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Telcraf : 1st. Son Telıraf 

Büyük 
Şef'i n 

Sözü ve Eşeri 

ROMANYA SEFERBERLiK YAPIYOR 
İngiltere, Yeni Blok Hazırlıyor; Bahriye Nazırı 

'Üniversite balkonundaki 
sözler bugün halkın safları 
içinde sosyal ve reel bir 
devrim olarak kendisini gös

etriyor. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

M 
illi Şef İnönü tlniversite 
balkon=dan ıençliie ve 
memleket halkına hitab e

derken: 
•- Millet Meclisi, milletin men

faat ve ideallerini hakikaten tem· 
sil eden bir millet hulisası vazi
yet ve itibarında bulunacaktar.> 

Demişti. Dün, Türkiye'nln yir
mi sekiz vilayetindeki ikinci mün
tehibler Parti Umumi Reisi ve • 
kilinin ve Genel Sekreterinin da
veti ile toplandılar ve~ kendileri
ne hitab eden beyannameyi din
Jiyerek reylerine arzedilen meb
us namzedleri üzerinde istişari 

mahiyette bir seçme ve eleme 
yaptılar. 

Bu hareket, 'Üniversite balko • 
nundaki sözlerin bugün halk saf
ları içinde reel ve sosyal bir dev
rim mahiyeti iktisab etmesidir. 

Milli Şef yüksek İnönü'nün mil
let hakları, millet reyi ve millet 
hiirriyeti üzerindeki hassasiyeti 
on beş yılın imtidadı içinde ilk 
defadır ki, yine Türk milletine sı
yaşl reşidliğin bir denellll'sini ve 
misalini getirmiş bulunuyor. 

Nitekim, dün bütün müntehibi 
1&nilerin yüzlerinde Parti Umumi 
Reis Vekilinin beyannamesinin o
kunmasını müteakib beliren se • 
vinç ve milli reşidlik gururu bu mi
ıalin karşılanmasındaki yüksek ve 
olgun edayı bütün vü:mbile göz
önüne koyuyordu. Ve muhakkak 
ki, uzun hürriyet mücadelesi ve 
deneme yıllan içinde Türk mil • 
leti müntehibi unilerinin şah -
ımda ilk defa vicdan ve tefekkür 
hürriyetinin rey halinde ve her 
tiirlü tesirden azade tecelli etti -
tini yalnız dün gördü ve Milli Şe
fine karşı gösterdiği kayıdsız ve 
ıartsız itimad ve bağWıktaki isabet 
ve kuvveti bir kere daha yerinde 
ve haklı buldu. Eğer, bu deneme 
nıüntehibi sanilerin şahsında Türk 
milletinin yüzünü ağartacak bir 
ıiyasi reşidlik neticesi vermiş bu· 1 
lunuyorsa bu hareket »e hamleyi 1 
biç şüphesiz Milli Şefin halk ha· 
kimiyetl ve halk idaresi bakımın
dan yeni yeni hamleleri takib ede
cek ve Türk demokrasisi gitgide 
kendi feyiz ve istikrarını yüksek 
İnönü'nün halkcı şefliği altında 
bütün olgunluğu ve parlaklığı ile 
bulacaktır. İlk defa içimizde: 

- • .••. Halkcı bir idarenin 
bütün yüksek ve ileri tekamülleri, 
ıiyasi hayatımızda miitemadiyen 
tahakkuk ettirilecektir. Milletin 
mürakabesi, idare üzerinde haki· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Haftada 
Bir 

Ahide 
Mes'elesi 
Etrafında 

Yazan: Hilmi Ziya ÜLKEN 

Kıymetli profesörümüzün a
bideler hakkındaki bu güzel 
yazısını bugün 6 ıncı cahife
mizİle' okuyunuz. 

.................................... .._ ...... 
Canakkale'nin Ehemmiyetini Tebarüz Ettirdi 
' 

Şimdi Hadise!erin Patlak 
Yahutta Almanya'nırı 

Sırası ·Ya ltalya' dan Vermesi 
Holanda'ya Yükfenmesinde 

Beklenivor, 
Görülüyor 
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ıual Macar hud uduna gonderilmek üzere hazırlanan kıtaatı tefti§ ediyor 

Va r ş o va, Da n z i g 

Akibetinden Endişe 
'in de 
Ediyor 

L 
ondra 23 (Husus!) - Macaristar.ın müte • 
madi surette Karpatlaraltı Ukranyasında 

ve Rumen hududunda talışidat yapmıya 

başlamas ıve ayni zamanda Alınanya "nın lüzumu 
takdirinde Macar arazisinden askerlerini geçirmek 
için Peşte hükumetinden müsaade almış olması 
Romanya'da derin akisler uyandırmış ve Bükreş 
hükfunetiııi mukabil tedbirler alınıya sevketmiştir. 

Bu cümleden olarak Romanya da seferberlik ilan 
eylemiş, bilhass~ teknisyenleri sür'atle Macar hu· 
duduna göndermeğe başlamıştır. Macar seferber
liği devam ettiği müddetçe Romanya ordusunu 
tam mevcudla her an harekete müheyya bir va
ziyette bulunduracaktırı 

Diğer taraftan efkarı umuıniyenin mevsimsiz 
(Devama 6 ıncı sahifede) 

••••• 
Alman Ordusu Bugün 

Memele Girdi 
Hitler de Ordu ile Halk,n Coşkun 
Alkışları Arasında Şehre Giriyor 
B 

erlin 23 (Hususi)- Alınan 

ordusunun bugün Meme! a
razisine girmesi için iki ta· 

raf erkanıharbiyeleri arasında 

bütün tedbirler alırunıştı. 

Bütün Meme! sokakları Alman 
bayraklari!e donatılmış, büyük 
caddelere taklar yapılmıştır. Me
me! halkı Alman ordusunu ve 
Hitler'i heyecanla beklemektedir. 

Zabıta işlerini tanzim etmek üze
re bir kısım Alman müfrezeleri 
ile Alman polisleri şimdiden Me
rnel'e gelmiş bulunmaktadırlar. 

İki gündenberi boşaltılan bütün 
kışlalar Alman ordusu için hazır
lanmış bulunmaktadır. Litvanya 
askerleri ve hükumet makamları 
çekildikten sonra, şehirdeki Al -
manlar yeni teşkilata intizaren 
bütün resmi daireleri işgal etmiş

lerdir. 
Şarkı Prusya hududunda top

lanmış olan Alınan ordusu ve 
motörlü kıt'aları bu sabah 98.at al
!ıda hududu geçmişlerdir. Ordu 

(Devamı G mcı sahifede) 

ıl 

Buırün Sltler'i Memere gllmren Doviçland ceb zırhlw De MemePde 
muıızza.,. tezahüratla kar;ılanan Hitle.r 

Reisi cumhurun 
Bugünkü Çayı 

Ankara 23 (Hususi muhabi
rimizden) - Reisicumhur ve 
refikaları bugün saat 17 de 
Riyaseticumhur köşkünde bir 
kabul resmi tertib etmişler

dir. Çay ziyafetini ıakib ede· 
cek olan bu kab1J.l resmine 
Başvekil, Vekillerle sivil ve 
askeri bazı zevat dav et edil -
mişlerdir 

Bugünden sonra bir müd
det için bu kabil kabul resim
lerine fasıla verilecektir. 

Fua1 Bolca Hava Kurumundan 
istifa Etti 

Hava Kurumu başkam Çoruh 
meb'usu Fuad Bulca bu vazifeden 
istifasını vermiştir. 

Bardan Sarhoş 
Dönen 

Artist Kadın 
Dün gece Beyoğlunda bir hadi

se olmuş, sarhoş olarak otele dö
nen bir bar artisti, kendisine ka
pıyı açan otel kapıcısının yüzünü 
tırnaklarile parçalamış ve elini ı
sırmıştır. 

(Devamı S ın<ı sahifede) 

KISACA 1 
Adını Ve Namzedliğini 
Bir Kere de Şahsan 

Kendisi Denese! 
Eğer müntebibi sanilerin reyi ile 

ıeçilmesl ımu.kadder olsaydı ne ma
dde, ne halde, ne de istikbalde tek 
rey almasına imkan buJunamtYacak 
olan bir cza.tı süt.ude sıfat», İstanbul· 

daki istişare esnasında en tıok rey al
ması muhtemel bulunan zevattan bu.ı
larmın isimlerini dünkü saymw:da ha

ber verdli:lmlz ı,ın, bugün bize hld

iei buyuruyorlar. 
Sırttaki bir kambur, boYun allınd•kl 

bir ur c:lbi yallarca kendisini eebren 
ve kerhen sürüyüp taşıd.ıiunızm san
ki mÜle&'aflli buhman bu m bir ele 
üstüne üstelik İstanbul müntehlbl sa
ııllerine atudllen Hl parti namudl· 
nlD adlarını haber veriyor: Eğer, mil
li Türk matbuatı hidiselere onua 

cözü ve onun rüyet zaviyesi Ue bak· 
saydı hiç şüphe yok k.J, onlar da onun 

yaptığını yapablllrlerdll 
Ne hayrını, ne şerrini idrak edeme

menin tesiri ve eskiden kapışalan lnl
tJyaz ve rütbelerin sevkile olacak ki, 
işte bu zat emir n nehiy bıı.lwııuıda.ıı 

da bu derece cür'etkiirdır, Bu müna .. 
sebetle kendilerinin: 

- Biri yer, biri bakar .. Kıyamet on
dan kopar! Dediklerine ~nması ne 
kadar yerinde olursa cüvendltl. bö
bürlendiği , her otorltenln üstünde na
fiz sandıiı ad ve şöhretini bir kere de 
ıp.hsan lklncl müntelıibler nezdinde 
denemiye koyması ae kadar yerJnde 
olurdu! • • 

~---------~ 

vilayetten gönderilen rapor! , tetkik ve tasnif ile meşgul olan 
Başvekil Refik Saydam ve Par ti Genel Sekreteri Fikri Tuzer 

Kat'i Liste Bu Gece 
Veya Yarın Sabah 
Hazır )anacak 
.............................................. 

:d8 Vilayette Alınan Neticeler 
Partiye Bildirildi 

A nkara 23 (Hususi muhabirimiz, telefonla bildiriyor)- Yirmi 
sekiz vilayette müntehibi sanilerin istişarelerine arzediren 
meb'u• namzedleri için ikinci miintehiblerin verdiği r.eyleri 

ihtiva eden raporlar peyderpey bu raya gelmeğe başlamıştır. 
Bu akşama kadar bütün cevablar gelmiş olacağından netice bugün 

Başvekil ve Parti Umumi Reisi Vekili Refik Saydam ile Genel Sekreter 
Fikri Tu1er tarafından tetkik ve kat'i namzed listeı;iııe esas teşkil 

etmek üzere Milli Şefe arzolunacaktır. 
Kat'i namzed listesinin bu gece veya yann Reisicumhur ve Parti

nin değişmez başkanı İnönü'nün huzurile tesbit edilmesi çok muhte
meldir. Bu takdirde liste, yann matbuata verilecektir, 

Seçim, evvelce de bildirdiğim veçhile, yurdun her tarafında pazar 
günü sabahı başlıyacak, ayni gün akşamı sona erecek, derhal reylerin 
ta•nifi işine başlanacak ve kat'! netice pazartesi günü ilan olunacaktır. 

Jler gün yeni bir l!'': le kar§ISmda kala ve Belediye ışıerile 'Meşgıl. 
olan mülki ye miifettişleri 

1 BELEDiYEDEKi YOLSUZLU~LAR 1 

Deniz Doldurularak 
Arsa Genişletilmiş 

MülkiyeMüf ettişleri Bu Noktaları 
da Tedkik Etmiye Başladılar 

M ülkiye müfettişleri beledi
yede ve belediyeye bağlı 

müesseselerde eski vali za
manına aid yolsuz işleri tetkike 
devam etmektedirler. 

Bu arada Mühiddin Üstüııdag 'm 
F1enerbah9ede Çıgır!1yaıı arsası 

hakkındaki ihbarların el'ıemmiyct 

kesbctmesi üzerine bılhassa bu 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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~ HADiSELER KARŞISINDA~ l 
_[ ___ ___ Son Telgraf,.., --

MEB'USLUK 'ÜMİDLERİ 

ÇOCALANLARA DAİB J 

İSPANYA HARBİ 

UNUTULDU, GİTTİ 

M 
eb'us intihabı pazar günü 
yapılıyor. Duyuyoruz ki, 
bazı vilayetlerde, iki misli 

namzed gösterilecek, seçmek ve 

1
----

Son birkaç gündür, dikkat edi-

tercih etmek ikinci müntehiblere 
bırakılacakmış .. Demek ki, meb • 
usluk için müracaat edenlerin ek
serisinin ümidi, bu habec üzerine 
iki misli arttı, demektir. 

İş ikinci müntehitlere kalıyor. 
Artık ikinci müntehiblere hoş 

görünmek lazım! Eğer, meb'u.slu-

ğa namzedliğimin konması için 
müracaat etseydim, ikinci mün
tehiblere nasıl hulfil edeceğimi 

düşünür, uykumu, rahatımı ba 
uğurda feda eder, planlar hazır • 

!ardım .. Bilmiyorum. Esbabı mü
racaat neler düşünüyorlar?. 

İSTANBUL ŞEHİR -lUECLİSİ TOPLANIYOR 

İstanbul Şehir Meclisi nisan bir
den itibaren toplantılarına başlı
yor. Haydi hayırlısı ... Bakalım, ne-

ler görüşüp, karar~tıracaklar ... 
Duyuyoruz ki, bir kısım Şehir 

Meclisi azası meb'u.sluk için, koç 

besler gibi, ümidler besliyorlar -
mış .. Demek ki, nisan toplantıla
rında, ihtimal ki, bazı azamızı, 

Büyük Millet Meclisinde görece
ğiz. 

İstanbul Şehir Meclisi sükiıtile 
maruf ve meşhurdur. Zaten ko -

nuşanlar kaldı mı ki?. Kim ko • 
nuştu ise, Meclisden haric kaldı ... 
Zaten, Şimdiki şehir meclisi aza-

sı konuştuklarını iddia edemez -
ler, böyle bir halleri, yani mü -

tekellim bulundukları tevatür ol
saydı, meclisde kalamazladı. 

Evvelce dikkat ederdik. Bizim 
sayın Şehir Meclisi azası hep ko-

ridorlarda konuşurlardı. İçimta 

salonuna girince, hepsi süt dök
müş kedi gibi olurdu. Acaba, dı-

şarıda çok konuşuyorlar da, yo • 
ruluyorlar mıydı?. 

yorum, İspanya harbine dair, ga-

zeteler hiçbir şey yazmıyorlar. 

Ne oldu, İspanyada harb sona nu 

erdi?. Orta Avrupa meselelerinin 
azameti karşısında, İspanya har
bi o kadar küçük, ehemmiyetsiz 

birşey kaldı ki, galiba; dünya a
jansları, bahse değer bile bulmu-

yorlar. 

ONLARIN HAKKINDAN 

ALLAH GELSİN.-

Belediye, et narhının kaldırıl
masını ve satışın, tamamen ser-

best bırakılmasını düşünüyormuş. 
Çok isabetli bir iş görmüş olur. 
Çünkü narh ve ete müdahale po

litikası olmadan evvel, ınuhak -
kak ki daha iyi et ve daha ucuz et 

yiyorduk.. Tıpkı dünya siyasi me
seleleri gibi, müdahale, hiç de 

iyi bir netice vermedi. Mesela, bi
ziin aldığımız fiatı söyliyeyim: 
Kuzu: 65, Dağlıç: 60 ... 

Bu fiatlar ucuz mu? 

Narh konmadan evvel, bu mev

simde, et daha ucuzdu. Anlaşıldı 

ki, ne belediye, ne ziraat kııru -
mu, şu et dalaveresini elle. inde 

tutan heriflerle başa çıkamadılar 
vesselıim! 

Et işinde kim bu dalavereleri 

yapıyorsa, onların hakkından Al
lah gelsin! 

DtİNYADA FİRAUNLAR 

FAZLALAŞTI 

Mısırda bulunan yeni Firaunun 

mezarına, alimler, büyük kıyrn~t 
veriyorUirmış.. Firaun, halk 1i -

sanında başka manaya gelir .. Şim

di, dünyada öyle Firaunlar tiirı:di 

ki, baksanıza, ortalığı birb:rine 
katıyorlar.. Bunların da har.kın-

dan Allah gelsin ... 

AHMED RAUF 

lf(üçüK HAHERLE~I 
* Ankarada dün kar yağmış ve etmek üzere bir talimatname ha

öğl~ doğı:µ şiddetli tipi yapmış- zırlamaktadır. 

tır. Akşama doğru şiddetli yağmur 

yağmıştır. 
kındaki projesi hazır!lanmıştır. 

* Radyoların ucuzlatılması hak

Seçim 
Eifinceye 

Kadar 
Sabaha Kadar Posta 
Şubeleri Açık Kalacak 

Meb'us intihabatı dolayısile pos-

ta umum müdürlüğünden şehri -

p o L s • 
1 

Ve .. Mahkemeler 
"' , . .. . . ~ .. . . 

Bıçak Kemiğe 
Dayandı ! 

On ı Çalmadım, 
Fakat Aldım ! .. 

mizdeki alakadarlara bır emir gel- "0 Taır.amen Dcf'rişti, Beni 
miştir. Buna göre bugünden iti- Eskisi Gib ı Sevmiy:r, R.enimlt 
baren meb'us intihabatının sonu Alakadar Olmuyor ,, 

"Abdullaha Borcum Vardı, 
Beni Sıkıştırıp Duruyordu,, 

alınıncıya kadar muhaberatı mah
dud saatlere inhisar eden posta 

ve telgraf merkez ve şubeleri sa
baha kadar faal hald :> kalacak -

lardır. İnkıtasız ça:ışacak olan 

posta merkezleri arasında Bakır
köy, Kartal, Şile, Silivri, Çatalca 

kazalarne şehir dahilınde mesela 

Bebek, Kasımpaşa, Erenköy, Bü
yükdere ve sair yerle: de vardır. 

Takas (şinde 
Hazinenin Zararı 
Var mı, Yok mu? 

Asliye üçüncü ceza mahkeme -

sinde takas suiistimali muhake -
mesine devam edilmel:tedir. 

Son celsede gümrük başmüf et
tişliğin ·n tahkikat fezlekesi ile 

ehli vukuf raporu arJFındaki te

zadın halline uğraşılmıştır. Ma • 
llımdur ki gümrük bb şmfrfettişli
ği verdiği fezlikede, takas ışinde 

devletin iki milyon küsur lira za

rar ettiğini bildiriyorrlu Ehli vu
kuf raporu ise hiç bir zarar olma

dığını iddia ediyordu. 

Son celsede gümrük başmüfet
t1iş ile ehli ,·ukuftan Bay Bedri 

Nedim dinlenmiştir. Başmüfettiş 

ortada kanuni mes'uliyet olduğu
nu ileri sürmüş, Bay Bedri Nedim 

ise. mahkeme naibini·, suallerine 
oojektif olarak ve ilrr.i bakımdan 
cevab verildiğini söylemiştir. 

Bunun üzerine müddeiumumi 

muavini Bay Hicabi, başmüfettiş

ten iddiasının hangi kanuni mes
nedlere dayandığını izah etmesini 

istemiştir. Başmüfettiş takas suiis-

timalinin aşikar olduğunu söyle-
miştir. 

A 
ltıncı hukuk mahkemesin
deyiz. Salon kapısına kadar 
dinleyicilerle dolu. Mahke

me bir boşanma davasına bakıyor. 

Şahid Emine elli bE>şni geçmiş 

ihtiyar bir kadın. Ağır ağır anla -
tıyor: 

c- Şaştık, hayret ettik; yirmi 
sekiz scnedenberi birbirile gayet 
iyi geçinen, bir defa olsun yekdi
ğerinin kalbini kırmıyan, birbirini! 
incitmiyen bu karı kcca arasında, 
birdenbire geçimsizliğin baş gös
termesine ... Birkaç sene evveline 

G 
eçen sene Umumi hapisha
nede arkadaşı Yorginın 

mintanını çalan Salahad
dinin muhakemesine dün Birin
ci Sulh cezada başlandı. 

Dünkü celsede sirkatten mev
kuf Hamdi şahit sıfatile sorgu-
ya çekildi: 

c- Bir sabah hapishanenin 
bahçesinde voleybol oynuyorduk. 
Bir aralık arkadaşlardan biri ya
nıma geldi ve bana: 

- Haberin var mı Hamdi? dC-: 
di. Salahaddin bizim Yorginin 
mintanını çalmış, Abdullaha sat-
mış .. 

kadar Ayşe kocasından fevkalade Öğle yemeğinde, yanımda otu
memnundu. Eşref de _karısı üze - ran Salahaddine meseleyi sor • 
rine titriyordu. dum; suçunu itiraf etti: 

Bir gün Ayşe bize geldi, ağlıya- ı _ Evet, dedL Abdullaha bor-
rak, kocasının kendisini döğdü - ı cum vardı. Onu vermem içih be
ğünü söyledi ve vücudündeki be- ni sıkıştırıp duruyordu. Halbuki 
releri, çürükleri gösterdi. 

benim on param bile yoktu. Ni-
İnanmadım, inanamadım buna!. hayet bu borcu ödemek maksadı 

Fakat nasıl olur? Eşref o pek çok ile Yorginin mintanını aldım, gö-
sevdiği karısını nasıl döğer? O- türdüm kendisine verdim. O da 
na nasıl el kaldırır?!.. 

maalmemnuniye kabul ~ltü. 

Ayşe, hem ağlıyor, hem de an- ı Salahaddin benim samimi ar-
latıyordu: ık.adaşım olduğu için, bu hırsızlık 

- Eşref artık eski bildiğin Eşref hadisesi olduğu zaman, önce be
değil.. O tamamen de.qişti. Beni ni de onun suç ortağı zannettiler. 
eskisi gibi sevmiyor, benimle ala- Fakat bilahare, bu işte kabahat
kadar olmuyor, beni ihmal edi - 1 sız olduğumu anladılar. 
yor, benden soğudu artık .. · Çünkü. - Salahaddin bala hapishane-
şimdi başka bir kadınla tanışıyor, 1 de mi? 

onunla münasebette bulunuyor ve
1 

_ Evet, ben iki defa girdim, 

onu seviyor. I çıktım, şimdi de gene bir sirkat 
Ona hayretle sordum: 

1 
meselesinden dolayı tevkif edil-

- Başka bir kadını mı seviyor?! ' dim, o hala içerdcn çıkamadı. 
- Evet, Melek isminde bixi.sini.. Hakim gülümsedi: 

Eşref son günlerde sık sık eve - Maşa11ah (!) sen lıamarat-

geç geliyordru. Hatta eve hiç uğ- sın!.. dedi. 
ramadığı geceler de oluyordu. O- Hapishane gardiyanlarından 

nun bu yolsuz hareketlerind~n Mecid de şu ifadeyi verdi: 
şüphelenmeğe başladım. Nihayet c- Yorgi mintanını.n Sala -
çok zaman geçmeden acı hakikati haddin tarafından çalındığını 

öğrendim: Meğer, kocam dışarıda söyledi. Bunun üzerine Salahad
kaldığı geceleri, aşıkının evinde dini çağırdık, sorguya çektik. Sa

lahaddin, saf saf yüzümüze baka
rak bize şu cevabı verdi: 

geçiriyormuş. 

işte dün bu meseleden dolayı 
kavga ettik. Eşref, evvela beni 
kandırmak istedi: 

Amerikadan getirtılmi~ olan 

sa pam k tohumluklarının pa -

muk mıntakalarında 

Projeye göre halka ucuz radyo te-
Dava edilenlerin avukatı Kenan 

ı:ım etmek üzere posta, telgraf ve Ömer, ortada takas suıistimali de-

- Bu kadıııla kat'iyyen alakam 
yoktur, onunla görüşmüyorum. İ
nanma dedikodulara.. dedı, 

- Ben onu çalmadım. Sabah
leyin, içerde kimsenin bulunma
dığı bir sırada koğuşa girdim. Sa

lahaddinin yatağına doğru yürü
düm. Orada, duvardaki çivide a
sılı bulunan frenk gömleğini al
dım ve bunu Abdullaha verdim, 

dedi. Alelusul evrak tanzim et
tik ve gömleği de Abdullahdan 
alarak, sahibine iade ettik.· 

tevziatına telefon idaresi bütçesine 500 bin 

devam olunmaktadır. Şimdiye ka- lira tahsisat iluve edilecektir. 

dar dağıtılan tohum m:ktarı 1095 

tonu bulmuştur. 

* Terfie istihkak kesbeden ha
kimlerin defterleri Adliye Veka

letınce alakadarlara bildirilmişti. 

İtiraz müddeti ay sonunda bite

ceğinden terfi ve nakilter hakkın-

daki kararname nisan 

doğru çıkacaktıır. 

ortasına 

* Maarif Vekaleti hundan böy

le muallim tayin edilirken kur'a 

usulünün esas tutulmasını temin 

* . ..,<>nizbank tarafından Al -

manyada Nepti.in tezgahlarına ıs

marlanan Karadeniz tipindeki üç 

vapur hakkındaki mukavele fes -

hedilmiştir. Fabrika bu gemileri 

yapamıyacağını anladığından mu
kavele mucibince hükumete iki 

buçuk milyon mark tazminat ve· 
re<:ektir. 

* Deniz.bank tarafından sipariş 
edilen altı bln tonluk cDoğu. ge-

mısı Hamburgda merasimle de • 
nize indirilmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
ı_e_ir_i_s~,_n_y_o_ı G_oz_e_ıi __ 

Tarihi Roman: No. 29 

Haccac güldü: 
- Ya zorla götürürsem .. 
- O zaman Bizansa gitmediği-

me acınıı ım. 

- Ne diyorsun? Bizans saray -
larını benim evime tercıh mi edi
yorsun? 

- Şüphesiz, çünkü, bir kadınıfı 
kendi vatanı içinde es&rete .düş -
mesi opdan daha fecidir. 

- Ben sem esir almıyorum. 

Belkı yarın, öbür gün benim gibi 
meşhur bir kumandanın karısı o
lacaksın! 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Haccac olmasaydı, sözlerinize i
nanırdım! 

- Yalan mı söylüyorum? 
, Habibe başını sallıyarak gül -
dil: 

- Her kadına ayni sözleri söy
ler ve bu suretle iğfal edersiniz!. 

- Kim söyledi bunu sana? 
- Şehir muhafızı.. cHaccac'a 

inanan kadınlara acırım!:. demiş -
ti. Yalan söylememiş .. 

* ** 
HABİBE ŞAMA GÖTtİRtiLtJYOR 

Haccac, Beyrut muhfızını az -

ğil, vazife suiistimali gördüğünü 
söyleyince, iki taı af a• asında şid-

detli bir lisan münak~şası oldu. 
Bunu ınütcakıb nıüddeiumumi mu

avini devletin zarara uğradığının 

kanuni mesnedinın ehli vukuftan 
sorulmasını istedi. B1y Bedri Ne
dim uzun uzadıya "izahat verdik-

ten sonra: cBiz tahkikatımızı te
sirden azade olarak yaptık, mev
zuu devlet mevzuatına göre, ince-

den ;nceye araştırdık. Hazinenin 
hiç bir zarara uğradığı yoktur. 
dedi. 

Muhakeme 5 nisan saat on dörde 
bırakıldı. 

dan birini tayin etti. Şehre asker 
bıraktı ve Habibe'yi zorla al.:r~k 
Şama dönmek üzere yola çıkı~. 

Habibe'nin kolları bağlıydı. 

Haccac, bu vahşi ruhlu kızdım 
çok hoşlanmıştı. 

Habibe'yi bir deveye bindirdi
ler .. Devenin etrafı Haccac'ın mu
hafızlarile kuşatıldı. 

Habibe Şama kadı:ı.r muhafaza 
altında getirildi. 

Beyrutun bu «vahşi kız• ı Hac
cac gibi zengin ve meşhur bir a
dama neden teslim olmuyor, ne
den onun iltifatlarına huşunetle 

mukabele ediyordu?. 
Yoksa, Haccac'ın: 

c- Sen başka bir erkek mi se
viyorsun ?.> 

Sözü bir hakikat miydi? 
Suriyede Haccac'ın karısı ol -

mayı kim istemezdi? 
Halifenin veziri sertti.. Zalim

di.. Fakat kadınlara karşı çok 
"W••·-·· ....... ı~ ..J ..................... _.J _ 

Fakat bu sözlerile beni aldata-
madığını anlayınca, s~rt sert ko -
nuşmağa başladı. Bana hakaret 
etti, söğdü, saydı. Ve ı,?hayet ha· 
yıltıncıya kadar beni döğdii.• 

Şahid Fuad söylüyor. 

c- ... Eşref, bu Mcl<·kle müna
sebette bulunmağa başladıktan 

sonra, sık sık karısını döğüyor, o
na galiz küfürlerle h;ıkaret edi -
yordu. 

Bir gün yine Ayşeyi döğmüş. 

Kadın bana geldi ve ağlıyarak, 
şöyle dert yandı: 

c- Eşref in yaptıklarına artık 

dayanamıyacağım, bugüne kadar 

Vezirin şiddet gösterdiği, hatta 
dövdürdüğü kadınlar, ken~ine 
fena muamele yapan veya teslim 
olmıyan kadınlardı. Bunların ha
ricinde Haccac hoşlandığı kadın
lara hiçbir zaman şiddetle, huşu

netle hareket etmemiş, hepsini 
okşayıp sevmişti. 

Habibe, deveye binerken: 
- İbrahim.. Neredesin? 

Diye haykırdı. İşte bu bir keli
me onun hakkında fena hüküm
ler vermeğe sebeb olmuştu. 
İbrahim ismini Haccac'a söyle· 

dikleri zaman: 

- İşte şimdi anlaşıldı ki, Haı. 
bibe, İbrahim isminde birini se
viyor ... 

Diye bağırmıştı. Haccac hid -
detlenince, hiç kimse ona karşı 
itirazda bulunamazdı. 

Haccac kendi kendine: 
- Hoşlandığım kadınların hep

si de başkalarını seviyor. Bu ne 
L_1!L _~_1!1 __ t 

Duruşma başka bir güne bıra
kıldı. 

MEHMET HİCRET 

sabrettim, fakat bıçak kemiğe da
yandı. Bana hiyanet eüen bu adam
dan nefret ediyorum. Bundan son
ra onunla bir an bile yaşamama 

imkan yok, ondan ayı ılacağım.• 

Duruşma başka bir güne bıra
kıldı. 

Diye söyleniyordu. 
Haccac yolda giderken, Fatma

yı da gözünün önüne getirmişti. 
- İşte, o da Habibe'nin bir e~i. 
Diyordu. O da benden kaçtı. 

Fakat bunu kaçırrnıyacağım. 

* Habibe· yolda giderken, deveci-
ye sordu: 

- Nereye gidiyoruz? 
- Şama ... 
- Beni neden bağladınız? 
- Bilmem ... Biz emir kuluyuz. 

Büyüklerimiz ne derse onu ya
parız. 

- Haccac nerede?. 
- Öndeki kafile ile gidiyor. 
- Bizi neden arkada bıraktı? 
- Biz arkada değiliz.. Bizim 

arkamızdan da ordu geliyor. 
- Ordu mu geliyor? 
- Öyle ya. Haccac1 Şam'dan 

l3eyrut'a bir ordu ile gelmişti. 
- Ordu ile geldi amma, Bizanslı 

,_ ------- , _______ ,_ Tlı __ _ 

Karısına 
Dayak 
Atmış 1 

Kurtarmıya gelen 
Adam da Ona Yardım 

Etmiş 
Karısı Ayşeyi döğmekten suçlu 

Emin Akçenin muhakemesine dünl 
Sultanahmed ikinci sulh cezada 
bakıldı. 

Davacı Ayşe, hadiseyi şöyle an
lattı: 

c- Onunla birkaç senedenberi 
evliyim, bir gece eve &yık geldi
ğini bilmem. Kazandığı üç beş ku-

ruşu hep kumara ve nkıya verir. 
Kat'iyen eve bir şey getirmez. Bu 
sebeble, evin ihtiyaçlarını temin 

etmek maksadile şurada burada 
çalışmak mecburiyetinde kalıyo

rum. 

O gece de eve pek sarhoş geldi, 
mutad vec;hile eli genç boştu. Ken
disine: 

- Neden ekmek getirmedin? 
dedim. 

Kocam benim bu sözüme öf -
kelendi, döğmek için üzerine hü-

cum etti. Bu sırada ben avazım 
çıktığı kadar: cİmdad, imdad!• di

ye bağırmağa başladım. Odaya 
Hacı girdi. Bu adam heni Eminin 
elinden kurtaracak yeı-de, bilakis 

ona yardım etti. Geld:, kollarım • 
dan tutlu ve bağırmam:.ım için de 
bir elilc ağzımı kapadı. 

Bereket versin ev sahiblerimiz 
yetiştiler ve beni bu merhamet
sizlerin elinden kurtardılar!. 

Mahkeme; dinleı1en şahidlerin 

üadelerinden, Eminle Hacının 

suçlarını sabit gördü. Ve Eminin 
35, Hacının da 15 gün hapsine ka
rar verdi. 

Lebrun İngiltere'de 
ruaa: Ahmed Şükrü .ESMEll 

Fransız Cumhurreisi Lebrun 
şimdi İngiltere'de bulunmaktadır. 

Fransız Cumhurreisinin bu zi· 
yareti yapması çoktan kararlaş
mıştı. Ve geçen yaz İngiltere 
Kralı altıncı George tarafından 

Fransa'ya yapılan ziyareti iade 
etmek gibi bir maksada matuftu. 
Fakat Çekoslovakya meselesınin 
doğurduğu kriz, bu ziyaretin şü
mul ve ehemmiyetini pek ziyade 
arttırmaktadır. Mihver devletle -
rinin giriştiği politika taarruzu 
muvaffakiyetle inkişaf e tmekte
dir. Habeşistan, demokrat dev -
!etlere rağmen, İtalya tarafından 
ilhak edilmiştir. İspanya'da oto· 
riter devletlerın polıtikaları zafer 
kazandı. Geçen eylı1lde Fransa· 
nın müttefiki Çekoslovakya par· 
çalandı. Geçen hafta da Çekoslo· 
vakya büsbütU.n ortadan kaldırıl 
dı. Çekoslovakya'ya indirilen bu 
darbe, dolayısile demL\krat devıe 
lere de ındirilmıs ağır bir darbe· 
dir. Eğer İngiltere ile Fransa, 
müttehid hareket edebilselerdi, o· 
toriter devletler bu derece kolay 
zafer kazanamazlardı. Açık bir 
hakikattir ki Habeş meselesinde 
de, İspanya ve hatta Çekoslovak· 
ya meselesinde de İngiltere ile 
Fransa arasında derin ihtilaflar 
vardı. Bu ihtilaflar Habeş mese· 
lesinde İngiltcre'yi ve İspanya 
meselesinde de Fransa'yı feıcc ug· 
ratarak hareketsiz bırakmıştır. 

Fakat otoriter devletler tarafın • 
dan indirilen her darbe, demokrat 
devletleri biribirme daha zıyade 
yaklaştırmıştır. Fransa İngiltere
ye doğru yaklaşmak için şarki Av· 
rupa'dan ve orta Avrupa'dan u· 
zaklaşmak mecburiyetinde kal • 
dı. Bu, Fransa için ağır bir feda· 
karlıktı. Fakat İngiltere dostlu · 
ğuna bağlılık semeresini vermiye 

1 

KISA POLiS başlamıştır. Bugün İngiliz - Fraı 
sız dostluğu her zamandan ziya· 

HABERLER; de kuvvetlidir. Ve Çekoslovakya· 

----· ya indirilen son darbe iki demok· * Beyazıdda Kalaycı Şevki so- rat devlet arasındaki tesanüdii 
kağında oturan Mehn:<:'d adında sağlamlaştırmak gibi bir netict 
biri bir aydanberi ayrı y•aşamakta 

vermiştir. Münih'teki darbe Fran 
olan karısı Reyhanı Fwıdpaşa cad- sa'ya daha ağır gelmişken, g çeıı 
<lesinden geçmekte iken çakı ile haftaki darbeyi İngiltere dahs 
arkasından yaralamıştır. 

çok hissetmiştir. Çekoslovakya · * Çocuğunu mektehe kayd~t - nın ortadan kalkmasile şark yol· 
mek bahanesile Sirkedde Leyla ları Almanya'ya açılmşıtır. ingıl· 
adında bir kadının 38 lirasını do- tere bir defa daha karşısında har! 
landıran Hüseyin adında biri ya- den evvelki Almanya'yı görmiyf 
kalanarak mahkemey~ verilmiştir. başlamıştır. Berlin'den verilen bi * Heybeliadada Eminönü so - haberde Almanya'nın, 1935 senc-
kağında oturan İzmil'li Mehmed sinde İngiltere ile imzaladığı de-
oğlu Ahmed odasında yaktığı man- niz itilafını da feshederek bu sa· 
galdan zehirlenerek ölmüştür. hada İngiltere ile rekabete giriş· * Sabıkalı Muharrem Balıkpa- meyi düşündüğü bildirilmektedıı 
zarında Ahmed adınd:_l birinin ce- Filhakika İngiliz - Alman münıı· 

sebetleri bakımından bugLinki binden para cüzdanını çalmış, ka-
vaziyetin harbden evvelki vazı çarken tutulmuştur. 
yete benzemesi için bir bu eksik1 * Hüseyin adında hır genç Şeh- Yeni beliren bir Alman tehli 

zadcbaşında Ft'rah sir.emasmdan kesi karşısında İngiltere için Fraı 
çıkmakta olnn Kemal adında bir sa'nın dosVuğu kafi değildir. in 
lokantacının cebinden cldh·enleri-

giltere harbden ev\ elki gibi SoV 
ni çalarken tutulmuştur. yet'lerle ve hatta ikinci derecedı * Şükrü oğlu Kadri. Hasan oğ- devletlerle de anlaşmak mecbu · 
lu Ekrem ve Ha~il o~h .. Hüseyin rıyetindedir. 
adında üç sabıkalı kafadar Çicek- ------------
pazarında Ali oğlu Mehmed adın· 
da birine sarı renkte adi bir saati 
altın diye satarlarken suç üstünde 
yakalanmışlardır. 

de olsaydım, kanadlanıp denize 

uçar ve Bizanslı korsanların 

milerini batırırdım. 

Deveci güldü: 

ge· 

- Ben, Haccac'ın da, senin de 

sülalenizi tanıyorum. Hiçbirinizin 

soyunda kanadlı mahluk yoktur! 

Nöbetçilerden biri deveciye 
seslendi: 

- Kiminle konuşuyorsun? 
Deveci korktu: 

- Devemle konuşuyorum .. 
Diye mırıldandı. 

Ordu büyük bir neş'e ve sevinç 

içinde Şam'a doğru ilerliyordu. 

Lübnan yamaçlarına tırmanan • 

Arab'lar o güne kadar hiçbir harb

den bu kadar çabuk dönmemiş -
lerdi. Haccac, Bizanslı'ları tam 

manasile denize dökmü~ ve mu

zaffer olmuştu. 

AŞK, İZDİVAÇ ve AİLE 
MEKTUBLART 

Şimdiye kadar çıkmış bu isif11 
deki kitablardan tasnif ve üsll'ıı 
bakımından bambaşkalık gösle 
ren bilhassa ail~lerin bütün {eı 

lerinden birbirine yazılmış .mel 
tubları ihtiva eden bu kitab, ÇıE 
Kitab Evi tarafından satışa çık3 

rılmıştır. 

.F ı · ,K:~R-- '~ .. '-rA· - ·;: 
' ' -.: .· . '.~ . ·[.'· . 
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FAZLA IŞIK 
Mtıon, bir rün arkada mın yasılı~ 

nesine g-ilmlşti. Bazı hesabları kl1' 
ediyorlardı. Masaya eğilmişler, ıı:o011 
ıuyorlardı. Bir aralık, Mlşon baŞlı 
kaldırdı, arkadaşı l\ololze: 

1 
- Tavandaki elektrik yt>ter, atıl 

Şu masanın üstündeki lambayı soıı 
dür .. 

Moiz güldü: ı 
- Sana ne be!. Elektrik para.'11 

sen ödemlyeceksln 1a... K.aranlıi' 
rözü.n rahatsızlanır.. 

0 
- Yok Molz.. Ondan de(ll.. sııtı 

Dit defa bir sımmı açıyorunı. JJell i 
rözümün biri takmadır. ('-Ok ışık ı 
rürse çabuk bozulıır. •~"' 



üniversite işleri 
--~~~~~~~~~~~~ 

Yeni Bir Talebe Birliği 
Kurulmasına Doğru 

MurahhaslarCuma Günü 
Bir T oplanfı Yapacaklar 
U
.. niversite talebelerinden mü

rekkeb bir cÜniversiteliler 
birliği> kurulması için ya

pılmış olan teşebbüsler ve toplan
tılardan sonra bu birliğin kurul
masına karar verilmiştir. Rektö
rün riyasetinde toplanmış olan de
kanlar meclisi bir talimatname 
hazırlanuş bulunmaktadır. Bu se
ferki talebe birliğind~ idare he
yetini teşkil edecek ol&n talebele
rin fakültelerce çalışkan olarak 

qADYO iŞLERi 
~~~~~~~~~~~~ 

tanınması iktıza etmektedir. Rek
törlük dün fakültelere bir tamim 
göndermiş ve •Üniversiteliler bir
liği> meselesini görüşmek üı;.ere 

her sınıftan ve her sömestrden 
ikişer talebenin murahhas olarak 
seçilmesini istemiştir. Bu suretle 
seçilecek murahhas talebeler 24 

mart cuma günü saat 17 de Rek
törlükte bir içtima yaparak bir -
!iğin son şeklini tesbit edecekler
dir. 

Ankara Radyosunun 

Toz Banyosuna 
Hazırlanın 

E
vvelki ııkşam Taksim bah
çesi önünden geçiyorduk. 
İki ııündür havalar iyi gi-

diyordu. Çamurlar kurumuş, gü
neş açmıştL Hafif rüzgar vardı. 

Yaz gelmesi, hatta bir iki gün ha· 
valarm açık gitmesi, bize, İstan· 
bulun bir derdini hatırlattı: Toz! 

Evet, Taksim bahçesi önünden 
geçerken, caddenin ortasındaki 

toprak yığınlarındon kalkan toz· 
lar yolcuların ağzına, burnuna, 
gözüne, kulağınn doluyordu. El
biseleri ne hale getiriyordu?. O
rasını siz düşünün!. 

Önlimüz yazdır. İstaubulda yaz
lar çok rüııglirlı geçer .. Altı ay yaz 
toz qenyosu yapacağız. 

Toz, çamurdan fena ve daha 
çok gayrisıhhi ve mikrobludur. 

Toz yapan toprak yığınlarını 

ve saireyi şimdiden kaldırmak 

için teşebbüs etsek., Taksimde toz 
olursa, şehrin diğer taraflarını siz 
düşünün!. 

BURHAN CEVAD 

Islığına .Çar~ B~lundu. Tafebenin izinli 
A

nkara radyosunu dinleyen- [ ru ikmal etmesı muhtemel olan / 

!er, şimdiye kadar devam Montreux konferansı mukarre - 'S 1 v G u 1 
eden neşriyattan memnun ratı tatbik mev~i.in.e gi~inciye ka- ayı acagı un er 

olduklarını gizlememekle bera - dar Radıo - Parıs nın ız acatından 

her, parazitlerden, bilhassa o na- mümkün mertebe kurtulmak için 
hoş ıslık sesinden şikayetçi olduk- gerekli olan teknik tedbırler alın
larını da açıkça söylemektedirler. mış ve lüzumu olan malzeme 

Posta ve telgrai idaresi bu şika- Londraya sipariş edilmiştir. 

yetleri ehemmiyetle gözönünde Bu malzemenin vürudundan 
tutmakta ve ona göre de tedbir - sonra milli postamızı'l yurdumu
lerini almaktadır. zun her köşesinde ıslıksız olarak 
İdare memleketin muhtelif ma- dinlenebileceği kuvvetle umul -

hallerinde yaptırdığı muayene ve maktadır. 

Maarifin Yeni Bir 
Kararı 

15 inci yıl münasebetile Anka
raya giden izcilerin mektebde 
bulunmadıkları günler talebenin 
karnesine ve d~vam cdvcline ge
çirilmekte idi. 

mesahalar neticesinde milli pos- Sınai parazitlere gelince: la, Curnhuriye~ bayramı :rıı;nase-
tamızın İstanbul ve emsali yerler- Telsiz kanunu mucibince, tel • betile Ankariya göııdrrkn taıe-

Maarif Vekt.let . yenı b.r karar-

de iyi dinlenmemesine başlıca Ra- siz alıctları üzerinde karışıklık • b 1 d enin yok am~ de!•er;n e mezun 
dio • Paris'in müdahalesinin se - !arı mucib ihtizazat neşreden e • gös!erilmesi ve bu günlerin ders 
beb olduğu tahakkuk etmiştir. lektrik veya maklne tesisatı sahih- yılı sonunda y•pılan devam gün-

Ahiren hükumetimiz murahhas- }erinin veya işletmelerinin bu ka-. !erinin hesabı sırasında mezun 
!arının iştirakile Montreux'de top- rışıklıkları izale ve bu mümkün bulundukları bu günlerin devam 
lanan Avrupa Radyodifiüzyon olmadığı takdirde azaltmak için etmedikleri günlerin yakununa 
konferansının başlıca mevzuunu almakla mükellef bulundukları ilave edilmesi alakad~rlara bildi
da bütün Avrupa milletlerini ala- tertibat hakkında halkımızı ten- rilmiştir. 
kadar eden bu mühim mesele, ya- vir için bir izahname hazırlan -
ni dalga tevzii işi teşkil etmek • maktadır. Bu maksatla çalışmak- llL 
tedir. ta olan komisyonun mtsaisi hayli il 
· Mesaisini bu ay nihayetine doğ- ilerlemiş bulunmaktadır. 

OKul Muallim:eri Ha~~ın~a 
Yeni Bir Karar 

İlk mektcb muallimlerinden biz-

f Şehir İşleri 1 
Modern Usul ile 

istimlak Muamelesine 
Baş 1 a n ·ı yor 

Eminönü Balıkpazarı Yolu -
Stadyum - Belediye Butçesi 

B 
ir müddettenberi rahatsız 

bulunan İstanbul Vali ve 
Belediye reisi Liıtfi Kırdar, 

iyıleşerek partide intihabat etra• 
fındaki faaliyetle yakından alii • 
kadar olmağa başlamıştır. 

Lfıtfi Kırdar, dün öğleden sonra, 
İstanbul gazete mümessillerile 
hususi surette hasbihaller yapa
rak gazetecilerin muhtelif sual • 
]erine cevablar vermiş, bu me • 
yanda polis erkanınıı. ve zabıta 
memurlarının gazetecilere her 
hususta kolaylık göstermelerini 
temin edeceğini vadetmiştir. Ga
zetecilerin sordukları diğer me
seleler arasında şehrin imar işle
ri de vardır. Lıitfi Kırclar imar ha
reket;nin Nafıanın müzahereti ile 
sür'atle ilerlediğin!, şehrin pek 
yakında ıayık olduğu veçheye ka
vuşacağını söylemiştir. 

Belediyeler bankasından yapı

lacak olan 5 milyonluk istikrazın 
müsmir işlere hasredılmesi kararı 

alınmıştır. 

Otobüs işletmesi, Dolmabahçe
deki stadyom meı;ele:;i bu cümle
dendir. Eminönünden Balıkpaza

rına giden yol civarında istim -
liıklere devam edilecektir. Burada 
ecnebi memleketlerinac tatbik e
dilen bir sistemle mütedavil ser
maye usulü ihdas edilecektir. Ya
ni, emlfık istimlak edılecek, mun
tı.zam yollar açıldıktar sonra yol 
etrafında kalan Belediyeye aid ar
salar metro murabbau'.a verilecek 
fazla para ile satılaca1'tır. Bu para 
ihtikar değildir. Çünkü zaten imar 
edilen semtlerdeki arsaların ve 
emlakin kıymeti tabii olarak art
maktadır. Böylelikle, hem yol a

çılacak, hem meydanlar düzelti
lecek, hem de Belediyn harcadığı 
parayı mütedavil sermaye şekline 
koyarak şehri imar edecektir. 

Belediye reisi, A vrupanın bir 

Vali LUtfi Kırdar 

imar faaliyetinde istifade etitıeği 

kararlaştırmıştır. Aı zamanda 
şehrin bu semti modern bir tica
ret merkezi haline gelecektir. 

Belediye, yapacağı istikrazın bir 
milyonunu otobüs işlerine ayır -
mıştır. Otobüsleri taksitle almak 
imkanı bulunamamıştır Otobüs 
işletmesinin Belediyeye mühim 
bir varidat temin edec~ği anlaşıl
maktadır. 

Dolmabahçedcki stadyom inşa

atına başlanmak üzeredir. Planı 

Vieti Violi hazırlamıştır. Bu iş için 
600 bin lira harcanacaktır. Daha 
büyük bir stadyom yapmak son
raya talik edilmiştir. 

Stadyomun da Belediyeye va -
ridat getireceği meydondadır. 
Diğer taraftan Beledıye masrai 

bütçesi encümene verilmi§tir. Bu 
sene. fazla gelir membaı bulun -
madan, şimdiye kadar tarhedilen 
yüzde yedi vergi nisbetini yüzde 
9 a çıkarmak suretile bir buçuk 
milyonluk bir varidat elde edile
cektir. Tahsilatı kontrol suretile 

Belediyede 
Yapılan 

Değişiklik 

11 Bin 
Lira 

Veriliyor 

çok memleketlerinde tatbik edilen bu fazlalığı temin imkanı hasıl 

bu usulden ilk defa olarak Emi- olmuştur. Yeni bir Belediye ver-
me! müddetini bitirip de tekaüd ı B 1 k ı'stiml'k ve · · 'hd ı kt nönü - a ı pazarı a gısı ı as o unmıyaca ır. 
olan veya doldurmad&n ölen ilk ----------------------------

Belediye heyeti fenniye müdürü 
Hüsnünün, müstakil imar mü -
dürlüğüne tayin edildiği, yerine 
Naiıa Vekaleti yapıln müdürü 
Nurinin getirildiği yazılmıştı. Nu
ri. yirmi günlük bir izin almıştır. 

İktısad müdürünün değiştiril -
mesi kat'i surette tahokkuk et -
miştir. Yerine kimin getirileceği 

henüz belli değildir. 
--o-

Heybeli 
İskelesi 

Heybeliada iskelesindeki tami • 
rat bitmek üzeredir İskele, ya -
kında daha çok kabili istüade bir 
hale gelecektir. 

Öğrendijtimize göre ölen pro -
fesör Lipman'ın ailesine, muka • 
vele mucibince 11 bin lira verile
cektir. 

Radyoloji 
Enstitüsü 

Geçen sene yapılan Radyoloji 
enstitüsün. ıe yeniden Lazı aliit ve 
cihazlar getirilecektir. Siparişler 

Almanyaya yapılmıştır. 

Cerrahpaşa hastanesinde yap • 
tırılmakta olan göz kliniği inşaatı 
bitmiştir. Tefrişat yapıldıktan son
ra pek yakında küaşd resmi icra 
edilecektir. 

tedrisat müfettiş, baş öğretmen ve A L L 1 M L E R A R A S f N D A 
muallimlerin mesleğe olan hizmet- M LJ 
lerini ve hatıralarını anmak ve ---------------------
tesbit etmek üzere hal tercüme -
!eri ve fotografları cilk öğretim. 
gazetesinde basılacaktır. Tekaüde 
sevkedilen muallimlerin bizzat 
kendilerinin, ölen muallimlerin de 
aileleri tarafından fotograf ve hal 
tercümesi gönderilmesi alakadar
lara bildirilmiştir. 

RIZA TEVFIK, HAY ATI 
ESERLERİ 

Gazi Enstitüsünde Ramazan 
Gökalp Arkın tarafından hazırla

nan (Riza Tevfik - Hayatı ve eser
leri) adlı kitabı Resimli Ay Mat· 
baası tarafından basılmıştır. 

Filozofun kıymetli bazı yazıla
rını ihtiva eden bu eser tavsiyeye 
şayandır. 

Muallimlere Yardım 
Cemiyeti Çalışmaları 
1 

stanbul ölen muallimlerin a -
ılelerine yardım cemiyeti iki 
faaliyet koluna ayrılmak üzere-

dir: 
ı - Ölüm sigortası. 
2 - Hastalık sigortası. 

Bu maksadla maarif müdürlü
ğünde hususi bir toplantı yapıl -
mış ve muallimlerin fikirlerinin 
alınmasına karar verilmiştir. Tah· 
riri bir anket tertib edilerek dün 
bütün muallimlere gönderilmşi -
tir. Anket netıcesi müsbet ÇJkarsa 

bu sigortalar tesis edilecektir. Me
sela hastalık sigortasına giren bir 
muallim, ayda, on on beş kuruş
luk bir aidat mukablllnde kendi-
sinin ve bütün ailesinin hastalık 
ihtiyaçlarını sigortalamış olacak
tır. Böyle bir muallim hastalan -
dığı vakit, cemiyet, evine doktor 
ve ilaç gönderecek, olmazsa has
tayı hastaneye kaldıracaktır. Ce
miyetler tarihimizde ilk defa ola
rak böyle bir sigorta rejimi ihdas 
edilmektedir. 

Beden 
Terbiyesi 

işleri 
Muallimlerin Dünkü 

Toplantıları 
Beden terbiyesi muallimleri böl

ge spor kurulu dün İstanbul ma
arü müdürlüğünde maarif müdü· 
rü Tevfik Kut'un b&şkanlığinda 

toplanmıştır. 

Bu sene evvelce yazdığımız v&
leybol, futbol ve bay:-ak koşusu 

müsabakaları yapılacaktır. Kır ko
§USU müsabakalarından sarfına

zar edilmiştir. Bu spor işlerinin 

tanzimi için her heyet başkanı ile 
maarif müdürünün iştirak ettiği 

yedi kişilik bir başkanlar heyeti 
teşkil edilmiştir. Umumi katib -
!iğe, İstanbul erkek lı•esi beden 
terüiyesi muallimi Vahyi getiril
miştir. Heyete maarif müdürlüğü 
binasında müstakil bir oda veril
miştir. 

Güzel Bir 
Broşür 

Şehidlikleri imar cemiyeti, şim
diye kadar yaptığı işler! gösteren 
bir broşür neşretmiştir. Broşür, 
şehidliklere aid çok güzel resim
lerle süslenmiş ve nefis bir tabı ile 
basılmıştır. 

Broşürden öğrendiğimize göre 
şehidlikleri imar cemiyetinin şu 
varidat kaynakları vardır: 

1 - İstanbulun kurtuluş günü 
olan 6 birinciteşrinde dağıtılan 
rozetler, 

2 - Takvim ve muhtıra satış 
geliri, 

3 - Resmi ve hususi daire ve 
müesseselerin yardım·, 

4 - Belediye ve hususi muha
sebelerden muavenet, 

5 - Aza taahhüdatı, 

6 - Hayır seven zat ve ailele
rin yaptıkları teberrü 

Öğrendiğimize göre cemiyet, 
929 senesinde ancak 1907 lira ge
lir, 937 senesinde ise 13,000 lira 

varidat elde etmiştir. Cemiyet, Ka· 
racaahmed ve diğer şehidlikleri 

de imar için projeler hazırlamak· 
tadır. 

Ak denizde 
Yeni Bir 
·Kaza 

Hakiki Demokrasiye 
Doğru 

illi Şef İsmet İnönü, büyü 
Türk devletinin şeklini, Ü M nivenitede söylediği so 

nutkunda açıkça ifade etmi~tir: 

Türkiye demokrasi ile idare edi

len bir memlekettir Bütün dün-

yanın büyük demokrat tt>eoıle • 

ketteri gibi, demokrasinin •tem

sili hükG.met• şekliyle idare edili 

yonız. 

Demokrasi halkın hakimiyeti d 

meldir. Halkın bizzat devlet i§

lerini görmesi maddeten mümkün 

olmadığından, bi.:ı:, seçtiğimiz 

mtimessillerimi2, yani meb'ushı

rınıız vasılasile devletin Mcrini 

ııördürürüz. 

Milli Şefin tlnıversitede soy

lediği nutuk, bu memlekette ycp-

yeni bir devir açmaktadır. llu 

nutuk, asırlarca sonra, dahi. biı

tün ehemmiyetini İnuhafat.li •·de· 

cek, tarihi bir mümtaziyet ve kıy

met ifade.i içinde kolacaktır. 

Şu veya bu mucib sebchlerıe 

bugüne kadar yapılmıyan bir ha

reket, Türk toprakları üzerinde 

ilk defa bugün hayatiyet kaLan

mış bulıınmaktadır: 

C. e. Partisi ve Partinin cll-eiş

m~ Şefi İsmet İnönü, mümessil

lerimizin seçilmesinde ikinci n•ün

tehibleri tamamen serbest bırak

mıştır. Bundan güzel, bundan cfr.

ha samimi bir demokratik hAre· 

ket ne olabilir?. 
Büyük Türk milletı, yeni lıa· 

yatında şu yola doğru gid;yur: 

Balkın siyasi terbiyesini, rüşdü

nü inkşiaf ettirmek.. 

Çeşidli bütün diğer terbı~e'~r 

cibi, siyasi terbiye de müsaid va

satlarda emin ve açık muhıtlcr

de nema bulabilir. 

Bizim de reyim.izin, fikrin,izin 

almdı&ı bugünü, en mes'ud taril.i 

ağız olarak teliikki etmeliyiz. Bu 

mes'ud elin; büyük Türk milleti 

refahıı.ın başlan~ç kaı::ıpanosıdır. 

REŞAD FEYZİ 

iki Bucuk • 
Liralık 

Kağzt Paralar 
Akdenizde havalar birdenhıre Cumhuriyet Merkez Bank~sı ya· 

şiddetlenmiş, fırtına başlamıştır. kında yeni iki buçuk l\ralık kağıd 
Dün, öğleden sonra, 16 raddele • paraları tedavüle çıkaracaktır. 

rinde, Mersin seferini yapan Sa- Londrada tab'ı ikmal edilmiş olan 
dıkzade vapuru Fırtına yüzünden bu kağid paraların miihim bir kıs· 
Abafafan koyuna sığıııınağa mec- mı bankaya teslim edilınış bu -
bur kalmıştır. Bu koy. Finikeye lunmaktadır. 

Önümüzdeki haitalarda nümu-22 mil mesaiededir. Gemi koya 
nelik iki buçuk liralık paralar girerken, fırtına yüzünden, koy 
bankalara gönderilecektir. Bunda11 

ağzındaki taşlığa bindiımiştir, Yol- başka Londrada SOO v~ 1000 liralı:, 
cular kamilen karaya çıkarıldık- k~ğıd paralar da basılmaktadır. 
ları için insanca zayiat olmamıştır. ------------~
Mersin vapuru hasarzcde vapurun 

yanına gitmiştir. Dür. gece, bir 
tahlisiye gemisi, kazazede vapu
run imdadına gitmişfü. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

bir kadınla karşılaşmamış olan 
bu genç deli divane olacaktı. 

mağa çalışıyordu. emrettiği bir halattı. Ne şah, ve ne dirinde uyumuştur diye ayakla- Kadı köyünün 
Akşam Vapurları 

No. 108 

Mihriban ses çıkarmıyordu. En

tari de birçok ilikler VE düğmeler 

vardı. Hepsini birer birer çözdii. 

Ve sırtından çıkardı. 

Entarinin altında hır şeycikler 
kalmamıştı. İnce bir ipek gömlek 

ve bir de pantaloo vardı. 

Hasan Can, kızı soyarken eli a
yağı titriyordu. İradesi elinden 
gi tmeğe başlamıştı. 

Nihayet; büyü kbir cesaretle tit

reyen elini gömleğe attı. Tam çı
karacağı sırada Mihriban ellerile, 

. Hasan Canın bileklerir.den tut • 
ınuştu. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Kız, isparmoz tutmuş gibi tit

riyordu. Hasan Can kızın bu mü

dahalesine haiif bir sesle muka
bele etti: 

- Çabuk olunuz ... Efendileri • 

mizin verdiği emri !:ıran evvel 
yerine getirmeliyiz .. Belki şimdi 

Kadı Paşa dışarı çıkn ış olur. 

Bu söz üzerine Mihribanın elle-
ri gevşemişti. Hasaıı Can ipek 

gömleği de kızın arkasından aldı. 
Kız, hicabından ellerini göğsü

ne götürerek kapamıştı. 

Mihriban, kendil Zl) asının ha
reli dalgaları altında ortaya kon

muş bir heykel gibi duruyordu. 

Hasan Can, kızın örülü ve başı
na dolanmış olan saçiarını da açtı 

ve dağıttı. 

Zavallı genç, kendini tutamaz 

hale gelmişti. Artık, genç kız ta

mamile Üryan kalmıştı. 

Mevzun ve bir lastik top kadar 

çevik ve gergin bir vücudü olan 
Mihriban sedirin üzerine uzanmış 

. hicabından yüzükoyun yatmış el· 
!erile yüzünü örtmüştü. 

Delikanlının tüyleri ürperiyor
du. Tahammülün fevkinde bozu

lan asabını iradesile ve efendile
rinin emrile direksiyona etmek 

imkanı kalmamıştı. 

Hasan Canda da can kalmamış- Fakat; bütün kudret ve kuvve-
tı. Düşüp ayılacaktı. Ömründe hiç tini sar!ederek, mütecaviz alına-

Mihribana: 

- Rica ederim; rolümüzü ta • 
marn yapmamız lazımdır. Belki 

şimdi Kadı Paşa dışarı çıkar, yak
laş bana ... 

Mihriban; yavaş yavaş Hasan 
Cana yaklaşıyordu. 

Fakat; iki gencin a~abı o derece 

bozulmuştu ki; kulakları çınlıyor 
ve uğulduyordu. Değil Kadı Pa

şayı, yanlarında davul çalsalar i
şitmiye kudretleri kalmamıştı. 

Gençler kendilerinden geç -

de Padişah korkusu bu anda cari 
olamazdı. Her şey unutulmuş, 

hatta ölüm bile hiçe inmişti. 

Heyecanlar, kesik nefesler, ür
permeler devam edip durdu. 

Geceyarısı olduğu halde viaal 
devam ediyordu. Bu sırada Kadı 

Paşa dışarı çıkmış olsaydı. Sah
neyi yalancı rolü oynıyan hokka

bazlarla değil, sahiliden faaliyete 
gelmiş çiftlerle karşılaşacaktı. 

Nitekim; böyle oldu Kadı Pa

şa yatağından kalktığı ve üstüste 
mişler, yalancıktan rollerini unut- öksürüp seslendiği halde dışarıdan 
muşlardı. Efendilerinin şahsiyet- ses alamamıştı. Ve odasına da kim
lerini, emirlerini, korkularını bi- se gelmemişti. 
rer serap kılmışlardı. 

Emirlerin hilafına, arzuların ve 

tabiatin vücude getirdiği bir sah

ne vücudlanmıştı. 

Gayri idraki hasıl olan bu irade 

harici sahne; tam t&hteşşuurun 1 

Kadı Paşa kalkmış yüz numa· 

raya çıkacaktı. Rüyasını gören 
Hasan Cana seslenıyordu. Halbuki 

ne gelen vardı, ne de ses veren ... 

Paşa; Hasan Can, gece ağırlı -
ğile belki kıpı önündeki nöbet se-

1 

rına terliklerini giyip dışarı çık; 

mağa hazırlandı. Şan:danı yaktı. 

Kapıya geldi. Tokmağını çevirdi. 

Koridora çıktı. 

Paşa; şamdanla sedirin üzerine 

göz gezdirdi. Gördüğüne inana • 
madı. Kendisini rüya görüyorum 

zannile yokladı. Elindeki şamda· 
nı masanın üzerine koyarak göz· 

lerini uvdu. Rüya değil, bu bir 

hakikatti. Hasan Can ile kız sar

maş dolaş olmuşlar kendilerinden 
geçmişlerdi. 

İşin garibi; hakıkate intikal e
den yalancı rolün aktörleri Kadı 

Paşanın şamdanla dışarı çıkıp 

kendilerini seyrettiğinin farkında 

bile değillerdi. İşi o kadar azıt -

mışlardı ki; dünya yıkılsa duymı
yacaklardı. 

(Devamı var) 

Denizbankın yakın sahiller Po!il

Q..Cillla işllyen Kadıköy vaı>u:rlan 

hakkında blr karllmluleo aldıfı
mıııı ılkiyet mektubunda de.nıll-

7or ki: 
oAktamları saaı 19,30 elan 8-0D

I'& Kadıköyünden kalkan vapur
lar Ha7darpaşa7a da afranıalıla 

dır. Bana bir dl1ecetımU yoktur. 
Fakat bn vapurların ıündiizkJJer 

&'lbl Haydarp-ya a.tn;,ıp yol -
co1arı aldtktan sonra derlıı:Ll kalk
ması li.xun sellrken vapUJ"lar 
Daydarpaşada beş on dalrllıa bek
letlJmektedlr. Bilhassa 20,25 ve 
21.05 de hareket eden vapurlarda 
bu hal hcmtn her gece tekerrür 
etmektedir, 

Bu hlo dotru delildir. Halkın 

vapurda vaktini bo~ ceçlrmektcn 
•~ vapurların hareket saatlerini 
treoe ve lhtlya"a ı-öre UJdurarJk 
tanzim etmek daha dofnı ol01a2 

mı?"' 
Kariimiz bu ilki.yetinde haldı~ 

dır. Alikadarların nazarı dik.ka· 
tini celbederlz. 
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YENİ PAPA KAO 
LİSAN BİLİYOR?. 

ô italya'nın Gözü de 1 

Yugoslavya' da mı imiş! 
S en Piyer tahtma oturan Papa 

12 inci Pi i.tlm, racW bir zaıt.ır. 

On iki lisan bilir, 
Son öğrendiil lisan macarcadır. Qe .. 

çeJJ. sene. Budapeşteyi ziyaret ede .. 
cektl. Yola çıkmazdan lkl ay evvel ma• 
carca öğrenmlye karar verdi. Peşt..eye 
ıııutı zaman. kendisini karşılıyanlarl& 
macarca kont!Jmıya başladı. 

Sandal Kapaklandı 
Bundan Sonra Ne Olacak? Almanya 25 Martta 

"f'1emel,, i de lthak Edecek mi? 
FENA NETİCELENEN BİR REKOR 

B 
ir arkadaşım anlattı: 
- O yaz Bostancıda bir ev 
tutmuştuk .. He,- sa.hah er· 

kenden denize açılıyor. biraz ha· 

,..........._ "~,..~-~~ I' Yazan: REŞAD FEYZi 

Akdeniz Meselelerinde Almanya 
İtalya ya Müzaheret Edecekmiş! 

r 

Bu ay içinde Almanya'ya ilhak edilmesi mevzuu bahsolan Meme! şehrinden & ir manzara 

B erlin - Roma mihverinde 
Almanya üstün bir mevkide 
olduğunu yine göstereli. İ

talya ile Almanya'nın müsavi ol
madıklarını, Almanya'nın şimdl

kadar, hele şu son bir senedir Ber
lin - Roma mihverinde İtalyaya 
karşı üstün olduğunu, her istedi
ğini yaptığı halde İtalya'nın hep 
beklemek vaziyetinde kaldığını 

sôy liyenler haksız değillermiş. 
Çeko-Slovakya'nın şu son akı

beti üzerine Roma'nın ne dediği
nı, ne diyeceğini öğrenmek J.azım
d ır. 

Avrupa gazetelerinin Roma'da
ki muhabırleri tarafından İtalya 
paytahtındaki mehafilin ilk gi.ir.
lerde ne ·düşünüp söylediğine da
ir toplanan malılmatın hulasası 

.dur: Hiçbir şey olmamış gibı 

davranmak. 

Öyle ki İtalyan sıyasi mehafi
linin ne düşündüğünü öğrenmek 
Çekoslovakya'ya Alman'lar gir
diği saatlerde kal:.il olmuyormuş. 
Roma mehafili işte bu kadar ih
tiyatlı davranmış ve harice bir
şey sızmasın diye bu derece dik
kat etmiştir. 

Fakat bu hal uzun zaman de
vam edemezdi. 

Bu husu"da ilk ve şayanı dik
krt olan yazıyı Lavaro Fasista 
yazmış. bu gazeteye göre Çek -
ler, Slovak'lar ve diğerleri ara-

sında zaten birleşmek imkanı ol
madığı görülmüş. Onun için bun
ların arasındaki kavgayı yatıştır• 

mak için Almanya'run müdaha • 
lesi lazım gelmiş. Orta Avrupayı 
düzeltmek için böyle kuvvetli bir 
devletin hareketine lüzum var • 
mış. Şu halde İtalyan'lar Çeko • 
Slovakya'nın böyle bi!' akıbete uğ· 
ramasını Berlin • Roma mihveri 
namına tabii buluyorlar gibi gö
rünmüşlerdir. Fak~t bu gazetenin 
daha manalı olarak ilave ettiği 

bir iki cümle vardır ki onlar da 
şöyledir: 

Biri Latin, diğeri Cerman olmak 
üzere iki büyük medeniyet var • 
dır. Biri İtalyan, diğeri Alman 
olmak üzere de iki büyük millet 
mevcuddur. Bunlar Alp dağlarında 
müşterek tam tir anlaşma ile kat'! 
olarak rollerini tayin etmişlerdir. 

Avrupa'da yeni bir nizam tesis 
edeceklerdir. 

Buna verilen manaya göre La
varo Fasista'nın demek istediği 

şudur: Almanya Avrupa kıt'asın
da yeni esasları takib etmiştir. İ· 
talya da Berlin • Roma mihverile 
buna iştirak ile ayni esasları Ak· 
denizde takib edecektir. 
Eğer bu İtalyan gazetesi den· 

diği gibi İtalya'nın siyası mehafi· 
linin fikirlerini neşreden bir ga • 
zete ise bu yazdığı cümlelerden 
şu da anlaşılır: 

BİR HASTABAKlCI 

Almanya şimdi Moravya'yı, Bo
hemya'yı işgal ettiler. Şimda sıra 
İtalya'ya geldiğinden İtalya da 
Akdenizde harekete geçecektir. 

Maamafıb ilk günlerin ihti • 
yatkii.rlığı geçiyor. 

Tribona gazetesi İtalya'nın Fran
sa'dan istedikleri vardır; diye bir 
yazı yazmıştır. Bu itibarla son 
vaziyet Fransa'yı düşündürmüş

tür. Sonra ilave ederek diyor ki: 
Almanya'nın muvaffakiyetle • 

rinden dolayı İtalya'nın endişeye 
düştüğünü zannetmek pek bey -
hude bir kuruntudur. İtalya bu 
olan şeylerden şikayet için hiçbir 
sebeb görmüyor. Bilakis Almanya
nın Çekoslovakya'yı alması Ber
lin - .Roma mihverini kuvve\len • 
dirmiştir. 

Avrupa'lı muhatirlerin tetki· 
katı şu neticeye varmıştır: Ro • 
ma'nın nazarları Yugoslavya'ya 
çevrilmiştir. Belgrad'dan İtalyan 
gaz<ıtelerine gelen telgraflarda 
Yugoslavya'nın şimal hududla -
rında tedbirler aldığı merkezin -
dedir. 

İtalya ile Yugoslavya hudud
larındaki halkın ise uzun zaman
lardanberi Alman tesir ve nüfu· 
zu altında bulunduğu aşikardır. 

Sözün kısası: 936 da kurulmuş 
olan Berlin - Roma mihveri şim· 
diye kadar iyi işledi; öyle ki bun

( Deııamı 7 inci sayfada) 

- Beni seviyor!. 
- Hayır! seni değil, beni seviyor!.. 
- Hayır !llaytr!. Hiçbirinizi dctll, 

benl seviyor ..• 
Bir c'ördüncü kadın ar:ıy:ı ıı-iriyor: 

- ıiı.:.pinizl aldatlığını tarzedirıiz .... 
Hem bu ~,.;. · zümü yabana atmayınız. 

Biraz dikkat ediniz. Haklı olduğwnu 
anlıyacaksınıı. 

Hakikaten, kadının dediği doğru ("1-

kıyor. Vilno'lu çapkın SUnon l\oliszuk 
gönlünii çektiği bu dört kad.uıla da eğ .. 
]eniyor. 

Kadınlar, birbirlerini kıskanacak, 

birbirlerinin üzerine ahlarak saçları

nı. başlarını yolacak, yüzlerini hrnıa
lıyacak yer de anlaşıyorlar, blrleşl -
yorlar. 

Tahkikat yapıyorlar, ve Slmon'un 
yalnı:ı dörl sevgilisi değll, on bir .. E
vet, tamam on bir metresi olduğunu 
öğreniyorlar. Bunlarla da .anlaşıyorlar. 

llcp birden gidiyorlar, Simon'un e
vinin kapısının yanında pusu kuru .. 
yorlar. Az sonr::ı. çapkın dl'likanlı. şi

rin bir çehre ile kapıdan çlkıyor. İh
timal, on ikinci bir sevglU bulmağa 

gidiyor. 

Fakat, on bir lcadm birdcnbire _ üı.e

rlne ahlıyor, mükemmel blr dayak çe
kiyorlar. Öyle bir da~·ak ki kaba ia
birlle eşek sudan gelinciye kadar .•• 

Ahali birikiyor, polisler geliyor, bin 
müşkülfı.tla vefas1Z 3.şıkı kadınl:ırm e
llnden kurtarıyor, baygın bir halde 
hastahaneye cötürüyorlar. 

Snn birşey ı:;öyllyelinı de güliinii2: 
Sinıon iki gün içinde iyiJeşmiş, ha.s

tabakıcılarclan güzel bir kızla kur yap
mağa başlamı.,. 

tı:Huy canın altındadır. Can çıkma
dıkça huy çıkmaz ... > derler. Ne doğru. 

HİND FAKİRLERİNİN 
M:ucizELERİ - ·--

llindlstanda Dazretl İsanm doğu .. 
mundan binlerce sene evvel fakirler 
vardı .Bu fakirler saçları 11Zun, hr -
nakJan kesilmemif1, çıplak ayak gc -
terler. Kendılerine Allah için mülhit 
e:ıiyet ederler. Rep :yaptıkları Allah 
içindir. 

Kimisi seneler senesi bir kolu ha
vada, tek ayak üstünde durur. Adeta 
bir bostan korkuluğu gibi.. 

Kol dimdik kaJmağa. o kadar alışır 

kt, ondan sonra isterse düzeltemez. 

Kimisi ellerini başının üzerinde bir 
birine sımsıkı yapı.şnuş tutar. O kadar 
ki, tırnaklar eti ve deriyi delerek ö -
bür tarafa geçer. Kimisi ise kendisini 
kaf..:sına kadar kuma gömer, aylarca 
aç ve susu.z kalır. 

Fakat; bütün bunların en entere .. 
sanı Pune<ıf fakirlerinden birinin yap
tığıdır. 

Bu fakir. Runclnlekl racası İnglHz 
valisi Gragorun huzurunda kulakla .. 

rını, burnunun deliklcrlnl balmumu 
Ue tıkamış, ı-özlerln.1 katranla kapat· 

tırmış, sonra iki aJ üzeri tamamlle ör
tülü olduğu halde lkl &J' mezarda kal
m.LŞhr. 

Bu blr hurafe ve calah rülyet de
ğildir. Hakiki bir hadisedir. Alimler 
fakirlerin vücude g'etirdiklerl mucbe• 
teri bir türlü anlayamıyorlar. Bu bal 
bir sır halinde devam edip .-ıtmek • 
ledlr. 

İKİ SENEDE YAPILAN BİR FİLM 

(GünC' Din) fiJmint yapmak için 

Kallforofyada kocaman bir şehir tnşa 
edilmiştir. 2.000 figüran, 500 allı Hhıdll 
çatışmıştır. Elbiseleri t~ımak Jçin 20 
araba, 30 kamyon kullanllmıştır. Bu 
film tamam iki senede bltirilmiştlr. 

.. 
lık tutuyor, sonra, banyo alıyor ve 
öğleyin, eve dönüyordum .. Evi • 
miz denizin kenarında, küçük bir 
yalı idi. 

Bir sabah yine, küçük sanda • 
lımla yalının iskelesinden ayrı • 
lıyordum.. İki yüz metre kadar 
uzakta, boş bir arsanın sahiline 
yakın bir yerde, kayalıklar arasın· 
da, bir kadın feryadı duydum .• 
Döndüm baktım .. Bir sandal ka • 
paklanmış, bir kadın suların üs • 
tünde çırpınıp duruyordıL Hemen 
o tarafa doğru, bütün kuvvetimle 
küreklere sarılarak, gitmeğe baş· 
!adım .. Kayalara yaklaşmıştım .. 

Güzel bir kadın... Korkudan 
gözleri büyümüş .. Yalvarıyor .. San· 
dalımın çapasını attı"'- Hemen 
suya atladım .. Yüzerek kadının 

yanına gittim. Kapak!Jnmış sandal 
da yanında idi. 

- Ne var, dedim .. 
- Kurtarın beyefendi, diye yal· 

varıyordu. 

Nihayet anladım ki, sandal, bir 
kayaya oturarak kap&klanmış ... 1 
Fakat, "kadın, denize yuvarlanır- j 
ken, korku ve acele İl" olacak, kü
çük sandalın yelken ıpleri bacak
larına sarılmış .. Kendisini kurtara
mıyor .. Kurtaramayınca da yü • 
zemiyor .. İpler. kadının bacakla • 
rını mütemadiyen dı-nizin içine 
doğru çekiyor .. 

Heınen suya daldım. İpleri, ka· 
dının bacaklarından kurtardım .. 
Kadın serbest kafinca, hayata ye· 
niden gelmiş gibi sevindi.. Bana 
yardım ettL Beraberce, kapaklan· 
İiıış sandalı da çevirdik .. İçinin su
larını boşalttık. Kadını benim san
dala aldım .. Çok yorgundu .. Çey
rek saat kadar, hiç .konuşmadan 

benim sandalın içinde yattı .. 

Kalktığı zaman, biraz evvelki 
şaşkınlığı ve ürkekliği geçmişti. 

Adeta, şimdi, utanıyordu. Saçla • 
rını uzun, manikörlü parmakla • 
rile düzeltirken: 

- Size çok minnettarım beye • 
fendi, dedi .. Hayatımı kurtardınız .. 
Ya, siz olmasaydınız'. .. 

- Estağfurullah, dedim.. Bir 
vazife yaptım .. 

Sonra, kadına; sandalımın için
deki küçük çantadan ç;kolata ver· 
dim .. Biraz su içirdim.. Yan gözle 
benim küçük Feyyar vP. pratik bü
feme bakıyordu. Belki de hayret 
etmişti.. Çantanın içinc:'ı> neler yok· 
tu.. Hele kolonya şişes:ni çıkar • 
dığım vakit, daha beter hayretten 
donakalmıştı .. Bol kolcnya ile yü
zünü, alnını uğuşturdıı .. Bumu • 
na çektL. Şimdi, daha çok kendine 
gelmişti. · 

Belki yarım saat olmuştu .. Ben, 
artık, balığa geç kalmıştım .. Zaten, 
vaz geçmiştim .. Meçhul kadın, bir 
an yüzüme baktı: 

- Sizden bir şey rıca ediyorum, 
dedi .. 

Tekrar önüne baktı ve mırıl -
danır gibi: 

• 

~ 

" 
• 
~ -

Ben eve geçkaldım.. Bana 
ya;:ıtığınız iyiliği hiçbir zaman u· 
nutamam.. Müsaade ederseniz, 
ben artık gideyim .. 

Güldüm .. Bir iki saniye cevab 
vermedim .. 

- Hay hay, dedim, rahatsız ol
mayın .. Başka bir em:::iniz var mı? 

- Estağfurullah .. 
- Kayığınız sağ_!am .. Delinme· 

miş .. Su almıyor .. Yalnız yelken· 
!eriniz ıslak .. Kürekle gideceksi. • 
niz .. Belki biraz yorulacaksınız .. 
Gideceğiniz yol uzak mı? .. 

- Hayır, yakın .. 
- Neresi? 
- Yakın efendim .. 
Anlıyordum ki gideceği yeri ba· 

na söylemek istemiyordu .. 

Oturduğu yerden kalkmak üze· 
re idi.. Küreklere yapıştım .. Onun 
sandalına rampa ettim.. Ayağa 
kalktı .. Elini uzatıyordu. Veda e
decekti.. Sırsıklam mayosu içinde, 
onun harikulade mütenasib vü • 
cudünü şimdi daha i·ıi seyredi • 
yordum .. Ben de ayağa kalkmış • 
tım. Bir elimde, onun sandalının 
kenarını tutuyordum .. Bir bacağı- 1 

nı attı. Atlıyacağı zaman: 

- Size tekrar teşekkür etmeği 
bir borç biliyorum, beyefendi, de
di.. Bana yapılabilecek en büyük 
iyiliği yaptınız .. Hayatımı kurtar· 
dınız .. 

Bunları söylerken yüzüme ha· 
kıyordu. Islak saçlar< dağılmış, 

boynunu, ensesini sar'Ilıştı. 

Yüzüne güneş vuruyordu. Göz· 
!eri kamaşıyordu. Elini tuttum .. 
Sıkarken, bütün asabımın titre • 
diğini hissediyordum .. 

- Yine görüşelim, dedim .. 
- Hay hay efendim .. 
Sonra bütün cesaretimi toplıya

rak: 
- Bir gün için söz vermez mi· 

•. ? 
sınız ... 

Birdenbire değişti.. Bir ürperme 

Zırr, z~rrr, zırrr ... 
Tel r fon durmadan çalıyordu. Güney açtı ' 

- Allo ... 
- Szi misıniz bayan?. 
- B"nim, Güney .. s A 

ağulu gülücüklerle dinliyor. N esı" : gözlerinin Ö· 

nüne getiriyor, kalbini sızlata s lata: 
- İmkanı yok kardeşim. O va, .. ~-ıı l:.en başka

sına bakamam. 
Diyordu. 
Ve bunu derken Nesrin gözlerinin içine dolu

yor, onun hayali, onun tadı, onun kokusu, onun var
lığı gövdesini tutuşturan bir kılıf gibi tenine yerle
şiyor, damarlarında kanıyordu. 

- Ben doktor Ramiz. Bay Fazılı soracaktım. 
Güney, titrek, acıyan ve acıtan hır sesi~ ce

vab verdi: 
- Fazıl iyi değil. Akil Muhtar, Rüştü, Rusçuklu 

Hakk. geıdiler. Zatürree dediler .. 
Ramiz, zatürreeyi işitir işitme~: 

- Yaa ... 
Dedi, ilave ett i: 
- Böyle mi söylediler! 
- Evet. 
Güney çok üzüntt.ilü, çok sızılı duruyor ve so-

ruyordu: 
- Çok tehlikelı mi acaba doktor? 
Ramiz bir sanıye durdu. Sonra kekeler gibi: 
- Yok, pek önemli ve korkulu birşey değil 

Çabuk geçer. 
Ded,. Ve sözüne ekledi: 
- Doktorlarla bir kere ben telefonla konuşa · 

yıın. 

Buııu .,ôylerken kafasının içi allak btılbk '"du. 
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Dili ile beraber beyni de konuşuyordu~ 
- Zatürrie iki taraflı mı acala? 
Ağır mı geçiyor? 
Dayanığı nasıl? 

'!emen doktorlarla görüşmeliyim .. 
i/e bütün bu düşünceler arasında Güneye: 
- Peki, siz rahatsız olmayın. Herhalde hafit 

birşeydir. 

Dedi, telefonu kapamak istedi. Fakat, Güney: 
- Sizden bir ricam olacak ... 
Diyerek, dileğini yaptı: 
- Doktorun yanında bulunmak için bir has· 

tabakıcı istiyorum. Acaba gönderebilir misiniz? 
Ramiz hemen: 
- Hay hay .. Yurttaki hemşirelerden ikisini a

yırabilirim .Biri gündüzleri, biri de geceleri hasta
nın yanında kalsın ... 

Dedi. Güne) telefonu kaparken. 
- Kocomm hast,>tığına çok üzülüyorum dok -

tor. Başından geceli gündüzlü ayrılacak değilim 

amma, birer hastabakıcı bulunması daha iyi değil 
(;il mi?. 

Diyordu!. 

FERİT - REFET 

İki arkadaş kolkola girmişler, Taksimdeki Cum· 
hurluk anıtından aşağıya doğru konuşa konuşa ini· 
yorlardı. Laf çapkınlıktan, güzel kadınlardan açıl· 
mıştı. Refet: 

- Sen budalasın kardeşim, darlmıa amma ... 
Diye Feride takılıyor, anı tın yanından geçen 

bir güzel kadını gösteriyordu: 
·- Bak ne güzel, ne cana yakın kadın. Şimdi 

böyle bir tanesi olsa bakmaz mısın?. 
Ve ilave ediyordu: 
- 3en Nesrin .. diye bir kıza tutuldun, dünyayı 

unuttun. Vallahi seninki budalalık. 
Ferit bütün bu sözleri yüzünde dağılan acı, 

Refet birden aklına gelmiş gibi: 
- Madam Annayı tabii hiç _görmüyorsun?. 
Dedi, sözünü sürdürdü: 
- Ben dün yine oradaydım. Zehra adlı bir ka

dınla tanıştım. Heykel görünüşlü bir kadın.. 
Ve yine birden sözlerine heyecan vererek: 
- Bunların hiçbirişi birşey değil. Bir iki ay ön

ce bir kadınla orada kaldım, ömrümde böylesine 
raslamamıştım Ferit: 

Diye, onu anlattı: 
-Ne güzel, ne üstün güzel bir kadındı o Ferit. 

Görsen Nesrin mesrin yanında vız kalır, aşkı olur
dun ona. İri siyah gözlü, bol kirpikli, uzun boylu, 
taylan; sözü, sesi musiki, bembeyaz tenli, şen, gü
ler yüzlü, güldüğü vakit delirten, söylediği zaman 
l:.ağlıyan, baktığı anda büyüliyen bir kadın. Anlat
makla, öğmekle sana tanıtılacak gibi değil ·Adı Bedi 

(Devamı va.rı 

ve tebessüm rüzgarı yüzünde do

laştı .. Gözlerini suya dikmişti .. O· 

nun dudaklarına bakıyordum .. 
Söyliyeceği kelimeyi sabırsızlıkla 
bekliyordum. 

Gözlerini sulardan 
yavaş bir sesle: 

ayırmadan, 

- Yaptığınız iyiliğin mükafatı· 

Dl mı istiyorsunuz?. dedL 

- Asla .. Hayır .. Böyle bir şey 
aklıma bile gelmedi.. 

Scnra, birden, geri döndü.. Be 

nim sandala atladı.. B!raz evvel 

uzanıp yattığı yere, baş tarafa çe· 

kildi. Ben de karşısına, küreklere 

oturmuştum.. Yüzüme bakıyordu. 

- Siz balığa çıkıyordunuz, ga• 
liba, dedi .. 

- Evet.. 

- O halde beraber gidelim ... 

Ben de çok meraklıyım.. Benım 

sandalı şu ilerideki ka;;alığa bağ· 
lıyalım .. 

Bir çılgına dönmüştüm .. Beş da· 
kika sonra, sahilden uzaklaşıyor· 

duk .. Ava çıkıyorduk .. 

Radyo 
Porçıramı 

Ankara Radyosu 
BUOtlN 

18,35 Müzik (Dans plikları). 

19 Konuşma (ziraat saati). 

19,15 Türk müziği (rasıl hcyelll. 

Tahsin Karakuf, Hakkı Derman, Eş 

ref Kadri. Basri tJner, Ha..."an (jair, 

Hamdi Tokay. 

20 AJaııs. meteoroloji D.•bcrlcrı. d

raat borsası (flat>. 

ıo.t5 Türk müzıtt. 

Çalanlar: Vecibe, Kemal Nlrul Ser 

hun, Eşrer Kadri, Cevdcl C•kl•. 

Oku7anlar: MUze:r7en &ıı.ar, l\.1.ı.b 

mul Karındaş. 

1- Hicaz peşrevi. 

3- Şükrünün • Hlcu şarkw • Se't· 

damı dilim anlalamaı. 

3- Sadettin Kaynatuı • Hlcu ş•<

kısı • Hazan ile ıreotı. 

ol- İshak Varon - Büsernl prln • 

Bay~ın suların. 

15-- Cevdet Çatla • Vlrola taksimi. 

6- Sadeltln Kaynak • Mııhayyet 

prkı - Ben 71Uarca yannuşun. 

7- Halk \ürküsü • İki karpuz bil 

kolluta sıtmaz. 

8- Yesari Asımın - Hilrıam tarkl• 

•• - ÖD'lt'üm seni sevmekle nllıa,Je& b11'" 
Jacaktır. 

9- Yesari AsllDlD .. Hünaıa f&t' • 

kısı - Yine kalbim taşar aflar bu ,...,. 

10- Hayrlnln - Hlhzam .-rkoı 
Ölürsem 7azıkt11 sana kanmedın 

Z1 lltemlekel oaal ayan. 

21 Konwıma. 

21,15 Esham, labvUAI, kambb'o 

nukut borsası (fJat). 

21,ZS Net'ell pJ.ô.klar .. JL 

21,30 Müzik (küçük orkestra • ş.ıı 

Necip Aşkın). 

22,30 Müzik (operalar • Pi.) 

23 Milzllı: ( cazband -Pi.) 

23.45 - 24 Son ajans haberleri V• 

7arın.kl prograDL 

YARIN 

12,35 Türk müziği • Pi. 

13 1\-lemleket saat ayan, ajans, oıe~ 

tcorolojl haberlerL 

13,15 • 14 Müzik (melodiler - pi). 

1357 Hicd 

' 
1355 Rumi 
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Kuşçularla Konuştum 
Eski Kuşbazlık Söndü, Tarihe karıştı 

G
eçenlerde 
- kuşçulu -
j!umu z un 

eski şöhretini du
yan - bir Alman 
kuşçusu İstanbuldı 
aradığı kuşları bu 
lamıyarak, bir tel 
kuş bile almadan 
geri dönüyor. 

Yazan: 
İSKENDER F. SERTELLİ 

elli altına sattı. Şık bir tel kafes 
içinde alıp gitti. İşte vaktile kuş
lara böyle bir rağbet vardı. Bu 

yüzden geçinenler, çoluk çocuk 
besliyenler çoktu. Şirr:di, bir çok 
küçük san'atlarımız gibi, kuşçu

luk da tarihe karıştı. 

Kuşçu Ahmed bu işin tarihini 
de biliyordu. İçini çekerek ilave 
etti: 

5-SON TELGRAF- 23 MA&T ım 

l_ş_A_ ~ En Çok Kazanan Kadını 
ACABA HANGİSİNİ?. 

G 
enç bir müellif, şehir tiyat
rosu müdürüne bir piyes 
verir. Aradan iki ay geçlik· 

ten sonra kendısini ziyaret eder, 
sorar: 

- Piyesimi okudunuz mu? Na
sıl buldunuz?, 

- Okudum ... Sonra, okuma -
l~rını, !..kirlerini söylemeleri için 
tanılmış üç müellife verdim. 

- Piyesimin oynanabileceğini 

söylediler, değil mi?. 
· - Evet, yalnız bir perdesini 
hazfetmek şarlile ... 

Genç müellif memnun. Hangi 
perdnin kaldırılması lazım gel -
diğini sorar. Müdür ilave eder: • - Fakat, hazfolunacak perdenin 
tayinınde aralarında ihtilaf çıktı: 
Her biri, bir perdenin kaldırıl -
masını muvafık görüyor. 

BİR TOKAT: 

T anırnak ister misiniz? 
Grasi Field Çirkindir. Fakat, Herkes 

kendisini Sever, Güzel Bulur 
Niçin ? .. Bu Sırrı 

Bu, Orijinal 

G rasi Field; şakayı latifeyi 
çuk sever. Ötel·.:r.e berikine 
oyun etmekten, şununla bu

nunla şaaklaşmaktan hoşlanır. İn-
gilizler latifeyi, kaba dl olsa yine 
hoş görürler ve guler~er. 

Grasi'yi banyo salorı..nda, su -
!ar içinde yüzer görd,ikleri zaman 

Öğrenmek İstiyorsanız 
Yazıyı Okuyunuz ! 

Bunu bana an
lattıkhrı - kuş me
raklısı olmadığım 

halde - komşu a
partımal'ın balko
n unda zaman za
man ~akıyan bir 
kanar ıı bugün -
!erde çiftleşmiş ol
m.ısı bende hala 
kuş maraklıları -
n.n mevcudiyeti 
kanaa ırı yarattı. 

Dun Üskudara geç· 
ırışt m. B:r dos -
tum bwa Ü>kü -
.darlı Ahmedin es· 

- Sultan Aziz nasıl pehlivan -
lığa meraklıysa, Sult>n Mahmud 
nasıl horoz döğüştürmekten hoş

lrnırsa, Abdülhamid de kuşları 
çok sever, biJ:-...,~sa kanarya, ispi
noz, saka, florya gibi güzel öten 
kuşların her cinsinden besler ve 
onları ~ifleştirerek üretirmiş. cNi
zamı cedid• ilanından son:·a bun
ların bir kısmı o dPvrirı vüzerası- 1 

na bir kısmını da kusculuğumuz 
bu devirden sonra çok ilerlemiş; 

İstanbulun bir çok yerlerinde kuş 
pazarları açılmış. Yenipazarda ve 
Üsküdarda yetişen ku~l>azlar Ana
doludaki kuş meraklısı valilere ve 

-- onunla beraber tekrar C'derler: 

kı bir kuş merak
lısı olduğunu sciy- r 
ledi w bir tesa -
düfle kcnd.sıni ta-
n;..!ım. Konuşu yor z: 

- Alman kuşçu' ınu. memleke
tine döndükten onra duydum. 
çok acındım .. Ger~ beı: de şimdi 
eskisi gibi kuş tic• ·et. yapmıyor
sam da, kendis.ne ıradığı kuşları 

bulabileceğimi umuyordum. Eski 
kuşbazlık çoktan söndü, tarihe ka-: 
rıştı. Fakat, öyle ıddia edebilirim 
ki bendeki kanaryalarla saka kuş
ları ne Almanyada vardır, ne de 
başka bir yerde-

- Aman azizim, nP. diyorsun? 
dedim. Avrupa'da öyle kanarya 
nesli var ki, bunların bazıları da· 
ha İstanbula bile gelmemiştır. 

--;, Bugün için böyledir. Lakin 
bundan otuz yıl önce İstanbula 
Kanada, Afrika ve sair uzak mem· 
leketlerdn gelmiş öyle kanarya
lar gelirdi ki.. Biz bunları burada 
soysuzlarla çiftleştirerek yeni bir 
kanarya nesli bile vü .. ude getir -
miştik. Hatta babam t3nınmış bir 

meraklısıydı, EvımizdP o zaman 
üç yi.'.zcien fazla kuş beslerdik .. Bü
yük bir kuşhanemiz. camlı bir çıf
leştirme dolabımız; yazlık, kışlık, 

tel ve tahta kafeslerimiz vardı. 

Diğer kuşlar için de yüz elliden 
fazla irili ufaklı ve içi dolu kafes
lerimiz bulunurdu. Bunlarla sa -
bahtan akşama kadar meşgul o
lurduk. Babamın bir (sarı kızı) 

vardı ki, Abdülhamidin sarayına 
kadar şöhreti yayılmıştı. Bir gün 
Arab İzzet paşanın kahyası evi -
mize geldi. Meğer İzzet Paşa da 

kuş severmiş. Babama: cPaşa, se
nin sarı kızın şöhretini duydu. Sa
tın almak istiyor .. NP istersin?. 
dedi. Babam: cBen bi~icik kızımı 
kimseye satamam. Plşa hazretleri 
beni affetsinler. istersen kendile
rine onun yerine ba~ka bir kuş 
vereyim!• cevabını verince, kah
yanın ısrarı babamı biraz korkut
tu, biraz da yumuşattı. Nihayet 1 

•• um ·ngiliz Hü 

:er devlet adamlarına İstanbul
cian kafes kafes kuş ı;önderirler
miş. Yakın zamana kadar eski ko
naklarda kuş beslemek adeta bir 
ihtiyacdı. Tanıdığımız zenginler
den bir çoğunun kızlarının veya 
genç karılarının yatak odaların -
da zarif kuş kafesleri görülürdü. 
Küçük hanımların kanaryalarının 

tatlı dem çekişlerine dalarak mı- 1 
• 

şıl mışıl uyurlardı. O zamanlar kuşı· 
beslemek, güvercin ü•etmek gibi, 
buna benzer birçok iptı!alar var
dı. Bunların tarihe karışmasile 

şimdiki nesilde hayv~n sevgisin
den de eser kalmadı. Bence, kuş
lar kadar ~vilmlğe layık hiç bir 
hayvan yoktur. At d3 beslenir .. 
Köpek de beslenir .. Flkat, bunla
rın hiç birisi kuş kad~r sevilemez. 
Onlar, ne ince, ne has:;as, ne zarif 
mahluklardır. Ben, do~rusu şimdi 
başka işlerle uğraştığım halde, şu 
gördüğünüz beş on kefesin başın-

(Devamı 7 inci sayfada) 

arlar 
NASIL YAŞARLAR? 

W estminster kilisesinin çanı 

yedi defa vurdu mu, Bu -
kingam sarayı pencerele -

rinden ih•i aydınlanır: Kralın o-
dası. .. 

İngiliz Kralı, sabahları çok er
ken uyanır, tuvaletini yapar, bah
çeye iner. Biraz dolaşır. Sonra 
kahvaltı eder. 

Sekiz buçukta mesai odasında
dır. Günün işlerile meşgul olur. 
Başvekaletden, hariciyeden ge -
len mühim evrakı tetkik eder. 
Bunlara verilecek cevabları biz
zat elikte eder. 

Sonra irad edeceği nutuklar ı 
hazırlar. Kimleri kabul edeceğini 
kararlaştırır. 

Kraliçede Erkencidir 
Kraliçe 'S:lizabet, sabah uyku -

'!ınu çok ~evmekle beraber erken-

den kalkar. Kahvaltısını yaptık -
tan sonra sade bir rob giyer. Hu
susi büro vazifesi gören küçük sa
lona geçer. Katibelerinden biri 
sal;ah gazetelerini getirir. Bun • 
ları gözden geçirir. Sonra gelen 
mektublara bakar: 

- Şuna şu, buna da bu cevabı 
veriniz. 

Der. Sonra ahçıbaşıyı kabul e
der. Öğle ve akşam yemeklerinin 
listesini görür. Bazan, Kralın sev
diği yemeklerden birini ilave eder. 

Şapkalar, Roplar ... 
Ve Protokol ... 

Kraliçe, protokol iktizası gün
de birkaç defa kıyafetini değiş

tirmek mecburiyetindedir. Ve 
bu çok zahmetli bir iştir. 

Damdönörlerile beraber, o gün 
giyip çıkaracağı elbiseleri, şapka-

lngiliz hü.kümd111lan bir C'CZİnti esnasında .. . 

!arı tayin eder. Bazan bunlan ta
yinde müşkülata uğrar. O zaman 
hemen kainvalidesi Kraliçe Meri
nin reyine müracaat eder. 

Saat on bir olunca Kraliçe pen
cereye yaklaşır, perdeyi kaldırır, 
bahçede, dadılar•nın nezareti al
tında oyruyan Prenses Margarit 
Roz'la Elizabet'e !;akar. 

Sonra sade bir tayyörle ve başı 
açık olarak bahçeye çıkar. 

Küçük Prensesler kendisini gö
rünce: 

- Mamy!. 
Diyerek koşarlar, boynuna sa

rılırlar, öperler. 
Biraz sonra Kraliçe dairesine 

döner, küçük Prensesler de ders
lerini yapmağa giderler. 

Cğlen Yemekleri 
Kral ve Kraliçe öğle yemekle • 

~iniberaber yerler. Küçük Pren
sesler babalarını tapınırcasına se
ver !er. Kral da onları dinlemek -
ten çok hoşlanır. 

Prensesler, kendisile gayet ser
best konuşurlar: 

- Pazartesiye daha kaç gün 
var?. 

Kral, Prenses Elizabet'in bunu 
sormaktan maksadı, ne olduğunu 
anlar, güler: 

Ne o, der. Ceb harçlığın kal
madı mı?. 

- Hayır! Hatta, Margarit'e zıp 
Z1p almak için dadıma bir şilin 
borçlandım .. 

Kraliçe: 
- Borçlanmak iyi bır~ey de 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Şikago'da, bir kahvenin tara -
çasında bir adam oturuyor. Önün
de, masanın altında kocaman bu: 
kurt köpeği yatıyor. 

Yoldan geçen iki delikanlıdan 
biri arkadaşına: 

- Kopeği görüyor musun, di
yor. Nasıl bakıyor. Sahibine iliş

m.ye gelmez. Hemen insanın bo
ğazına atılır. 

- Yok canım! Kımıldanmaz !;i
le. İstersen bahse gırişelım ... 

- Pekala! BC§ dolarına, razı 

mısın? 

- Razıyım!. 

Der ve adamın yanına yaklaşır, 
suratına bir tokat aşkeder. Ve 
derhal: 

- Affedersiniz, Mösyö... der. 
Arkadaşımla iddia ettik. Köpe -
ğin sizi mıidafaa ede ğini, taar
ruza uğradığınız zaman üzerime 
atılacağını söylemişti. 

- Fakat köpek benim değil ki. 

Altı Ayda 
Doğan 
Çocuk 

Mahkeme Kararını 
Verdi 

ondra'run boşanma dava
larına bakan mahkemesin
de şöyle bir dava cereyan 

e,ın,ştır: Henri Klark isminde bir 
erkek mahkemeye müracaatla ka
rısının başka bir erkekle müna • 
sebette bulunduğunu iddia etmiş 
ve nikahın feshini istemiştir. Bun
dan başka karısından olan çocu
ğun kendisinden olmadığını, yani 
bµ çocuğa baba olamıyacağını id
dia etmiştir. Bunun üzerine ka
dın da mahkemeye müracaat ede
rek kocası Henri Klark'ın başka 
bir kadınla münasebette bulun -
duğunu iddia etmiş ve nikahla -
rının feshini istemiştir. 

Mahkemede kadın şöyle demiş
tir: 

- Başka l;ir erkekle münase -
belde bulunduğum hakkındaki id
diayı reddederim. Bunun aslı yok
tur. Fakat kocam başka bir ka
dınla münasebette bulı..nmuştur. 

Erkek buna karşı şöyle muka
bele etmiştir· 

- Karım başka bir erkekle rnü
nasebetde bulunmuştur. Benim 
başka bir kadınla münasebetde 
bulunduğumun aslı yoktur. 

Hakim her iki tarafı dinledik
ten sonra demiştir ki: 

Bu makama geldim geleli 

(Devamı 7 inci sayfada) 

cMusluğu kim açık bıraktı? .... 

Grasi Field'in hayvanlara mu
habbeti çoktur. se,·gıl! köpeğinı, 

nereye gitse yanındar ayırmaz 

Grası; hayatından ço~ memnun· 
dur. Daima neş'e ve keyiflidir. Sa
deliğe çok riayet eder. Şoıırete, 

şana ehemmiyet vermez. Kibir ve 
gurur ned.r bilrrpz. İskarpinleri 
tozlandı veya çamurlar.dı mı, bır 
boyacıya girer, temizlettirir, bo
yatır. 

Grasi Field çirkindir. Daha çir· 
kin gorünmekten çeki:::mez. Ha -
kiki bir komik, bir soytarıdır A
ra sıra çehresini ekşıtmesine su

rat asmasına rağme'l yine se -
vimlidir. O modaya ehemmiyet 
vermez. Bazan o kadH!' tuhaf gi
yinir ki görenler dônü 1 ı dönüp ba
karlar, gülerler. Fakat o aldırış 

bile etmez . 

Grasi Field; son derece serbesttir. 
Londranın i<cnar mahallclerıni 

çok sever. Yalnız ba5•ra dolaşır. 

Şununla bununla konuşur, alay e
der, güler. Onları da güldürür. 

Grasi Field; çok iyi yürekli, çok 
merhametli ve dalma neş'lidir. 

Şarkı söylerken hazan öksürür, 
susar, ve: cAffeders'nız· .. • der. 
Bunu öyle bir tavırla soyler ki 
dinleyiciler tabii görürler, güler
ler. 

İngiltere Kralı, G.-asi'nın son 
filmini dört defa seyretmiştır. 

Kraliçe bütün gramnfon plakla
rını satın a'ır. Grasi'nin söylediği 
şarkıların 5 milyon plağı yapılır. 
Halbuki meşhur tenö~ Karüzo'nin 
en fazla 3 milyon yapılırdı. 

Küçük prensesler Margarit Ro
za ve Elizabet kenidsini sahnede 
seyretmeğe bayılırlar. (Grasi, ge
cede 100.000 frank alır). Radyoda 
şarkı söylediğı zamanlar 150,000 
verirler. 

İngiltere'nin Komandör nlşa -
nının biricik kadın h.i.milıdir. 

Amerika şehirlerinden birinin 
fahri polisidir. Bu sayede, Ame
rikaya gittiği zaman her türlü ver
giden muaf tutulur. 

Kral tarafından kabul olunar 
tek müzik hol aktrisidır. 

Senede 20 milyon frank (8 yü 
bi nTürk lirası) kazanır. 

Bir gemiye, bir düzin esokağ; 
ismi verilmiştir. İngilterenin eı 
cömerd; en vergilı artistidir. Ail 
sine yardımda bulunur. Bringtoı 
civarında, fakir ve kimsesiz ço 
cuklara mahsus bir yurd tesis e 
miştir. , 

Bazan, doğduğu şehre, Rosdal 
gelir. Hayır müesseselerini geze 
bunların menfaatine bi~ hafta mı 
samereler verir. Bu müsamerele 
rin hasılatı 700 bin franktan aşağ 
düşmez. (Devamı 7 inci sayfada 
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Evvela Kızını 
Sonrada 

Berbad Etmiş, 
Onu Boğmuş 

iM ar! • Tezer Valantin, adlı 

yirmi beş yaşlarındaki gü -
zel kadın, son defa olarak 

1938 senesi haziranın 4 üncü gü
nü saat 18 de görülmüştü. Kale • 
nin birkaç kilometre ilerisinde, 
Gravelin yolu üzerindP bir evde 
ikamet eden ve bahçiv&nlık ya. -
pan babasının evine giderken ... 

Sonra? ... Genç kadını gören ol
mamış. Birdenbire ortadan kaybo
luvermişti. Ne anası, nede tanı -
dıkları nereye gittiğini, ne oldu
ğunu bilmiyorlardı. 

Mari Tezer, Kale'de!l bir yere 
gitmemişti. Ölll'!üştü. Daha doğ -
rusu öldürülriıüştü. c~sedi bahçi
vanın evinin biraz ilerisindeki 
hendeğin içerlrinde bulunmuştu. 

Bu zavallı genç kadının macera
sını öğrenmek ister misini? ... 

Kale'nin kenar mı.hallesinde, 

14 sonkanun 1918 de doğdu. Ba -
bası ve anası, bir sen<' evvel ta -
nışmışlar, evlenmişlerdi: Fakat sa
adetleri çok sürmed '. Gaston Ve
lantin Belçikalı idi. 3 eylıil 1893 
da Mons'da dünyaya gelmişti Ge
çimsiz bir adamdı. Üç sene sonra 
karısını terketti.. Kadın. Kale ci
varında yerle§'ti. Gastc'llda Mons'a 
gitti. Küçiik kızları kah babası

nın, kah anasının yanında oturu
yordu. 

Gaston, 1924 de Belçikalı bir 
zabitin dul zevcesile evlendi. 

Gaston çok usta bir bahçivandı. 
Küçük Mari Tezer, rer.k renk çi
çekler arasında büyüyor, büyü -
dükçe güzelleşiyordu. 

18 yaşına bastı. Bu sırada genç, 
çalışkan bir amele ile tanıştı. Tit
ren... Genç kıza kur yapıyordu. 
Evlenmek istiyordu. Bu proje, 

bahçivanın hoşuna gitmedL 
1937 de, Mari Tezer, birdenb!ı 

evlenmeğe karar verdi. Haziran 
iptidasında düğjinleri yapıldı. İki 
genç Fransaya geldill'r. yerleş . 
tiler. Fakat uzun müddet için de
ğil ... 
Düğünden dört hafüt ı;onra Gaı 

ton geldi, kızını aldı, tekrar Bel
çika'ya, Mons'a götür::iü. O gün· 
den sonra Titren bir daha karısıı 
göremedi. Tezer, 1937 de bir ço 
cuk dünyaya getirdi ve Titren'irı 
meşru çocuğu olarak tescil ettird 
Titren, bazı esbab do;ayısile bun 
iJiraz etti. Fakat itirazını dinle -
temedi. 1988 senesi bidayetindP 
Gaston, Kale'ye geldi. Baba, ka· 
dın, kız ve çocuk ayni çatı aıtınd 
bulunuyorlıırdı. 

Bu da çok sürmedi. Kale'de o 
(Devamı 7 inci sayfada) 
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!HAFTADA BİR .. ı 
ABİDE MESELESİ ETRAFINDA 

1 Yazan: HİLJl.Iİ ZİYA ÜLKEN f 

G 
üze! San'atlar Akademisi 
miidılrü Burhan 'I'oprak'la 
Mimar Nejad Site! arasın

da başlıyan ve birçoklarının iş -
tirak ettiği abide meselesi etra
fındaki münakaşa üzerinde biraz 
durmak yerinde ve vaktinde ola· 
caktır. 

Burhan Toprak şehirlerimize 

.dikilen heykellerde israf görü • 
nü yor. 

Necib F&ZJl Anadolu şehirlerine 
yapılan abideleri çıplak bir vü • 
cud üzerine takılan yakalığa ben
zetiyor. Nejad Site! abidelere sar· 
!edilen para ile mimarların ka • 
zancım mukayese ederek ortada 
israf olmadığını söylüyor. Asım Ua 
kendi görüşünü izah ediyor. 

Bence mesele iki cepheden mü
talea edilmelidir: Abide meselesi. 
İsraf meselesi 

Türk milleti Gültekin iibidele· 
• rlndenberi bin iki yüz sene hey-

kel yapmak imkanım keybetmiş
tl. Milli inkılabdan sonra başka 
garb milletleri gibi bu fırsatı bul
du. İnkılabın harareti ve plastık 
bir san'ata karşı duyulan has • 
ret (1) abide merakını izah eder. 

Garb şehirlerini gezenler iibi • 
delerin orada oynadığı rolü bilir· 
ler. Orada her köşe bir heykel ve
ya büstün zeyneti ile büyük bir 
hatıraya bağlanmaktadır. 

Fakat abide ve heykeli müstakil 
bir mesele olarak almak doğru 
değildir. San'at tarihi bize göste-
lyror ki heykel, mimari -
ye merbut ve onun bir 
unsuru halinde doğmuştu.r 

İlk zam",da heykel put'du ve 
mihrab gıbj mabede bağlıydı. 

Cariatide heykelleri mabed sütu
nu gibi kullanılmıştır. Nihayet 
heykel binanın kabartması, med
halin tezyinatı, hasılı dini san'atta 
nıimadnin tam~ayıcı unsuru 
vazifesini görür. 

Sonradan resim gibi heykel de 
mimariden ayrılmağa başladı. Tab
lo binadan müstakil yapıldığı ve 
müstakil bir gaye kazandığı gibi, 
heykel de mimariden ayrı ken • 
dine mahsus gayesi olan bir san'at 
oldu. Artık heykel tasviri mahi -
yette bir sentez olan abide haline 
geldi 19 uncu asrın, meydanları 
dolduran Abideleri bu tekamülün 
eseridir. Burada resmin ve hey
kelin mimariden ayrılışının se
bebleri üzerinde duracak değilim. 

Onun lehinde wya aleyhinde çok 
oeyler söylenmiştir, Şu kadar var 
ki yeni san'atta tekrar mimarlnın 
eski mevkiini ele aldığı görülü -
yor. Artık resim, müstakil bir 
tablo san'atı olmaktan çıkıyor; 

mimarinın tame.mlayıcı unsuru 
haline geliyor. Ve bu dekoratif 
rol . belki de • resimde gördüğü
müz cubisme temayülünün belli
başlı 8.milidir. Nitekim heykel de 
ayni suretle lıinaya bağlanmıya 

başlıyor: Kabartma, medhal ziy
neti veya binanın bir nevi imzası 
ve mührü vazifesini görüyor. Bü
tün bir vak'ayı teferrüatile an • 
latan parçalardan mürekkeb, müs
takil bir tasviri san'at olmaktan 
çıkıyor. 

Bu suretle bir üniversite, bir 
hastane, bir mekteb, bir kışla ve
ya bir tiyatro binaSlnda binayı 

yaptıranın, bina ile alakası olan 
büyük bir adamın, veya mevzuu 
;embolize eden esatiri bir şahsi
yetin ilah... heykelleri bulunabi
larına birer bütün, anasırı ile be-

(1) İptidai cemiyetlerin fetişle
rioden itibaren heykel bütün nıe
dcniycfürde göriiliiyor. - - .. 

raber müstakil gayeye hizmet e
den bir composition değil, ancak 
yeni mimarinin mantığına göre 
binayı tamamlıyan zaruri bir un
sur vazifesini görürler. 

Heykel ve resmin aldığı bu yeni 
istikamet memleketimize de gir· 
melidir. Mademki yeni san'atı ya
dırgamıyoruz, mimaride kübizme 
gidiyoruz; ressamları'!"z dekora
tif resme rağbet ediyorlar. Hey -
keli bundan ayırmak doğru de -
ğildir. Müstakil abide değıl, bü
yük mimari bütünleri tamamlı -
yan yent heykeller yapmalıyız. 

Henüz yeni san'ata alışkın olmı
yan muhıtlerimizde de bunun bir 
zaruret olduğunu yazılarla, kon -
feranslarla ve nihayet biz,.. t eser 
halinde emrivakilerle göstermeli
yiz. 

Bir şehir bızden bir hey kel is -
tedı mi, onu nereye ve hangi mi
mari terkibin ıçerisine yerleştire
ceğimizi sormalıyız? Parklarda, 
havuzlarda kullanılan dekoratif 
hey keller de ayni mahiyettedir. 

Bizde eski mimari hüsnühat, 
arabesk, çini, kabartma, ilah ... gi· 
bi birçok mütemmim san'atları 

ihtiva ediyordu. Binanın mantı -
ğını bozmadan w ibzal edilme -
den tam yerinde kullanılan bu 
unsurların ne büyük kıymetleri 
vardı! Bugün de ayni suretle re
simden, heykelden ve kabartma
dan istifade edebiliriz. 

Bir büyük adam tarafından yap
tırılan veya onun namına yapı -
lan bir bina ve hayır müessese -
sinde heykelin yeri ne kadar za
ruri ve mantıkidir! Fakat müsta

kil bir composition halindeki A· 
bide ameli bakımdan neye ya -
rar, ne ifade eder?. •Ameli ba • 
kımdan• diyorum; çünkü • kana
atimce • güzel san'atlar hedefsiz 
süslerden ibaret değildir. Teknik-

ten ve içtimai ihtiyacdan doğmuş
lardır: Mabed, mezar, hastahane, 
mekteb, meclis, fabrika iliıh ... da
ima bir işe yaramak ve bir iş gör
mek için yapılmış, fakat güzel 
yapılmıştır. Güzel san'atla san'at 

arasında uçurum yoktur. San'at, 
bu içtimai gayesini kaybettiği za
man kısırlaşıyor ve marazileşiyor. 

Eski heykelin kıymeti mabed -

de put olmasındaydı. Yeni hey -
kelin kıymeti bir bina ve hayır 
müessesesinde imza ve hatıra ol
masındadır. 

İsraf meselesine gelince, bu 
hususda her iki tarafın wrdiği 

rakamları tahlil edecek vaziyetde 
değiliz. Ancak yorganına göre a

yağını uzatmak Jazım geldiğini de 
hiçbir zaman unutmamalıdır. Beş 
altı asırlık mazisi olan zengin ve 
büyük garb şehirlerinin yüksek 
bütçe ile yaptıkları işi taklide kalk
mak ljüyük bir hata olur. Şehri 

tezyin etmek bir medeniyet ala
metidir. Fakat beslemek, bakmak 
ve okutmak birer medeniyet bor
cudur. Bınalar ve sokaklar bu 
borcu ödemek için kurulur. Me -

deni insan bütün bu işlerin yalnız 
faydalı değil, fakat en güzel ol • 
masını aradığı için başda mimari 
olmak üzere bütün plastik san'at
lar vücude geliyor. 

Fakat tekrar ediyoruz: Onları 
hedefsiz birer süs gibi almamak 
şartile! Güzel san'atlar tekniğe ve 

ihtiyaca dayanırlar. Çiçekten köke 
doğru değil, kökten çiçekler ve 
meyvalara doğru yükselmek la -
zımdır. Kök daima topraktadır. 
Realiteyi, imkanlarımızı ve en 
mübrem ihtiyaçlarımızın hudu -
dunu unutmıyalım. -

l:Jaş,Uiş,Nezle,Grip,Romatzzma 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

•• icabında gUnde Uç kate alınablllr. -

Büyük Şef'in AlmanlarMemele 
Sözü Ve Esari Girdiler 

(1 inci sahil~en devam) 

ki ve filli olmadıkça ve böyle ol
duğuna milletçe kanaat edinilme· 
dikçe, halk idaresi vardır, dene • 
mez .. • 

Diyen, Büyük Şef işte dün te. 
cel!isine fırsat verdiği tezahür 
ı;ııhnesi ile bu yolda ilk siyasi a· 
dımı atını! ve.. bize millet hak
kının ve millet idaresindeki ileri 
tekiimülün ilk varlığını getirmiş 
buluoı•yor. 

Biz onun Jm ı:-eniş, hnlka, o
nun olgunluğuna ve reşidliğioe 

güvenen samimi görilş ve duy -
gularına layık oldukça; o da hiç 
şüphesiz ve asla tereddüde mahal 
bırakmaksızın daima ve bebeme· 
hal hatve hatve gür sesindeki 
vaadi; halkcı bir idarenin bütün 
yüksek ve ileri tekiimü!Uerini, si· 
yasi hayatımızda mütemadiyen 
tahakkuk ettirecektir. 

Şimdi biz bu yolun içinde ve o 
yüksek hedefin üzerinde bulunu
yoruz. ETEM İZZET BENİCE 

Eyüb sulh hukuk ahkamı şah
siye hakimliğinden: 

Ölü Karıştıranlı Alı oğlu Ah -
med terekesinden olup bcrayı tas
fiye satılmasına karar verilen: 

1 - Ramide Cuma mahallesin· 
de Oruç sokağında 6/8 numaralı 
ve 340 zira miktarında bahçesıle 
ayda yedi lira kiraya müteham
mil hane olup alt katta bir aralık 
iki oda bir abdesthane bir mut • 
fağı ve ikinci katta is~ bir sofa 
ve bir odasını havi ve evin ittisa· 
linde 6. atik 12 cedid numaralı 
340 zira miktarında bir ars• ile 
tamamına 900 lira kıymet takdir 
edilen işbu ev ve bahçelerin ta
mamı, 

2 - Rami kışla arkası Topçular 
caddesi Bağlar mevkijııde 19 mü
kerrer ve 59 yeni numaralı dört 
dönüm miktarında ve etrafı çu
buklu tel üzerine alınmış ve deru· 
nunda 1800 adet çavuş, hafızalı, 

misket ve dimyat çubuklarına di
kilmiş ve tamamına 1200 lira kıy
met takdir edilen bir bağın nısıf 
Jıissesi, 

3 - Raminin kışla arkası Top
çular caddesi Bağlar mevkiinde 
19 mükerrer numaralı ve iki bu
çuk dönüm miktarında bir sene 
evvel dikilmiş yabani ve diğer 

(1 inci aahifeden dc.<fam) 
iki taraf erkınıharbiyesi arasın • 
da harita üzerinde tesbit edilmiş 
olan hudud~ kadar bütün sahayı 
işgal edecektir. 

Berlin'den hareket etmiş olan 
Hitler de Alman'ların meşhur 

cep kruvazörlerinden biri olan 
Doyçland gemisine binmiş ve kru
vazör Memel'e doğru yola açıl • 
mıştır. 

Kruvazöre Amiral Şpe ve A
miral Şir zırhlıları ile Laypzig, 
Nurenberg ve Köln kruv82örü, 
iki torpido muhribi ve üç torpido 
filatillası refakat etmektedir. 

Alman ordularının Memel'e 
girmesini müteakib Hitler maiyeti 
erkanı ile birlikte kruvazörden 
şehre çıkacaktır. Hitler için vak· 
tin dar olmasına rağmen mutan
tan bir karşılama merasimi ya • 
pılacaktır. Hitler'in doğrudan doğ
ruya belediye dairesine giderek, 
şehrin ileri gelenlerinin tebrika
tını kabul etmesi muhtemeldir. 
Alman devlet reisi bundan sonra 
kıtaatı teft,ş edecek ve bazı zi
yaretlerde bulunacaktır. 

Hitler'in Memel'de bir gece ka
lacağı ve ertesi gün yine Doyçland 
kruvazörü ile hareket edeceği tah
min edilmektedir. 

Bütün Alman gazeteleri nasyo
nal sosyalist Almanya'sının bu ye
ni z~ferini hararetle kutlulamak
tadır. 

Litvanya ile Meme! arazisi hu
dudunun teferrüatını bir Alman 
generalinin riyasetinde muhtelit 
bir heyet tarafından hal ve tesbit 
edilecektir. 

Meme!'deki Litvanya bankaları 
gişelerini kapatıruşlardır. 

Londra 23 (A.A.)- Röyter ajan
sınınBerlin'den öğrendiğine gö • 
re, Alman· polis teşkilatı reisi 
Himmler, dün akşam Memel'e gel
miştir. 

Berlin 23 (A.A.)- Memel'de 
Litvanya için bir serbest liman 
mıntakası ayrılmaktadır. Bu ser
best liman için bir şirket teşkil 

edilecektir. Bu şirketin sermaye
sinin büyük bir kısmı Litvanya 
tarafından tesviye olunacak ve 
limandaki serbest mıntakaya ay
rılacak arazi 99 sene müddetle Lit
vanya'ya kiralanacaktır. Alman
ya'nın liman tesisatı ve havuzlar 
üzerindeki hukuku hükümranisi 
bu kira müddetince de bakidir. 

kısmında aşılanmış çubuklar olup -------------
ve bağın yol kısmına gelen yerde 
ve aliıtı ziraiye muhafazasına mah
sus 3,50X4,80 metre eb'adında bir 
bağ odası ile tamamır.a 450 lira 
kıymet takdir edilen bk bağ _odası 
ve evin tamamı, 

4 - Ramide kışla arkası Top -
çular caddesinde Bağlar mevkün
de 19 mükerrer ve beş dönüm 
miktarında ve halen bamya tar
lası olup tamamına 500 lira kıy • 
met takdir edilen bir tarlanın 

tamamı. 

Bardan Sarhoş 
Dönen Kadın 

(1 inci Hbifeden devam) 
Hadise şöyle olmuştur: 
Beyoğlu barlarından birinde 

çalışan ve Tepebaşında Bristol o
telinde oturan Turelo Roberno a
dında bir kadın artist dün gece 
barda bırkaç müşteri ile oturup 
bir hayli içmiştir. Karışık bir hay· 
li içki içen artist sarhoş olmuş ve 

ŞARTNAME: 24 mart 1939 gü- bar kapandıktan sonra saat üçe 
nünden itibaren divanhaneye ası· doğru otele giderek kapıyı çal • 
Jacaktır. ınıştır. O sırada uykuda bulunan 

BİRİNCİ ARTTIRMA: 25 nisan otel kapıcısı Arsen'in uyanıp da 
kapıyı açması biraz gecikmiş, bun· 

1939 salı günü 1 den tatil saatine dan sinirlenen Turelo kapıyı açan 
kadar arttırmağa girmek için kapıcının üzerine 1!ücum ederek 
talih olanların muhammen kıy • marıikürlü tırnaklarile adamcağı
meti yüzde yedi buçuk nisbetin- -;ın yüzünü tırmalaıruya başlamış· 

• de pey akçeleri vermeleri veya tır. Niye uğradığını şaşıran Ar • 
milli bir bankanın teminat mek· sen artistin ellerini tutmak iste
tubunu hamil bulunmaları la • miş ise de sarhoşluktan ne yap • 

zımdır. tığını bilmiyen kadın bu sefer de 
Müterakim vergi, alacaklıya ve kapıcının elini fena halde ısırmış

bir senelik evkaf taviz rüsumu tır. Arsen'in feryadı üzerine gelen 
tellaliye müşteriye aittir. memurlar sarhoş kadını yakalı • 

Birinci arttırmada kıymetinin yarak karakola götürmüşlerdir. 
yüzde yetmiş beşini ı:,uıursa müş-ı..:;.... _____ .:-------

terisine ihale edilir. Aksi takdirde Belediyede 
son arttıranın taahhüdü baki kal-
mak üzere arttırma 15 gün daha (1 inci sahifeden devam) 
uzatılarak 10 mayıs 1q;19 çarşam· Söylendiğine göre esasen 50 
ba günü ayni saatte yapılır. metre derinliğinde olan bu arsayı 

İpotek sahibi ve alacaklı ve di· kafi görmiyen Üstüdağ belediye 
ğer alacaklıların ve irtifak hakkı vesaitile belediye amelesile Kadı· 
sahihlerinin ve gayri menkuller köy, Erenköy ve havalisinden top
üzerindeki hakları ve hususile fa- !attığı molbzları arsasının önüne 
iz ve masrafa aid olan iddialarını döktürmek suretile denizden ara-
evrakı müsbitelerile birlikte ve zi kazanmış ve arsasını 50 metre 
20 gün içinde blldirmelui aksi tak- cepheyi ihtiva eden bir hale sok· 
dirde hakları tapu cicillerile sabit muştur. 

olmadıkça , ,, !aşmadan hariç ka- Denizi doldurmak yasak olduğu 
lacakları ve fazla ma!Umat almak gibi belediye vesaitinden istifade 
istiyenlerin mahkememizin 939/!9 etmek de kanunsuz bir harekettir. 
syılı tereke dosysına müracaat • Bu noktalar ayrı ayrı tamik e-
ları ilan olunur. 939i19 dilmektedir. 

Romanya Seferberlik Yapıyor 
(1 inci sahifeden devam) 

olarak fazla heyecana kapıldığı görülmüş ve Ru· 
men hükumeti halkı tenvir için bir beyarıname 
neşretmiştir. Bu beyannamede ortalıkta Romanya 
için teliış ve endişeyi mucib hiçbir sebeb olma -
dığı sarahat ve kat'iyetle izah edilmekte ve hüku
metin aldığı askeri ve iktısadi tedbirlerin ihtiyati 
mahiyeti haiz bulunduğu bildirilmektedir. 

Maamafih sıyasi müşahidler Romanyanın va· 
ziyetinin gayet ciddi ve nazik olduğunu, Bükreşin 
gayet basiretk§.rane bri siyaset takib etmesi iktıza 
edeceğini açıkça beyan etmektedirler. 

Boğazların !stratejik Ehemmiyeti 
Londra 23 (Hususi) - M..ınel'den sonra Al· 

manya v İtaly&nın nasıl bir hattı hareket ittihaz 
edeceği merakla beklenmektedir. Alakadarlar şim· 
di patlak vermek sırasının ya İtalyadan beklen • 
diği, Yahud da Almanların Holandaye akın et -
meğe teşebbüs etmelerinde görülmektedir. 

Romanya meselesine gelince, Alman'ların Ka -
radenize doğru inmeleri ihtimali karşısında İngiliz 
Harbiye Nazırı avam kamarasında Boğazların mu· 
azzam istratejik ehemmiyetini gözden uzak tut • 
mıyacağını beyan eylemesi bura siyasi mahfille
rinde ehemmiyetle karşılanmıştır. 

lngilizlerin Yeni Hed&fleri 
Londra 23 (Hususi) - Alman yayılması kar

şısında alınacak vaziyetle ehemmiyetli surette 
meşgul olumaktadır. Almanyanın şarka doğru ge
n~leme hareketine iptidar eylemesi v~ Romanya 
meselesi karşısında kat'i bir karar verilmek için 
Balkan devletlerile diğer alakadar baz•. devletler
den sorulan suallere verilecek cevabiar beklen • 
mektcdir. 

Fakat diğer taraftan İngiltereyi bilhassa ala
kadar eden nokta Cermen akınının herhangi bir 
sebeble günün birinde şarktan garba teveccüh et
mesi meselesidir. Londra bu ihlimali gözönünde 
bulundurarak infirad politikasını tamamile ter • 
ketmeyi ve muvazeneyi temin için bir blok teşkil 
etmeği yeni diplomasi mesaisıne başlıca hedef it
tihaz eylemiştir. 

Bu gayeye varmak için bir taraftan Fransa 
ile olan mevcuc! dostluk ve ittifak daha şümullü 
bir şekle sokulmakta diğer taraftan da bu iki dev
lete tam manasile her sahada muzahir olabilecek 
yeni elemanlar temin edilmeğe çalışılmaktadır. 

Bu arada bilhassa Belçika, Holanda ve İsviçrenin 
mülki tamamiyetlerini korumak ve bu üç küçük 
devleti her türlü tecavüzden masun bulundurmak 
için de yeni tedbirler alınmakta ve bu yolda bu 
devletlerle istişareler yapılmaktadır. 

Hit'erin Mektubu Karşısında .. 
Londra 23 (Husus!) - Hitler"in İtalyan meta

lebatının ortaya atılma zamanı geldiği ve Alman
ya'nın kendisine tam manasile müzah\r olacağı 
hakkında Musso!ini'ye yazdığı mektub burada 
ehemmiyetle karşılanmıştır. 

Reisicumhurla birlikte buraya gelmiş olan Fran
sız Hariciye Nazın Bone bilhassa bu nokta etra-

fında İngiliz ricalile temaslarda bulunmaktadır. 
Bükreş 23 (Hususi) - Yakında buraya Fran

sız erkanıharbiyesine mensub yüksek rfitbeli za
bitlerden mürckkeb bir heyetin geleceği söylen -
mektedir.Bu heyet Rumen askeri makamlarile 
istişarelerde bulunacaktır. 

Fransız - lngiliz Görüşmeleri 
Londra 23 ((Hususi) - İngiliz Kralı Corc ile 

misafir Fransız Cumhurreisi arasında Bukingam 
sarayında verilen ziyafette söylenmiş olan karşı

lıklı nutukları bütün İngiliz gazeteleri memnuni· 
yetle tefsir etmektedirler. 

İki memleket Hariciye Nazırları arasında da 
Avrupa'nın emnıyetini korumak bakımından alı· 

nacak yeni tedl:irler etrafında dün Lord Halifaks 
ile Bone arasında bir buçuk saat kadar &Jtren mü
zakereler esnasında birçok noktalarda fikir birliği 
hasıl olduğu teyid edilmektedir. 

Bugün de devam edecek olan müzakerelerin 
uzun sürmiyeceği tahmin olunuyor. N eşrediJmesi 
beklenen resmi tebliğe de çok ehemmiyet veril · 
mektedir. Gazetelr, bu müzaklrllerin Avrupa'nın 
durumuna yeıri bir veçhe verecek mah'yette oldu· 
ğunu kaydediyorlar. 

Franşız Cumhurreisi ile refikası bugün saat 
on birde Vestnıinster Hol'de Lordlar ve Avam ka
maralarının müşterek bir kabul resınınde h zır 

bulunacaklar, müteakiben Vestminster kilısesıne 

gidilerek, ma,ktuller abidesine çelenk konacaktır. 

Bugün Kral ve Kraliçe tarafından Vinclsor 
sarayında misafirler şerefine bir ziyafet venle -
cektir. Öğleden sonra Londraya dönülecektir Ak
şam üzeri Hariciye N. ·etinde bir ziyafet verile
cek, ziyafette Kral ve Kraliçe de hazır bulunacak· 
!ardır. Resmi ziyaretler bu geccyarısı bitecek, mi
safirler yarın sabah Londradan ayrılacaklardır. 

Danzig'in Akibeti Ne Olacak ? 
Varşova 23 - Bura siyasi mehafi!i Danzig li

manının akıbeti hakkında endişe izhar etmektedlr· 
Almanya. Danzig limanını şimdiden üç taraftan 
çember içine almıştır. 

Salahiyettar mehafilde, Lehistan'ın Danzıg"e 

karşı herhangi hareketi! kuvvetle mukabele etmek 
azminde bulunduğunu beyan ediyorlar 

Paris 23 - Fransız siyasi mehafili, Memel'in 
Almanya tarafından ilhakını mevzuu bahseder -
ken, Almaı:ıya'nın Lehistanı çember içme almak 
siyasetini takib ettiğini beyan ediyorlar 

Almanya'nın bu ihata planı, Bohemya ve Mo
ravya'nın ilhakile başlamıştır. 

Bir Fransız Heyeti Gönderiliyor 
Paris 23 (Hususi) - Fransız gazeteleri, Al -

manya'nın teşviki üzerine İtalya hükumetinin de 
bugünlerde yeni taleblerini ortaya atması muh · 
temel olduğunu yazarak, dikkete değer makaleler 
yazmaktadırlar. Yeni talebler vukuu takdirinde, 
Akdenizde zaten gergin bulunan vaziyetin büsbü
tün vehamet k~bedeceğine şüphe edilmemekte -
dir. İtalyan taleblerinin çok tehdidkar olacajtı mu· 
hakkak addediliyor. 
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Altın: Safi kllograır 17.161.286 24.138.722.28 

BANKNOT 13.344.738.-
UFAKLIK 1.127.278,46 

Dahildeki Muhabirler: 

Lira 

38.610.738,a 

Sermaye 

İhtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkalMe 
Husu'1 

2. 712.234.11 
6.000.000.-

Lira 
ıs.000.000.-

8.712.234.11 

Türk lirası 519.136,68 li19.136,68 Tedavüldeki Banknotlar: - ----'-ı 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 12.736.038.33 

Altına tahvili ka-
bil Serbest döviz-
ler 
Diğer döviz1er 
ve Borçlu kHring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edilen 
evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 - 8 
inci maddelerine 
tevfikan haziue 
tarafından vAk1 
tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
HAZİNE BO· 
NOLARI 
TİCARİ SENE· 
DAT 

&ham ve TahvilAt Cil1danı 
(Deruhde e· 
dilen evrakı 

A - (nakdlyenin 
(karşılığı Es
(ham ve 
(TahvllAt 

(İtibari kıymeUe) 
B- Serbest eo· 

hem ve tah
vilAt 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
deli avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 
TahvllAt üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

22.490,56 

10.683.813,60 23 442.342,49 

158. 7 48.563. 

1 16.397.316.- 142,351.247.-

87.236.455,54 87.236.'55,54 

.aı.S00.142,81 

7.922.728,84 49.512.871,65 

7.322.000,-

152.371,82 
7.897.877.75 

YekUn 

15.372.249,57 
4.500.000.-

1~1.885,46 

374.456.927,13 

Deruhde edilen 
nakdiye 

evrakı 

Kanunun 6 .. 8 inci mad
delerine tevfikan hazi
ne tarafından va.ki te-
diyat 

Deruhde edilen evrakı 

ı...:: nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın 

olarak HAveten tedavü
le vazedilen 
Reeskont mukabili llA-
vetcn tedavüle vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dll
vl2Jer 

Diler dövizler ve alacaklı 
kliring bııkiyel""1 

Muhtelli: 

158. 7 48.563.-

16.397 .31&.-

142.35L247.-

19.000.000.-

45.ooo.ooo~, 206.351.247 ..... 

S.801,15 

U.879.568,59 

Yekiln 

21.646.871,80 

:U.883.369.14 

97.863.204.•8 

1 Temmuz 1938 Tarihinden itibaren : lsk•nto haddi 0/ 0 4, Altın 
üzerine avans 0/0 3 
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Kızılbaş Ve Katil 
Bir Baba 

En Çok Kazanan Kadını 
Tanımak İster misiniz? 

tefrika Numaraııı ı 64 Yozon: Rahmi YACIZ 

Sabaha Bir Şey Kalmadı, 
Yatağınızda Rahat Buyurun ! 

Delikanlı Genç Kadının Omuzunu Okşadı: ''Çekin 
meyin, Siz Bir Türk Kaptanının Evindesiniz,, 

- Yoldan kimse ge~medi mi? 

- Bilmem .. Bu yol çok tenha 
galiba.. Geçenler de h:ç beni uyan
dirmamışlar. Bir aralık gözlerimi 
açtım. Etraf karanlık, köşedeki 

fener de sönmüştü. Hafif bir rüz
gar esiyor, içim katılırcasına üşü
yor, titriyordum. Yoldan gelen ge
çen yoktu. Korktum ağlamağa 

başladım. Göz yaşlarım tpprağı 

ıslatıyor, hıçkırıklarınıa bir ce -
vah veren olmuyordu Ağlıya ağ

lıya kendimden geçmişim.. Neden 
sonra sizin yardımınızla kendime 
geldim! 

Davustun zekası an:atılan ma· 
ceranın düzme olduğundan şüp -
belenmekte ~ecikmedi. Fakat he
nüz niyetini, mezarlık duvarının 
dibinde sinmesinin miliiyetini an· 
lıyamadığı 1 ·ı genç kadını gü2el
liği, cazibesi ve üstün zekasile 
teshir ederek kurcalamaktaıa zi· 
yade muvaffak olacağını kestirdi, 
yerinden kalktı, sesin~ müşfik birı 
ton vermeğe çalışaraiı: onu istira
hate terk için rahatlık tavsiye etti: 

- Eh.· Sabaha bir şey kalmadı .. 
Nerede ise şafak sökecek. Şimdi 

şu karyolada rahatça uyuyun. Ya
rın sizin için bir şey düşünürüz. 

Melek dclikanlının ayrılmasına 

ra21 olmadı: 
- Hemen yatacak n:ısınız? 

- Tabii.. Gecenin bu saathc\e 
başka ne yapılır? 

- Amma ben daha sizin k;m ol
duğunuzu öğrenmedim ki! 
Delikanlı güldü, iki gülüşün a-

den odadan çıktı, bitiş;k yatak o
dasına geçti, orada her zaman ku· 
rulu duran karyolaya girdi, elek
triği söndürdü, uyudu ... 

Davust odadan ayrılınca yalnız 
kalan Melek kollarını uzattı, ge
rindi, kendi kendine söylendi: 

- Artık ben de yatay1m ... Ya
rın sabah daha dinç ve daha kuv
vetli olmağa, üstelık de daha gü
zel görünmeğe mecburum .. 

Sonra yerinden kalktı, Davustun 
mükellef lake karyolasına doğru 
yürüdü, yatağı muayene etti. Yu- / 

muşak şilte ile yorganın arasına 
gömüldü, gözlerini yumdu. 

Melek'in Davusıa aıı!attığı ma· 
cera baştan aşağı uydurma bir hi-
kaye idi (l)_. __ _ 

-(İ) Muharrir arkadaşım Ziya 
Şakir'in Son Postada tefrika c -
dilmiş •İlk kai!ın casu ,. yaz1sın
daki Melek'tir. Yalnız üstadın tcs· 
bitine gore ~izli kalan nokta l\le· 
leğ'in Davu>t'a nıetres o21.a.~:..ıdu1· ki 
bunu ileride tafsilatile .;or~cei;iz. 

R. Y. 
fDf'van\ı , .. ,J 

Berlin-Roma Mihverinin 
iş Bölümü 

(4 üncü sayfadan devam) ı tarafından Litvanya hükumetine 
dan sonra da yakın zamanda bo· müracaat edilerek burava is'i1<11ıl 
zulacağını kimse kestiremez. Bu verilmesi istenmiştir. Memel'de-
gidişle Bertin • Roma mihveri sağ· ki A!man'ların reisi olan Doktor 
lam kakcak, İtalya'nın istedikleri 
yerine gelsin diye Almanya da la
zım gelen müzahereti göstercoek· 
tir. Bundan sonra dah~ pek mühim 
vekayi çıkacaktır. 

Bundan sonra Almanya'nın ne
reyi almak istiyeceği bahsi var
dı_r. Yeni gelen Avrupa gazetele

Navman geçen çarşamba günü bir 
toplantı yaparak Memel'in Al -
manya'dan ayrilmış olması en bü
yük bir haksızlık olduğunu, onun 

için tekrar Almanya ile birleş -
mesi lazım geldiğini söylemiştir. 
Litvanya hükümetinin bu vesile 

rinde bu cihet de uzun uzadıya ya- ile aleyhined sözler söylenmiştir. 
zıtmış ve bir takım tahminler ileri Şimdi 25 mart bekleniyor. O gün 
sürülmüştür. İlk hatıra gelen yer 
Memcl"dir. Memel'deki Almanlar 

Meme! meclisinin Litvan'dan ayrı-
lık kararı veııeceği aşikardır. 

Altı Ayda Doğan Çocuk 
rasına sıkıştırdığı bir sorgu ile (5 inci sayfadan devam) nın gayrimeşru bir harekette bu

lunduğuna deliılet eder diye on-

(5 inci sayfadan devam) 
turmakta devam eder. Madam 
Gaston, sabık kocasının kızına 

karşı gösterdijti muameleyi pek 
hoş görmüyordu. Sabık karı ve ko· 
ca arasında şiddetli bir münakaşa 
oldu. Nihayet Terez, babasının 

yanından kaçtı. Amcasile teyze -
sinin yanına sığındı. Babası bu -
raya gelemiyordu. 

Baba ve kız ekseriyetle Madam 
Şarp adlı bir kanının evinde bu
luşuyorlardı. Evin arka tarafında 
büyüceü bir bahçe vardı. Gaston, 
bahçeyi kiralamıya, çiçek ve seb
ze yetiştirmeğe karar verdi. Bu 
suretle kızın dıa daiır.a yanında 

bulunduracaktı. 

Buna, ancak 1938 senesi hazira
nı iptidasında muvaffak olabildL 

Genç kadın, eşyalarını topladı, 

teyzesinin evini terketti. Madam 
Kueva adlı bir kadının evinde tut-ı 
tuğu bir odaya yer leşti. 3 haziran 
1938 deyiz. 
Komşular, Tezer'i tanıyorlardı. 

Gaston, gece kızının yanına gel
di. Baba ve kız, ev eşyası almıya 
karar verdiler. Ertesi günü bir çok 
şeyler aldı. Karşıki komşular, Ve· 
liıntin Terez'in akşam saat 6 da 
eve geldiğini gördüleı 

Ondan sonra ne olduğu malüm 
değil. • 

Ertesi gün. Gaston.. kucağında 

küçük bir çocukla komşuya mü -
racaat, ve: 

- Birkaç saat şu kütüğü mu • 
hafaza eder misiniz? Kızımın ne· 
reye gittiğini bilmiyorum. Dün 
akşamdan beri kayıb ... Saat 9 dan 
biraz sonra çıktı. Bütün gece bek-: 
!edim, gelmedi... 

Dedi. Komşular şa~ırmışlardı. 

Bahçivanın sözlerini garib bul • 
~uşlardı. 

Bahçivan bir başkasına, kızının 
1000 frank kadar parasını alıp kaç
tığını, çocuğu kendisin o bıraktığını 
söylemişti. 

Bir hafta sonra komşulara bir 
mektub göstererek: 

- Kızı.mdan aldım. Brüksel'e 
gitmiş. Elbiselerini istiyor ..... 

- Mademki 1000 frankınızı çal
dı, kaçtı. Ben, sizin yerinizde ol
sam bir şey göndermem ... 

- Yok canım ... Eviad bu ... Ma
zur görmeli, affetmeli . 

Fakat, ağızdan ağıza birçok söz
ler duyuyordu. 

Nihayet, kızın ana.ı zabıtaya 

müracaat etti. Fransız zabıtası Bel
çika zabıtasına sordu. Gelen ce
vabda, Belçikada böyle bir kadın 
bulunmadığı bildiriliyurdu. 

Gaston sorguya çekildi. 
- Evet, kızım Belçika'da ... Ba

na Brüksel'den bir mektub yazdı. 
Eşyalarını istedi. Ben de gönder
dim. 

- Hangi adrese? ..• 
- Post restant! ..• 
- Brüksel postanesine mi? 
- Hatırlıyamıyorun .... 
Zabıta, Gastonu nezaret altına 

aldı. Araştırmalarını derinleştir· 

di. Hatta, kehaneti ile maruf bir 
papaza müracaat etti. P2;-as isti
hareye yattı. Genç kadın öldürül
müştür, dedi. Fakat ~esedinin bu· 
lunduğu yeri gösteremedi. 

CESED MEYDANA ÇIKTI; 
Gastonun yerine bahçeyi düzel

ten bir bahçivan, çalılar arasında 
bir mektub buldu. Bu mektub 
muhteviyatından baba ile kız a -
rasında münasebata ş;iphe kal -
madı: 

cNe yaptığını biliyo:sun. Sana. 
vazifeni öğretecek değilim. Seni 
düşünüyorum. 

Bu satırları, ikinci defa baba • 
sından gebe kalan Tezer yazıyor
du. 

Birkaç gün sonra bahçede oy· 
nıyan küçük bir kız çocuk, hen -
değin kenarında bir ayak gördü. 
Hemen bahçivana hal.er verdi. 

Bahçivan kürekle toprakları a
tınca bir bacak meydana çıktı, et
rafa pis bir koku yayıldı. Koştiı, 

karakola gitti. 
Az sonra jandarma kumanda • 

nuun huzurunda bütün toprak • 
!ar kaldırıldı, maktul kızın ce • 
sedi meydana çıkarıldı. 

Tıbbı adli tarafından yapılan 

muayenede boğularak öldürül -
düğü anlaşıldı. Kızılb~ş ve katil 
baba sıkı bir sorguya çekildi ve 
tazyik edildi. Nihayet cürmunu 
itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. 
Ve tevkifhaneyi boyladı. 

ları itham etmek son derece hak- ist. Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
sızlık olur. Hakim bunu. o~ud~k- 1- Orman Unıum Müdürlüğü teşkilatına dahil tahdid komisyon-

buna neden lüzum gördüğünü an-ı ilk defa bu kadar şayanı dikkat 
lamak istedi: bir dava görmüş oluyorum. 

- Benim kim olduğumu öğren- Hakimin nazarı dikkatini cel-
mekle ne fayda temin edeceksiniz beden en mühim cihet doğmuş o-
Merakımı tatmin edeceğım! lan çocuğun vaktinden evvel dün-
- Sabaha kadar sabredemez yaya gelmiş olmasıdır. Acaba bir 

m.siniz? çocuğun dünyaya gelmesi için 174 
- Ederim amma .. Ne bileyim! gün yeter mi, yetmez mi meselesi 
Meleğin tereddüdü Davustu tek· vardır. Kadın demiştir ki: 

rar tebessüm ettirdi, delikanlı, - Çocuk kocamındır. Çocuk ha· 
genç kadının omzunu gemici eda· lfı yaşamakta ve izdivacımızın mah 
sile> okşadı, çok tecrübe gormüş bir sulüdür. 
adam tavrile ilave etfr Hiıkim eski bir kanundaki met-

- Bunu sabaha bırakın .. Çekin- ne bakarak okuyor: 
dığıniz noktadan mılsterih olun.. - Bir çocuğun altı ay zarfında 

~ sonra. deva~a. d.erruştır .ki: !arına dağıtılmak üzere imaline lüzum görülen 16 adet müdafaa tipi 
bır de tabıate gor~ ikı cephesı .~ar- çadırın imali 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

- Meselenin hır kanuna gore, 2- Mezkür çadirların muhammen fiatı ceman 832 sekiz yüz otur. 
dır. Burada müstesna surette er- iki liradır. 

ken doğmuş ve hiilil yaşamakta 3- Eksiltme 28 Mart 939 Salı günü saat on beşte İstanbul Orman 
olan bir çocuk vak'ası vardır. O- Çevirge Müdürlüğü odasında yapılacaktır, 
nun için çocuğu gayrımeşru tanı- 4- Muvakkat teminat 62 lira 40 kuruş, İstanbul Orman mes'ul 
mak için sebeb görmüyorum. muhasibliğinden alınacak makbuzla Ziraat Bankasına teslim edile-

Neticede hakim kararını vere- cektir. 
rek erkeğin iddiasını reddetmiş • 

1)- Şartnameler İstanbul Orman 
bilir. 

tır. Buna mukabil kadının iddiası 
kabul edilerek kocasından ayrıl-

Çevirge Müdürlüğünde görüle-

Bir Türk kaptanının evindesiniz .. _:;!d;:,:oı:_ğm::.:,::u~ş_;o::;l::;m:.:;a:;:s:.:,ı.,:a::,n:,:a:sı::,n::,ın::,•:.....:b:.ab::a::;s:.:,ı_-__ m;;;;;a.;.s_ın.;a.-.k.:;a_ra.;r....:.v..:.er;,;i.:;Jm.;;..;iş:.:t..:.ir,;.. __ _ 
6- Eksiltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu gibi işleri yap

mış bulunmaları ve ehliyetlerile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen 
Melek Davustunn sözünü kesti: 
- Türk kaptanı mı dediniz? 
- Evet... Geıniciler temiz ve 

ı- Kacııköy Vakıflar Direktörlügü ilanları 
komisyona müracaatları. (1686) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk ~~l/1111 , Tepebaşında 
Kıymeti Muvakkat 

muhammeneıi trmi ıatı Semti mahallesi sokakı 
L. K. L. K. 
150 00 11 25 Üsküdar Salacak Arka 

No. Cinsi 

26 ahşap evin 
enka21 

hakimliğinden: "''I Şehır Tıyatr0su 
Tophanede İskele caddesinde 

11
:: 11 DRAM KISMI 

12 numarada kahvecı Mahmud ı ııHiıı' Buakş>.m 20,JO da 
Erbil tarafından Tophanede Ka- KORKUNÇ GECE 3 perde 
ra.baş Dereiçi sokak 4 numarada 
oturan karısı Zeliha a!e:,ıhine a- İSTİKLAL CADDESİNDE 

(5 inci sayfadan deı•am) 

Her gün, - okumak için 50 piyes, 
1000 den fazla şarkı ı;önderilir. ı 
Mudvenet ve yardım istiyenlerin 
gönderdikleri mektubl~r bir haf· 
ta içinde 15 milyondan aşağı de· 
ğiJdir. Bunlardan başka, güzellik 
müsabakalarına riyaset. siyasi mü-
cadelelerine iştirak tekliflerine 
dair 500 binden fazla mektub gön· 
derilir. 

Bir İngiliz gazetesi, bir müsa • 
baka tertib etmiş, okuyucularına 
İngilterenin en büyük üç şahsiye
tinin kimler olduğunu sormuş. Al· 
dığı cevablar tasfiy edilince şu 
netice çıkmış: Şekispır, Nelson 
ve Grasi... 

AMELELER ARASINDA 

Grasi Field güzel değıldir. Bunu 
kendisi de bilir ve sö~· !emekten 
çekinmez. 
Burnu çok büyüktür. Alnı çok a
çıktır. Dudakları inced:r. Çenesi 
kaloş gibidir. Vücudü mütenasib 
değildir. Sesi kısıktır. Dikkat na
zarı çekecek bir hali yoktur. 

Fakat öyle bir gözlNi vardır ki 
kiıh müstehzi. kah müessir bakış
larile insanı teshir eder. Şarkılari· 
le, dinleyicilere göz yaşı döktü -
rür, az sonra kahkahularla gül -
dürür. 

1913 senesi son kanunun soğuk 
bir gün üişlerine giden ameleler, 
Raşdal'ın büyük bir caddesinde 
sırtını duvara dayıyarak şarkı 

söyliyen küçük kızın etrafına top-

İngiliz 
Hükümdarları 

(5 inci sayfadan devam) 

ğil Hususile müstakbel bir Kra
liçe için ... 

Der. Prensesler cevab vermez
ler. Mahcubiyetle önlerine ba -
karlar. 

Prensesler; her pazartesi sa • 
bahı pek az ceb harçlığı alırlar. 

Buna mukabil kendilerine, be
bek gibi, oyuncak {;!'ibi birçok he
diyeler vrilir. 

Yemekten sonra Kral ve Kra
liçe çocuklarile beraber bahçeye 
çıkarlar. Dolaşırlar. Küçük Pren
sesler koşarlar, sevgili köpeklerile 
oynarlar. 

Yarım saat sonra Kral, mesai o· 
dasına, kraliçe de dairesine gi • 
der. Prensesler de musiki salo
nuna ... 

İkindi üzeri yine bir araya top
lanırlar. Çaylarını içerler. 
Akşam yemeklerinde Kraliçe 

bir süvare robu, Kral da smokin 
giyer. Saray erkanından veya hü
kfunet ricalinden birkaçı davetli 
bulunur. Yemekten sonra büyük 
salona ge9ilir. Kral, geniş bir kol
tuğa oturur, Kraliçe radyoyu a -
çar. On bire kadar radyo dinle -
mek ve konuşmak1!- vakit geçi -
rirler. Sonra hususi dairelerine 
çekilirler. 

merd insanlardır. Onların söze 
verdiğı kıymeti diğer insanların 

vermesine imkan yoktur. Siz, bu 
akşam, ve mü teakib akşamlar da 
istediğiniz müddetle bu evin mi· 
safiri olarak kalabilirsiniz.. Sa -
bahleyin görüşürüz. Allah rahat
lık versin sevimli misafirim! 

Yukarıda cinsi ve mevkii yazılı ahşap evin enkazı müzayede ile 1 

satılacaktır. İharesi 28/3/939 Salı günü saat 11 dedir. İsteklilerin mü

zayede gününde bina mahallinde pey akçelerile hazır bulunmaları. 
(1631) 

KOMEDİ KISMI çilan sulh teşebbüsü davasının -
Bu akşam 20,30 da I 

Ve .. Meleğin cevabını bekleme-

Kuşçular la 
Konuştum 

(5 inci sayfadan devam) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
istanbul '"atanalma Komisyo undan 
1- 1500 tane sahra pili 27 /3/939 pazartesi günü saat 11 de pazarlığı 

yapılacaktır. 

2- Tahmini tutarı 1140 lira ve ilk teminatı 86 liradır. 
da didinir .dururum. Bütün zev- 3- Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
kim onların sesini duymaktır. On- 4- İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanunt 
!arı çiftleştirir, her birile çocuk 

1 
vesikalarile birlikte eski Galata ithalat gümrüğündeki komisyona gel-

gibi ayrı ayrı uğraşırım Fakat, bu meleri. (1918) 
uğraşmaların, bu didirmelerin de1 

acı tarafları var. Mes~ıa bunlardan İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
bıri hastalanır veya ölürse, işte o . F b 'k M .. d .. ı·· •·· · 

12 b 1 l h t 1 İstanbul Paket Postahanesi içın 8 ton, a rı a u ur ugu ıçın zaman, en on ar a as a anmış . 

muhakemesinde muhakeme günü (BİR MUHASİP ARANIYOR) 
4 

P. 

davacı gelip dava edilenin ika - l-------------
ı.netgahı mahalli zabıtasınca ya • 

pılan tahkikattan meçhul olduğu 

anlaşılmakla ilanen tebligat icra

sına karar verilmiş olduğundan 

muhakeme günü olan 25/4/939 saat 

11 de dava edilen Zeliha'nın Be -

yoğlu dördüncü sulh hukuk mah
kemesinde hazır bulunması teb -

ligat makamına kaim olmak üzere 

iLAN 
7014/10 numaralı bir İran pasa

portu ile bir miktar para: .. zayi 
ettim. Bulanın 25 lira kendisine 
aid olmak üzere pasaportu; Be
yoğlu Tünel Tımarcı sokak 5 ve 8 ! 
numaraya getirdiği takdirde ay
rıca memnun edilecektir. 

Lisan Şabanoğlu 

ilan olunur. 939/327 ------------
ZAYİ 

Sinekli nüfus idaresinden al • 

Sıhhatinizi Severseniz ? 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARHAl ARI 

!anmışlar, dinliyorlardı. Bu kız 

çirkindi. Meyus bir tavrı vardı. 

Üstü başı• perişandı. 

Rüzgar burunları. kıilakları kı

zartıyor, elleri üşütüyordu. 

Fakat hiç kimse ayrılıp gide -
miyordu. Küçük kızın şarkılan 

amelelere işlerini ve güçlerini u
nutturmuştu. Bir polis memuru 
geldi, sordu: 

- Adın ne senin, küçük?·-
- Grasi Field! ... 
- Annen yok mu senin? .. 
- Var! ... 
- Ne iş yapar? .. . 
- Çamaşırcılık! .. . 
- Haydi öyle ise ... Git, annene 

yardım et... 

Az sonra Grasi, bir tiyatronun 
Koro heyetine dahil oldu. Ve ilk 
defa, kolunda kocama•ı bir çama· 
şır bohçasile sahneye çıktı. 

On yedi sene sonra, Cenubi Af
rikada Kap To~en'e gittiği zaman 
yüz binlerce kişi tarat·r.dan alkış
landı. 

Yirnii sene sonra, dünyanın en 
çok para kazanan kadını olduğıınu 
iddia eden sinema yıldızı Mae 
Vest'e: 

- Yanılıyorsunuz, benim ka • 
zancım sizinkinden d2ha fazla -
dır ... 

İngilterenin en çok sevilen san
atkarı şu sözü de ilav~ edebilirdi: 

- Şöhretim de sizinkinden da
ha fazladır! .. 

AGA RAN 
SAÇLAR: 

KUMRAL ve SfY Af. 
renkte sıhhi saç boyaları • 
dir. İNGİLİZ • KANZUK 

ECZA HANESİ 
BEYOCLU - İSTANBUL 

İstanbul asliye ü~ıincü hukuk 
mahkemesinden: 

Dimitri kızı Marya,.tı Ya.ıcı 

oğlu tarafından Beyoj:(lunda Tar· 
!abaşı caddesinde Allınbakkal so
kağında 9 No. da Andoıı Kapsam • 
beli aleyhine mahkemenin 938/ 

1794 No. lu dosyası ile açılan bo
şanma davasında müddeaaleyhin 

gösterilen ikametgahı terkettiği ve 
yenisi belirsiz olduğu &nlaşı1dığın
dan H. U. M. K. nun 141 ve 142 nci 

maddeleri mucibince tebliğ olu -
nacak evrakın mahkeme divan • 
hanesine taliki ve hulıisai muhte· 
viyatının gazete ile ilanına ve 
tahkikat gününün 27 /4/939 per • 

şembe saat on dörde talikine ka
rar verilmiş olduğundAn müddea-
aleyhin mezkür gün ve saatte 

mahkemede bizzat veya bilvekfıle 
hazır bulunmadığı takdirde hak
.kında gıyab karım ittihaz oluna
cağı tebliğ makamına kaim olmak. gibi muztarilı olurum. Şu evimin , ton, Osmaniye ve Yeşilköy telsizleri için 8 zerden 16 ton ki c~man 

bahçesini bir görseniz .. Küçük bir 36 ton Alman kokunun alımı açık eksıltmeye konulmuştur. Eksıltme 
kuş mezarlığı. Ve her mezarın üs- l 29/3/939 Çarşamba saat 15 de B. postahane binası alt katta müfettişlık 
tünde bir çiçek ekilidir Lakin bi-l odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapilacaktır. Muham

l~·or musunuz, bu zav~llı mah - ı men bedeli 988 lira muvakkat teminat 74 lira 10 kuruştur. Tal·p!erin 
lukların hastalıkları o kadar acık- şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere ça
lı, o kadar hazin olur ki.. Bazan 

ZAYİ - Amerikadan ithal et
tiğim CC marka 1/4 20 No. ya ka
dar 420 kutu haşarat itlafına mah· 

sus müstahzarın Gümrük resim -
!eri olan 525 lira 82 kuruşun tedi

ye edildiğine karşılık aldığım 95759 
saY'lı ve 29/8/938 günlü mahsup 

makbuz zayi olmuştur. Yenisi alı
nacağındani eskisinin hükmü kal
madığını ilan ederim. , 

dığım nüfus ve askerlik tezkermi 1 Her yerden ierarla isteyiniz 

hk~ykbe~tim.ktYenisini alacağımdan Selinik Sergisinde Büyük 
u mu yo ur. Mükıil t l i-------------

326 doğumlu Ali oğlu a 

üzere ilan olunur. 938/1794 

onların düşük kı.nadları ve yem 
yememeleri karşısında hüngür 
hüngi.ır ağladığım vak,dir. 

lışma günlerinde mezkür müdürlük idari kalem levazım kısmına, ek

siltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat. 
makbuzu ile komisyona müracaatları. (1599) 

Tekno Şimi Müessesesi 
Küçük balıklı Han No. 7 

Nazif Garip -

Gilnet luılübilnden: 
Ekseri.ret olmadılmclan dolan le • 

hlr edilen idi ve fovlı:alldo konnele
rlmb 25/Mari/939 Cumarlesl .ıınıı 

saat 14 do :vapılac&ktır. Sa1m uanm 
m .. ı.nr liin ve saaıte kıılüb merkezine 
teşrıneri rle& olunur. 

-------------------Dr. HORHORONt _

1 
• 

Hastalarını akşama kadar Sir-
keci Viyana Oteli yanındaki 

1 muayenehanesinde tedavi eder. 

- Telefon: 24131 -

Halk ep~r'~· 
Bu akşam 9 da 
Zozo Dalmas 

iştir akile 

AŞK BORSASI 

Operet 3 perde. Namdar ~ azıcı 

Mehmud Yesari, Macar Balet. 



• ' 1 • • 1 • , 

ile SABAH -O G LE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız. 

·HASAN EPOSU KA öY u ÇiL 
Hasan Deposu ile Alakadar Olanların Sirkeci Liman Hanın 

Mağazaya Müracaat Eylemeleri 
Altındaki 

Kadm ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 • 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik yastıktan ıu ısıtma kapları, çay
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocakları, ban
yoları, elektrikli ve elektrikıiiz duvar saatleri vantilatörle avizeler 

6AY VERESiYE 
BORNYPBON ve BRAUN Radyoları İstanbul Umumi acentası 

12 AY VERESi YE 
GALATA: Bankalar Cad. No. n 1 BEl.' AZIT: tlnlnnlle Cad. No. 28 

Voyvoda lıan ııemlD ltaL KADIKÖY: İskele Cad. 32/2. 

1 İstanbul Vakıflıtr Direktörlüğü .anları 
KıymeU 
Lira Kr. 

673 94 

284 Ol 

Pey paruı 
Ura Kr. 
43 05 

il 31 Odeon No. 5 - Odeon No. 1 - Odeon No. O 

HAM LM 
TERZİ 

Berlin Enternasyonal Terzi Akademisinden 
Diplomalı 

İstanbul, Bahçekapı. Yerfi mallar pazarı karşısı Sadı -
kiye han, kat 3. No. 26 

Kabataş Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi M kdarı Tanmio ilk eksıltme gün ve saati 

bedeli teminat 

Uci vert yün 
kumaş 

Siyah Vida
la iskarp.in 

300 me. 

100 çift 

435 ku. 97,88 29/3/939 Çarşamba sa. 14 te 

400 • 30,00 • • 14,30 

1 - Okulumuz pansıyonu meccani talebeleri için yukarıda yazılı 

olduğu şekilde ve nümun.eleri okulda mahfuz 300 metre lacivert ku· 
m~ ile 100 çift vidala iskarpin açık eksiltmeye konmuştur. 

2-- Eksiltme Beyoğlu İstiklal caÇdesinde İstanbtil Liseler muha-

Tahtakale Balkapanı han üst katta 53/54 
No. !ı ürgir odanın tamamı. 
Hıırk;Uşerilte Hwlurişerif maİfliles'inde 
Evliya Attar Ahmed Çelebi vakfından 

bermucibi çap 94 % 67 metre muratba-
sebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

----------------------·-------------------.... 3- İstekliler ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel liseler 

282 10 il 16 

129 28 9 70 

210 26 15 77 

mdaki arsanın_tam~.. (A Karaköy-Kemeraltı .._ lstanbu! Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Beyazıdda eski Kalıçecı Hasan mahalle- ı AJ•R G b l• . 
sinde Kavukçu han derununda 106 metre ı ıza e ze ı Eksiltme Komisyonundan: 
murabbaındaki 1, 2, 3 No. lı mahzenin Eksiltmeye konulan iş: Şişli çocuk hastahanesi birinci pavyonu ta-
tamamı Her nevi otomobil lastiklerinin 

Kadirgada Bostanili mahallesinde Şerefi
ye caddesinde eski 54 ve yeni 86 No. lı 

bermucibi çap 44,5 metre murabbaındaki 

miri işi. 
tenzilatlı satışları. Zis - Ford 

Keşif bedeli : 1498 lira 73 kuruş. 

lastik tamiri Muvakkat garanti : 113 liradır. 
parçatarı Amerikan sistemı~· 

Şişli çocuk hastahanesi birinci pavyonunun tamirat işi açık eksilt-
arsanın tamamı. meye konulmuştur. 
Çemberlitaş Molla Fenari mahallesi Vezir 1--------------

muhasebeciliği veznes ine yatırarak makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret 

Odası vesikalarını ve istenecek diğer belgelerle birlikte eksiltme za

manından bir saat evvel komisyona vereceklerdir. 

4- Nümuneler, şartnameler okıl idaresinde görülebilir. 1627 

İstanbul Belediyesi İlanları 
han üçüncü katta eski 9 ve yeni 13 No. lı - • Eksiltme 7/4/939 Cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İç-

i 
ıhh timai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. Yeniköyde Simitçi sokağında pazartesi gu""nleri kurulmakta olan karglr odanın tamamı. Minimini yavrunuzun s a-

Yukanda yazılı emlak satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttır- tini düşününüz. Onlara çocuk ı İstekliler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı her gün ko- hafta pazarının ayni yerde cuma günleri kurulacağı ilan olunur. 
maya çıkarılmıştır. arabalarının kraliçesi olan ve misyonda görebilirler. İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile ____________ ....;.(B_)~~~(,,.19_4_3.;.) _______ _ 

İhalesi 10/4/939 Pazartesi günü saat 14 de icra edileceğınden talip- en iyi imal edilmiş, en fazla te- 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve bu işe yeter muvakkat garanti EMNİYET SANDI(H DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 
lerin Çemberlitaşda Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlul.At Kalemine müra- , kemmül ettirilmiş en sıhht a- makbuz veya banka mektubu ile birlikte eksiltme tarihinden 8 gün evvel Emniyet Sandığı borçlularından Bay Ali Kemale ait olup gaz~ı...-
caatları. (1941) rabayı alınız. Yeni gelen 1939 İstanbul vilayetinden alınış oldukları ve bu işe benzer en az 1000 liralık mizin 2/3/939 tarihli nüshasının 8 inci sahüesinin 3 cü sütum:nda çı· 

inhisarlar lstanbuı Başmüdürlüğünden 
l/Nlsan/939 tarihinden itibaren boş rakı fişeleri satın alınıruya

caktır. Ellerinde idare monograınını havi boş rakı şişesi bulunup da 
satmak istiyenler mevcutlarını 31/Mart/939 akşamına kadar İdarenin 
Kasımp~ada kain tuz ambarına getirmeleri i18.n olunur. cl858• 

Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Madeni tutu) 50 

Sipahi 20 35 

Yaka 20 30 

Çeşit 50 72,5 

modelinin 50 den fazla çeşidi iş yaptıklarına dair ehliyet vesikalarile birlikte belli gün ve saatte ko- kan 7255 hesab 938/278 dosya No. lı ve Galatada Sultan Beyazıd ma· 
vardır. Her yerden ucuz fiat misyona gelmeleri. (1944) hallesinde Topçular caddesinde ve Timurciler sokağındaki gayrimen· 
ve müsaid şartlarla yalnız 1 kulün üçte bir hissesine aid açık arttırma ilanında arttırmaya girmek 
Baker Mağazalarında , Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri istiyen (1000) lira pey akçesi verecektir, denileceği yerde arttırma şart· 

ETEM İZZET BENİCE namesi 3/3/939 tarihinden itibaren tetkik istiy<m (10')0) lira pey al<· 
bulabi!irsıniz. 1 EL ••••••••-•- - Basddıjp yer: SON T GRAF l\fatbaası çesi verecektir denilnUştir; tashihan ilan olunur. 938/278 

Tane Kuruş 
---

Samsun 25 (Madeni kulu) 45 
Samsun 20 30 
Salon 20 35 

Çeşit 100 145 

____ J 


