiyetler 
olmuşlardır. 

On üçüncü Leon uzun zaman 
Papalık tahtında kalmış, yaşı da 
yüze yaklaşmıştı. Bu Papa son 
derece hazır cevab imjş. Çok de
fa verdiği cevablar keskın olur
muş. İhtiyar Papaya birısı şöy
le demiş: 

- Yüz yaşına kadar yaşamanızı 
pek temenni ederim. Fakat Papa 
taten yüz yaşına yaklaştığı için 
bunda bir fevkaladelik görmü • 
vordLJ. Şiı cevabı vermişH: 

Ye11i .Papa henuz ıncıııao e<tilnıeden cince alınan bır resmi 

- Anne! Anoet. 
Annesl hemen yanına koştu.. Kuca

iın:ı alda; öpmlye, okşam.ıya başla• 

da ve: 
- Andrev, dedt I\lüjde!. Büyük bir 

adam oldun ... l\la.jcste Kral sana Ba ... 
ron unvanını vermiş. Bundan böyle 
ber ı~es sana Sör Andrev Aston Va.iter 
Hils 'diye hitab edecek. anladın mı 

yavrum?. 
Doğrusu, henüz uyku sersemi olan 

•Sör Aston» bir.şey anlamamıştı. Pija
masının ü:ıcrine rob dö şambrını giy
di, salona indi. Blrtok gazeteciler ken
disini bekliyordu. Fotoğrafını çekti -
ler, bfr(!ok şeyler sordular. 

Bu hidlse, İngtllz cfkıin umumiye- · 
sinde çok derln bir tesir husule ıreUr ... 
dl. Mösyö Çcmb('rlaynln en saıniml 

dostlarından binbaşı john Valter IJils. 
yılbaşında Kral tarafından «:Barnn• 
unvanı verilmesi mukarrerdL Lf<,lcye 
de yazılmışh. Fakat, binbaşı blrden ... 
bire ölüverdi. 

Kral, bu unvanın çocuğuna veril .. 
meslne iratle elti. İşte, küçük çocuğun 
uykudan uyandırllmasına scbeb bu.-

s.ıTILIK: SAGLAl\1 

BİR GÖZ .• 

Lavrens Gaunt sabahtanbcr l ser
seri gibi dolaşıyor • .Karısına ne ce
vab verecek? Bu üo ayı nasıl g-eçire .. 
eckler? Ne yiyecekler?. Bu blrşey de
fli. Fakat ah, şu ev kirası ... Mal sahibi 

terilmesini istermiş. Fakat ondan miyen bir Papa olduğuna misal derd dinlemiyor. Taksili vermezlerse 
sonra gelen onuncu Pi de bilakis d.i;p gösteriyorlar. Halbuki on- eşyaları kapının önüne yığdıracakı 

pek sade yaşamaktan zevk alan cian evvelki on üçüncü Leon asil muhakkak ... 
Karıst ve çocuğu gözünün önüne bir Papa olmuştur. Venedikli fa- bir aileye mensub oıduğu için da-

ceJiyor . Ne yapacağını. nereye baş ... 
kir bir köylü ailenin çocuğu olan ınıa teşrifatla hareket edermiş. vuraeaiını bilmiyor. Nihayet kararını 
niyahet yüksele yüksele kardi - Köylü Çocuğu olan ununcu ı;:i veriyor, bir &'••ele ldarebanes!ne gl-
nal olan ve 1;.ir gün de Papalığa bunun aksi... diyor. Ertesi gün gazetenin, Dan sa-
seçilen onuncu Pi köyünü ve köy- Şimdi bu satırlara nihayet ve- hifeslnin en cöze çarpacak bir yerin· 
lülerini hiç unutmamış. Nakledi· rirken yeni Papanın intihabı bah· de şu ilan çıkıyor: 

«Her türlü em razda.n salim olan sat 
len şu fıkra az şayanı dikkat rlP. sine de şu kadarcık temas etmek cözümü aı-•u edenlere 2,000 lira mu-
ğil: Köyünde eskiden tanıdığı bir lazım geliyor: On üçüncü l .eon kab llinde satm aia hazırU11 ... • 
yahudi varmış. Papa olduktan son derece zeki, faal, teşrifat me- 2,000 lira ..• Fakir bir aile için bü-
sonra Yahudi}'.( kabul etmiş VP. raklısı, pek kuvvetli bir diplomat :yük bir sermaye olabilir değil mi?. 

ona köydeki bir hıristiyanı sor- idL Ondan sonrakı onuncu Pi sa- Yaşamak, mes'ud olmak için de iki 

Yazan: K. M. 1 
ı-----' 

/A 
kşam yemeğini henf:z ye
memişlerdi. Nadir b;r ge
ce evvelki yorgu:ıluğun a· 

cısını çıkarmak için erker.den 
soyupmuş, pijamaları sırtır.ıla ye
meği yiyip yatacaktı. Karıs· da 
ayni fikirde idi. O da bir an e,·. 
vel yatağa girmeyi bekliyordu. 
.Sofraya oturdular, henüz bır ta• 
bak yemek yemeden kapı çalın
dı. İkisi birden ürktüler. Nadir: 

- Misafir mi? 
Diye sordu. Karısı da ayni Ur· 

keklikle hizmetçiye seslendi: 
-Kim o?. 
Hizmetçi kapıyı açmasile be

raber cevab verdi: 
- Necla Senih Hanımefendiler 

geldi. 
Karı koca birbirlerinin yüzü • 

ne baktılar. Ellerinden gelse her 
akıllarına geleni yapacaklardı. 

Fakat misafir kovulur mLI? 
Birbirini takib eden t.uyurun

larla Necla Hanım, kocası, kız • 
kardeşi ve eniştesi salona alındı. 

Nadir yatak odasına elbiseleri 
ni giymiye giderken, Necla Ha
nım soruy9rdu: 

- Nadir Bey yok mu? 
Karısı boynunu büktü: 

- Giyiniyor. Şimdi gelir. 
- Yatıyor muydu yoksa? 
- Hayır, yorgunmuş da ban-

yo aldı. 
- Vay!. Beyefendi artık ak -

şamları da banyo alıyor. 
- Her zaman değil.. Bu akşam 

yalnız. 

Bu sırada Nadir elbiseleri sµc • 
tında salona girdi. Hırslandığını 
belli etmemiye çalışarak: 

- Vay efendim, sefa geldiniz. 
Vallahi öyle memnun oldum ki ... 

- Teşekkür ederim. Rahatsız 
ettik amma kusura bakmayınız 
arttk . 

Haydi efendim; tekrar bayu
runlar, kı.hveler ve .. Yen\ bir 
kare seans bir saat ... 

Nadir ve karısı ne yapacakları
nı şaşırmış bir halde idiler. Fa -
kat misafirler neş'e içindeler. İlk 
kurulan karede Nadir 8 lira, ka· 
rısı 3 lira kayıbla oynuyorlar. 

Birinci karenin ilk seansı bit
tiği zaman yeni bir teklif yapılı
yor. Nadir veya karısı ikinci ka
reye geçmeli. Bir seansda on li
ra kaybeden karı koca her teklifi 
memnuniyetle kabul etmekten 
baska birşey yapamıyorlar ki. Üs
telik bir de açlık var. Bereket ver
sin N eclii Hanımın kocası: 

- Y ahu yemek yemediniz. de
di. Genç karı koca: 

- Zararı yok efendim, biraz 
geç yeriz cevabını verdiler. - Kimsenin ömrü için hudud 

tayin etmeyiniz oğlum!. 
On üçüncü Leonun yanında.ki. 

bir asılıade şöyle öğünmuş: 

göze pek o k adar lüzum y oktur. Blr 
muş. Papanın böyle eski tanıdık· deliğı sever, klmseyi ıncitmek ıs- tanesi yetişir.. _Estağfurullah efendim. 
larını unutmıyarak ayrı ayrı sor- temez, pek kendi halinde bir Pa- Kahveler içildi, dereden tepe· 

Fakat misafirlerin ısrarı üzeri
ne yemek kararı verildi. 

- Ben hiç sigara içmış deği -
lim!. 

masından çok hoşlanan YahLJdi pa idi. Onu takib eden on beşincı birinci Pi de çok faal, pek zeki, den konuşuldu. Saat dokuza ge-
anlatmağa başlamış: Benuva da ~eki ,alim ve kuvvetli pek alim ve pek kuvvetli bir dip- liyordu. Nadir misafirlerin artık 

Nadir düşünüyordu: 

- Sigara lçmek fena birşey ol
saydı, si2 onu mutlaka yapardı -
nız oğlum! . 

- Hasta, demiş, çok ağırdır. bir dip1omatt.. Ondan sonraki on lomattı. gideceğini tasarlarken yine Necla 

Hekimler ümidlerini kestiler. Hat- !!1••••1111!~•••••••••••,•••••••llllll••••~ 1 

- İyi hoş amma misafirler yal
nız bıraktlıp yemek yenir mi? 
Bari hep beraber yesek. 

qn üçüncü Leon pek ihtiyar vıı
şında olduğu içın ziyaretçileri ka
bul ederek konuşurken yavaş ya
vaş kendinden geçer, uyuya ka
lırmış. Halbuki Papanın huzu -
runda diz çökerek bekliyenler 
Papanın müsaadesi olmadan kal
kıp gidemiycceklerinden o uva
nıncıya kadar pek ziyade rahat -
sız olurlarmış. Nihayet Papanın 
yanındakiler bunu anladıkların

dan içeride ziyaretin uıadığını 

hisseder etmez hemen bir bahane 
ile yavaşça kapıyı açarlarlar ice
ri girerlermiş. Papa da t?u ses
ten uyanacak kendıne gelir, diz 
çökerek beklemekte eılan ziya • 
retçilerine izin verirmiş. 

ta köyün papası gelerek son me- S u·· M E R T A K S 1· M i :!:nım bir fikir ortaya atmasın 
rasimi de yapmış... Ve c - Yarım saatlik bir 5eans ya-

Karısının hatırına da ayni fi
kir gelmişti. Derhal: 

- O halde siz de şimdi köy& İ 
dönünce benim tarafımdan onu S NEMALARINDA 
takdis ediniz!. Köylü Yahudi bu- Bu G E c E TA M 8,45 t e 

On üçüncü Leon merasim ve 
teşrıfata çok dikkat eder, kendi
sine azami derecede hürmet gös-

na şaşırıyor: 
- Efendim, diyor, ben katolik 

değilim ... Yahudiyim!. O zaman 
onuncu Pi gayet sade ve saf bir 
tebessümle şöyle cevab veriyor: 

- Ne ziyanı var? Siz dediğimi 
yapıı.ız! ... ! 

Papanın böy1e öliim halinrle 
olan hıristiyan köy !üye dualar et
tiğini haber vermek üzere köye 
dönen Yahudinin hastanın evine 
gitmesi büyük tir ~vinç uyan - 1 
dırıyor. Artık hayatından ümid 
kesilen hasta da kendisinde bir 
kuvvet bulmağa başlıyor, iyile -
şiyor. Bu hadiseyi onuncu Pinin 
gayet sadeliği seven, herkes ara
sında fark gözetmeğe lüzum gör-

Arab diyarının ses kıralı 

A B D Ü L V A H A B'ın 
L E YLA M URAD 

ile en son çevirdikleri 
Şark sinemacılık aleıninın en büyük eseri 

' YAŞA SI N AŞ K 
Türkçe sözlü ve arapça şarkılı: Şimdiye kadar gorup işitilen 

şark filimlerini gölgede bırakan aşkın, şiirin terennümü. BU 
GECEKİ ŞEREF GALA3I için her iki sinemada da bütün localar 
satılmıştır. 

Filim gayet uzun olduğundan liıtfen tam vaktinde teşrif olun
ması. Bu filim ayni zamanda cumadan itibaren İzmir TAYYARE 
sinemasında gösi.erilecektir. 

....... ıııııııi ......................... . 

Saat on altıda, Bedi Bafralı tüccarın koynun
daydı. 

Saat on dokuzda, Yosma yuvasına dönüyordu. 
Saat on dokuz buçuktu: Güney kırmızıya çalan 

kalın, tıftik, kışlık bir spor manto ile terziden çık
tı. Şoför onu tanımıyacak git.i oldu. Gelişi ile gi
dişı demdeğişikti. 

YOS 
No. ıoo ____ _ Yuuı: ETEM iZZET BENİCli: 

- Açsana kapıyı .•• 
İLK RAPOR Buna aklı ermedi: 

palım mı? 

Ev sahibi tabii: 
- Nasıl isterseniz?. Cevabını 

verdi. 
Bu sefer masa ba~ına geçildi. 
Poker kağıtları, fişler geldi. Bir 

ara Nadir: 

- Yarım saatten fazla yok de
ğil mi? diyecek oldu. Yine N eclii 
Hanım atıldı. · 

---' Tabii efendim. Hem siz daha 
yemek yiyeceksiniz değil mi?. 

Oyun başladı. Beş kuruş, on ku
ruş derken elli, yüz kuruş denmi
ye taşlandı, yarım saatlik seans 
bir saat oldu. Oyun hararetlendi. 

Bu ara kapı çalındı. Üç kişilik 
bir misafir kafilesi.. Gelenler Y?
bancı değil, alt hjat~akiler, ,Ah· 
met Beyler yani ... 

- Hep beraber yiyelim olmaz 
mı?. 

Israrlardan sonra teklif kabul 
edildi. İki kişiye hazırlanan ma
sa dokuz kişilik servisle doldu
ruldu. Kilerde, mutfakta ne varsa 
seferber edildi. Bir saate yakın 
bir zaman geçtikten sonra ye -
mekler hazırlandı. 

Saat 12 ye doğru yenen akşam 
yemeğinden sonra kahveler içil
di ve tekrar poker başladı. 

Misafirler gittiği zaman saat ü
çü vuruyordu. Nadir, bitkin bir 
halde yatağa girdi. Ertesi sabah 
sersem sersem daireye gitti. Ak· 

şam eve dönerken içine tuhaf bir 
korku girmişti. Yemeği sokakta 
yiyip erkenden bir otele gidip u
yumayı ve vaziyeti karısına tele-

şine yakan elini dudaklaruıa götürdü. Sonra, be
raber salona geçtiler. 

- Üşüdün mü kocacığım?. Dışarıda çok kar 
var. 

- Üşümedim karıcığım.. · 
- Ben bugü n terziye gid ip gelinciye kadar 

arabanın içinde bile üşüdüm, doğrusu. 
Güney bunu söyler söylemez: 

Demeseydi belki de kapıyı açmıyacak, gene 
•Son Posta• nın polis haberlerini okuyacaktı. 
~ Birden sizi tanıyamadım. 

Doktor köşeyi sapıp apartımana gelirken so
för: 

- Mehmed, altı saat terzide durulur mu?. 
Diye sordu. Şoför boynunu büke büke, sankf 

- Kalörifersiz evler de bir türlü ısınmıyor, 

hoşuma gitmiyor. Terzide iki salamandıra var. 
Gene salonların da sıcaklık yok. 

Dedı, yerinden fırladı, arabanın kapısını açtı: 

- Buyurun. 

Güneyin gözleri gene her vakitki gibi iri, kat· 
merli, geceye eş karanlıktaydı, gene yüzü güneş 
ışığı ile boyanmış gibi bemebyazlık üzerinde pes
pembeydi. Gene kıvır kıvır saçları §apkasından ta· 
ştyordu. 

Şoför, kapıyı açarken: 
-- Değişmışsiniz bayanım. Gelirken kılığınız 

bambaşkaydı. .. 
Dedi. Güney bir kelime ili': 
- :Evet. .. 
Dedi v~ .. ilave ettı. 

Yeni m:mlcımu aldım. Haydı sen ~imdi dur
ırı dan ç-'k. 

- Bayım .. 
Diye yanına sokuldu, 
- Buyurduğunuzu yerine getirdim·. 
Dedi. Doktor telaşlı, telaşlı: 
- Söyle bakayım ne var?.. · 
Diye şoförün gözleri içine baktı. 

Mehmed: 
- On üçte evden ayrıldık~ 
Dedi, anlattı: 
- Büyük Parmakkapıda terziye gittik. Ba • 

yan s~at on dokuzu geçeye kadar orada kaldı, ye
ni mantosunu aldı, döndük. 

Doktor kafasının içinde hcsablıyordu: 
- On üçten on dokuza kadar altı saat. Bu ka· 

dar vak;t terzide ne paılır? 

duran, durduğu için de suç işliyen kendiymiş g ibi: 
- Gerçek böyle bayım. 

Dedi. doktor üst yanını dinlemedi. hızla apar• 
tımandan içeriye girdi. 

NEREDEYDİN? 

Doktor soğuktan çok, şoförün söylediklerin -
den kulakları uğuldaya uğuldaya ve yanakları a
lev alev yana yana evden içeriye girdi. Kapıyı 

Marika değil, Güneyin kendisi açtı., Çok şendi, fı· 
kır fıkır kaynıyor, bülbül gibi şakıyordu: 

- Nerelerdesin koeacığıır? .. 
Doktor zorla yüzüne bir gülücük vererek: 
- Buradayım karıcığım. İşte karşında ... 
Dedi, onun minik, tuttuğunu sevdasının ate-

Dedi ve: 
- Kocacığım... dur sana mantomu göstere -

ylm .. 
Diyerek yerinden kalktı, cıvı1cıvıl koşarak sa

londan çıktı. Doktor bu genç, güzel, şen, kıvıl kı
vıl kadının arkasından bütün gönlünü kaptırarak 
bakarken irilen gözlerinin arkasında da kıskanç
lığın bütün şimşekleri çakıyor, zihni altüst olu
yordu: 

- Altı saat terzide ne yapar bu kadın? .. 
Ve .. gene düşünüyordu: 

- Bir korkacağı olsa otomobile binmezdi. 
Bana gittiğini söylemezdi. Mantosunun sevincini 
duymaz, hen de sevineyim .. diye giyinmeğe git • 
mezeli.. (Devamı var) 

fonla haber vermeyi düşündü .. ve 
böyle yapmıya karar verdi. 

Telefonda karısına programını 

anlattıktan sonra: 

- Sen de yemek ye ve hemen 
yat!" Karısı hayretle soruyordu: 

- NL'<ien icab etti bu? Eve gel· 
.-ene ... 

- Ya misaf'ırler?. 

1 
R adyo ı 

Programı 

Ankara Radyosu 
BUOl)N 

18.35 Müzik • l'L (Bir lı.omerlo) . 

19 Konuşma. 

19,15 Türk mıizlğl (Fasıl heTetl • 

Celil Tokses ve arkadatları). 

20 Ajans. me leoroloJl haberler i, ıh 
raat borsası ( flat ). 

20,15 T ürk mÜziiL 
Çalanlar: Cevdel Çafla, Fahire F""• 

san, Refik FersaJL 

Okuyanlar: Muatafa Çatlar, Safi,fe 
Toka:y. 

1- Refik Fersaıı • Şeddlarıı.bıuı ı>et• 

revL 

z- Faize - Bade! ...,,. ıat içilsin. 

3- Kii.zım Uz - Gam seol terk ey. 
lemezse. 

4- Şemseddin Ziya - Ey &'onca açıL 
5- Blmen Şen - Gül olsam.. 

6- Cevdet Çağla - '.!.'aksim. 
'1- Refik Fersan - Yakdı cllıaru • · 

teşln. 

8- Ali Galib - Her lahza seni. 
9- Şemseddin Ziya - Olalı ben sa"a 

bende. 

10- Refik Forsan - Oyun havası. 

21 Mcmlckef saat ayarı . 

21 Konuşma. (Güzel san'atlar). 
21,15 Esllam, tahvilat, kambiJ'O 

nukut borsası (fiat). 

21,25 Neş'ell plaklar. 
21,30 Temsil (Yu rdum, her teY ıo ... 

nin için!.) Yazan: Tei'men Cem U A .. 
kıncı). 

22 Müzik (küpük ·orkeslra • Sctı 

Necib Aşkın). 

23 Müzik (Cazband .. P i) . 

23.45 - 24 Son aJans haber leri Ye 

yarınki program. 

YARIN 

12,35 Türk müzlğ-1 • l'l. 

13 Memleket sa.at a:ran. ajans. me· 
teoroloJl baber lerL 

13,15 • 14 Mü:ılk (karuıık procram • 
Pi), 

1357 Hicri 1354 Rumi 1 
MuharrPm Mart 

23 2 ---
1939, Ay 3, Gün 74, Kasım 118 

15 Mart ÇARŞAMBA -- 1 
Vakitler Yauti Ezani 

•L da. sa. d. ---
Günq 6 13 11 59 

Öğle 12 23 6 08 

tkındJ ı s 44 g 29 

Aqam 18 16 12 00 

1 
Yata 19 46 ı 30 

tın.ak 4 35 10 20 
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1 lstanbulun ihtiyaçlarından 1 l1_Ş_A ___ K_A_ı 
Petrol Lambaları ve 
istanbul Sokakları 
Şe~;in Işık İhtiyacı için Ne Kadar 

Para Sarfetmek Lazım? 

F
ransızcayı pek iyi bilmiyen 
bir İngiliz seyyahı, Paris ci· 
varında küçük bir lokanta-

ya girer. Sahanda yumurta yemek 
ister. Fakat bunu bir türlü anla -
tamaz. Nihayet, lokantanın önün· 
de dolaşan bir horozu işaretle: 

- Bunun ismi ne? ..• 

Diye sorar. Lokantacı 
cevab verir: 

hayretle 

Mısır Kadınlarının 
Füsunlu Cazibefe;·inin 

Sırrı Nedir ? 
1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

vrupanın büyük şehirlerini 

A görenler, İstanbulun ışıksııı 
bir şehir olduğunu söylü • 
yorlar. Geceleri, İstanbul 

karanlıktır. Bunun sebebi basit • 
tir: Cadde ve sokaklarımızdaki U• 

mumi lambalar azdır, küçüktür. 
Cadde ve sokakların iki tarafın· 

daki dükkan ve binaların sokağa 
akseden ışığı azdır. Binaenaleyh 
iş yalnız umumi lambaların ay • 
dınlığına kalıyor. 

İstanbul Belediye hududları i· 
çinde, sokak, cadde ve meydanlar 
üç şekilde aydınlatılab'.!'.r: 1 -
Elektrik, 2 - Havagazi. 3 - Pet
rol. Petrol lambalarına şaşmayı • 
nız. İstanbulun birçok uzak semt· 
lerinde petrol lambası yanar. Bu
na zaruret vardır. Çünkü, bu mın
takalarda, elektrik ve havagazi te· 
sisatı yoktur. 

Her akşam fenerciler, ellerinde 
petrol lambalarını temizlemeğe 

ve yakmağa mahsus aletler, o -
muzlarında bir küçük merdiven 
dolaşdar. Bu s~hneler görülecek 
şeydir. İnsan kendisini 1939 yı -
lında İstanbulda değil de, 19 uncu 
asırda bir Avrupa şehrinde zan -
neder. 

Bir kısım cadde ve sokaklarımız
da ise aydınlatıcı hiç bir vasıta 
yoktur. Yani, buraları zifiri ka
ranlıktır. Halkın şikayeti de, bu 
züiri karanlıktandır. En aydınlık 
olması Jazım gelen caddelerin, 
tramvayın geçtiği yollar olması 

lazımdır. Ve öyledir de.. Fakat. 
dükkanlarm kapalı olduğu bir gün, 
yahud bir saKtte, Beyoğlu cadde· 
sinin de karanlık olduğunu görür
sünüz. Çünkü mevcud umumi 
mi lambalar seyrektir. Hatta, ge
çen akşam, Parmakkapıda, bir u
mumi lambanın yanmadığını gör
düm. Bozuk olduğuna hükmettim. 

Bilhassa meydanlar çok aydın
lık olmalıdır. Mesela, Eminönü 
meydanı, gece saat 21 den sonra, 
karanlıktır. Çünkü, koca meyda
nı aydınlatmağa uğraşan lamba • 
lar kafi gelmiyor. Bizim cadde ve 
sokaklarımızın aydınlığına yar • 
dım eden şey, yolun iki tarafın • 
doki dükkanların lambaları ve e
lektrikli reklfım tesis~tıdır. Böyle 
tesisatın mebzulen mevcud olduğu. 
mıntakalarda, yollar nisbeten ay• 
dınlıktır. 

Büyük, medeni ~ehirlerde, ışık 
bolluğu mühim bir şeydir. Gece • 
!eri karanlık olan şehirlerde, ha
yat yok, demektir. İstanbul çok 
aydınlık bir şehir değilse, bura
da, gece hayatının olmamasına de
lalet eder. Hakikaten, gece, saat 
21 den sonra. İstanbul tarafı ka
buğuna çekilmiş vaziyettedir. Hat• 
ta. Beyoğlu tarafı da öyle.. Saat 
il ile 12 arasında sokaklarda. s! -
nema. tiyatro dönüşü biraz kala
balık görülür .. 

İhtimal ki, İstanbulda gece ha
yatı başlarsa, şehri daha çok ay
dınlatmak ihtiyacı doğacaktır. Bu
günkü loşluk, belki de, geceleri, 
ışıga fazla ihtiyacımız olmadığın
dan ileri geliyor. 
Hayatın bir sel halinde devam 

ettiği, sabahla, akşamla inkıtaa 

uğramadığı büyük Avrupa şehir· 
lerinde ışık fazla olabilir. Fakat, 
İstanbulun birçok hususiyetleri 
vardıı. Bütçesi dardır. Belediye, 
aldığı tenviri ye resminden fazla, 
şehrin ışıklanması için para sar
fediyor. Sonra, İstanbul büyük, 
dağınık bir şehirdir. İstanbullu, 
dolayısile, İstanbul J:lelediyesi fa. 
kirdir. 

Biz, bugünkü İstanbulun daha 
çok aydınlatılması temennisini, 
müstakbel şehrin planında yer al
mak üzere. tecil edebiliriz. Fakat, 

Elektrikle tenvir edilmiş bir cami 

- Horoz! ..• 

- Ala ... Ya karısının? ..• 
- Tavuk ... 
- Ala... Tavuğun çocuğunun 

• "? 
ısını .... 

- Piliç! .. . 

- Ala ... Pilişten neden çıkar?. 
- Yumurtadan! ... 

- Ala ... ~ na sahanda iki yu
murta geLr 1 .. ' ... 

KAFAYI TÜTSL'LEOİKTEN 

SONRA: 

Meyhanede kafayı tütsüleven 
birisi fevkalade sarhoş olduktan 
sonra meyhaneci çırağına seslen· 
miş: 

- Hey! .. Bana bak! Çabuk ba· 
na bir beygir bul!. 
Çırak şaşırmış... Afallamış ..• 

Cevab vermez olmuş .. 

Sarhoş yine bağırırmış: 

- Hey!.. Bana bak! Çabuk ba· 
na bir b~ygir bul!. ı 

Nihayet açıkgöz çırak dükkan· 
dan dışarı çıkmış, şöyle bir etrafı 1 

dolaşmış, gözüne bir küfeci ili~miş 
ardına takarak meyhanenin kapı· / 
sına gelmiş.. Müşterisi olan sar
·hoşa: 

- Buyurunuz efendim. 
Sarhoşu yolundan tutmuş, kü· 

feye getirmiş ve: 
- Kusura bakmayınız ... Biraz 

geç oldu. 
Diyerek 

tirip yola 
herifi küfeye 
katmış. 

yerleş • 

K 
ahire müzesindeki kıymetlr 
eserler arasında birçok Po-
pirüsler vardır. Bunlar, Fran 

sız alimlerinden Maspero tarafın
dan yapılan araştırmalarda bu • 
lunmuştur. 

bugünkü ihtiyaçların istediği şu- Yapılacak ilk iş, İstanbulda, hiç 
d;,.r: Hiç ışık olmıyan birçok yol· Jamba bulunmıyan soka~lar~ laıı:·/_iHTİ~Aı:_OLOU İSE 
!ar vardır. Aksi gibi, ısıksız so - ba takmaktır. Beledıyenın bır pla· ı AKLI DA KAYBOLMADI YA: 
kaklar da ekseriya bozuk, kaldı • , ru var. Galiba iki bin yeni lamba,

1 

(Maspero), Mısırlılara cidden 
büyük biı: hizmet etmiştir. Bu pa· 
pirüsler sayesinde, Mısırın Fira
vunlar devrine aid bir şeyler öğ
ranHmişti.r Hatta, feminizmin ilk 
zaferini, dört bin sene evvel Mı
sırda kazandığı anlaşılmıştır. 

7 · · f d ) Bir ihtiyara: rımsız olanlardır. (Devamı ıncı say a a O devirdeki Firavun kanunla -
rında erkekle kadın 3rasında hiç 
bir fa:·k yoktu. Miras mütesaviyen 
taksim olunuyordu. Erkek çocuk 
ne alırsa kız çocuk d• onu alıyor· 
du. Kızlar; kocaya vardıkları, da
ha doğrusu kocalarını seçtikleri 
zaman evin hakiki amiri oluyor
lardı. Koca, bir misafir. fakat im
tiyazlı bir misafir sayılıyordu. 

- Saçın neden ağırdı? 

1 p A R 1 S M A H K E M E S j N D E 1 ve~~;: sormuşlar. Derhal cevab 

- Nezleden! .. 

1 .. n s a n K a s a b 1 n 1 n - Belin neden 
Diye sormuşlar. 

büküldü? 
Mukabele et-

miş: 

Muhakemesi Başladı Nih~;:~eden! .. 
- Dizlerin neden titriyor: Kadın; bu içtimai ve kanuni va· 

ziyetinden gururlanmıyor, ereke-
1 ği kadar ça !ışıyordu. Sabahları er

kenden kalkıyor, ateş yakıyor, ko-
Vaydman Büyük Bir Soğuk 
Kanlılıkla Hakimi Dinliyordu 

O, yine eskisi gibi şık ve vakurdu 

Maznunlar, alelUsul. yirmi da
kika serbest kaldıktan sonra ye
niden kelepçelendiler. 

Heyeti hıikime, mösyö Laem -
blenin riyasetinde toplnndı. Cum• 

W 
ayd:-,an ismindeki insan 1 
katili canavarın rnuhake • 
ınesine Pariste Versay mah

kemesinde başlandı. Parıs gaze -

teleri bu şayanı dikkat dava hak
kmda tafsilat veriyorlar. Aşağı· 

daki satırları Par is gazetelerin • 
den naklen alıyoruz: 

1 
hu;riyet müddeiumumisi Palmari,i 
muhakemenin uzayacağına bina • 
en hukuku umumiye avukatları
nın arttırılmasını istedi. Bundan 
sonra, heyet, jüri tayini için kur'a 
çekmek üzere çekildi. Bu sırada, 
maznunlar. yerlerine getirildi. 

Versay 10 mart 1939 herkesi acı 
bir alaka ile sarsan muhakeme, 
nihayet başladı. Vaydman ile cü
rüm şerikleri, ilk defa olarak 12 
hakimin huzuruna çıkıyorlar. 

Saat 12,45 - Gazetecilerin re • 
sim almalarını kolaylaştırmak i· 
çin maznunlar, düzglince döşen

miş bir odaya sokuyorlar. 

Bunlar, gazetelerde çıkmış olan 
ı·esimlerine çok az benziyorlar. 
Hepsi de jandarmala!m arasında 
uslu uslu ayakda duruyorlar. Do
kuz müdafaa ve altı hukuku umu-

1 
miye avukatı, mückkillerinin et
rafında dolaşıyorlaı 

Heyeti hakime yarım saat son
ra avdet etti ve jüri intihab edilen 
azaları yemin ettirdi. Ondan sonra 
ittihamname okundu. 
İttihamname okunurken, Vayd

man, dinlemiyormuş gibi dalgın 
duruyordu. Milyon ise, yüzünü za
bıt katibine doğru uzatmış dikkat
le dinliyordu. Anlaşı!tyordu ki o, 
Vaydınanın aksine r,Jarak, etini 
pahalıya satmak kararındadır. Jan 
Blan, kıpkırm!Zl yüzile zabıt ka
tibinin okuduğunu kaçırmıyordu. 

Dedikleri zaman: 
- Çizmeden. 
Cevabını vermiştir. 

casının kahvaltısını hazırlıyor, 
Kolct Triko'ya gelince; Epeyce hayvanları otlamıya gönderiyor-
şıktı; üzerinde, yakası ve ls:olları du. Bununla beraber, şimdiki ka
kürklü bir manto vardı. dın1ardan daha az meraklı ve ge-

- Vaydman siz, altı cinayet ve veze değildi. Her şeyi öğrenmek 
altı hırsızlıkla, yani on iki cürüm- ister, her şeye burnunu sokar, çokl 
le itham ediliyorsunuz. söyler ve çok gevezelik ederdi. 

Vaydman, bu adli i"tatistikten Su almak bahanesile Nil kenarına ı 
hiç mütehayyir olmuyor ve çene· veya çeşme başına gitti mi saatler-1 
sinin küçücük bir işareti ile tas- ce gelmez; orada kadınlarla çene 1 
dik ediyor. çalmaktan, dedikodu yapmaktan 

_ Milyon, siz bir cinayet ve 
kendini alamazdı. , 

hırsızlıkla itham ediliyorsunuz. 
Eve dönünce ekmek yapardı. Milyonun gözleri parlıyor; fa 

Bu, oldukça zahmetli bir işti. Evkat bir hareket yapmıyor. 
- Kolet Triko, siz Jan dö Ko· veli\ onu yıığurur, h•mur yapar, 

ven ile Madam Keller'in öldürül- sonra ufak parçalara ayırır, fırı
na atardı. 

melerinde cürüm şerikliğile itham ı ----------------1 
vermeni rica ediyorum: cBu mek
tublar size mi geldi; yoksa, onlar, 
saklanılmak üzere mi size veril
di.:. 

ediliyorsunuz. 
Kolet, yalnız dolgun yüzünü in

dirmekle tasdik ediyor. 
_ Jan Blan, siz yalnız, canile

rin cürüm şeriki olmakla itham 
ediliyorsunuz. 

Gencin, zaten kıpkırmızı olan 
yüzü büsbütün kızarıyor. 

Saat 14,15 dir. Şahidler mesele
si geliyor. Bunla~ın adedi yüz ka· 
dardır. Reis, maznunların istic • 
vabının birkaç gün devam edece
ğini tahmin ederek şahidlerin bir 
kaç gün sonra celbine karar veri
yor. 

Reis, büyük bir sab!rla, bin ça
reye baş vurarak Vaydman'ı söy
letmeğe çalışıyor. O ise somurt
gan bir çocuk gibi, her şeyi inkar 
ediyor. 

Reis, caninin bütün serseri ha • 
!ini ve hayatını anlatı:vor; Vayd· 
man, alakasız davranıyor. Hakim, 
bir sürü isimler sayıyor; o, yalnız 
başını sallıyarak bilmediğini gös
teriyor. 

Avukat Moro Jiafer!. atılıyor: 

- Vaydman, şu sua!ıme cevab 

Vaydmaiı, başını önüne eğdiği 
için, fransızca sorulan şeyi anla -
mamış addedilerek s:rnl almanca 
tekrar ediliyor. Kendi avukatları,, 
vereceği cevaba büyük bir ehem
miyet atfettikleri hissini veriyor
lar. 

Vaydman, almanca söylenen 
şeyleri dinledikten so'lra: 

- Ben, pek iyi anladım; fakat 
mazur görünüz; cevab vermeme 
imkan yoktur. 

İsticvab, bir aydınlığa ulaşa • 
madan de.vam ediyor Vaydman 
yalnız bir suale bir dereceye ka· 
dar müsbet bir cevab veriyor. O 
da, cinayet yerinde evde saklan
mış olan diğer birini vaziyetten 
haberdar etmek için mi silah attı· 
ğı hakkında sorulan $Uale: 

- Evde, evde birisi vardı, fa • 
kat kim olduğunu söyliyemem. 

Diyerek cevab veriyor. 
Saat 1' de celse kapanıyor. 

Ekmekler pışerken boş durmaz
dı. Ya elbise söküklerini diker, yır
tıklarını yamalar, ya iplik büker, 
örgü örer, kumaş dokur, yahud 
da dokuduğu kumaşları, bezleri; 
yetiştirdiği kümes hayvanlarını 

satmak için çarşıya giderdi. 
· Öğlen yemeğinden sonra evin 
temizliği ile meşgul olur. Sonra 
süslenir, kocasını beklerdi. 

Mısır kadınları dört bin sene ev
vel, bugünkünden daha çok hUr 
ve serbestti. Günün herhangi bir 
saatinde kocasına sormadan so -
kağa çıkar, istediği yere giderdi. 
Yüzü de açıktı. Halbuki o devır
de yaşıyan başka milletlerin ka
dınları peçeli gezerlerdi. 

Halk tabakasına mensub kadın
ların kıyafetleri sade, fakat za • 
rifti. Araştırmalarda ele geçen 
bill,lerce yıllık resimler ve heykel
cikler, Mısırlı kadınların kıya • 
!etlerini gösterir. 

Bunlar; vücudü saran, topuklara 
kadar inen beyaz keten bir rob 
giyerlerdi. Bunun bir parçasını o
muzlanndan arkaya doğru atılır

dı. Gövdenin üst kısmı tamamile 
açıktı. Dudaklar, yanaklar daima 
kırmızıya boyamrdı. Son senel0 r
de görülen boyalı dudaklar, dört 
bin sene evvel Mısırda moda idi. 

Renkierin modası her beş se
nede bir değişirdi. Mısır kadın • 
!arının en çok sevdikleri mavi ve 

1 
ona benzer renklerd ı. Saçlarını 

omuzlarn kadar dökerler, nadiren 
bele kadar uzatırlardı. 

Mısır kadınları falcılara, büyü· 
cülere inanırlar; rüya tabirine çok 
ehemmiyet verir !erdi. 
Şimdi bile, bir Arab çarşısına 

girdiniz mi, yalnız ipekli kumaş
lar, işlemeli blüzler satan dük
kanlar değil, gece rüyanıza giren 
üç kambur filin, siyah leyleğin 

neye alamet olduğunu söyleyen 
rüya tabircilerini, gfüünüzün se
yirmesinin, başınızın ağ"ırmasının 

neden ileri geldiğini bildiren ve 

Burada gördü
ğünüz kadı o la r 
tarihteki ha re m 
hayatına aiddir. 
Eskiden kadın giz
li bir sı rdı. 

va (büyülü yedi şişe) si pek meş
hurdur. Bağdaddan Fasa kadar 
bu şişelerin şöhretini işitmeyen. 
bilmiyen yoktur. 

Hemen her gün, her yaşta kız 
ve kadınlar gelirler, kapının ö • 
nünde sıralarını beklerle~. (üyay. 
Nine) nin yanına girince usulcacıl 
kulağına fıslıdarlar: 

- Ayaya Nin8, kocam beni al
datıyor!.. 

- Ayaya Nine, nişanlım beni 
bırakmak istiyor. 

- Ayaya Nine, babam çok cimı 
_bana para vermiyor. 

Buna benzer daha birçok şikA
yetler ... 

(Ayaya Nine) nin büyülü şişe· 
!eri hakikaten binbir derde de • 
vadır. (Ayaya Nine) yi, müracaa' 
edenlerin bedeni ve ruhi hasta • 
lıklarını yalnız bu şişelerin muh
teviyatı ile tedavi ediyor sanma
yınız. Onun bu değerli (!) sudan 
bir iki damla vermesi de mera· 
sime tabidir. 

Bazan anlaşılmaz şeyler mırıl· 
danır, dualar okur, bazan da şu 
sözleri söyler; •Bunu göz kapak
larına süreceğin erkek senden baş 
ka kadma bakmakta devam eder-
se, lanet ona.! .... 

Yahud: cGözlerin parlasın, kime 
bakarsan yüreğini eritsin!. ... 

Bu şişelere (büyülü) denilme • 
sinin de bir hikayesi var: Gı'.iya ik 
bin yıl ewel bir büyücü, kocalı 
bir kadına gönül vermiş. Kadın -
darı mukabele göremeyince inti· 
kam almak istemiş ve bu büyü şi
şelerini hediye etmiş. Kadın, bü
tün, erkeklere kendini sevdirmek 
sevdasına düşmüş. Nihayet koca
sı işin farkına varmış, kadını öl
dürmüş ... 

Bugün Kahire Üniversitesinde, 
yüksek mekteblerde okuyan ta • 
!ebenin çoğu kızdır. Spor sahala· 
rında, hastanelerinde, lıl.boratuar
larda birçok kızlar, kadınlar gö -
rülür. 

kat'i ilacını tavsiye eden doktor- !ık, eczacılık, doktorluk, milhen
lar (!) da görürsünüz. ı dislik yapan; edebiyatla, güzel 
İskenderiyede birçok falcı ve san'atlarla meşgul olan çoktur. 

büyücü vardır. Bunların en meş- 1 
Devlet müesseselerinde çalışan ka

huru (Ayaya Mine) adlı yaşlı bir dınların sayısı da gündengüne art· 
kadındır. Deniz kenarında, küçük maktadır. 

Kızlardan, kadınlar:lan avukat-

bir barakada oturur, (Ayaya Ni· Mısırlı kadınlar cana pek yakın
ne) nin bu pis, müteaffin barakası dırlar. Konuşmaları tatlıdır. Mek
İskenderiyenin (güzellik ensti • teb sıralarında çok çalışkan, danslı 
tüsü) denilse caizdir! · çaylarda çok zariftir. Bazan çekin-

Yüzlerinde çizgileri, sıvilceler! 
gen, fakat daima cesur ve cür'etfazla kıllar izale etmek, çehrele-
kardır. Mısır kadınları iyi bir zev-

rine pembelik, güzellik vermek ce, şefkatli bir anadır. 
istiyen fakir ve zengin Mısırlı ka· ---------------
dınlar, hatta kışın Mısıra giden Terzi 
Fransız, Amerikan ve İngiliz ma- ı 1 
damları da (Ayaya Nine) nin ba- Berliıı Erternasyonal Terzi A· 

- kt k d'l · · kademisinden diplomalı. rakasına ugrama an en ı erı,nı 1 

alamazlar. İstanbul, Bahçekapı, Yerli 
(Ayaya Nine) nin hususi müs- mallar karşısı Sadıkiye han, 

tahzaratı da vardır. Bin derde de-ıl. kat 3. No. 26. 
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ikinci Müntehiblerin 
Seçilmesine Başlandı 

(Birinci sayfadan devam} 
başlarında ayr1ca hususi tertibat 
alınmış olduğundan hiçbir hadi
senin zuhuruna imkan verilme -

mekte idi. 
REY VERENLER 

Reylerini istimal edenler ara • 
sında genç kadınların çokluğu na
zarı dikkati celbetmekte idi. Rıım, 
Ermeni ve Musevi vatandaşlar 
reylerini herkesten evvel istimal 
etmek istiyenler arasında idi. 
Sandıklar beş gün acık bırakıla

cak, pazar günü akşamı kapana-

caklır. 

dan Ferid Hemal, Tevfik Amca, 
saylavlardan Hasan Hayri Tan 
ve eşi Vesile Tan, Aasim Ferid 
Talay, Hakkı Saydam Recai, Şev
ket Lağ, şehir meclisinden Fuad 
Fazlı Akgün, emekli General Hü
sameddin. 

Üsküdar: İnhisarlar Vekili Ra
na Tarhan, saylavlar<ian İhsan 
Nav, Yusuf Kemal avukat Celal 
Kocaerı umnıni meclis azasından 
Celiıl Arslan Giray, İstanbul meb
usu Hamdi, emekli doktor gene -
ral Hazım, avukat Macid Oktar, 
Muharrem Nail, Haydarpaşa li -
sesi müdürü Saffet Şadli. 
Adalar: Kaymakam Şevket, Bele
diye mezarlıklar müdürü Süley
man Haralı, daimi encümen aza
sından A\m~ y ... ;;.17. D 0 nizbank hu
kuk müşaviri Emin :AlJ, Heybeli 
plajı sahıbı :::. .. u , Cerrahpaşa ser
tabibi Esad .Durusoy. 
Kadıköy: Mütekaid liva Galib 

Pekel, saylav Mehmed Ali, Naci 
Ali Maralı ve eşi, iktısad profe
sörü Zühdü, saylav Halil Türk -

Hitler Çekleri A l m an y a nı n 
Himayesine Aldı 

(BiriD.ci sayfadan devam} 
GECE YARlSI KONUŞTULAR 

Berlin 15 (A.A.)- Gece yarısı· 
nı beş geçe Hacha ile Şvalkovski 
•Adlon• otelinden çıkarak Hitler 
le görüşmeğe gitınişlerdir. Daha 
evvel Çekoslovak Cumhur Reisi 
ile Hariciye Nazırı yarım saat ka
dar Von Ribbentrop ile görüşmüş-
lerdir. 

HER MEB'US HER ŞEYİ 
BİLİYORDU • 

Bratislava 15 (A.A.)- Slovak
yanın istiklalini ilan eden Diet 
meclisinin dünkü celsesinde Tisso 
Bertin seyahati hakkında izahat 
vermiştır. 

Her meb'us 100,000 kişilik nü
fusu olan Bratislava'da yaşıyan 

30,000 Almana son iki gün zarfın
da silah dağıtıldığını ve diet mec
lisine bir kilometreden az bir me
safede, Tunanın öbür tar.afında 

motörlü Alman kıt'alarının bek
lemekte olduğıınu biliyordu. 

İŞGAL ORDUSUNUN 

kabul etmemektedir. Bundan do· 
layı Macaristan, akalliyetinin em
niyetini temin etmek için her va
sıtaya müracaat etmek mecbu -
riyetinde kalmıştır. 
UKRAYNALILAR MUVAFFAK 

OLAMADI . ' 
Chust 15 (A.A.)- Ukraynalı 

bazı unsurlar, burada lktıdarı e
le almağa çabşmışlarsa da .mu
vaffak olmamışlardır. 

BİTLERİN BEYANNAMESİ 
Berlin 15 (Hususi)- Hitlcr bir 

beyanname neşretmiş, bin sene
den fazla Almanyaya aid olan ve 
Almanya için hayati ehemmiyeti 
haiz bulunan Çekoslovakyanın 

mevcudiyeti niha(Yet bulduğunu 

ve Bohemya ile Moravyaya Al
man askerleri gönderildiğini bil
dirmiştir. 

Hitler Viyanaya hareket etm~
tir. 

BAŞKA ÇARE YOK! 

SAGL IGINIZI 

1 
KO RUYUNUZ: 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğiind~ 
Cinsi Mikdarı Muhammen l:l, Muvakkat T. Eksiltme 

Ura Kuruş Lira Kuruş Şekli Saati 
Motör 2 adet 10.650 - 798 75 Ka. zarf 15 

I - İdaremizin •2 ve 8• numaralı tekneleri için şartnamesi muci· 
bince 2 adet motör kapalı zarfla satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapı· 

lacaktır. . 
III· - Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen 

bedeli ve muvakkat teminatı yuka'"lda yazılmıştır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Şartnamenin 7 inci maddesi mucabince talihlerin tanzim ede

l 1 cekleri plan v" fotoğrafileri m\inak'.'5~ gününden 3 gün evveline kadar 
Cibali nakliyat şubemi~e vermelerı lazımdır. 

l 
VI - Eksiltmeye iştirak edecekler 56 7,5 güvenme parası makouzu 

veya banka teminat mektubunu havi mühürlü teklif mektublarııı. ıha· 
~ le saatinden bir saat evveline kadar •saat 14 de. mezkı'.ır ko~on baş· 

•"" · · kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazı1J1dır. c965· 

/, ı · X..lf. 
Meter Cinal Muhammen Temınat 

Fiatı bedeli Lira 

KANZUI( 
MEYVAYUZU 

Kr. Lira 
67 Gürgen 36 2412 180,90) 
3 Ihlamur 55 165 12,38) 
6 • kutuluk 80 480 36 ) 

~ııti 

14,30 
15 

1 · lmıştır I- Şartname ve eb'at listeleri mucibince yukarıda yazılı kereste· 
En hoş ve tabii meyva usa - ı 4 Karaağaç (Dağ) 65 260 195 ) 

re erınden yapı . - 1 · ı kl 27/TJI/ ·"q t ı· 
Taklit edilmesi kabil olma- ]erden gürgenler açık eksiltme ve dıger erı pazar ı a . ·· . ar 

iNTİHAB PROPAGANDASI 
Cumhuriyet Halk partisi inti • 

hab hakkında propag:ında mahi
yetinde olmak üzere büyük bir 
kamyon hazırlatnuş, iç.ne de rad
yo ve hoparlör tertibatı yapmıştı. 
Bugün radyolu kamyon şehrin 

her tarafını dolaşmakta intihab 
hakkında konferans veren birinin 
plaktan gelen sesi herkes tara -
fından dinlenmektedir. Bu arada 
saat onla on iki arasında Eyübde 
bulunan radyolu kamyonun etra
fım yüzlerce kişi sarmış, kolayca 
yol aİınasına bir türlü meydan ver
memekte idiler. Radyolu kamyon 
saat 15,30 da Fatihde, 16 ile 18 a
rasında Taksim meydanında bu
lunacak, şehir bandosu İstiklfil 
marşını çalacak, plaklarla halka 
hitab eden intibah nutukları oku
nacak, ayrıca Parti merkezinin 
göndereceği kürsüd ebu kamyonet 
üzerindeki kürsüde intihaba işti

rak lüzumuna dair nutuklar irad 
edeceklerdir. 

men, tayyare müdür muavini Ha- Prag 15 (A.A.)- Moravska _ 
mid Nuri, Erenköy lisesi müdürü Ostrava'da Alman Generali bir 
Mahir, profes~r Nureddin Ali, beyanname neşrederek silah, pat
saylav Rüşdü Yekteb ve RagJb layıcı maddeler ve radyo aletleri
Özdemir, Şemseddin Günaltay, nin derhal teslimıni ve halkın sa
Vasıf Çınar, Abdülhalik Fırat ve at 21 ile 6 arasında hususi surette 
Aziz Samih İlter, profesör Tevfik izin almadan evlerinden çıkma -
Receb, şehir meclisinden Ali Hay- masıru emretmiştir. 
dar, profesör Celfil Esad, Cemil Kahveler saat 20 de kapanacak-

EMİRLERİ 

Prag 15 (A.A.)- Radyo bu sa
bahtanberi bililfasıla millete hita
ben bir beyanname neşretmekte
dir. Beyannamede bilhassa şöy

le denilmektedir: 
cSükı'.ırietinizi muhafaza ediniz 

ve verilecek haberleri bekleyiniz. 
Bu sabah saat 6 da Alman ordusu 
memleketimizin şimal hududla
rını geçmiştir. Hepiniz işlerinizin 
başına gidiniz ve çocuklarınızı 

mektebe yollayıruz. Almanları 

kabul etmekten başka birşey ya
pamazsınız. Askerler garnizon • 
larında kalacaklar ve mukave -

yan bir fen harikasıdır. 1 hinde alınacaktır. 
. II- Eksiltme ve Pazarlık Kabataşda Levazım Mıldıriyeti binasın-

İNGILİZ KANZUK ECZANE-

1 

da alım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedelleri, temınat ak· 1 Sİ BEYOGLU - İSTANBUL çeleri, ihale saatleri hizalarında yazılıdır. Şartname ve listeler her gUJ' 
11 levazım şubesinden alına bilir. 
İstanbul Beşinci 1cra Memurlu - III- İsteklilerin pey akçelerile belli gün ve saatlerde komisyona 

ğundan: müracaat etmeleri. (1583) 
Nauman şirketinin Nikoli Dimit- * * 

ri ve Dimitri İspirya zimmetinde a- 1- İdaremizin Cibali Tütün ve Kutıı Fabrikalarında hfilen mev· 
lacağı olan mebaliğden dolayı hac- cud olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar '160.000. kilo birikeceği talı· 
zedilip tamamına üç yeminli ehli- min edilen tahta parçası evvelki ihale feshedilerek yeniden paıar!ıkla 
vukuf tarafından 3200 lira kıymet arttırmaya konmuştur. 

Her tarafa intihaba dair afişler 

asılmış, halka el ilanları dağıtıl

mıştır. Sinemalarda perde ara -
larında intihab lehinde yazılar 

gösterilmektedir. 
ANKARADA SEÇİM FAALİYETİ 

Ankara 15 (Telefonla) - İkinci 
mlıntehib seçimine burada da sa
at dokuzdan itibaren başlanmış
tır ikinci müntehib namzedleri a
rasında Cumhurreisi İsmet İnönü, 
refikası Mevhibe İnönü, Meclis 
başkanı, Vekillerimiz, eski Baş
vekil Celal Bayar bulunmaktadır. 

MEMLEKETTE SEÇİM 
FAALİYETİ 

Ankara 15 (Hususi muhabiri -
mizden) - İkinci müntehib seçi
miııe memleketin her tarafında 

bu sabah ayni saatte saat dokuz
dan itibaren başlanmıştır. İntibah 
işleri yurdun her tarafmda sevinç 

v~ neş'e içinde dev:m etm:ktedir., 

Cem, Kadıköy kaymakamı Cenab, 
avukat Celiıl Sofu, milli iktısad ve 
tasarrufa cemiyeti reisi Daniş, ka; 
dastro başmühendisi Emin, avu
kat Faruk Dereli, doktor Fahred
din Kerim, doktor Hakkı Şinasi, 

saylavlardan Hakkı Kılıç, Hilmi 
ran, İsmail Hakkı, Kiımil İrdelp 
eski nafıa komi\;eri İbrahim, pro
fesör Kemal Cenab, meb'uslardan 
münib Boyacıoğlu, Nazım Boroy, 
Salah Cimcoz, Saim Ali, Şükrü 

Ali, muallim Niyazi Tevfik, pro
fesör Neşet Ömer, avukat Ramiz. 

Fatih: Müddeiumumi Hikmet 
Okan, Fatih kaymakamı İhsan Sa
kızlı ve eşi, Ha;ıriye lisesi müdü
rü Sedad, profesör doktor Ziya 
Cemal, Başyekil Refik Saydam, a
vukat Cemaleddin Fazıl, doktor 
Hikmet Feridun, borsa komiseri 
Ferıdun Manyasi. seferlıerlik mü
dürü Cemal, doktor Rna Rüstem, 
doktor Ziya Nuri, avukat Celili 
Feyyaz, Bican Bağcıoğlu saylav
lardan Muzaffer Kılıç, İzzet Ak
osman, meclisten Rıfkı ve Samı, 
Darüşşafaka müdürü Kiımi, dok
tor İhsan Arif, muallim Hasene 
Ilgaz, Belediye yollar müdürü Ga
lib Alnaı. 

Eminönü: Saylavlardan Receb 
Peker ve eşi, Fuad Köprülü, Be -
sim Ömer, Münir Çağıl, Fatma 

namına 28 meb'us seçilmiştir. Bun- Şakir. Osman Şevki, muharrir A
lar muhtelif 28 intihab dairesine bidin Daver, Belediye teftiş heyetı 

lntihab Daırelerıne 
Gidecek Meh's]ar 
İntibah dairelerinde seçime ne

zaret etmek üzere Parti merkezi 

giderek parti adına intihab işle

rine bakacaklardır. 
reisi Tevfik Uras, dokt.or Tevfik 
Sağlam. Akil Muhtar, Refik Mü-

ProfesÖr Meb'us]ar nir, gümrük muhafaza kumanda-
Verilen bir karara göre bir zatın nı Hasan Kopar, doktor İhsan Sa

uhdesinde meb'uslukla profesör- mi, muallim Aliye Esad, muharrir 
lük birleşemiyecektir. Parti tara- Refik Ahmed, doktor Ali Rıza A
fından alakadarlara bu hususta ıasoy, Emniyet Sandı~ murakıbı 
tebligat yapılmıştır. Raşid Gökdemir, Şirketihayriye 

Halen hem profesör hem meb'us müdürü İzzet, ıtriyatçı Nureddin 
Eren, Emniyet sandığı müdürü olanlar şunlardır: 

Türk edebiyat tarihi profesörü .Reşid, eski belediye muhasebecisi 
Fuad Köprülü, ilk zamanlar Şark' Kemal, doçent Muzaffer Şevki, 

tarihi profesörü Şemseddin Gü _ j ...::.e:,:m:,:e;:kli::;·~g::e:,:ne;;;r:.;al:_M:;;;,;uh;:;,;i.:d.:d;;;ı· n~·---
naltay; Osmanlı tarihi orta zaman A d 1 A · 
profesörü İsmail Hakkı Uzunçar- na O U JanSI_ 
şılı, profesör Neşet Ömer İrdelp. Anadolu Ajansı hakkında ge-

Bunlardan yalnız profesör Neşet çen günü gazetemizde bir fıkra 
Ömer profesörlüğü tercih etmiş, intişar etmişti. Bu fıkranın işaret 
diğerleri yeniden meb'usluğa nam- ettiği teahhurun Ajansın daima 
zcd gösterilmelerini rica etmiş _ sür'atle müteharrik olm!i-Sı iktıza 
ı d . eden vasıtaları ile alakalı olma-2r ır. 

Üniversite Rektörünün de meb- dığı ve bazı zaruri esbabdan ile
us namzedleri arasında bulunaca- riye geldiği verilen izahattan an-
ğı söylenmektedir. laşılmıştır. Memlekete ve umwni 

İKİNCİ MJNTEHİBLER efkara hizmet bakımından daima 
Halk Partisi tarafından şehri - faydalı görmek istediğimiz bu 

mizdcn namzed olarak gösterilen milli hizmet vasıtamızın her va
ikinci müntehibler listesinden kit için muvaffaltiyetini müşahe
mülhakatla Beyoğlu, Beşiktaş, Ba de etmek hiç şüphe yok ki, bizleri 
kırköy, Eyüb ve Beykoz i<azala- sadece memnun ve müftehir eder. 

rından gösterilen namzedlerden EVLENME 
tanınmış zevatın isiml,'rini dünkü Vakıf Paralar MüdürEiğü avuka
saymuzda bildirmi~tik. Bugün de tı Rahmi Turaçlının kızı bayan 
Eminönü. Fatih, Kadıköy. Üskü- Kadriye Turaçlı ile İstanbul Va -
dar, Adalar ve Sarıyer kazaların- kıflar Basmi,idürlüğü mimarların

dan gösterilen ikinci müntehib dan Mustafa Lütfi Ronanın nikah 
nam1ed.leri arasında bulunan ta- merasimi geçen gün Fatih evlen • 
nınmış kimseleri yazıyoruz: me dairesinde icra kılınmıştır. Ta-

Sarıy<.>r: Umumi l'l'H'clis azasın- rafeyne saadetler dileri..t. 

tır. 

NİHAYET MURADLARINA 
ERDİLER 

Varşova 15 (A.A.)~ Macar ve 
Polonya orduları bugün Lawocz
ne mevkünde birleşeceklerdir. 

KAT'İ KARAR 
Budapeşte 15 (AA)- Hüku-

· met etmeden, itiraz etmeden si -
!ahlarını Alman ordusuna teslim 
edeceklerdir.• 

ÇEK ASKERLERİ TESLİM 
OLUYOR 

takdir edilmiş olan Fenerde Abdüs- II- Muhammen bedeli beher kilosu •50• santim hesabile ·800• 
subaşı mahallesinin Fener kapısı ve % 15 teminatı cl20• liradır. 
caddesinde atik 27/29 cedit 15/171 ın...:.. Arttırma 18/3/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat JO 
fırının 120 hisse itibarile tevs_i inti-

1 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Mücliriyetindeki Satış Ko· 

kallı :8 hıssesı açık ar~ırma ıle sa-, misyonunda yapılacaktır. 
tılacagm~anl ev~afı aşagıya yazıl • IV- Tahta nümuneleri Cibali ve Kutu Fabrikalarında görülebılir· 

met Karpatlaraltı Ulcrloynasına Berlin 15 (AA.)- Prag şehri Cephesi yaprak kepenk ve came-
nuştır. Şoy e kı: ·1674• 

** müdahale etmeğe karar vermiş - Alman tayyarelerinden atılacak kan, zemini çimento bir antre, ah - • 
I - 27/2/939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz beyaz 

kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
tir. Macar kıt'aları Polonya hu- olan sekiz paraşütçü taburu tara- şap bir t zı;ah, 250 ekmek alır fı -
duduna doğru ilerlemektedirler. fından işgal edile.::ektir. rm, tezgahın altı odunluk, fırının 

II - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminatı 2906 !ıra MACARLAR MECBUR Çek kıt'aları, silahları alınmak üstü ekmek verecek oda. 

KAL:\UŞLAR! üzere Alman ordusu tarafından Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir) 25 kuruştur. . . .. .. 14 
Budapeşte 15 (AA.)- Çek hü- tayin edilen muhtelif mıntakalar- h 11 .. 1 "k' d ı III - Pazarlık 30/3/939 tarıhme raslıyan perşembe gıınu saat • 

harman ma a ı ı e ı ., o a. b . . d .. !'' - .. d k. 1 k · ı ya-
'-'metı·, Ru··tenya'dakt" Macar te- da toplanmak emrini almıslardır. . . .. .. . .. . de Kabataşda levazım şu esı mu ur ugt1n e ı a rm omısyonunl u. ~ 
Au • Ikınci kat: Yüklu bır sofa uzerm· ı 

1 
kt 

şekküllerinin serbestçe silahlan- Çek zabitlerine üniformaalrını 
1
• k d pı aca ır. 

l de bir ha a, i i o a. . .. .. b d 
1 

lı ı r ması hakkındaki Macar talebini çıkarmak emri veri miştir. Ü b k IV - Şartnameler her giın sozu geçen şu e en parasız a ına ı ı · 

---------------------------- çüncü kat: Aralıkta ir oça • v _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte mezkı'.ı! 

B k•ı·lhir oda, kırmızı çini duvar korku -ısulgar komisyona gelmeleri ilan olunur. (1701) Belediyenin 
Prüzlü işleri 

(1 inci sahifeden devam) 

şehir meclisi reisi sıfalile hakkı 

huzur almağa başladığını duyan 
eski vali üç ay beklemiş ve üç ay 
sonra mevzuubahs hakkı huzuru 

almağa başlanuştır. Hakkı huzuru 
valiye ödeyen daire şefleri üç ay
evvelki hakkı huzuru da tahakkuk 
ettirerek Muhiddin Üstüı:ıdağın 
eline bilfıhare toplu halde veri -
vermişlerdir. 

Müfettişler, üç ay sonra tahak
kuk ettirilerek üç ay evvelki hakkı 
huzuru yaranmak maksadile va
liye verenler ve geçmiş ay !arın 
hakkı huzurunu almaktan çekin
meyen eski vali hakkında esaslı 

tetkiklere girişmişlerdir. Bu işde 
suç tahakkuk ettiği takdirde eski 
validen hakkı huzur geri alına -
cak fakat kanunsuz olarak bu hak-
kı huzurunu eski valiye verenler 
suçlu addedilecektir. Eski ayların 
hakkı huzurunu almak cesaretinde 
bulunan Muhiddin Üstündağa bu 
noktadan ayrı bir mes'uliyet te -
rettüb etmektedir. . 

Müfettişlerin imar müdürlüğün
de de teftişler yapacağını haber 
vermiştik. Bu teftişler esnasında 

Nişantaşında Vali konağı 

karşısında bulunan arsala -
rın satın alma işinde yolsuzluk 
olup olmadığı araştırılacak ve es
ki imar müdürü Ziyanın halen 
mensub oldugu bir müessesenin 
bu arsaları ucuz fiatla almış ol -
ması hakkındaki ihbaı- ehemmiyet
le tetkik edilecektir. 

-*-
Kar d eş İran'ın Mes'ud 

Bir Yıldo nü m ü 

B ugün kardeş ve dost İran 
devletinin Şehinşahı Ma -
jeste Rıza Pehlinin doğum

larının yıldönümüdür. 

Şehinşah P ehlevinin yüksek i
daresi al tında metin adımlarla yü-

. ' ' 

aşve 1 1 luklu tarasayı havidir. * * 
G ı • Sahası: 69 metre murabbaı olup 

e 1 y o r !:.undan 8 metre murabbaı aydınlık- 1 - 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapılacağı ilan e· 
dilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzum üze1".ne 
temdit <edilmiştir. (Birinci sayfadan devam) 

Misafirimiz bu akşam saat 
22,19 da Edirne istasyonuna 
muvasalat edecek ve mera -
simle karşılanacaktır. Yarın 

saat onu kırk geçe şehrimize 
geleceğini haber verdiğimiz 
Bulgar Başvekili ayni akşam 
hususi trenle Ankaraya gi -
deceklir. 17 mart cuma günü 
saat 10,35 de Ankara garına 

muvasalat edecek olan misa
lirimizi garda Başvekil, Ha -
r iciye Vekili, Ankara valisi 
tarafından karşılanacak, öğle 

yemeğini hususi mahiyette 

yiyecek, saat 16 da Ebedi Şe
f in kabrine bir çelenk koya
cak, Başvekilimizin Ankara
palas'da vereceği ziyafette 
hazır bulunacaktır. 

18 Mart cumartesi günü sa· 
at 11,45 de Reisicumhurumuz 
İsmet İnönü, Dr. Köse İvano
f'n kabul edeceklerdir. Saat 
12 de Bayan İnönü, Bayan 
Köse İvanof'u kabul edecek-

tir. Saat 13 de Reisicumhur 
köşkünde misafirler şerefine 

öğle yemeği ziyafeti verile
cektir. Bundan sonra verile

cek ziyaietlcri mütcakib Kö
se İvanof pazar akşamı An • 
karadan ayrılacak ve pazar-

tır. 

Hududu: . Bir tarafı Osmanağa II- Eksiltme şeraiti sabıka da bilinde 4/4/939 tarihine rast!ıya!l 
arsası ve hır tarafı kunduracı Pet ·ı salı günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü diri· 
ro arsası ve bir tarafı Sotiri arsası . 

t af b . · t 'ki il h yeti Alım komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme saatırı· ve ar ı ra u arı am e ma -
d tt den bir saat evveline kadar •$aat 14 de• kadar komisyon başkanlığına u ur. 

Y k d f h 'ut ve sa makbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek istiyenlerin fiat· u arı a evsa ve ua - . . . . . . .... 
h ·· t il · menkulün 120 sız teklif mektublarını ihale tarihmden b1r hafta evveline kadar mus .ası gos er en gayrı . . k ik al a· 
hisse itibarile 78 hissesi açık arttır-[ kirat. fabrikalar şubesine vererek münakasaya ıştıra ves ası rn 
maya konulmuş olduğundan 17/4/ lar1 lazımdır. •1714• 

939 tarihine müsadif Pazartesi gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. 

Cinai Miktarı * * MuhammenB. 0Jo7.5 eks lt•e 

U ra K. 
Arttırma bedeli kıymeti muhame- Baskül 5000 kg. ı adet Sif Hay- 750.-
nenin yüzde yetıniş beşini bulduğu 

teminat 
Lira K. 

56 25 
Şekli 

Pazarlık 

Sa atı 
14 

takdired müşterisi üzerinde bırakı

lacaktır. Aksi takdirde en son artı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün müddetle temdit e

• 
• 

2000 • 
1000 • 

darpaşa 

2 adet 
l adet Sif 

İstanbul 
5000.- 375 - açık ek - 14,30 

siltme 

dilerek 2/5/939 tarihine müsadif Sa- I - Şartnameleri mucibince yukarda miktarları yazılı baskülle! 
lı günü saat 14 ten 16 ya kadar ke-ı hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
za dairemizde yapılacak ikinci açık II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saat· 
arttırmasında arttırın abedeli kıy-l leri hizalarında gösterilmiştir. . 

meti muhammenenin yüzde yetmiş III - Eksiltme 4/4/939 tarihine rast!ıyan salı günü Kabataşda le' 
beşini bulmadığı takdirde satış vazını ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
2280 numaralı kanun ahkamına tev- IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak all' 
fikan geri. bırakılır. Satış peşindir. nabilir. · 

Arttırmaya iştirak etmek isteyen - v _ 5000 !Gg. lik baskülün münakasasına iştirak edecekler 7 güP 
!erin kıymeti muhammenenin yüz- evveline kadar fiatsız tekliflerini tuz fen şubesine ve 1000, 2000 kg. lı~ 
de yetmiş beşi nisbetinde pey akçe- baskül münakasasma iştirak edecekler de fiatsız tekliflerini bir haft1 

si veya milli bir bankanın teminat evveline kadar müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinıP 
mektubunu hamil bulunmaları lii- kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

zımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit vı _ Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü kanuni vesaikle 

olmıyan alacaklılarla diğer alaka - birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1704) 

daranın ve irtifak hakkı sahipleri- ------------------------- --_, 
tesi kş.amı memleketine dö • nin bu haklarını ve hus_usile faiz ve lstanbul Asliye Üçüncü Hukuk nununun 141 ve 142 inci maddeJel11 
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İstanbul intihabı meb'usan 
teftiş heyetinden: 

Altıncı Büyük Millet Meclisi ikinci mtıntehiplerlnin fııtihabına 

15/3/939 Çarşamba günü başlanacak 19/3/939 Pazar günü akşamı 

bitirilecektir. Birinci müntehiplerin rey verecekleri günler aşağıda 

gösterilmiş olduğundan rey sahibi olanların intihap içbı tayin olu

nan günlerde mensun oldukları mahalle ve köylerde sandıklarına 

niifus tezkereler ile müracaat ed~ek rey !erini kullanmaları lüzu • 

ınu ilan olunur. (1688) 

Adalar kazası 
Rey sandıklannın bulunacaiı Rey verecek mahalle ve köyler 

yerler 

1 - Büyükada iskelesi Büyükada mahalleleri. 

ı - Heybeliada Ayyıldız cad-
desinde Heybeliada mahalleleri. 

3 - Burgazada Çarşı caddesin-
de Burgazada mahalleleri. 

4 - Kınalıada Çarşı caddes~ 

de Kınalıada mahallele~ 

Bakırköy kazası 

Rey ııandı.klarının bulunacağı 
yerler 

1 - Halkevl binasında 

2 - Yenimahalle istasyonunda 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Sakırağacı, Cevizlik, Zeytinlik. 

Yenimahalle, Kartaltepe, Osma

niye. 

3 - Yeşil.köy istasyonunda Ümraniye, Şevketi:ve, Köyiçl, 

Şenlik. 

4 - Köy konaklarında (Sey - Yeşilköy Nahiyesine merbut 

yar) köyler. 

5 - Köy konaklarında (Sey- Mahmutbey nahiyesine merbut 

yar) köyler. 

Beyoğlu kazası 

Rey sandıklannın bulunacağı 
yerler 

1 - Kamerhatun ıoamünde 

2 - Ağacamiinde 

;'! - Kaymakamlık binasında 

4 - Firuzağa camiinde 

5 - Taksim Camlıköşkünde 

6 - Dağcılık klübü'lde. 

7 - Eskişehir Parti Ocak bi

nasında 

8 - Kağıthane köyünde 

9 - Mecidiye köyünde 

10 - Şişli Parti binasındı. 

11 - Pangaltı karakolu karşı • 

şında kahvede 

12 - Kurtuluştaki kahvede 

13 - Silahşor caddesindeki 

kahvede 

14 - Camilkebirde 

15 - Hacıhüsrev camiinde 

16 - Kadı Mehmet Parti bina-

sında 

17 - YahyakA!ıya camünd.P 

18 - Arapcamiinde 

19 - Kılıçali camiinde 

20 - Fındıklı camiinde 
21 - Kuledibindeki kahvecıe 

22 - Kıredilyone haıu yanın

daki dükkanda. 
!3 - Hasköy iskele gazinosun

da 
24 - Halıcıoll:lu nıeydanında 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Kamerhatun, Çukur, Kalyoncu 

mahalle. 

Kuloğlu, HüseyinağR, Katip 

Mustafa Çelebi mahalleleri. 

Asmalımescit, Şahkulu, Evliya

çelebi, Tomtom mah!Ueleri. 

Firuzağa, Cihangir mahalleleri. 

Gümüşsuyu, Şelıitmuhtar, Koca
tepe M. 

İnönü, Harbiye. M. 

Bostan, Eskişehir, Yenişehir, 

Bülbül, Hacıahmet M. 
Kağıthane köyü. 

Mecidiye mahallesi. 

Halaskarg:ızi, Meşrutiyet M. 

Pangaltı, Duatepe M. 

Bozkurt, Paşa. Feriköy :M. 

Şişli. Ciimhuriyet M. 

Camiikebir, Çatmamescit, Bed

•ettin M. 

Küçük Piyale, Hacıhüsrev M. 

Kaptanpaşa, Kadı MPhmet M. 

Yahyakiihya, Süruri M. 

Arapcami, Emekyemez M. 

Hacı Mimi, Kılıçali M. 

Pürtelaş, Ömer Avni M. 
Bereket M. 
Müeyyitzade, Kemankeş, Yeni
cami. 

Keçeci Piri M. 
Sütlüce, Piripaşa M. 

Beşiktaş kazası 

Rey sandıklnnnın bulunacağı 
yerler 

1 - Sinanpaşa camimde 

2 - Vişnezade camiınde 

3 - Ortabahçe fabri:ka karşı

sında 

4 - Anberağa camiinde 

5 - Dikilitaş mevki hekimli • 

ği binasında 

6 - Ortaköy iskele gazinosun

da 
7 - Arnavutköy Nahiye bi • 

nasında 

8 - Bebek camiinde 

9 - Kuruçeşme Tramvay du· 

rak yerinde 

10 - Teş,~ikiye camiinde 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Sinanpaşa M. 

Vişnezade M. 

Türkall ve Abbasağa M 

Yıldız ve Cihannüma M 

Dikilitaş M. 

Ortaköy ve Mecidiye M. 

Arnavutköy l\t 

Bebek M. 

Kuruçeşme M. 

Teşvikiye ve Muradiye M. 

Beykoz kazası 
Rey sandıklarının bulunacağı Rey verecek mahalle ve köyler 

' yerler 

1 - Beykozda Parti binasında Beykoz Yalıköy M. 

2 - A'1adolukavağı polis ka -

rakolunda Anadolukavak, Mirşah M. 

3 - Paşabahçe ııolis karako - Paşabahçe, İncirköy. 

!unda. 

• - Anadoluhlaan Nahiye 

Müdürlliğü binasında 

B - Kanlıca Parti binasında 

8 - Anadolufeneri köy oda -

sın da 
7 - Akbaba köy odasında 

8 - Mahmut Şevket Paşa köy 

odasında 

9 - Bozhane köy odasında 

10 - Hüseyinliköy odasında 

11 - Polenez köy odasında 

12 - Ömerli köy odasında 

Anadoluhisar, Gölaıu, Yenima

halle. 

Kanlıca, Çubuklu. 

Anadolufeneri, Poyraz, Riva 

köyleri. 

Akbaba, Dereseki köyleri. 

Mahmut Şevket Paşa. Ali Baha

dır, Paşa Mandıra köyleri. 

Bozhane. Öğümce, Güllü, Kılıç
lı köyleri 

Hüseyinli, Cümhuriyet, Sırapı

nar köyleri. 

Polenez köyü. 

Ömerli. Koçullu, Muratli Esen
celi köyleri. 

Eyüp kazası 
Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler 

1 - Camiikebir kar:ısında 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Camiikebir, Dökmeciler, İslam

bey M. 

2 - Eski yeni kar.ısında Üçşehidler, Gümüşsuyu • 

3 - Defterdar vapur iskele-

sindeki kahvede Abdülvedut, Cezri Kasım M. 

4 - Otakçılar brakolu önün-

de Nişancı, Fethiçelebi M. 

5 - Alibeyköyü köy odasında Alibeyköyü. 

6 - Rami jandarma karako - Cuma, Yenimahalle. Topçular, 

!unda Küç:ükköy, Cebeci, Köy !er. 

7 - Kemerburgaz Nahiye bi- Kemerburg:ız, Petnehor, köyle· 
nasında 

8 - Kısırmandırada 

ri. 

Kısırmandıra, Çiftealan, Odayc

ri, Ağaçlı, Pirinççi, 1'.<pınar, İh

saniye köy !eri. 

Eminönü kazası 
Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Yenicami muvakkithane -

sinde 

3 - Atıkalipaşa camiinde 

4 - Firuzağa camiinde 

5 - Akbıyık camiinde 

6 - Mehmetpaşa camiinde 

7 - Kantarcılar carr.ıinde 

8 - Üç Miharplı c.ur.ii 

9 - Hacıkadın camiı 

10 - Şehzade camiındc 

11 - Laleli camiinde 
12 - Mercan • - nde 

13 - Beyazıt , ıii 

14 - Kadırga Parti b'nasında 

15 - Gedikpaşa camiinde 

16 - Nişanca camiinde 

17 - Langa Rum kilisesinde 

18 - Kızıltaş 

19 - Supürkeci hanında 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Hocapaşa, Hubyar, Mehı:netgey
liini, Ahiç:elebi M. 

Çelebioğlu, Rüslempa~a. Tahta· 
kale M. 

Alemdar, Mol!afenari. Mahmut
paşa M. 
Binbirdirek, Eminsinan M. 

Sultanahmet, Cankurtaran M. 

Küçükayasofya, İshakpaşa M. 

Zindankapı, Demirtaş, M. 
Sarıdemir, Yavuzsın•n, M. 

Hacıkadın, Hoca Gıyasettin M. 

Kalenderhane, Molla Hüsrev M. 

Kemalpaşa. Balaba.ıağa M. 
Süruri, Da) ehatun. t\.1ercan M. 

Beyazıt, Çarşı, Camcı Ali, Sülcy
maniye M. 

Şahsuvar, Bayramçavuş, Çadır

cı M. 

Mimar Hayrettin Sar~ç İshak M. 

Nisıncı, Kazagani Sadi, M uhsi

nehatun M. 

Dülbentçi, Kiılibkasım M. 

Minıar Kcmaldtın, M"sihpaşa M. 

Ta\'şantaşı 1\1. 

Fatih kazası 
Rey sandıkl:ırımn bulunacağı 

yerler 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Fatih Tramvay durağında 

Millet kütüphanesi 

3 - Sarigüzel Semtucağı ku

rağında 

4 - Aksaray Valde camiinde 

5 - Mevlevihane i<apıda 50in

ci ilk okul binasında 

6 - Topkapıda spor klübünde 

7 - Şehremini Halkevi kura

ğında 

8 - Uzunyusufta Ocak bina -

smda 

9 - Karagümrük Kamun parti 

binasında 

10 - Edirnekapıda Kızılay bi

nasında 

Rey vcrcek mahalle ve kö:vler 

Hüsaınbey, Kırçeşme, Sinanağa 

M. 

Şeyh Resmi, Hocaüveys, Kir-

masti M. 

!skender paşa, Sofular, Hasan 

Halife. 
Guraba Hüseyinağa, Baba Ha

san Alemi, Muratpaşa M. 

Melekhatun, Merkez efendl. 

Arpaemini. Fatma Sultan. Be. 

yazıtağa ~ 

Nevbehar, Ördekkasap, Molla 

Şeref, Ereyli, İbrahim Çavuş, 
Denizaptal M. 

Uzunyusuf, Veledikarabaş, Seyit 

Ömer M. 

Mimarsinan, Karabaş, Muhtesip 

İskender. 

Kariyeyiatik, Hatice Sultan 

Neslişah. 

11 - Karagümrükte Aysu bi - Beyceğiz, Dervişalı, Kocadede 
nasında 

12 - Salma Tomruk karakolu 

yanındaki camide 

13 - Balat Ferahkahya camiin

de 

14- Balatta Tahtaminare cami
inde 

15 - Fethiyede kahvede 

16 - Küçük Mustafa paşada 

Gül camiinde 

17 - Unkapanında Elvanzade 

~.amiinde 

M. 

Mollaaşki, Avcibey, Atik Mus

tafa Paşa M. 
Kasım Günanl, Hamami Muhit

tin M. 

Hızırçavuş, Tahtaminare, Balat 

Karabaş M. 

Tevkii Cafer, Atik Muslihlttin, 

Katip Muslihittin M. 
Abdi Subaşı. Küçük Mustafapa

şa, Müftilali M. 

Haydar, Kasap Demirhun, Har

raççı Karamchmet M. 

111 - Kazlıçeşme cami!nde 

19 - Yedikule İmrahor dura -

ğında kahvede 

20 - Koca Mustafapaşada Mus· 

tafanın kahvesinde 

21 - Samatyada Mustafanın 

kahvesinde 

22 - Cerrahpaşa kahvesinde 

.Kazlı M. 

Hacı Evhat, İmrahor, Hacı Ham

za M. 

Koca Mustafapaşa, Cambaziye, 

Arabacı Beyazıt, Ali Fakih M. 

Sancaktar Hayrettin. Hacıkadın, 

Abdiçelebi, Hacı Hüseyinağa M. 

Kürkçübaşı, Hubyar, Cerrahpa

şa, Davutpaşa, Kasa:ı İlyas M. 

23 - Aksaray Çakırağa cami- İnebey, Çakırağa, Kecilıatun, Ya-

inde lı M. 

Kad1 köy kazası 
Rey sandıklarının bulunacağı 

yerler 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Muvakkithanede 

3 - Kızılay dispanserinde 

4 - İlk okul binasında 

5 - 12 inci okul binasında 

6 - Çınaraltında 

7 - Polis karakolu karsısın 

daki binada 

8 - Sinema binasında 

9 -- Kızılay binasında 

10 - İlkokul bina•ında 

11 - Köy meydanında 

12 - Köy meydanında 

13 - Parti k~rşısınd&ki oınada 

14 - Kızıltoprak Çarşıba,mda 

15 - Rıd'vanpaşa S. Ruştü köş-

kü 

16 - Köy n,eydanı 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Caferağa M. 

Osmanağa M. 

Hasanpaşa M 

İkbaliye M. 

Rasimpaşa M. 

İbrahimağa M. 

Osmaniye, Mecidiye M. 

Yenisahra. Kozyatağı M. 

Suadiye M. 

Bostancı M 

İçerenköy M. 

Küçükbakkal köyü M. 

Zühtüpaşa mahaılesi 

Tuğlacı M 

Göztepe. 

Merdivenköyü. 

Sarı yer kazası 
Rey sandıkl~rının lıulunacağı 

yerler 

1 - Rumel kavağı Ocak bina

sında 

2 - Sarıyer Camilnde. 

3 - Kaymakamlık binasında 

4 - Kireçhurnu Ocak bina-

sında 

5 - Tarab~·a Oc:;k l:ı'nasında 

6 - Yeniköy Ocak binasında 

7 - İslinye Ocak binasında 

8 - Emirg.in Ocak binasında 

9 - Rumeli Hisarı ıskelesi ö· 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Rumelikavağı. 

Sarıyer M. 

Büyükdere M. 

Kireçburnu M. 

Tarabya M. 

Yeniköy M. 

İstinye M. 

Emirgan M 

nünde Rumelihisar M. 

10 - Ayazat;~ Ocak l:ıinasında Ayazağa köyü. 

il - Bahçeköy köy odasında Bahçeköy. 

12 - Rumeliieneri Cumhuriyet Rumelifeneri köyü. 
meydanında 

13 - Kumköy Ocak binasında Kumköy. 
14 - Uskc.mruköy ocak bina -

sında Uskunıruköyil 

Üsküdar kazası 
Rey sandıklnrının bul unacoğı 

yerler 

1 - Dogancılar parkında: 

2 - Bulgurlu, Mescit camiinde 

3 - İskele camii avlusunda 

4 - Yenimahalle Selamsız ka

rakolunda 

5 - Toptaşı Ocağı binasında 

6 - Kuzguncuk Ocağı merke-

Rey verecek mahalle ve köyler 

İhsaniye, Selimiye, Ta -
va~i. Hasanağa. Çakırcı Hasan, 
Ahmet çelebi, Hamza Fakıh, A
yazma. İmrahor, Sinanpaşa, .3ala
cık M. 
İnkılap, Kocatepe, Durbalı, 

Toygar Hamza, Solak Sinan, 

Tembel Hacı Mehmet M. 

Rumi Mehmetpaşa, Gülfemha -

tun, Selmanağa (Sultantepe), 

Haci Hasnahatun M. 

Atik Valde, Murat Reis, Pazar

başı. Selami Ali, Merkez Altuni

zade M. 

Tabaklar, ~ıbaşı, Arakiyecl C&· 
fer, Arakiyeci M,ehmet, Kazas • 

ker Hayrettin Çavuş M. 

zinde Kuzguncuk İcadiye M 

7 - Beylerbeyi Nahiye bina - Beylerbeyi, Havuzbaşı, Burha-
sın da niye, Küplüce M. 

8 - Çengelköyünde Çeugelköy, Yenimahalle, Vani -

köy, Kandilli, Kuleli M. 
9 - Kısıklıda 

10 - Seyyar 

' 1 
Kısıklı, Bulgurlu, Altunlzade, 

Mecidiye M. 

Namazgah, Aşağı Dudullu, Yu -

karı Dudullu, Alemdar. Umrani

ye, Sultan Çiftliği, Çekme, Re

~adiye köyleri. 

İYİ BİR HAZIM, 
Rahat bir uyku temin eder. 

Her yemekten ıonra alınacak 2-3 tane 

PERTEV 
KARBONAT KOMPRiMESi 

Ber tilrlll baınmalZIJI! •• nıide elı:§illilııt sfderh. Pertev 
Karbonet Komprlm•ini her eczanede arayınız. 

7-Se>o Telgraf'.-15 l11rt 93"' 

• -
Çektiği ıztırapların 
Mes'ulü kendisidir. 

NEVROZİN 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı y•şatan bu 

muannit baş ağrısından eser 
kalmıyacaktı. 

Bütün ıstırabları dindirir, baş ve 
diş ağrıfarı ile üşütmekten müt&
vellit ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

~l:CA;l•>D: ı 
Mideyi bozmaz, Kalbi 
ve böbrekleri 

Petrol laJ1baları 
Ve lstanbul 
Sokakları 

(5 inci sayfadan devam) 

şehrin muhtelif semtlerine takı

lacak. 
Bir lamba takmak için, yalnız 

tesıs masrafını ödemek kafi gel -
miyor. Bir de, bu 15.mbanın idame 
cereyan parası .. İstanbul elektnk 
cereyan patası .. stanbul elektrik 
idaresi hükfunete geçtiğine göre, 
Belediyeye, cereyanın daha ucuza 
verilmesi temenni edilebilir. 
Şehrin her tarafına bol bol liım

ba asılmasını istemek, mevcud 
lambaları da artırmak güzel bir 
temennidir. Fakat, bu iş için ne 
kadar masraf ihtiyar etmek lfız:m 
geldiğini de hesaba katmalıdır. 
Mesela, evinizin elektriği için, ö
dediğiniz faturaıun rakamlarını 
hatırla)'1ruz. Koca bir şc hri, baş
tan başa aydınlatmak, gündüze çe
virmek için nekadar para lazım· 
dır?. 

Gôrıllüyor ki bütün clava para
dır. Parasız hiçbir §ey olmuyor. 
İstanbulun eksiği çoktur. Hepsi
ni bir hamlede başarmak milyon
ların kapısıdır?. Bu milyonların 
membaı nerede? .. Binaenaleyh gü
zel şehrimizin ihtiyaçlarını, mu
ayyen senelere taksim edilmiş, e
saslı planlara göre kar~ılamak za
rureti vardır. Yeter ki, yapılacak 
işlerde iyi sıra gözetilsin, ehem 
olanlar mühimme tercih edilsin .. 

İT IZAR 
Yuımızın çokluğundan dolayı 

•Kalbe giren hırsız• ve •bir nu
maralı halk filosu tefrikalarunı

ın dercedemedik. Özür dileriz. 

Yeni Eserler: 

t N SAN 

Kıymetli profesörlerimizden 
Hilmi Ziya Ülken tarafından ay

da bir neşredilen ve mükemmel 
bir fıkir ve san'at mecmuası olan 

•İnsan• ın mart nüshası çok zen· 

gin mündericat ile çıkmıştır. Tav
siye ederiz. 

_.. Doktor - Operatör 

. Orhan Toroe 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

-

Taksim - Abdülhak HAm'~ 
Caddesi, Geyik Apartımanı 

--Dr. HORiİÖRONl 
uWMm• "-'" kod~ S>-ı 

Viyana Oteli yanındaki 
ayenehanesinde tedavi eder. 

Telefo11: 2 131 
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KUVVET ŞURUBU 
ZAFIUMUMI, KANSIZLIK, ROMATİZMA, SIRACA, 

KEM 1 K, Si İR 
hastalıklarına, cılız yavrular, yürümeyen, diş çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun 

Kanı arttırır, 
lezzatli bir \h'llll.f• 

kızlar, vereme karşı istidadı olanlar HASAN KUVVET ŞURUBundan içmelidir. 
iştiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni Surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve 

Alman teknik 
harikası 

131 T. L. 
Bir kerre 

görmek ve 
dinlemek 
kafidir. 

Acentalıklar 

için mi.ra
caat kabul 

edilir. 

lDE M KARA DA G 
Galata Voyvoda Caddesi No. 123 
Posta kutusu 1341, lstanbul. 

Şile Kazası Malmüdürlüğünden: 
l- 20 Mart 939 tarihıne müsadi1 Pazartesi günü saat on dörtte 

Şile Malmüdürlüğünde müteşekkil Eksiltme Komisyonunca 

ihale edilmek üzere 5,999 lira 84 kuruş keşif bedelli hükümet 

konağı tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve husus! ve fenni 

şartnameleri proje keşfi hulasası ile buna müteferri diğer ev
rak parasız olarak görülecektir. 

3- Muvakkat teminat 450 liradır . 

.__ İsteklilerin hemen 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına, ek

ailtme tarihinden sekiz gün evvel müracaatla Nafıa Müdürlü

ğünden almı§ olduğu ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını iha

le günü saat on ikiye kadar Komisyona ibraz eylemeleri la-

zımdır. (1476) 

CİLDİNE KIYMAYAN 

şuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir. 

Defeder 

MiDE re BARSAKlARI 
Kolay !ıkla ve mülayim bir şe

kilde boşaltarak rahatJ:k ve 

ferahlık verir. 

Hazımsızlık 

Şişkinlik 
Bulantı, gaz, sancı, mide 

bozukluğu, barsak atalet>, İN

KIBAZ, sarılık, safra, kara -

l 
Sı~tinizi Severaeniz ? 

IZMIR 1 N 
AŞÇIBAŞI l.Uarkah 

MAKARNALAR! 
Her yerden israrlaisteyiniz 

Seliınık Sergisınden Büyük 

Mükafat. 
ciğer, mide ekşilik ve yanll"a

larında ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 
Son derece teksıf edılmiş b:r toz olup yerı tutamıyan müma"'! İLAN 1-------------mü>tahzarlardan daha çal;uk, daha kolay ve daha kat'i tesir icra eder. Kurtuluş Fıkaraperver Gemiye· 

• jtinden: 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden Kurtuluş Fıkaraperver Cemiye-

İstanbul Paket Postahanesi için 8 ton, Fabrika Müdürlüğü için 12 tinin, 12/3/939 Pazar günü saat 11 
de davet edilen umumi heyeti, ek-, ton, Osmaniye ve Yeşılköy telsizleri için 8 zerden 16 ton ki ceman 
seriye! nisabını bulamadığından, 

36 ton Alman kokunun alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme toplantı, 19131939 Pazar günü saat 
29/3/939 Çarşamba saat 15 de B. postahane binası alt katta müfettişlık 11 e bırakılmıştır. Azanın muay • 
odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muham- yen günde Cemiyet m~rkezine gel-
men bedeli 988 lira muvakkat teminat 74 lira 10 kuruştur. Tal'plerin 

şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere ça· 

lışma günlerinde mezkfır müdürlük idari kalem levazım kısmına, ek
siltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası v~ muvakkat teminat 

makbuzu ile komisyona müracaatlan. (1599) 

meleri ilan olunur. 
Kurtuluş Fıkaraperver 

Cemiyeti R risi 

Ruzname: 
l - 1938 senesi mali raporun 0-

-------------------------- kunması. . 
2 - 1938 senesi hesaplarının tet-

kiki için hesap müfettişlerinin ta • 
yini. 

~-------------------------Herkesin Üzerinde ittifak ettiği 
bir hakikat : 

Sabah, Öğle ve Akpm her yemekten eonra 

KULL AN MAK 
Şartile 

RADYOLiN 
d işlerinizi tertemiz, 
bembeyaz ve sapsağ
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 
harikalarından biridir 
denilebilir. K o k usu 
Güzel, lezzeti hoş. 
mikroplara karşı te-

siri yüzde yüzdür. 

Sa~a~. Öğ~e ve Akşam ~er yemeUen sonra günde 3 defa 

kullananlar dişlerini en ucuz 
şerai 1 i o t ettir · a ·ııırlar. 

Belediye Sular İdaresinden : 
Kapalı zarfla münakasa ilanı 

İdaremizce salın alınacak muhtelif cins ve eb'alta adi döküm ak· 3 - Bütçenin tasdiki. 

4 An . . t samı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
- a nızaınnamenın ve e - . . . . . 

kk .. 1.. 
3512 

lı k 1 - Bu husus ıçın tanzım edılen şartname ıdaremız levazım ser· 

Satı~ y<•ri: ALİ ASGAH. IlATEl\lf, Ketenciler 28 

şe u un numara anuna uy- . . .. . . 
tt tadil' visinden parasız olarak satın alınabılir ve numuneler aynı servıste 

gun sure e ı. .. .. 1 bil' goru e ır. 

5 - Aidatlarını vermiyen azalar 
2 - Taliplııo, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını 

hakkında nizamnamenin 10 uncu 
maddesinin tatbiki. ihale günü olan 10 nisan 939 pazartesi günü saat cl5. e kadar Taksim 

idare merkezinde müdürlüğe vermelidirler. 
6 - İdare Heyeti ile hesap mü - Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. 

fettişlerinin intihapları. 
·1715. 

Dolmabahçe 

Bilumum İthalat Tacirlerinin Nazarı 
Dikkatine 

!stanbul Kadastro Mahkeme • İstanbul Limanında mevcut antrepolardan yalnız Halı Antre-
Belediye Sular İdaresinden : sinden: posu ile Eminönü Antreposu, Antrepo namı altında muhafaza ve 

Kapalı zarfla münakasa ilanı. Beyoğlunda Kalyoncu kulluğun· ipka olunarak bu iki mahalden gayri Antrepoların kaffesi !tısa 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'auda bronz musluk da Bostan mahallesinde Kalyoncu! bir zaman için 1/4/939 tarihinden itibaren AMBAR'a ka.b ve tah-
ve teferrüatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. caddesinde 191 numaralı yeni han-,· vil edilmiştir. Bu itibarla: 

1 - Bu husus içm tanzim edilen şartname idarem.z levazım servi- da mukim Ragıb'a: 1- Şimdiye kadar Antrepo namile yadedilen mahalkre 31/3/ 
sinden parasız olarak alınabilir ve nümuneler idaremizde görülebilir. Langada Kemalpaşa c:ıdesınde se-ı 939 sonuna kadar ithal edilmış olan eşya, dört senelik antrepo 

1 2 - Talip.er, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını petçi sokağında 63 numaralı hane -ı müddetinden istifade edecek ise de, 1/4/939 tarihinden itibarc 
ihale günü olan 5 Nisan 939 Çarşamba günıl saat 16 ya kadar Taksimde de sakin eczacı Karabet karısı Ka _ bu mahallere dahil olan eşya, ancak ikı sene muddetle buralarda 

tier Yerde POKER Traş Bıçaklarını Arayınız. 

J andarma Genel Komutanlı~ı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

idare merkezimizde müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra terina tarafından aleyhinize açılan sahibi emrine mahfuz tutulacak ve badehu satılacaktır. 
getırılecek zarflar kabul edilmez ·1716• davada. Dayehatun mahallesinde 1 2- Eminönü AnU,epos~ ile Hah -::rıtreposuna ~irecek e~ya 

1
- K- .. v k f o· k .. ı ·· ... İl A 1 J büyük yeni handa ikinci katta eski eskisi gibi Antrepo muddetıne (yanı dort senelık muddete) tabı 

aaıkoy a ı ar ıre tor ugu an an . .. 1 d 
5132 

tutulacaktır ve yem uç numara ı o anın · 
· h ·• · .. · 

211121315 
t ihind Yağkapanın<la boş merakip istasyonile Deniz muamelat servisı-

Kıı m tı Mı"·•kkat ıssesı uzerın.e ar e nin yeni telefon numaraları aşağıda gösterilmiştir. 
nıuhammenesi ı ·nıi ıl Semti mahallesi sokağ'ı No. Cinıi konulan haczın kaldırılması isten • 

43281 
B . t - oş ıs asyon numarası 

1- Vasıflarına uygun ve tamamına sekiz bin dokuz yüz doksan L '' L K mesı' uz" erın· e 8/3/939 Çarşamba gu" ı 
· "· · · - 42007 - Dentz muamelat servisi numarası. 

ıltı lira yirmi altı kuruş kıymet takdir edilen üç milimetre kalınlığında 150 00 11 25 Üsküdar Salacak Arka 26 ahşap evin nü saat onda gelmeniz hakkındaki 
altı yüz kilometre galvanizli telefon ve on dört kilometre galvanizli enkazı davetiye bulunamadığından dolayı!---------------------------

. d kd." · b ğl d . . . .. . mübaşir tarafından iade edilmesi Üsküdar Sulh 1 inci Hukuk H4 ·verilen davetiye zahnndaki şerhten 
oağ teli vasıfları dairesın e ye ı15erıne a anmış eve boyunlu üç Yukarıda cınsı ve mevkıı yazılı ahşap evın enkazı muzayede ile . . . • k"mliği den· anlaşılmış olduğundan on be g·· 
numara porslen fincan kapalı zarf usuJtle 27/3/939 pazartesi günü saat satılacaktır. İhalesi 28/3/939 Salı günü saat 11 dedir. İsteklilerin mü- hasebıle teblig~tı~ ~lanen yapılma· ı n · ş un 

d t alın kt sına karar verildığınden muhake • Şişli Etfal hastanesi doktor Şerif müddetle ilanen tebligat yapılma • 
m a sa ın aca ır. 1 zayede gu" nünde bina mahallınde pey akçelerile hazır bulunmaları. t uh k · 3/4/939 p menin muallak bulunduğu 31/3/939 bey sokak 15 numarada stanbul sma ve m a emenın a-

2- Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksilt- 1 (1631) Cuma günü saat on üç buçukta Sul- paket postanesi kantar memurlu • zartesi günü saat 10 a talikine ka • 
ıneye girmek istiyenlerin 675 liralık ilk teminat banka mektup veya tanahmette Tapu dairesi binasında- ğundan mütekait Kadri: rar veiilmişolmakla yevm ve vakti 

vezne makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını belli gün ve saat do- ı Belediye Sular idares inden ki kadastro mahkemesiııde hazır Davacı Cemal tarafından aleyhi-mezkilrde Üsküdar birinci Sulh 
kuza kadar komisyona vermiş olmalan. (802) (1540) Üsküdarda İmrahor caddesine konulması icab eden büyük vananın bulunmanız, aksi takdirde muha • nize ikame olunan alacak davasın - Hukuk Mahkemesine gelmeniz lti -

Sahlp ve neşriyatı idare eden Başmuharrirl takılabilmesi için Elmalı sularının 16/3/939 Perşembe günü akşamı kemenizin gıyaben icra olunacağı dan dolayı ikametgAhınıza gönderi- zumu davetiye makamına kaim ol· 
ETEM İZZET BENİCK saat 18 den ertesi sabah saat 6 ya kadar kesilmek mecburiyeti hasıl ola- tebliğ makamına kalın olmak iPere len tebligatta ikametgMıınızın meç- mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

Buddıiı yer: SON TELGRAF Matbauı cağı sayın halka bildirilir. · 1680• ilan olunur. ui bulunduğu mübaşir tarafından 15972 


