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Medeni 
Haydudlar 

Kendisine tevdi edilen halk 
ve millet işlerini suiistimal 
edenlerin yankesicilerden 
geriye kalan ne farkları 
vardır?. -
Yazan: Etem İzzet BENİCE 

i stanbul belediyesi meğer 

bir zamanlar ne insafsız ve 
ne lıesabsız bir idare için-

deymiş. Bunu, yeni yeni ve her 
gün bir safhasını gazetelerde oku
yarak öğreniyoruz ve .. hayretten 
hayrete düşüyoruz. On dört yıl 

boyunca mürakabesizliğin ve keyfi 
bir tutumun en başda verdiği fır· 
sat ile yapılmadık iş kalmamış. 

yapılan ihbarlırdn bunlar çorap / 
söküğü gibi biribirini takiben mey
dana çıkıyor ve birkaç mülkiye 
müfettişi birden hu suiistimal, 
yolsuzİuk ihbarlarını tetkik ile 
meşgul bulunuyor. 

Üzüm üzüme baka b:°'a kararır .. 
Kabilinden mes'ullerin bet biri 
bir diğerine bakarak millet ve 
halk haklarından kendi hesabları
na çimlenmeyi birinci vazife ola
rak ele almışlar. 

Ahlak ve seciye düşkünii adam 
müsaid bulduğu her yerde seci -
yesizlik ve ahlaksızlığının teza -
hürlerini gösterir. Ancak bunlara 
karşı koyan kanunlar, nizan1laT, 
mürakabeler ve mes'uliyetlerdir. 
Belediyede bütün bu mevzuu ba
his yolsuzlukların, •uiistimallerin, 
keyfi ve şahsi işlerin yapılması 

karşısında anlaşılıyor ki, kanun
lar, nizamlar, mürakabe ve mes
ııliyet duygl\ları hep bir tarafa 
bıTBkılmış ve aşağı yukarı işler 

patlak verinciye kadar muhtelif 
oekiller ve sistemler altında bir 
•hanı yağma• dır gitmiş! 

Filhakika biraz geç de kalmış 
oha bile bugün hakikat ve hak • 
kın eli bu gibilerin yakasına ya -
pışmıştır. Mücrimler, behemehal 
ve mutlaka cezalarını görecekler

dir. 

BU GAZETE 
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Parti~ Divanı Milli Şef lnönü'nün Reisliğinde Bu Sabah Toplandı 

Milletine·Arzedilecek 
ve YeniMeb'uslarımız 
PazarGünüSeçi ecek 

Kat'i Liste inönü'nün 
Beyannamesi ile 
Birlikte Bu Gece Türk 
A

nkara 24 (Hususi muhabirimiz, telefonla bildiriyor) - C. B. P. 
divanı bu sabah saat 9,30 da Partinin değişmez Başkanı ve Milli 
Şef Reisicumhur İnönü'nün reisliği altında Türkiye Büyük 1\lil

let Meclisi binasının Riyaseti Cumhur salonunda toplandı. 
:Malilm olduğu üzere, Umumi Divan Reisicumhurdan maada Baı· 

vekil, Vel<iller, Parti Genel Sekreteri, Halk Partisi Umumi İdare He· 
yeti ve Parti Meclis Grupu İdare heyeti azalarından mürekkebdir. 

Toplantıda bu akşam radyo ve matbuatla efkan umumiyeye bil· 
dirilecek olan yeni meb'us namzedleri listesi üzerinde görüşüldü. 

28 vilayette ikinci müntehihlerin istişarelerine arzedilen nanızed · 
ler hakkında ikinci müntehiblcrin verdikleri reylerin neticeleri dün 
öğleye kadar anlaşılmış bunun Ü zerine dün akşam saat 20 de 
.Milli Şef İnönü'nün riyaset inde Parti Umumi Başkan 
vekili Refik Saydam ile Genel Sekreter Fikri Tuzer'den mürekkeh 
riyaset divanı toplanmıştır. Gece geç vakte kadar süren bu toplantıda 
bugün ilan edilecek olan namzed listesine esas teşkil edecek ~lan liste 
bugünkü içtiınaa arzedilen ~eklini almıştır. 

Bu sabah toplanan Parti Divanı dün akşam hazırlanan bu liste 
üzerinde mütaltasını beyan etıni~, bu suretle Partinin göstereceği 
namzedler kat'i ş~kilde takarrür etmiş ve müs~akil saylavlıkların yer 
ve sayıları, kadın meb'uslann ad ve intibah daireleri taayyün etmiştir. Bu sabahki Partı Divanına riyaset eden l\lilli Şef ismet lnönU 

Toplantıya öğle üstü nihayet verilmiştir. 
Liste İnönü'nün millete bir beyannamesile birlikte iiuıı olunacaktır. 

Yeni Listede Göze Çarpan Yenilikler 
Kat'i namzed listesinin matbuata verilmc)indcn önce söylenen ve 

yazılan herşey tahminden ibaret kalmaktadır. Bu Tİ\ayetler arasında 
oaşlıca şunlar da vardır: 

Yeni 1\Ieclisde müstakil saylavlıklarlbeşinci meclisdekinden fazla 
yer verilmiştir. Keza kadın saylavlar da daha çok olacaktır. 

Eski Meclisde bulunup da yeniden meb'us gösterilecek olanların 
hemen büyük bir kısmının intibah deireleri değiştirilmiştir. Ancak 
eski meclis azalarından bir kısmı da 28 vilayette istişareye ar,edil
dikleri zaman ikinci müntehiblerden ya hiç rey alamaşlar, yahud da 
pek az rey toplıyabilmişlerdir • 

Eski 1\lcclisde bulunanlardan yeni 1\feclis için tekrar namzed gös
terilecek olanların sayısı etrafındaki rakamlar için kat'i birşey söyle
mek kabil drğildir. Bu nokta bu dakikaya kadar esaslı surette tavaz
r:nh etmemiştir. Yalnı.ı muhakkak olan cihet yeni meclise epeyce yeni 
simanın dahil olacağıdır . 

Liste vilayetlere, ajansa, matbuata ve r~yoya ağlehi ihtimal ak
şam saat 18 den sonra verilecektir. 
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Beynelmilel Konferansın 
Toplanmasına Lüzum Kalmadı 1 

. 
Macarlar Slav.ak Arazisinden Çekildiler 

••••• 
Romanya ile Ticaret 

Muahedesi İmzası 
Gerğinliği Azalttı 

, .............. \ .............. ~.,_,~··\ 
......... ·•. 4am'dan bir manzara 

En Nihayet Suri e 
F.ilistine mi Dönecek? 

Yüksek Şef İnönü'nün Üniver
site balkonundan TilTk milletine 
hitab eden nutukları. memlekette 
bu devrin, yani her yerde ve her 
sahada mürakabe ve mes'uliyet 
devrinin gelmiş bulunduğunu ku
laklarımızda bir kere daha teyid 
ettiği gibi fiilen bu mürakabe mil
l~tine, halkına ve hükfıınetine aid 
olan bütün işlerde de başlamıştır. 

Kendisine tevdi edilen halk ve 
millet işlerini suiistimal edenlerin 
en sefil ve düşkün yol ve yanke
sicilerden farksız medeni hay • 
dudlaT olduğunu bu vesile ile tek
rar tekrar hatırlatmak ve gözönü
ne koymak milli seciyenin takviye 

P aris 24 (A.A.) - Salahi -
yettRr bir membadan bildi

[ rildiğine göre Çemberlayn, 
'. Halifaks ve Binnet arasında ya
pılan görüşmelerdPn sonra teca • 

muahede aktedilmesi üzerine İn· 
giliz ve Fransız devlet adamları 

sulhu tehdid eden tehlikenin şlın· 

diki halde zail olduğ.; kanaatine 
varmışlardır. • 

Fransızlar Her İhtimale Karşı 
Suriyeye Yeni Kuvvet Gönderiyor 

P 
aris 24 (Hususi)- Suriye.
de vaziyetin daha ziyade 
vehamet kesbetmesi ihti • 

riye'dekı '"*gali te\~ie karar ver
dikleri anl~ılmak tadır 

'e inkişafı bakımından milli mat
lıuat için ne kadar esaslı bir va-
., re ise İnönü devrinin ayni za • 
ın:ında memleket halkındaki fazi-
1 t, vazile, feragat ve ahlôk his • 
terinin kat kat artmasına hız ve
recek bir devir olduğunu tebarüz 
ettirmek de muhakkak ki o kadar 
miihim ve değerli bir vazifedir. 

Yolsuzlukların 
Ardı Arası 

Kesilmiyecek mi? 
Müfettişler 

Belediyede Yeni 
Meselelerle 
Karşılaştılar 

(Yazısı 6 ıncı ıahifede) 

vüzlere karşı beyJıelmılel bir kon
fer.ans toplnması veya müşterek 

bir beyanname tanzimı projele • 
rinden vazgeçmiştir. Bununla be
raber bütün alakadar devletlerle 
ve bilhassa Polonya, Romanya ve 
Sovyetler Birliğile diplomasi yo
lile yapılan fikir teatıs\ne devam 
edilecektir. 

Öğrenildiğine göre İngiliz ve 
Franız devlet adamları Almanya 
ile Romanya arasında iktısadi bir 

Söylendiğine göre dün öğleden 
sonra avam kamarasında Çember· 
layn'in daha müliiylın bir nutuk 
söylemesinin sebebl~rı şunlar • 

dır: 

1 - Alman propagandasının 

Abnanya'nın abluka altına alına • 
cağını iddia etmesine mani olmak 
için İngiliz siyasetinin Almanya
nın abluka altına alınmasını istih
daf etmediğinin ve Alman mille-

(DevamJ G ıncı ıahifede) 

l\lacar kabinesı erkanının bir arada alınmış resimleri 

•O L • 

MemeJ arazisinin vaziyetini gösteren harita 

Litvanya Ve 
letoııya Endişede ! 

Yarın Ne Olacağını Bilmiyorlar 

B erlin 24 (Hususi) - Her 

1 Hitler M<'mel'den bugün 
buraya avdet edecektir. Ken

disi mutantan bir surette karşı 
)anacaktır. 

LEHİSTAN BİR ÇEMBER 
İÇİNE Mİ ALINACAK? 

Varşova 24 (Hususi J - Gazete
ler umumi vaziyeti tahlile çalış -

maktadırlar. Bu neşriyattan sezi· 
len havaya göre, zahiri soğukkan
lılığa rağmen, Lehistımda için i· 
çin bir endişe hükümfermadır. 

Eğer Almanya Memel'den sonra 
Litvanya ve Letonya'ya doğru ha· 
rekete geçerse, hu küçük memle
ketleri kolayca hazmedebilecek ve 

(Uevamı 6 ıncı sahifede) 

Madrid eslim Oluyor 
Roma 24 - Roma gazetelerinin aldığı haberlere göre, Madrid hü

kfımeti en nihayet Franko'nun bila kaydüşart teslimi talebini kabule 
razı olmuştur. Bu husustaki müza~.ere uzun sürmüş olmakla berabe,r 
alınan karar henüz teyid edilmemiştir. 

• 

mali vardır. Hükumet her ihti -
male karşı Suriye'ye yeni kuv -
vetler göndermeğe karar vermiş· 
tir. 

Beyrut 24 - Frans.zların Su 

Ki SACA 

Yüz Karası 
- Allah bir adama yüz kara" 

vermesin! 
Diyen bir halk dileği vardır. ı 

Alnında kara danıga ve boynun· 
da kara yafta taşıyanlara da: 

- Alın damarı patlamış adam .. 
Derler. Fakat, bu yafta ve .. bu 

damgaların her çeşidini bir alın
da tecemmü ettirebilen adama 
halk dilinde ne derler?. Bilmi -
yoruz ve .. şimdiye kadar da işit

medik. 

Bu karar karşısında nasyona -
listlerin hoşnudsuzluğu dara zı -
yade artmıştır. Kabine hala kuru
lamamıştır. Vazıyette ko•.usız -
lık devam etmektedir. 3tırı} r ııın 
de Filistın gibı senelere~ cı vam 
edecek kanlı ça pısmalara s;ıh e 
olması ihtımalle i ku\'\'etle m• K· 

tedir. 

Musolini 
Hitlerl e 

Görüşecek 
Londra 24 - Hit.lerle lılıı • 

solini yakında Viı,anada !J<'llJ 

bir mülıikatta bu.luıuıeaklcr

dır. Millakatın ıarıhi heniiz 
mal im olmamakla be-"abcr 
o ı-akte kadar totalıte-r ik dcr
letin yeni bir lıamleye teı·es

sül etınıyeceklerı zannedıl • 
ınektedi• Ancaı-. lıu ~nıı'a -

Eğer bu adamı merak ediyor • 
sanız, her gün bir gazetenin bir 
siitununda patlak veren yeni ve 
bCThangi Jıir yolsuzluğun alem • 
darı halinde görüp tanıyabilir • 
siniz. Fakat, o kendi.ini unuttur· 
mak ve unutturmak için ~imdi iki 
elini yiizüne kapamış olarak İs
tanbul sok:ıklarında ancak dolaşa· 
biliyor! • • 1 

kattan sonra her u.. nıcn 1c•-

I 
ketın lınttı 1ıareket1crı taay
yün etmi§ olaroktır 
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1 HADiSELER KARŞISINDAI 
'--------Son Telgraf,..,__._ 

Spor· 
Müsabaka 
Pr~ramı 

PO L S i 
Ve .. Mahkemeler 

Yeni 
Alınacak 
Otobüsler COÔRAFYA DERSLERİ 

NASIL OKUTULACAK? 1 
KALBİNİ KİME 

VERDİ ACABA?. 

Memel'in İlhakı 
'"İ •• - • - • -· .ı .. 

Yauıı: Ahmed Şükrü .&S!\'IER 

S 
on siyasi hadiselerin deği. ş
tırmediği çok az şey kaldı. 
Yalnız hududlar mı değış-

ti? Ya coğrafya dersleri ne ola

cak?. Mesela, evvelce bir talebeye 
imtihanda: 

- Oğlum Avusturya'nın mer
kezi neresi diye, sorulsa idi ve 

çocuk da bilmeseydi, pekala sı • 
nıfta kalabilirdı. Belki de geçen 

senelerde, bu yüzden sınıfta ka· 

lan ne talihsiz çocuklar olmuş • 
tur. 

Avrupa coğrafyası her hafta 

başında değişiyor. Buna can mı 
dayanır?. Şöyle bir teklifim var: 

Dünya siyasi hadiseleri süt li· 
manlık hale gelinciye kadar, orta 

Avrupa coğrafyasından, yalnız 

tabii, iktısadi coğrafya bahisler"ni 
okutmalı .. Beşeri coğrafya :la o

kutulsun, diyecektim. Vazgeçtim. 
Çünkü, şu dakikada, orta Avru • 

pada hangi milletlerin Alman o • 

lup olmadığı henüz belli değıı.. 

BİR KERE BİRADERE 

SORAYIM MI, DİYECEK!. 

Yeni meb'usların intihabı pa -

zar günü yapılıyor. Kat'i namzed· 

ler de herhalde yarınki gazeteler· 

de çıkacak. Kendi kendine g;,lın 

güvey olanların ümid yıldızları, 

yarın, ya parlıyacak, yahud da, 
sönüp gidecek.. Yeni namzed\~r 

arasında akrabalar, kardeşler bu
lunınıyacak, diyorlar. Bu şay:a 

Asım Us'un kulağına kadar git· 

miş olacak ki, dünkü makalcsın· 

de cmeb'us namzedleri• ismile 
meşhur makalelerinden birini ya

zıyor. Şimdi vaziyet ne olacak?. 
Ya Hakkı Tarık Us, yahud Asını 

Us meb'us olacak .. İkı kardeş bir
den olamıyacağına göre... Asım 

Us'a: 

- Sen olmak ister misin, diye 
ı;orsalar, acaıba, ne diyecek?. 

- Bir kere biradere sorayım mı 
diyecek .. 

Dünkü Haber refikimlzde Suad 
Derviş: •Kalbimi kime verdiğımi 
bilmiyorum.. isimlı bir hikaye ya· 
zıyor. Böyle bir şüphe ve tered
düdün lüzumsuz olduğuna kaniiz. 

Suad Derviş, ;;iimdilık kalbini, 
meb"usluk heyecanına kaptırmış 

değil midir?. 

BU GECE UYKUSU 

KAÇACAKLARA TAVSİYELER 

Cumartesi günü yeni meb'us 
namzedlerının isimleri ilan edi
lecek ... Bu geceyi uykusuz geçi
recek birkaç bin vatandaşa bir 
te:;elli ve yardım maksadile şu 

tavsiyelerde bulunmayı faydalı 

gördük: 
1- Bu gece yatarken gazetele

rin meb"us ınlihabına aid hava -
dis ve yazılarını okumayınız. 

2- İntihab kelimesini hatırla
mayınız. 

3- Bu akşam fazla yemek ye • 
meyiniz; Ağırlık basar, rüya gö
rürsünüz. Meb'us seçilmed iğirı.iz 

gibı sahneler gözünüzde canlanır. 
4- Yastığınız üzerine başınızı 

rahatça yerleştiriniz. 
S- Odanızı iyice havalandırı

nız, soğutunuz. 

BİR TAHT, BİR TAC Kİ 

KAVGAYA DEC.ER 

Cumhuriyet refikimize de bir 
meb'usluk hissesi düşerse, acaba 
vaziyet ne olacak? Sayın Bay Yu
nus Nadi mi, veliahdlardan Nadir 
Nadi mi, Doğan Nadi mi meb'us 
olacaklar?. 

Bay Yunus Nadi'nin gazetesini 
iki kardeşe devrettiğine dair bazı 
şayialar var. Demek ki meb'usluk 
hissesini de devretmiş .olmuyor 
mu?. Fakat, bu sefer kim?. Han
gisi?. Doğan mı, Nadir mi?. Nadir: 
•Ben başmuharrir namzediyim, 
tabiatile meb'us namzedliği de be
nim hakkım• diyebilir. Doğan ne 
söyler, tahmin edemiyoruz. Hu -
lfısa bir saltanat, bir tac, bir taht 
ki, mirası kavgaya değer .. 

AHiUED RAUF 

Mektebliler Bir Nisanda 
Şenliklere Başlıyor 
Mekteblilerin beden terbiyesi 

faaliyetlerini organize etmek üze· 
re maarif müdürü Tevfik Kutun 
riyasetınde olmak üzere yedi kişi· 
lik bir başkanlar heyeti teşkil e

dildiğ:ni yazmıştık. Komite, dün, 
maanf miıdürlüğündeki bürosun· 
da toplanarak yapılacak olan fut· 
bol, valcybol, bayrak koşusu mü
sabakalarına aid kat'i prcıgrarru 

çizmiştir. 

Billıınum müsabakalara, bu se
ne, bir nisanda başlanacaktır. O 
gün bütün sporcu orta mekleb, li
se, muallim, ve sanayi mektebi ta· 
!ebeleri, spor kıyafetlerile Tak -
sim stadyomunda toplanacaklar • 
dır. 

Müsabakalara başlamadan ön
ce bir geçid resmi yapılacaktır. 
Müsabakalar, badema her cumar
tesi günü yapılacaktır. 

Yeni Valide 
Hanı 

Meselesi 
Büyükpostane karş.sında vakıf

lar idaresinin inşasına başladığı 

yeni valide hanı inşaan oradan yol 

geçeceği mülıihazasile Beledi'b'e 

tarafından durdurulmuştu. Ôğ -

rendiğimize göre keyfıyet alaka

darlarca incelenmiş buradan yol 

geçnıiyeceği tesbit olunarak yeni 

valide hanının yapılmasında bir 

mahzur görülmemiştir. Keyf'~et 

Nafıaca vakıflar idaresine bildi

rilecektir. 
-~-

Bebek 
• 
lstinye 
Yolu 

Güzel Kadını 1 
Evine Çağırıyor 

Asıl ·Suçlu 
Kim imiş? 

Evin Yan Yolda Taksiden Ben Arkadaşımın İtimadını 
Atlıyarak Ben Senin Evine 1 Suiistimal. ederek Ilu i~i 

Gelmiyeceğim, Diyor !Yaptım, Onun Kahahatı Yok 

S 
uçlu Sadık vekılı müdafaa- İhtilas suretile zımmetlerine 

sını yapıyor: para geçirmekten suçlu sabık Sa-

•- Müekki!im, bir gasb fii· rıyer belediyesi muhasebecisi En-
linden dolayı yüksek mahkeme • verle, viradat katibi Eminin mu
nizde muhakeme olunuyor. İddia hakemesine dün öğleden evvel A-
~ur: \ ğırcezada başlandı. 

Bu.adan dört sene evvel, bir ge- Suçlulardan Enver mahkemede 
ce Sadık eğlenmek için Galata • şu ifadeyi verdi: 
saraydaki barlardan birine gidi
yor, orada Sevim ismınde bir ka-

•- Bundan altı sene evvel Sa· 
rıyer belediyesinde muhasebeci 

dınla tanışıyor ve ta geç vakte ka- idim. Emin de varidat katibi idi. 
dar bu kadınla berabe= içiyor, eğ
leniyor. 

Nihayet Sadık kendisinin hoş 

Defterleri yazmak, cetvelleri tan· 
zim etmek ve çekleri doldurmak 
onun vazifesi idi. Emmi birkaç se-

bir gece geçirmesine sebeb olan nedenberi tanıyordum ve onu na
bu kadını evine davet ediyor. Ka· 

dın gencin bu teklifini maalmem
nuniye kabul ediyor, kalkıyorlar, 

bardan çdcıyorlar ve Sadığın vi
ne gitmek üzere, bir taksiye atlı

yorlar. Fakat Sevim yarı yolda 
otomobilden atlıyarak: 

- Ben senin evine gelemiye • 
ceğim, diyor ve onda'.1. ayrılmak 
istiyor. 

Delikanlı kadının bu hareke • 
tinden çok müteessir oluyor. Ve 

onu zorla, cebirle evme götürme
ğe karar veriyor. Fakat bunda mu
vaffak olamayınca, kadının elin· 

deki çantasını kaparak. yanından 
uzaklrışıyor. 

musu ile vazife görür, dürüst bir 
arkadaş biliyordum. İ•1 te kendisine 

olan bu ilimad ve enınıyetimden 

dolayı bana getirmiş olduğu cet
velleri imza eder, mcihürlerdim. I 
İddia edilen zimmet ve ihtilasla 

kat'iyyen ali'ıkam yoktur. Bu suçu 

emin işlemiştir.• 
- Emin suçunu ikrar etti: 

•- Ben arkadaşım Enverin ba
na olan itimadını sui ;stimal ede

rek bu işi yaptım ve 1800 küsur 
lirayı ihtilasen zimmetime geçir

dim. Enverin ihtilas suçunda işti
raki yoktur.> 

Duruşma başka bir güne bıra -

kıldı. 
Hatırlardadır ki; geçen celseler

de dinlenen Sevime, mçlu göste- -::============::-ı 
rilerek: KISA POLiS 

- S izin çanlaruzı alıp kaçan bu HABERLER/ 
adam mı? Suali sorulduğu zaman,1 •------------
kadın bir rııüddet bön bön ona 
baktıktan sonra: 

- Hayır, ben bu adamı tanımı-
yorum. Cevabını vermiştir. 1 
Şahid Nüzhet: 

Şimdilik 40 Otobüs 
Alınıyor 

Belediyenin otobüs işi için bir 

milyon lira tahsis ettığini yazmış· 
tık. Otobüs işlerini tetkik için te

şekkül eden komisyon raporla • 
rıru hazırlamak üzeredir. İstan • 
bul için alınacak otobüsler, vasati 

olarak yirmi bin lira kıymetin -
dedir. Bewdiye şimdilik kırk oto· 

büsle işe başlıyacaktır. 

Bunların tutarı 800 bin liradır. 
Geriye 20 !:.in lira kalmakta -

dır. Bu para ile icab eden garaj
lar, durak yerleri, benzin istas -

yonları ve kadroya aid teferruat 

temin edilecektir. 

Bir Alacak 
Yüzünden 
Cinayet 

Dün Beyoğlunda alacak yuzun
den feci bir cinayet işlenmiş, bir 

apartıman tellfilı barsakları yere 

dökülerek öldürülmü;;itür. Hadise 
şöyle cereyan etmiştir. 

Saat 15,5 sıralarında Beyoğlun- 1 
da Mekteb sokağında apartıman 

Bir sene içinde, Avusturya ve 
Çek-Slovakya gibi iki cumhuri • 
yet Almanya'ya iltihak ederek 

haritadan silindikten sonra Me • 
mel'in Almanya'ya terkedilmesi 

heyecan uyandırmaz. Memel'in 
vaziyeti ne idi? Ve Almanya'ya 

iltihakın siyasi neticesi ne olaca.1<? 
Baltık denizi havzasının tır ha· 

ritasına bakılacak olursa, şarki 
Prusya'nın şimalınde b . r:b ı rınin 

üstüne binmış üç mem!( kct gô • 
rülür: Litvanya, Letonya ve Es

tonya. Bunların her üçü de Çar· 
!ık Rusya'sından koparılan top • 

raklar üzerinde kurulm~ .ur. Yal· 
ruz Litvanya, harbden evvel Al· 
maı:zya'ya aid oıan Mem. ·• e de 
sahibdi. Bu şehir Versay muahe

desile Almanya'dan alınmış ve 
mukadderatı etrafında görüşülür· 

ken, Lilvanya bir emrıvaki ya • 
parak Memel'i işgal cımışli. Bir· 

kaç sene sonra o zamanın dikta • 
torası olan sefirler konferans ı da 

bu şehirle Almanya'dan ayrııan 

küçük mıntakanrn idari muhıari· 

yeti haiz olması şartile bu ılhakl 
tasdik etti. Meme! şehrile muh • 

tar ıruntakanın nüfusu 140 bin ka· 
dardır. Ve bunun yüz bini AJ..,,an, 

kırk bini de Lilvanya'lıdır Me • 
nTel Lilvanya'nın hükümranlığı 

tellalı Vasilin yazıhanesine Edir- ve Milletler CemiyelJıın rr" a • 
neli dönme lakabile tanınmış Fa- kabesi altında muhtar b:r c •e 

ik adında bir adam gF.!miş ve Va- tabi olarak o zamandJnl:.er, 
edilmekle I:.eraber, Alın r ..ı " 

silden alacağını istemiştir Bu yüz· 
ile Litvanya hükılınc 1..ı. ur'"' 0 1 .. J 

den çıkan ağız patırciısı gittikçe 
kızışmış ve nihayet Faik koynun· ikide bir mesele çıkmakta •~ 

dan bıçağını çekmiş, Vasilin vü
cudünün muhtelif yerlerine sap. 

lamağa başlamıştır. Vasi! karnın

dan ve göğsünden aldığı derin ya
raların acısUe feryad ederek ye

re yuvarlanmıştır. 

Litvanya nasıl bir emrıvak! ya· 
parak Memel'i ele geçirmışse , Po· 
Jonya da ayni şekilde bir em. ~ ~i 
yaparak Litvanya·ya aicl oıa-ı V l· 

na şehrini ele geçirmiş ve !-· 111 
rivaki de o zaman sefirler korıir 

IKÜÇÜK HABERLE~' 
Emirgiın - İstinye yolunun açıl

ması için yıkılması icab eden bazı 
bina ve yalı sahiplerile belediye 

arasında ihtilaf çıkmıştı. 

- Ben Sevimin bağırdığını duy· 
dum. Fakat elindeki çantayı kimin 
aldığını görmedim, demiştir. 

* Üsküdarda Mekteb sokağın
da 21 numaralı wde oturan Re • 
cebin 7 yaşındaki oğlu Muhar -
rem Üsküdar vapur iske~esinde 

oynamakta· iken müvazenesını 
kaybederek denize düşmüştür. * Kartalda bir fabrikada çalı· 
şan İsmail oğlu Hüseyin adında 

bir amele bir ayağını makineye 
kaptırarak yaralanmıştır. 

Hadiseye yetişen polis Faiği e
lindeki bıçakla şaşkın bir halde 

yakalamış, barsakları dökülmüş 

olan Vasi! de sıhhi imdad otomo

bilile Beyoğlu Zükur hastanesine 
kaldırılmıştır. Fakat yarası tehli

keli olan Vasi! iki saat sonra öl

müştür. --

ransı tarafından tasdik edıl!!' ~L 
Bununla beraber, Lıtvanya :.,:ı 
emrivakii tanımamış ve Poıo •. Y~ 
ile münasebetlerini kcsmışd. N•· 

hayet Polonya tam bir sene •'' • 
ve!, Litvanya'ya tevdi ettiği uıtı· 
matom ile bu ilhakı tanıttı ve Lıl· 
vanya ile Polonya arasındaki nı~· 
nasebetler bir senedenberi nor • 
malleşmiştir 

* i,rketlhayrıyenin senelik top-! 
lanlısında 938 senesinde 80 hın li
ra safi kfır elde edildiiti anlaşıl

mışt~ * LlSan bilen memurların ba
reme göre bir derece terfiler, için 
bu memur !ar An karada tarih ve 
coğra[ya fakültesinde İstanbulda 
Üniversite yabancı dı!ler mekte
binde imtihana tabı tutulacak • 
lardır 

* Vekalet emrıle milli hudud 
haricine çıkarıldı~ halde At•na
dan tekrar İstanbul gelen 70 ya • 
şmda Anika adında bir kadın ya
kalanarak birıncı sullı ceza mah
kemesine verilmiş, bir ay hapis ve 
21 lira para cezasına mahkılm e
dilmiştir. * Deniz ticaret müdürlüğünün 
Kartalda 15 bin lira sarfile yap - 1 

tıracağı büyük mendi:eğ in inşası

na başlanmıştır. * Denızbank umum müdi;rü 
Yusuf Ziya Erzin bu akşam An -
kara'ya gidecektir. 

* Denizbanktan açıkta kalan 43 
memurun devlet sermayesi!e işle

yen d .ğer müesseselere tayinleri 
için tatbikata geçilm iştir. 

* Beyoğlu mıntaka>ı ilk mekteb 
mualldimleri muarif müdürünün 
riyasetinde toplanarak, Prost'un 
planına göre ilkmekteblerin ne · 
relerde kurulacağı görüşülmüştür. 

* Memleketimizde petrol araş· i 
tıramları için geçen sene 375 bin 
lira sarfedilm.şli. Avrupadan ro
tatif iki büyük cihaz daha alın -
mışlır. Yeni cihazlarla üç bin ka· 
dem derinlikte sondajlar yapıla • 
bilecektir. 

Halifenin Sarayında 1 

1 
Bir ispanyol Güzeli ! ______ , __________ , 

1arihi Roman: • ·o. 30 

- General Andronik ne kadar 
da tabansız bır adammış! Altında 
kale gibi muhkem gemiler var -
ken, delik arıyan tarla fareleri gi

bi, denızın üstünde kaçışmağa 
b&liladı. .. Ben onun yerinde ol • 
saycl:m, Beyrut'u yıkıp yakmadan 
dön er miydım! 
Dıyen Haccac, Andronik'i tutup 

Şaı»'a getıremedığine yanıyordu. 

~ B;zans'lı generali Şam'a ge
tirseydim, ne büyük şenlik ola • 
caklı Halife kimbilir ne kadar 
sevirt'<'cktı? 

Diyordu. 

Yazan: CELAL CENGiZ 

Bütün bu savaşda Bizans de -
nizcilerınden aldıkları esirler elli 
kişi bile yoktu. Bunları birbirine 
bağlıyarak kafilenin önüne kat -
mışlardı. 

İki Bizans denizcisi yavaş yavaş 
konuşurken, rumca bı!en muha -
fızlardan biri kulak verdi: 

- İmparatordan bahsediyor -
!ar. Konuştuklarını dinleyıp Hac· 
caca haber vereyim .. 

Dedi.. Yanlarına yaklaştı. 
Korsanlar Habibeden bahsedi -

yorlardı: 

- O kaltağın yüzünden yaka • 

Belediye bu binaların istimlak 
bedellerini bankaya yatırarak 

mahkemeye müracaat etmiştir. 

Birinci asliye hukuk mahke • 
mesinde, dün, bunlardan Arab -

oğlu Hayri ile Veli Beyin yalısı 
denmekle maruf Neziheye ait Ku

leli yalının belediye namına tes

çiline karar verilmiştir. Bu yol 
üzerine tesadüf eden diğer iki bi· 
na hakkındaki davalar da bitmek 
üzeredir. 

Doğan da mahkemede şu ifade
yi vermiştir: 

- Sevimin çantasını çalan a -
dam fevkalade şişman ve uzun 

boylu idi. Görüyorsunuz ki mü
ekkilim bilakis zayıf ve boyu da 

1,5 metreyi geçmez. 

Davacı Sevimin ve amme şahid- 1 
!erinin ifadelerine göı·p müekkilim 
suçsuzdur, hakkında beraet ka · 
rarı verilmesini isterim.• 

Duru~ma karar için başka bir 
güne bırakıldı. 

MEHMED H!CRET * Fransanın Franko nezdinde-1-----------

ki efiri Mareşal Pelen, Franko'ya 

henüz itimadını vermemiştir. Bu· 

nun sebebi Franko'nun Bizarta li· 

manına iltica eden İspanyol do· 

nanmasını istcmesid r 

* Arabcamide Fermenecilerde 
teneke imalathanesi sahibi Arlin 
imalathaneden çıkardığı David a
dında bir amelenin tabanca ile 
attığı 5 kurşundan biri bacağına 
ısabet ed erek yaralanmış:ır. 

* Ahmed Hamdi adında bir ta

lebenin bindiği bisiklet Langada 
Timamiye adında bir çocuğa çar

parak başından yaralamıştır. 

* Küçül<pazarda oturan sabı -
kalı Haydar Yağiskelesinde Yeşil· 
rize ambarından bir teneke ka • 
vurmayı çalarak savuşurken tu
tulmuştur. 

* Beyoğlunda oturan Abdul • 
!ah adında biri bir para mese • 

lesinden çıkan kavga neticesinde 
Emin adında bir hamalı bı çakla 

yaralamıştır. 

* Hasan oğlu Zeynel adında 
biri bir 'alacak yüzünden çıkan 

kavga neticesinde İstinye fabri
kasında çalışan Salim adında bi
rini bacağından yaralamıştır. 

landık. Sahilde kalsaydık, Arab - meoburuz. calim yok. 
!ar gelirken gemilere allayıp ka· - Neden? - O halde cüzaml•lar arasına 
çardık. - E•:r değil miyiz~ Müslüman- atılırsın! 

- Gözü kör olsun Andronik'in. !ar esirlere söz söylemek hakkını - Allah korusun brnı .. 
Bir kadın a\'layım derken, hepi • ' vermezler. - Korkma o kadar, Hıristos bi-

mizı tuzağa dü<ürdü. - Yalııız müslümanlar mı? Dün- zi korur. 
- Fakat, kendisi o kadar çabuk yanırı hangi köşesinde esirlere söz - Hıristos müslüman memle -

kaçtı ki .. Eğer başımızda olsaydı söylemek hakkı verilmiş? .. Pa - ketıne nasıl girebilir?! Beni Şam
belki de Arablara esit· düşmezdik. panın gemilerinde çalışan esir da şeytanlar bile bulamaz. Dünya

- Ne yaman talihimiz varmış. forseler ölünciye bc:ar güneşi nın en büyük şehri cLyorlar ora-
Şimdi nereye gidiyoruz? bile görmezler. ya. Biz çabuk kayboluruz Şamda .. 

- Halifenın yanına .. Şama: - Bizim ne ile karşılaşacağımızı 
- Esrar beldesine gidiyoruz de- kim bilir? Nöbetçiler duyduklarını Hac • 

sene. 
- Halifenin yedi b2Şlı olduğu

nu sen biliyor musun? 
- Bizansta bunu bilmiyen var 

mı? 

- İnsan onu görünce, hayre -
tinden küçük dilini yutarmış. 

- Benim dilsiz kalmağa niye
tim yok .. 

- HaLfeyi görmesek de bun -
dan sonra dilsizler gib! yaşamağa 

- Müslümanlar esirlere yol -
yaptırırlarmış. 

O h· lde ben kazandım .. Za
ten gemilere girmeden Bizans yol
larını yapardım. 

- Sıkıntı çekmezsin! Fakat ben 
ne taş taşıyabilirim. Ne de toprak 
kazmasını bilirim .• 

- Omuzlarına güvenemiyor 
musun? 

- Kendimi taşımağa bile me-

cac'a anlattılar. Haccac bu söz • 
!ere güldü: 

- Esirlere sataşmayın .. Konuş
sunlar. Onları Şamda sorguya çe· 
keceğiz. Bizansda olup bitenleri 
Halifenin bilmesi lazımdır. 

* ŞAMA VARINCA .. 
Şamda Haccac'ın ordusunu bü

yük şenliklerle karşıladılar. Halk 
hep bir ağızdan: 

Beyaz 
Zehirciler 

Eroin satıcılarından olup güm
rük muhafaza teşkilatı tarafından 

yakalanan Mihal, Vasi!, Anastas, 

Marko, İspiro, Osman, Zekeriya, 

Haşim, Hüseyin, Oskiyan, Miha

el isminde kimselerle Meryem ve 
Agavni adında iki kadın adliyeye 

teslim edilmişlerdir. 
Birkaç gün evvel Paşabahçede 

Sahib Mollanın çiftliğinde. mey -
dana çıkarılan eroin fabrikasile 
alakadar ve fabrika meydana çı· 
karıldığı sırada bir kolayını bu

larak kaçmış olan Laz Kasım ya
kalanarak adliyeye teslim edil -
miştir. 

- Yaşasın mücahidler .. Var ol
sun korsanları püskürten kahra
manlar! 

Diye bağrışıyorlardı. 

Ordu Şama girerken ortalık e
peyce kararmıştı. 

Haccac ve maiyeti zabitleri or
dunun önünde atlarh mağrurane 
ilerliyorlardı. 

Halifeye, ordunun muzaffer dön
düğü müjdesini yetiıjtirmişlerdi. 

Haccac ve büyük rütbeli za -
bitler, Şam sokaklarında topla -
nan halkın coşkıınluklan karşı -
sında atlarının dizginlerini çeke
rek yavaş yavaş saray önünde 
meydana gelmişlerdi. 

Haccac her şeyden ı)nce Halifeyi 
ziyaret edecekti. Habibeyi götüren 
muhafızlardan birine: 

- Onu benim evime gönderi· 
niz .. 

DQIDİ!'>ti 

(Devamı var) 

Meme! meselesine g, lince, b~ 
mesele zahirde bu mınlaka~J 

Alman nufu.;ile Litvanya hüı<ıl • 
meti arasında bır anlaşmazlı!< ol· 

makla beraber, hakikatle Lİt\' n· 
ya ile büyük Almanya arasındJ 

ı 

bir dava idi. Almanya Meme 
tekrar Alman hududları içine ·• 

mak maksadını hiçbir zaman ;:ı• 
!emiş değildir. ' 

Memel'in kahir nüfusunv. ıcl' 
kil eden Alman'lar da buyük A1" 
manya'ya iltihak içın senelcrdrr.• 
beri tahrikat yapmakta idılcr. 

n· 
Avuslurya'nın iihakından _,o 

ra Meme! Alman'ları arasınM 
tahrikat şiddetlendi. Almanlııl'• 

~ş· 
geçen senenin sonuna doğru ı 

pılan seçimde kahir ckseriyet !<~: 
zandılar, ve şehir idaresinı 113ı 
leştirdiler. 

Bundan sonra Memel'in Aln1~~· 
. ıtı"' ya'ya iltihakı artık bir gi.ın 

selesi halini almıştı. 
,.~~ 

Memel'deki nazi !.derı, bU. ,. 
Almanya'ya iltihak gününün ) 

ıı.',. 
kın olduğunu söyledi. Litva ;ol 

büyük Almanya'nın bu eıne1 · p 

mukavemet etmekte kendisı i\" r 
tehlike gördüğünden Memel'ı ıt 
ketmiye karar verdi. ıJI 

l ıcet 
Fakat Meme!, bu mem e ~· 

tek bir mahreci olduğundan ~ • 
saden zor bir vaziyete düşece .• 

~· tir. Verilen haberlere göre. ' 61 
manya Litvanya'nın bu ı!<ll ~ 
zorluğunu nazarı itibara al~~ 
b b . a~ 

u devlet ile bu sahada :r b ' 
ma 

0 

yapmıya hazır oldui_iıınO t r 
dirmiştir. Belkı de iktısndi 811 l' 

\ 

ma Litvanya'ya bir mahreç ıır 
mekten de daha ileri gidecek ~e! 

Artık Alman nüfuzunuıı el ,ııı· 
iki devlet nüfuzuna ı;ıaıeb• 
dığına şüphe yoktur. 



-
Günün Meselesi: 

Bozuk ve Çürük 
Ampuller 

Kabahat Kimde? 
S 

on zamanlarda piyasada 
ltozuk ve çürük ampul 
sahşlan yapıldığı .etra-

fında alakadarlara §ikayetle 
vaki olmaktadır. 

Ampuller, eski dayanıklığı -
m muhafaza etmemektedirler. 
MalWıı oldu&"u üzere bizde 

satılan ampuller muayyen volt
ludurlar. Yani, bir ampul, me
seli 3000 voltluk yapılmıştır. 

Demek bu ampul 3000 volt yan
dıktan sonra kendiliğinden bo
zulacaktu. Halbuki ampuller, 
bilhassa az mumlu ampuller, 

muayyen devre!ıırini yapma -
dan bozulmaktadırlar. Bir mu
harririmiz, tehrimizin tanın -
mıı elektrik cihazları satan -
TALEBE iŞLERi . 

•• 

müesseselerinde bu mesele et
rafında bir tetkik yapmıştır. 
Elektrik tacirleri, bbahatin 

merkez imalithanelerde oldu -
ğımu, eğer §ikayetlerin mev -

zuu doğru ise sebeblerini fab
rikalarda aramak Iizım geldi- , 
ğiııi, m•amafih amnullerin bu 
şelı:ilde vaktinden , d bozul
dukları iddiasına asla iştirak 

etmediklerini söylemişlerdir. 

Halk arasında, barb ihtimalin
den dolayı memleketimize ye-
ni ampuller gelmediğini, piya

sada satılanların ise imal ta -
rilılerine nazaran çok eski ol
duklan etrafında bir kanaat 
vardır. 

500 Universiteli 
Bursaya Gidiyor 

Haleb Orada ise, Arşın 
Burada ••• 

P 
arti Umumi Merkezi İstan
bul ikinci müntehiblCTine, 
İstanbul meb'usluğu için 

Jayık gördüğü 141 isim verdi. Ev
velki gün toplanan 1300 den fazla 
ikinci müntehib, hiçbir tesire, 
propagandaya, nüfuza kapılma -
elan, tamamen, kendi kalb ve ka
falarımn sesini dinliyerek, bu 141 
isimden 34 kişi seçtiler. 

Bu hal, Türkiyede ilk defa vaki 
olan, tam demokrasiye uygun bir 
rey veriştir. Seçilen 34 :ı:at arasın
dan, Partimizin değişmez Başkam 
İsmet İnönü 17 İstanbul meb'usu 
için 17 namzed ayıracaktır. 

Evvelki günkü ikinci münte -
hiblerin toplantısında seçilen 34 

i.at içinde, çok umuyoruz ki, bi
zim meslekden arkadaşlar da var. 
Bu, şunu gösterir: 

1 iMAR İŞLERi 1 

Yeni Caminin 
Duvarları da 
Güzelleştirilecek 

Mahf el de Tamir Olunacak 

E 
minönü meydanı açıldıkça 

Yenicamiin mwıteşem man
zarası meydana çıkmakta-

dır. Vakıflar idaresi, Belt.diye ile 

ayni ahenk dairesinde bu mu -
azzam Türk mimari abidesinin giı · 

zelleşmesine çalışmaktadır. Ca -
miin şadırvan alçı çerçevelerı ile 

Eminönüne nazır cepl:enirı taş 

merdivenleri tamir edilmiştir. 

Şimdi arka cephenin saçağı ile taş 
merdivenleri ve cephelerde muh-, 

tacı tamir görülen kö!eki taşı cin
sinden taşların onarılmasına baş
lanmıştır. 

Camie bitişik olan tarihi kıyme
ti olduğu tesbit olunan kemer ve 
mahfe! kısmının altındaki dük -

kanlar yıkıldıktan &0nra mahfe! 
de tamir olunacaktır. 

Yenicami cephesindeki taşlar 
pek kararmış olduğur.dan kusur
suz eserin güzelliğini biraz azal
makta olduğu nazara alınarak taş
ların raspa edilmesi, yani kazın
mesi düşünülmüş ise de bu müzeler 
idaresi tarafından her yerde oldu
ğu gibi menedilmiştir. Vapur dü
manlarile kararD)ış ve kasvetli bir 
manzara iktisab etmiş olan cephe 
taşlarının nihayet yıkanması ka
rarlaşmıştır .. Alakadarlar taşlara 

maddi bir zarar getirmiyccek bir 
ecza bulmazlarsa vakıflar idaresi 
Yenicamiin bu taşlarını yıkata -
caktır. Bu ameliye esnasında it -
faiyeden de istifade olunacaktır. 

Demek ki lstanbul müntelıibi 
sanileri tam bir medeni ve siyasi 
rüşd idri.ki içiııde dürüst, vatan
sever ve memlekete hizmet et -
miş Türk çocuklanm tefrik et -
mekte büyük bir i.abet gösterme- 1-----------------------------
sini biliyorlar. Acaba, bizim Naci Maarif Sadık Zadenin 
Sadullah'm •Ciddi gazete- ismini 

vererek .ıı. sık şakalaşhğı ceridei Müdürleri yolcuları 
feridenin sayın başmuharriri de 

ikinci müntehiblerin rey ve •em- Arasında Getiriliyor 
pati imtihanından geçseydi, kaç 
numara alırdı, dersiniz?. 

Bt.'RHAN CEVAD Yeni Nakil ve Tayinler Vapurun Battığı Haberi 
Y ap1ld1 Doğru Değil tir. Komiteden bir murahhas bu- 1-------------

P.T.T. de 
Nakil ve Tayinler 

Denizbankın Sadıkzade vapu -

runun Finike civarında karaya o

turarfak teknesinin delindiğini, 

1-SO!f TBLGSAP- 2' MAaT mi 

Topçu 
Atış 

Talimi 
Bu Talimler Otuz Hazirana 

Ka~ar Sürecek 
Topçu atış mektebi 4 günden

beri hakiki top atışları talimine 
başlamıştır. 20 martta başlıyan 

atışlar 10 hazirana kadar her salı 
ve cuma günleri yapılacaktır. 4 
mayısdan 30 haziran3 kadar da 
ayrıca her pazartesi, per'r'mbe 

günleri atış yapılacaktır. Atışlar, 

Metris~ 'ftliği bölgesincle atış mek
tebine aid arazi dahilinde yapıla
caktır. 

Yukarıda yazılanlardan başka 

26 nisandan 18 mayıs< kadar her 
çarşamba; 18 mayıstan rn hezirana 

kadar da her çarşamba ve pazar
teis günleri de atışlar yapılacaktır. 

Bu t.rrihlerdeki a.ışlar, Yeşilköv
le Florya arasındaki sahada boş

luktan denize, ve den;z hedefleri 
üzerine yapılacaktır. 

Yukarıda yazılanlardan başka 
yine ayrıca 4, 8, 11 m:ıyıs günle -

rinde Metris çiftliğinde hakiki 
top atışları yapılacaktır. Mekteb 

komutanlığından vilayete gönde
rilen tebliğde, tarih ve günleri 
yukarıda yazılı atışlar esnasında 

atış sahasına insan, hayvan ve me

rakibin girmemesini, nöbetçilerin 
ihtaratına ve işaretine dikkat e -

dilmesini, ve transit g~çecek ge
milerin d" keyfiyetten haberdar 

edilmelerini, patlamamış mermi
lerin yanına sokulmıvarak derhal 
mekteb müdürlügüne haber ve -

Artık" İhtisas Yer 
Almalıdır 

G 
milli bir şirketin muhasebe 
eçeu gün vapurda eski bir 
ehbaba r.asladım. po>tum, 

servisinde çalışıyordu. 

- Şirketin vaziyeti nasıl, di -
ye sordwn.. 

- Şöyle, böyle?. 

- Neden §Öyle böyle?. 
Dostum şu i2.ahatı verdi: 

- Bizde henüz ihtisasa kiıii de
recede yer verilmemiştir. Şirke

tin müdüründen tutun da, en kü
çük memuruna kadar bu şirketin 
meşgul olduğu mevzula eskiden
beri uğraşmış kimseler değildir. 

Yani, işlerin, içine iyice nüfuz 
edememeleri tabiidir. 

Bir mesleğin en küçük basama
ğından başlıyarak, o kariyer için
de yavaş yavaş yükselmiş, ihti -

sas sahibi olmuş elemanlara ihti
yaç var. rııe,ela bu bakımdan as
kerlere bayılıyorum. ~iare al rüt

besindeki bir kumandan işe ne
ferlik yapmakla başlıyor. Her tür
lü vazifeleri, },u makanıa gt""linci· 
ye kadar görmüş oluyor. 

Bizim şirkete gelince, burası 

Ticari zihniyetin hiıkiın olması 

hakikatte bir ticari müessesedir. 

lazımdır. Fakat maalesef böyle de
ğildir. Çünkü teşkilatı, kadrosu 
huna göre kurulmuş değildir. 

Bu dostu dinlerken, memleke
tin umumi bir meselesi ile karşı 
karşıya olduğumu hissediyordum. 

Uzun uzun düşündüın. Bütün iş
lerimizde tecrübeye, bilgiye, ih -
tisasa azami yer vermek limmdır. 

1 
stanbul hukuk fakül !esi tale -
belerinden 500 kişilik bir kaiile 
23 nisan bayramını Bursada ge

çirmeğe karar vermişlerdir. Genç
ler geçen seneki 23 nisanı İzmitte 
geçirmişler ve İzmit sporcularile 
bir temas yapmışlardı. 

Bu seyahat için talebeler ara
sından bir komite seçilmiş ve ko
mite dün Denizbanka müracaat e
derek Mudanyaya kadar hususi 
bir vapur tahsis edilmesini iste -
mişlerdir. Denlzbank Üniversite 
gençlerine Trak veya Marakaz va

purlarından birini ta.l\sis edecek-

günlerde Bursaya gidecek ve Bur
sa valisi Şefikle temas ederek se
yahatin teknik taraflar111ı tesbit 
edecektir. Hukukçu gençler Bur
sada fabrikaları gez&.'ekler, Hal
kevinde Bursa fakir mektebleri 
çocukları menfaatine bir müsa
mere verecekler ve uyuştukları 

takdirde Bursalılarla bir de spor 
teması yapacaklardır. Bu seyahate 
hukuk fakültesi dekanı Ali Fuad 
Başgil riyaset edecek ve bütün hu
kuk fakültesi profesörleri iştirak 

İstanbul hukuk flkültesi me -
zunlarından olup açılan imtihan
da muvaffak olanlardan Şevket 

Kutlan mÜfettiş muavinl:iğine, 

Ankara P. T. T. mes'ul muhasibi 
Mevlud Akdamar Burna P. T. T. 
mes'ul muhasiolıliğine, Bursa mes
ul muhasibi İlyas Kutay Ankara 

telefon müdürlüğü muhasipliğine, 
telefon müdürlüğü muhasibi LUt~ 

fi Güner P. T. T. müdürlüğü mes
ul muhasibliğinc, Adana eski tel

graf servis şefi Sıtkı Nesrin ser
vis şefliğine, Koçhisar merkez şe

fi Mehmed Kalecik merkez şefli

ğine, Manisa memuru Ali Rıza ı 
Bagarası merkez şefli~ne, Çankırı 

Maraş maarif müdürlüğüne Bit

lis müdürü Nurettin Siret, Siirt 

maarif müdürlüğüne BalV<:esir ilk 

tedrisat müfettişlerinden Hüse -

yin Zeki, Rifat Gayretin Sıvasa 

nakli dolayısile açılan Trabzon 
maarif müdürlüğüne 'Erzurum ma
arif müdürü Hamdi, Erzurum ma

arif müdürlüğüne Ağn maarif mü
dürü Hüseyin Avni, A.'ltalya ma- · 

arif müdürlü~ne Sıvas maarıf 
müdürü Cemal Gültekin, Bitlis 

maarif müdürlüğüne Tekirdağ ilk 

tedrisat mÜfettişlerinden Halid, ı 

Ağrı maarif müdürlüğüne Eski -

şehir ilk tedrisat mü!ettişlerinden 
Nabi, talim terbiye azalığına ikin
ci sınıf müfettişlerden Reşad Şem
settin tayin edilmişlerdir. 

yolcuların kamilen karı.ya çıkarıl-
dığını yazmıştık. rilmesinin teminini istemiştir. 

Meseli .. bu ıncvzuda, en yakın 
misal olarak, şehir tiyatro,unun 
oynadığı son bir piyesi ele alabi
liriz. Söylediklerine göre, komedi 
iytatrosundak.i bu piyes, bir iki 
akşam sonra tek müşteri çeke -
memiş .. İlk akşamlar gelen s~yir

cilerden bir kısmı da, oyunun 
yarısında, salonu terkcdip gitmiş
ler ... 

Silivri 
Hükumet 
Konağı 

İstanbul civarındaki kazaların 

en büyüğü sayılan Silivride umu-

edecektir. 

Fenerbahçe 
Futbolü 
Bıraktı 

Fenerbahçe kulübü idare heyeti 

fevkalade bir toplant. yaparak, 
mi muvazeneden 65 b\n lira sarfe- uzun müzakerelerden sonra mu
dilmek suretile bir hükfunet k<>-

vakkat bir zaman için futbolü ta
nağı yapılması kararlaşmıştır. tn-

tile karar vermiş ve bu kararı da 
§aata nisan birden itibaren başla
nacaktır. Bu seneki bütçeden bu 

!§ için yalnız 19 bin lira ayrılmış

tır. Haziranda mütebaki para da 

tefrik olunacaktır. Hülı:funet kır. 

nağı Silivri asfaltı üzerinde inşa 
olunacaktır. 

Tavuk ihracı Yasak 
Ediliyor 

İstanbul bölgesine resmen bildir
miştir. 

Buna ~ebeb birinci takımın, ida

re heyetinin oynamamak husu -

sunda verdiği karara rağmen vefa 

karşısına çıkması ve önümüzdeki 

hafta da Ankaragücü ile maç yap
mak!a ısrar etmesidir. 

İdare heyetinin bu karışık va

ziyet hakkında beden terbiyesi u-

İktısad Vekfiletinin tavuk ibra- mum müdürlüğüne anlatmak ü

catının miktarını yüzde altmış nis- zere Fikreti Ankaraya gönderme

betinde azalttığını ve bunun da ğe karar vermiş, bu karar da or

yumurta ihracatı üzerinde müessir taya yeni bir mesele çıkarmıştır. 
olduğunu nazarı dikkate alarak Bunun üzerine idare heyeti fut -

Almanyaya tavuk ihracatım me
nedeceği zannedilmektedir. 

bolü tatil etmeğe mecbur kalmış

tır. 

telgraf memuru HaJ;J Şerefeli :-------------
Koçhisar merkez şefliğine, İstan- namzed memurluğuna, Halil Kut-

lu Nazilli muvakkat memurluğubul telgraf memuru Tevfik Ter -
na, Samsun eski memuru Vehab can paket servis şefliğine, Mut 
Ankara memurluğuna Bursa memerkez şefi Baki Heves Gülnar 
mur vekili Sadık ayni yer me -merkez şefliğine, Gülnar merkez 

şefi Emin Mut merkez şefliğine, murluğuna, İstanbul paket kıs -
Denizli memuru Naci Ercan Be- ınında Azize posta memurluğuna, 

yoğlu memurluğuna, Beyoğlu me İnebolu eski memuru Fikri Kas-

muru İsmail Hakkı Denizli me- tamonu memurluğuna, hariçten 
murluğuna, İzmir telı;raf memur- lise mezunu Mehmed Ertunç İz
larından Lutfi Hün Manisa me -
murluğuna, Ankara posta memu
ru Nadir Erbilcn muamelat mü
dürlüğü memurluğuna, Beykoz 
memuru Hüseyin İstanbul telgraf 
memurluğuna Gümüşane memu
ru Zarif Bayburd memurlu,1luna, 

İzmir telgraf memuru Hüseyin 
Atilla Gelibolu memurluğuna, 

Gelibolu memuru Salih Yılmaz 
İzmir memurluğuna, İstanbul me
murvekili Emin Uçak ayni yer 

mir telgraf memurluğuna, Kamil 
Afyon telgraf memurluğuna, Mu
zaffer Erkin Beykoz memurlu -
ğuna, Remzi Karabulut Kırklareli 

kalem memurluğuna, Ali Noyan 
Gümüşane kalem memurluğuna, 
Dursun Aktaş Kars muvakkat me
murluğuna, Sadettin Başkan An
kara posta memurluğuna, Abdül
hamid Özyurd İzmit muvakkat 
memurluğuna nakil VE tayin edil-
mişlerdir. 
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ZORBALAR tesiİ" yapamazdı. 
ihtirasını bir müddeti muvakkate 
için tatmin etmiş bulunuyordu. 

Mihriban ki; eşi ve emsali nadir 
bulunan dilberlerdendi. Onu yal-

SA L TA NA Ti nız seyretmek bir cihana bedel 
sayılabilirdi. 

No. 109 

Kadı Paşa, gözlerini uğuştura 

uğuştura Mihribar.<lan ziyade Ha
san Cana bakıyordu. 

Hasan Canın gençlik hırsı başı

na vurmuş, ok yayından çıkmış, 

etrafı görecek halde değildi. 

Paşa; yüz nı.:mardyı unutmuş -
tu. Onun da irooe~i elden git -

rniş. ne yapacağını şaşırmış bir 
halde idi. 

Nihayet; bir aralık asabiyetleri 
bir an için zevale uğııyan gençler 

baygın bir halde oldukları vazi -
yelle hareketsiz kaldılar. 

Hasan Can, bu anı tevakkufta 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

tahteşşuurunun hfıkimiyetinden 

kurtulmuş, iradesini toplamağa 

başlamıştı. 

Aklına kii.hyası ve üzerine al -
dığı vazife geldi. TüY.leri ürperdi. 
:İradesine hfıldm olmıyarak elin
de olmıyan bir hareketle işlediği 
fiilin mahiyetini düşündü. Kor -
kusundan titremeğe başladı. 

İşte; bu an içinde icli ki; Kadı 
Paşa, daha hilla ayakdı: duruyor
du. Hasan Canı seyir ve temaşaya 
dalmıştı. 

Kadı Paşa; merdud ve müstek
reh bir hissiyata malikti. O, bu işe 
o derece düşkün idi ki; dünyanın 

Paşa; bu güzel ve lekesiz kon
canın karşısında, gözlerine Hasan 
cana dikmişti. 

Kadı Paşanın; evliyalığı, nas a
rasında dolaşan yüksek ve temiz 
kalbliliği, hiçbir ricale benzemi
yen mahviyetkarlı "· ,. •· · - · 
dinin bir oyunile meydana çık -
ınıştı. 

Demek, bu ne yaman ve biaman 
Kadı Paşa idi? .. Bütün hayatı yap
macıkta nibaretti. . . 

Sahte evliya; sahte ah!iiklı bir 
adamdı. Dinç olan bu ihtiyar ta
mam on dakikadır elındeki şam

danı masa üzerine koymuş elleri 
ayakları titreyerek olduğu yerde 
duruyordu. 

1 
Hasan Can; saatlerce durmadani 

İradesini topladıktan sonra; bi
raz doğrulup Kadı Paşanın oda -
smı dinlemek istedi. 
Saçları bwbirine karışmış -

tı. Parişan olan başını kaldır

dı. ve etrafına bakınd;. 
Gözleri bir hayalete takılmıştı. 

Birdenbire bunun KaJı Paşa ol
duğunu farkedemedi. 

Aklına efendisi geldi. Korku -
nun verdiği reaksiyon!. olduğu 

yere uzandı. Sanki; rolünü de -
vam ediyormuş gibi k:pırdamadan 
durdu. 
Mihribanın, zaten kıpırdıyacak, 

hatta gözünü açacak hali kalma -
mıştı. Baygın bir halC:e uz11nınış 

yatıyordu. 

Hasan Can, o derece korkmuş
tu ki; iradesini bir türlü toplıya
mıyordu. Bu hali Kadı paşa da 
çakmamıştır. 

Kadı Paşa; bi.- iki dakika kadar 

Dün bir refikuniz vapurun ya

vaş yavaş su alarak nihayet bat
tığını yazmışsa da, oturan bir va

purun batması vehleten garib gö
rünmüştür. 

Nitekim son gelen malumata gö
re, vapurun 250 mil bir saha da- 1 

bilinde muhabere edebilecek kud
rette olan telsizi ile bir başka ge

mi telsizinin tavassutu ile az çok 

görüşülebilmektedir. Bununla be-
raıber vapurun hakiki vaziyeti 
kat'i surette malı1m dl·ğildir. 

Mersin vapuru vak'a mahallinde 
bulunmaktadır. Buradan gönde" 

ri!en tahlisiye oraya gidinciye ka
dar hareket etmiyecektir. Diğer 

taraftan Denizbank idaresi yol -
cuları ve mümkün olursa eşyayı 
da almak üzere Kony~ vapurunu 

kaza yerine göntlermiştir. 

Kazaların 
Yol 

Tamiratı 

. 

Yol tamiratı için Belediye, ka
zalara yüz beş bin lira tahsisat 
vermişti Kazalar, her 15 günde 
yaptıkları yol tamiratını bir ra

polra Belediyeye vermektedirler. 
Kazaların son 15 günlük yol faa
liyetlerini bildiren son liste de 
Belediyeye gelmiştir. 

daha olduğu yerde durdu Ne ya
pabileceğini düşündü: 

- Acaba, Hasan Canın yanı -
na mı gitseydi? Bu olmazdı. Son
ra kız kendi meslek ve meşrebini 
anlar ... Etrafa ve efendilerine işaa 
eylerdi. 

Her halde; Hasan Cam yalnız 
olarak ~ide etmeğe çnlışmalıydı. 

Amma; nasıl? .. Ya, Hasan Can 
kenduye ram olmayıp ifşayı de
run eylerse? .. 

Paşa; nihayet olduğu yerden 
şamdanı aldı, sanki hi~ birşey gör
memiş gibi koridoru yürümeğe 

başladı. 

Mihriban, daha ha!U baygındı. 

Hasan Can ayak seslerini hisset
mişti. Korku neticesi yüzüstü çe
virdiği başını kaldırGı. Son bir 
kuvvetle iradesine sahih olarak 
baktı. 

Kadı Paşa; dışarı çıkmış yüz 
numaraya gidiyordu. Sırtı kendi
lerine çevrikti Demek seslenme-

Umumi 
Müfettişlikler 
Kaldırılıyor --Y enı Layıhaya Göre 

Yedi Umumi Valilik 
ihdas Edilecek 

Hükumet umumi müfettişliltle
rln liiğvine karar vermıştir. Yeni 
meclisin bu içtima devresinde mü

zakere edilecek olan kanun pro -
jesine göre, müfettişliklerin lağ
vinden sonra, İstanbul, Ankara, 
Erzurum, Adana, Samsun, Elazığ 

dahil olmak iızere memlekette ye
di umumi valilik ihda.; edilecektir. 

Zaten umumi miifettişliltlerin 

vazifelerinin umumi valilik vazi

fesinden ibaret olduğ • kanaatine 
varılmıştır. Yeni layiha bir isim 
değişikliğine inhisar etmemekte
dir. Memleketin imarı bakımından 
umumi valiliklerin daha faydalı 
olacağı anlaşılmıştır. • 

Malumdur ki halen merkezleri 

Piyes yazmak küçük bir ihtisas 
işi midir?. Yazan arkadaşın mu
vaffak olamıyacağı ıaş.iltiır değil 

REŞAD FEYZİ 

Binicilerimiz 
Yarın Nise 
Gidiy~r 

Sipahi Ocağında atlı manialar
da kazanan binicilerimize güzide 
bir kalabalığın alkışları arasında 

mükafat tevzi edilmiş bu müna -
sebetle bir çay ziyafeti verilmiş

tir. 
Avrupa beynelmilel müsabaka

larına iştirak edecek olan ekip 
yarın Nis'e hareket edecektir. 

-----<>-

Yeni Hava Kurumunun 
Yeni Başkanı 

Erzurum, Elazığ, Edirne ve Diya- İstifa ettiğini yazdığımız Hava 
rıbakır olan dört umumi müfettiş- Kurumu başkanı Fuad Bulcanın 
lik vardır. Şimdi umum! müfet - yerine muavin Şükrü Kocaer ta
tişlerden Tahsin Uzer, Kazım Drik yin edilmiştir. 
ve Abidin Öznıenin meb'us nam-
zedleri arasında gösterilmesi ihti
mali de vardır. 

den kendi kendine kalkmış ... Şam
danı yakmış, dışarı çıkmış, bir ke
narda hareketsiz ve baygın bir 
halde yatan kendilerıni görme -
mişti. 

Hasan .Can, bu hale çok sevin
mişti Demek kii.hyası değildi. Fa
kat biraz evvel başucunda gördü
ğü hayalat kimdi? .. 

Her halde, korkudan ve istical
den kendisine öyle gelmişti Or -
tada Kadı Paşadan başka kimse -
cikler yoktu. Zavallı, her şeyden 
bihaber olan bu evliya yaradılışlı 
adamcağız da elinde şnmdan yüz 
numaraya gidiyordu. 

Fakat; ne olursa olsun Kadı Pa
şa, odasına dönerken rollerini icra 
etmeli idiler. 

Paşa; yüz numaraya girer gir
mez, ~iihribanın yüzüııG <'kşıyaıak 
uyandırmağa çalıştı. Kız baygın

dı. Ağzını kulağına götürerek: 
- Mihri! .. Mihri!.. Mihri!.. 

(Devamı nr) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Otobüsler 
Gayrimiinlazam 

işliyor 
Tvlabapnda lllanuıval ııoka -

tmda oturan bir okvyucumoz :r•
.llJ'Or: 

c- Tarlaba,,mda oturdufum l
oln işime otobüsle &1hn<TI ıettlh 

ettim. Otobüs eeferlerl ba.flıyah

danbert sabah akpm tramva'f 
parasından b .. kıınıt fula nrlp 
olobiise blnlyonı.m. 

Bir sam.an"ıar yolu be111 olmıyan 
otobüslerin, durak yerlerini na· 
Ean ltlbare almamaıan durakta 
be.klfyece\ı:tcrtn yer bolamamasım 1 
m~ydana cettriyor. Ve bu yü7 -
den en u 15 dakika otobüs bt:kle
nlyor. 

Diler laraflan birbirlerini ~«
mf'k tçtn korkunç bir Y&rl$& l'lren 
otobüs1t'!r, dalma bayatımızı ieh· 
ilkeye llo:JUyorlar. 

Bu iki meselenin önüne C"eçil • 

1 
m~lnt alakadarlardan rlra edl ... 
'JOruıD.a 
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Hitler'in istedikleri 
Tahakkuk Ediyor 

ıngilizGazeteleri Alman Devlet Reisinin 
Meşhur KitabJndan Ahkam Çıkarıyor 
Şimdi Sıra Nereye Geliyor? 

B 
undan sonra Almanya'nın 

ne yapacağı her ıarafta muh
telif surette merak ıle so -

coşturulan bir meseledir. Dlınya 
matbuatı bununla meşgul. Yeni 
gelen Avrupa gazetelerıııd~ bu 
mevzu etrafında sütunlarca yazı
yazılmış olduğu görülüyor. 

Fakat Londra'lı Deyli Ekspres 
işi daha başka türlü tutmaş. Al
man devlet reisi Hitler'in me~hur 
tir kitabı vardır. Bunun adı Mein 
Kampf. Bunu türkçeye ·K~vgam• " 
diye çevirmek kabil. Bu kitab çok 
eskiden yazılmış. Fakat soıırodan 
bazı yerleri çıkarılm(;tır. Deyli 
Ekspres gazetesi bu kitabın ev -
velce basılmış olanından, yani i
çinden daha hiçbir şey çıkarılma
mış liir nüshasından aldığını söy
lediği parçalarla yukarıki suale 
cevab vermektedir. 

Alman devlet reisi o kitabın 

742 inci sahifesinde şöyle diyor -
muş: 

:;;- ' 
I; 
I' 

•Biz milli sosyalistler Alman • 
ya'nın ezeldenberi takib ettiği 

kah cenub, katı da garba gitmek 
siyasetini durduracağız. Gözleri
rnizı şark toprağına çevireceğiz. 

Bugün Avrupa'da yeni toprak al
maktan bahsettiğimiz zaman her
şeyden evvel Rusya'yı ve onun et-

Almanlann Afrikadaki eski müstemlekeleri 
ra~ındakt devletleri düşünebiliriz.• ı kan manalı cümleler bunlardır. 

Işte •Kavgam• kitabından çı - Deyli Ekspres bunlardan neler çı-

l kal:;ileceğini de tahlil ederek di-

ST ALİN' İN BİR HAREKETİ yor ki: 
Bunun manası ~ yani Rusya ile 

L e n l• n ,,. n K a r l s l n l n Rusya'nın etrafındaki devletler -
den maksad - Romanya, LEhistan, 
Litvanya, Letonya, İstonya .ve 

'T" b 
0
., J s Finlandiya'dır. 

l a u tu nün a e 6 a at yo~~3 üncü sahifede de şöyle yaz-ı 

No .. bet Bek le dı· ·Eğer birisi kalkar da Avrupa-
da toprak almak isterse bunu e-
nine, boyuna Rusya'dan alacak -

L enin'in mezarı, Moskovada 
(Kızıl meydan) ın tam or
tasındadır. Yüz hınlerce ka

dın ve erkek, başları nçık olduğu 
halde meydanda dolaşıyorlardı. 

Yan sol<'aklar da dolu 4di. Yaya 
kaldırımlarında kımıldJnacak yer 

oktu. Akşam oldu Nadieyda 
Komtant nova Krupskaya'nın ce• 
naze meras ımi, derin bir sükı'.l. -
net ıç inde ba~ladı. 

Lenin'in eşi, geniş alınlı çok 
keskin bakışlı bir kadındı. Koca
sının iyi ve fena günlerini bera -
ber yaşamıştı. Lenin'le, Siberya 

sürgün edıldiği zamar. tanışmış, 

evlenmıştı. Sonra beraber Avru
paya kaçtı. Münih'de, Parisde ya
şadı . 1909 da. Orlean caddesinde 

• 

110 numaralı küçül< hır apartı - Geçenlerde vefat eden l\1adam Lenıu 
ma!'da oturuyorlardı Bu sırada ren, ev işlerini gören hep o idL 
Lerıin, (sosyal demokrat) adlı bir 1917 - 18 mücadeleslnden sonra 
gazf' te çıkarıyordu. Yemeği pişi- (Kremlin sarayı) na yerleşti. 

tır .• Geçen eylül ayında Hitler a
lenen söylemişti ki Südet arazisi 
kendisinin Avrupada istedıği en 
son toprak davasıdır . 

•Kavgam• eserine bakınca bu-. 
nun kıymeti anlaşılır. Çünkü Hit
ıer kitabının 740 ıncı sahifesinde 
şöyle diyor: 

•Devletlerin hududu insanlar 
tarafından tesis edilir, insanlar ta
rafından değiştirilir, Almanya'nın 

hududları arızalıdır ve ebedi su
rette devam eden siyasi mücade
leler içinde muvakkat olduğu gi

(Devamı 7 inci sayfada) 

Kocasının vefa tından sonra in
zivaye çekildi. Kütüphane:erin i
daresi ile meşgul olrr. ıya başladı. 

Stalin yoldaş, komiinizır.ın bu 
büyük şehiôiyetinin tabutu önün
de altı saat nöbet beklemek sure
tile Lenin'e karşı muhabbetini, 
bağlılığını göstermek istemiştir. 

-JMeraklı ·şeyleri 
HAYVANLARDA DOSTLUK 

HİSLERİ 

HÜ K . AV E 
G eçenlerde bir J&ştna basan bir 

arslan yavrusu ,sahibi tarafın ... 

dan (Vensan hayvanat) bahçesine ve
rllmlş. (Jıünden güne büyüyen. büyü ... 
dükçe dişleri, tırnakları sivrileşen bu 
vahşi, yLttıcı hayvan yavrusunun sahi
binin evinde bulund11rulması malı -
aurlu görülmüş. 

Azametli Oyuncaklar ! 
w -·---ı 

Fakat küçük arslan, tamam üç gün 
t'erllen yemekleri yememiş, hayva -
nat bahçesi baylarlarını, müdürünü 
hayret ve tel;işa diqürmüş. Kafesin 
bir köşesine çckUlyor, 'tniltemadien 
düşünüyor. homordanıyormuş. Niha
yet müdür, telefonla sahibine sormuş: 

- Bunu yalnn: mı büyüttünüz.?. 

- Hayır! Bir Danua köpeği Ue he· 
tabcr.,. 

- Rica ederim, köpefl bir kaç gün 
için bi:ıe gönderiniz ... 

- Hay hay!. 

Az sonra köpek gelmiş. Küçük ars
köpeği uzakt..ı.n görünce sevlnole ye .. 
riuden fırlamış, kafesin parmaklıkla

rına. tırmanmıya başlamış. Ve içeri 
konulunca boynuna sarılmış, kokla.ş

mışlar. Sonra altalta, üstüstc yuvarla .. 
narak oynamaf'a başlamışlar. Küçük 
arslan o zamana ka adrdokunmadığı 
et parçataruun en iyilerini ayırmış, 

köpeie vermiş, beraberce ve büyük 
bir iştiha ile yemişler. O zamandanberl 
arslanla köDek bir kafesde .•• 

HAYVANLARIN VERDİGİ 

DERSLER 

Hayvanlar, baza.n insanlara çok 
ibrete değer dersler verirler. Aşağıda .. 
ki vak'a buna güzel bir misaldir: 

Birkao sene evvel Parlsde, hayva ... 
nah ·vahşiyenln muhafaza olunduğu 
yerde bulunan yaşlı bir arslan hasta .. 
lanıyor, :ı.ayıfhyor, kuvvetten düşü • 
yor. Ne yiyor, oe de içiyor, verilen 
U:içlar faydasız kalıyor. SoB blr çare 
düşünüyorlar: 

- Vahşi hayvanlara, serbest bulun
dukları zamanki &-ibi bir gıda verilirse 

O 
gün, tevkif\. 
haneye eli 
kelepçeli bir 

idam getırdıler; 

bu adam birini öl
dürmüttü. , 
Kırk yaşında 

vardı. Iztırabla 

kırışan çehresin -
deki çöküklüğe, 

ölgünlüğe rağmen 

uzun boyu, geniş
omuzları ve dol
gun vücudile ca
zib bir erkekdi. 

TevkUhane ko -
ğusundaki diğer 

suçlular, hemen 
bu yenı gelen ar
kadaşr: etrafını' 
çevir<iiler. 

- Neden gel -
din? .. 

Diy" sordular. 
Fakat, başı önü

ne eğik kaşları ça
ık bu mağrum 

1 

adamın kil idlen -
miş gib; susan, a
çılmıyan ağzın -
dan tek kelime bi-
le ailamadılar. 

• . . 
Kati! suçundan 

tevkifhaneye ge -
tirilen adam Naz
mi idi. 
Öldürdüğü a • 

sdıhatlerin1 muhafaza ederler. dam, g''?nç ve gü-
Diyorlar. Canlı blr lavzta.n vermeyi zel bir kadının 

kararlaştırıyorlar. ııassas ve çok yufka. I kacası idi; bir ka
yürekll olan gardiyan kafesin kapısını dın... Açık sarı 

açıyor, ve tavşanın parçalandığını gör- kıvırcık saçları o-
memek için başını çevirerek zavallı l d"k" 
hayvanı içeriye atıyor, arkasına bak- muz arına O u -
mada.n çekilip gidiyor. \ l•n. rı:2i gözleri 

Ertesi gün. yaşlı arslanın suyunu hulyalı bir parıl-
değişlirmiye geldiği zan1an ne görse 
iyi?. Arslan yere oturmuş, ,tavşanı ön 
ayaklarının arasına almış. hpkı yav
rusunu seven bir kedi gibi diliyle tüy
lerini yalıyor. temizliyor ... 

O günden sonra arslanın sıJıhııU dü
zelml~, fştıhası açılmış ve iyileşmiş. 

Küçük arkadaşı Uc oynamağa başla -
mış ..• 

İNSAN DEGİL 

MEG ER FİL İMİŞ ... 

Geçenlerde Siyamın merkezi idaresi 
olan Bangkokdakl Pagot ıuabedlndeki 
beyaz fillerden birisi yaraıau.mışhr. 

Rahibler mukaddes filin hayalının 

tehlikede olduğunu görünce derhal 
Londra. operalorJcrlnden !\-!ister An
der'Seni telgrafla Bangkoka davet et
miştir. 

Doktor yanına iki hastabakıcı ve 
bir muavin alarak doğru Siyama gel
miştir. 

Operatör hastanın meşhur rahibler
den biri olduğunu ıtannetmlş. Fakat 
kendi<:oioe ameliyat edilecek kimsenin 
ftı olduiu söylenince evveli ameliyat
tan inııina etmiş ise de kendisine 
100.000 İngiliz lirası teda.vl ücreti va.
dedllince razı olmuştur. 

Fili evvelii. kaim halatlarla sımsıkı 
bağlamışlar ve sonra., ameliyat yap -
mış1ardır. 1\-lukaddes fil on beş gün· 
de iyi olmuştur. 

Fakat; doktor Anderson bundan son
da değil 100,000 Ura milyon bile verse
ler bu,nun gibi bir ameliyat daha yap
mıyacağını söylemiştir. 

tı ile yanan, neş .. 

) 

esinde en il3hi ba .. 
harlarırı zevki ta

. dılan, genç, şakrak ve fıkır, fıkır 
fıkırdak bir kadın .. 

Bu maceranın hi :ayesini, niha
yet bir gün, merak a soran arka
daşlarına anlattı: 

- Arkadaşlar. dedi. Soruyor 
sunuz. İşlenmiş bir suçun hika 
yesini size anlatsam da bir, an -
!atmasam da .. Zaten anlatacak ne 
var ki ... Bir adam öldürdüm. Böy

le bir şey. yapmağı h2yatımda hiç 
düşünmemiştim. Gece rüyama gir
se belki tüylerim ürpererek uya
nırdım. Fakat ne diyeceksin, in
sanız. İşte böyle birçok hadiseler, 
vakıalar, bizi, çelimsiz bir yaprak 
gibi, istediğimiz veya istemediği
miz cihetlere sürül<leyip götürü
yor. 

Ben küçüktenberi, iyi bir adam 
olmak, iyi şeyler yapmak kudre
tini kazanmak, hem kendime hem
de hemcinsime faydal: bir halde 
yaşamak ümid ve isteklerile ya -
şadım. Fakat dedim ya. sen iste -
diğin' kadar ciste .... Dima hiıkinı 
olan hadiseler, vakıalar ... Ha -
yat... 

Ta .. tahsil hayatımdan başlıyan 
hadiseler birbirini takôb etti; ba-

.• 

ı. 

·' 

I . ı 

bam oldu, annemıe Kızkarcteşımıı. 
geçimini temin etmek ·mecburi -
yetinde kaldım, mektEbi bırak -
tım, tahsilim yarıda kaldı. Memur 
oldum; karşılaştığım bazı vak'alar 
beni, bu hayata da uzun müddet 

bağlıyamadı. Birkaç kuru~ bir a
raya getirip, ticaret sahasına atıl
mağı düşündüm ve öyle yaptım; 
bir küçük dükkan açtım. Yavaş 

yavaş işimi ilerletiyor sermaye -
mi arttırıyordum. Fakat bir gün, 
bir yangın, dükkanımı da, bütün 
s:rmayemi de silip süprdü. 

Tekrar ufaktan işe başladım. 

Para kazandım. Zamanla tekrar 
sermaye sahibi oldum. Yine ufak 
bir dükkan açtım. Allah yardım 

etti. Çok kısa bir zamanda serma
yem tahminimin çok fevkinde o
larak arttı. 

Bu sıralarda karşırı:a bir adam 
çıktı. Bu adamın iyi bir piyasa ye

rinde bir manifatura mağazası 

vardı. Bir arkadaş vaı:ıtasile ken
sonra bana, ortaklık teklif etti. Ka
bul ·ettim. Kendi dükkanımı ka -
padım. Sermayemi onun sermaye -
sile birleştirerek işe başladım-

Kendisile iş birliği ettiğim bu a-

dam, öldürdüğüm adamdır. 
Çünkü, ort«klığunız yalnız 1J 

sahasında kalmadı, ayni zamanda 
bir de aşk ve gönül ortaklığı işe 
karıştı. 

Ben bekardım. Ort•iiımın güzel 
bir karısı vardı. Sık sık mağazaya 
gelirdi. Bu sarışın, güzel, çok gü· 
zel bir kadındı. 

Onu tanıdıktan sonra, arkada -
şımın, ortağımııı karısı olduğu için 
kendisine daima hürmet göster
mekte idim. Fakat, bu öyle bir ka• 
dındı ki.. şeytanı bile çileden' çı· 
karabilirdi. 
Ortağım dükkanda iken, fazla 

oturmaz, fakat bulunmadığı za -
manlarda gelirse, saatlerce oturur. 
benimle konnşur, şakalaşır ve ba
na hissedilir bir yakınlık ve alaka 
gösterirdi. 

Bu hal aylarca böyle devam e
dip gitti. 
Düşünün, nihayet, ben de bir 

insan, ben de bir erkektim. Böyll 
bir kadının karşısında daha fazla 
mukavemet edebilir miydim?. 

Bir gün, bu kadının alevli göz
leri önünde irademin g~vşeyip çök 
tüğünü, mukavemetimin hiçe in
diğini gördüm ve ma[:!üb oldum. 

Ondan sonra, sık sık fırsat bu· 
!arak, bu aşka düşkün kadınla, 

coşkun bir hayat yaşamağa baş • 
ladım. (Devamı 7 inci sayfada) 

1 Rady~or9ram1 1 
Ankara Radyosu 

BUGtlN 
18.35 Miizlk - Pi. (Oda müzltll. 
19 Konuşma (t.ayyarecl konuşuyor)• 
19.15 Türk müzJil (tasıl heyeti). 
ceıaı Tokses ve arkadaşlan. 
ZO Ajans. meteoroloji haberleri, d

raat borsası (fiat). 
20.15 Tıirk müziği. 
Calanlar: Kemal Niyazi Seyhun. 7ı~!b'" 

tü Bardakoil u, Eşref Kadrt, Ce ~ dc:t 
Çağla. 

Okuyanlar: Haliık Recai, Sallye To· 
kay. 
ı- Acem kürdi peşrevi. 
2- Nikotos ağa - Acem kürd, şaTkl 

Sevdi göynüm ey meJeksima seni. 
3- Melek-ıade erendl • Ferahnak 

şarkı - Titrer yüreğim oı güJiter. 
4- Ferahnak şarkı - Bir sebeble 

gücenmişsin. 

5- Kemal Niyazı Seyhun .. Kemcıa· 
ce ·taksimi. 

6- Hafız Yusuf .. Hüseyni şarkı " 
Saçın bükümleri. 

7- Hü~yni toaı: semaisi. 
S- Tanburi All Efendi • Nlhavrnd 

şarkı • Sevdim ylne. 
9- Refik Fersan .. Suzinak prkı " 

Canın kimi isterse. 
1 O- Re file Fersan .. Uşşak ,arkı • 

Kız bürün de şalına. 
21 Memleket saat ayarı. 
21 Konuşma. (haftalık spor sen-isi)• 
21,15 Esham, tahvllal, kambl.Yo • 

nakut borsası (fi.at), 
21,25 Neş'ell plaklar - R. 
21,30 Müzik (Riyaseti Crunhur flar• 

monJk orkestrası). 
Şef· Praetortus. 

22,40 Müzik (operetler - PJ). 
23 Müzik (Cazband - Pi). 
23,45 - 24 Son aJaruı haberleri .,. 

yarınki program.. 
YARIN 

13,35 Mllılk (operetler - Pi), 

irnıH. Ona orada raslamak uçuk piy ankosundan bü
yük ikramiyeyi kazanmak gibi birşeymiş. Binde bir 
geJırmiş. Ve binde bir müşteriye çıkarmış. Nedir, 
neyin nesidir, nerede oturur, ne yapar, kimlerle 
düşer, kimlerle kalkar? Hiç belli değil. Madam An
nayı sıkıştırdım, sıkıştırdım, imkanı yok buluna
maz; talih Uji. Gelirse görürsün .. diyor. Amma ne 
kadındı, Ferit l:;ilemezsin?. 

YOS A 
Amma, yılbaşı gecesi için söz. Bu akşamki gibi de
ğil, gece tam onda geleceğim, sabalılıyacağız. 

Ve etini uzattı: 

- Haydi esenle kal. 
Yağız adam kendine uzanan bu eli sıkar ve 

öperken: 

14 Memleket saat ayarı, ajans "' 
meteoroloji haberleri. 

14,10 Türk müziği (halk musikisi>• 
Sıvash .saz şalrlerJ lişık Veysel ve İb· 
rahim. Takdim eden: Sadi l:'aver Ata"' 
man. 

14,40 - 15,30 Müzik (uvertürler "' 
opera aryaları). 

Refet anlattıkça Nesrin Feridin gözleri önün
den gitmiyor, o da iri, kara gözlerile, bol kirpikle
rile, uzun boyu ile, bakışları ardından sürükliyen 
görünüşü, m . \ ;ikili ses ve sözleri ile, apak teni ile, 
şen, gülen, hep gülen yüzile ve güldüğü vakit de
lirten, söy !ediği zaman bağlıyan, baktığı anda bü· 
yüliyen durumu ile Feridin bakışlarında diriliyor, 
diriliyor, sanki: 

- Ben ondan az mı güzellin. Tıpkısı değil mi· 
• ? 

yım .. 
Diyor ve bu ses Feridin kulaklarına geliyor, 

gözlerinin rengini geceden, teninin ışığını gündüz
den, yüzünün pembe beyazlığını güneşten alan sev
gilisine bir kat daha bağlanıyordu. 

Ve böylece Refet a'.iil.ata; Ferit dinliye ve sev
gisinin yangınını damarlarında tutuştura tutuştura 
Gaiatasaraya kadar gelmişlerdi. Refet sordu: 

- Peki ne olacaksın sen bu kızla böyle?. 

No. 109 

Ferit soğukkanlı cevab verdi: 

-----Yazan: ETEM İZZET BENİCE ---ı•--11 
TOKATLIYANIN KAPISL."IDA 

- Hiçbir şey olacak değiliz. Evleneceğiz?. 
- Peki amma, ne vakit?. Yılı geçtL 

- Öyle, neredeyse ikinci yıla gireceğiz. 

- E, ne bekliyorsunuz?. 

Onu Ferit de bilmiyordu?. Niçin bekliyorlardı, 
neyi bekliyorlardı, hangi vakti bekliyorlardı? Nes
rinin sözleri kulağını yeniden doldurdu: 

- Bekliyen kaybetmez. Her yerde, herşeyde! 
Ve bu cümleyi olduğu gibi Refete tekrarladı: 

- Bekliyen kaybetmez. Her yerde, her şeyde .. 

Refet: 

- Peki öyle olsun .. 

DedL Fakat, yanaklarında inanmamışların " 
her vakitki aldatan gülücüğü dalgalandı ve: 

- Haydi, Türkuvazda birer kahve içelim. 
Diye, Feridt karşı kaldırıma geçirdi! 

Geceydi. 
Saat üç buçuk. 
Tufan ve. 
Yağız adam: 
- Ne olurdu sanki bir iki gün beraber kalsay

dık. 

Diyor, ilave ediyordu: 
- Öbür gün Ankarn'ya gidiyOl!Jm. Oraya da 

beraber giderdik. Hiç sıkılmazdın. Ankara Palasta 
odam var. Buradan daha güzel otel. Ben seni iste
diğinden çok eğlendirirdim. 

Genç kadın mantosuna iyice sarılmıştı. Kar 
yağıyordu. Garsonun getirdiği taksi bekliyordu. 

- Haydi artık ayrılalım. Üşüdüm .. 
Dedi, sözüne ekledi: 
- Gidemem. Burada çok önemli işlerim var. 

Bak sabaha kadar bile seniale beraber kalamadım. 

- Kafir, benimle Avrupaya gelmedin. Ankara
ya da gitmiyorsun. Fakat, seni öyle bir kapana 
sokacağım ki, bak e!.mden ku•lı la bilecek mi -

. ? 
sın .. 

Diyordu. Taze kadın, kahve rengi gözbebeklı, 
kumral saçlı, beyaz _pembe tenli, kırmızı dudaklı, 
ufacık ağızlı kadın siyah kürk mantosunun içinde 
gelişe gelişe: 

- Ben kapana girmem, hiç kendini üzme .. 
Diye, güle güle bu cümleyi söyledi ve bir kuş 

hafifliğile arabaya atladı: 

- Liımbaru söndür şoför ... 

Şoför içeride.ki lambayı söndürürken, yağız a
dam, viski ,kokteyl, şampanyanın kızartıp ufalttığı 
gözlerle arabanın arkasından kendisi de kanatla
nıp uçacakmış gibi hırsla, iştiha ile bakıyordu. 

Genç kadınsa hiç ardına bakmadan, şoföre em
rediyordu: 

(Dev~ var) , 

1357 Hicri 
Sefer 

3 

1355 Rıım.i 
Mart 
il 1 
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Günet 5 57 
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11 32 
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9 23 
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Mukaddes Ayazma! 
Kırk Peygamber Ayazmasından Bir 
Yudum· Su içmek ve Bir Mum 

Yakmak· Her Derde Deva imiş 1.. 
1 Yazan: MEH~lED HİCRET 1 

- Nereye gidiyorsuıı baba? 
İhtiyar, bastonu ile önümüz • 

deki meydanlıkta b:rikmiş olan 
halkı işaret etti \'e bornk bir tüık
çe ile cevab verdi: ı 

- Şuraya. dedi. Mukaddes a -
yqzmaya ... 

Hayretle ona baktım: 
- Mukaddes ayazmaya mı?!. 

İhtiyar: 

- Evet, dedi ve izahat verdi: 
- Bu gördüğün insanlar hep a-

Halk ayazmaya girnıek için saatlerce böyle .nra bekliyordu. 

yazmayı ziyaret etme!< için bura
da toplanmışlar. Bız Rumlar bu
na cKırk peygamber ayazması. 

deriz. Her sene martta açılır. On· 

G 
eçen gün öğleden sonra, Be
şiktaştan bir arkadaşımdan 
dönüyordum. Dolmabahçe

ye geldiğim zaman, camlı köşkün 
karşısındaki sokağa halkın akın 

akın girdiğini gördüm. Merak et
tim. Meseleyi öğrenmek maksadile 

ben de sokağa saptım. gün sonra da kapanır. İstanbul -
Benden biraz ileride, ihtiyarlık-

daki kadın erkek, gen~ ihtiyar bü
tan kamburu çıkmış, elir •'ki bas- tün Rumlar muhakkak bu ayaz -
tona dayana dayana, müşkülatla 

.

1 

r.ıayı ziyaret eder ve suyundan 
yürüyen, gözlüklü bk zat gidi - içerler. 
yordu. Y ıınına yaklaştım ve sor-
dum: l (Devamı 7 inci ,sayfada) 

~~=========================-================,,.,======================== 

ntikam için Çocuklarını 
öldüren Baba 

Katil Babanın 
Muhafaza 

Sağ Kalan 
Altına 

F 
ran.>a'da, Otun'dan bıldırı - \ korkunç, tüyler ürpertici bir ci~a-
liyor' yet görülmemiştir denilse caız ... 
Şimdiye kadar bu .:Jerece Altı çocuğun dördü balta, ıkisi 

Böyle Kadııı!ar da 
Varmış! .. 

Yalnız Çoraba 90 İngiliz Lirası 
Sarf ediyormuş ! 

·--... ~ . . • . '.....--:..rx 
• 

• 

lb 
ondra'da büyük bir kum
panyanın direktörü olan 
Patriçya tuvaleti ve çama

şırı için tn çok para sarfeden 1n-
giliz kadınlarının birinci sırasın
da geliyormuş. Kadın 27 yaşında.. 

En ziyade siyah renkte ipek pi
jamaları sevmektedir. Pijamala
rının, sabahlıklarının, muhtelif 
renkte elbiselerinin. ayakkabıla -
tının sayısını kendisi de !;ilme -
llı@k:~uir. Ayda 1~ çifı çorab al· 

. 
tı 

l 
f 

' , 

maktadır. Misis Patriçya şunlan 

söylüyor: 

- Kendime lazım olan şeyleri 
alırım. Çok kadın vardır ki ca -

mekanda görüp beğendiği şeyleri 
hemen alır. Ben öyle değilim. Fa

kat en çok para çorapla ayakka
bılarıma gidiyor. 

Bu kadının senede yalnız orta 
bir hesabla çorab için sarfettiği 

p•r~ 90 İnı!iliz liras?dır. 

Dört Çocuğu 

Alındı 
rövolverle öldürmü.§ ... 

Öldüren de babaları .. İşsiz ve 

sarhoş bir serseri. Bu müth iş ci· 

nayeti, bir cinnet buhranı e>na -

sın da işlemiş ..• 

Katil baba, zavallı çocukları, 

karısından intikam almak ;ç:n öl

dürdüğünü söylemıştır. Hakika -

ten, karısı polise müracaalla ko· 

casını şikayet etmişti. 

Zavallı kadın, o sabah erken -
den kalkmış, çocuklarının sabah 

kahvaltılarını verdikten sonra bır 
iş aramıya gitmt~tı. Kocası, İz:dor 

Dövilöse evde yalnız kalmıştı . 

Sarhoş herif; gece ve gündüz i

çiyor, içtikçe aklını kaybedıyor, 
ne yaptığını bilmiyordu. Klrısına 

hakeret edıyor, dövüyor. Çocuk
farı hırpalıyordu. 

Saat 16 da çocukların büyüğü, 
12 yaşında LüsiyT!n mektebden 

gelince müthiş bir manzara kar
şısında kalmıştır. Odanm birinde 

küçük kardeşlerinden 8 yaşların
da Roland'la, 6 yaşında Bernar 

kanlar içinde ve cansız yatıyorlar

dı. 

Öteki odada 2 ve 5 yaşlarındakı 
Marsel il~ Jorj'un ccscdlerinı gör

dü. Dördünün de taşları balta ile 
kesilmişti. 

Küçük Lüsyen avazı çıktığı ka

dar bağırarak sokağa fırladı ve 

annesile karşılaştı. 

İkisi birden karakola koştular. 
Bu sırada katil baba evden çıka

rak kız mektebinin önüne gitmiş, 

mektebde bulunan kızlarmı, 11 

yaşmda Mari ile 7 yaşında Lüsi'yi 
ellerinden tutmuş, civardaki ~

mana götürmüştür. 

Katili arıyan jandarmalar az 

sonra ikı yavrucağın cesedini bul
muşlardır. Bunlar, rövolverle öl
dürülmüştü. 

Zabıta katil babayı aramış, şim

diye kadar ele geçirm!ye muvaf -
fak olamamıştır. Paris'e kaçtığı
na hükmolunmuştur. 

Katilin dört çocuğu daha var -

dır. Zabıta bunları muhafaza al
tına almıştır. 

ı_ş_A_,_K A_ı 

- Alt katta mı oturuyorsunuz? 

Demek komşuyuz. Bir emriniz mi 

var? Birşey mi istiyorsunuz?. 

\... 

- Peki, kalayım. Fakat baban 
görürse ne der?. 

- Oh! Bunun için merak et -

meyiniz... Annemle konuştuk .. 

Eğer görürse havagazl ,memuru 
diyeceğiz. 

- Çalışırken birşeyim yok ..• 

Fakat eve gidince başım dönü • 

yor. Dü~ccek gibi oluyorum. 

- San'atınız ne?. 

- Dam aktarıcL'1!. .• 

- Şemsiyeyi verdiğinize teşek

kür ederım. Fakat bu sapındaki 
şey ne?. 

- Birsey değil... Benim icadım. 
Yalnız ş-unu şimdide;,, haber ve
reyın. Üç gün zarfında şemsıyeyi 
iade etmezseniz patlar. 

Kara sevda 
İşte Eu·ıa 

Derler 
İki Sene Ge'çmiş Kızı 

Uıutmamış 

i ngilterenin zenginlerinden. 
Lord Giford genç bir asıl -
zadedir. İki sene evveı A· 

vustralyaya gittıği zaman Sid:ıey 

de bir avukatın kızile tanışıııış, 

kızı sevrııişti. Genç Lord $Or.ra 

İngiltereye dönmiış, fakat kızı u

nutamamıştır. Aradan iki sene geç 

miş, nihayet geçen gün Lond:a

dan telefonla Sidneyde kızı bJ!

muş, kendisini almak istedığin; 

kıza söylemiştir. Avukatın kızı ar

tık unutulmuş olduğuna hükmet

tiği için şimdi böyle bir telefonla 

teklif karşısında kalınca şaşır -

mıştır. 

Bu hadise genç Lordu t:~nıyan

ları da şaşırtmıştır. Fakat herkes 
ne derse desin Lord dostlarına ve

da ederek İsviçreye spor yapma

ğa gideceğini söylemiş ve Lond

radan hareket etmiştir. Fakat İs

viçreye gidecek yerde Avustral
ya seferi yapan bir tayyareye at

lamış ve Sidney şehrine giderek 

kızla nikahları aktedilmiştir. 

Merasim bittikten sonra gelin 
güvey yine tayyareye binmişler, 

İngiltereye gelmişlerdir. Yolda 
şiddetli fırtınaya rağmen her iki- J 
si de seyahatin mes'ud geçtiğini 
söylemişlerdir. 
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Diyarı·n.Ja ... 
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Cenevre müzakeresinde M arko
polo'nun bır resmi, yürüdüğü 

yol, Marko'nun gemileri ve Çıne 
doğru yiirüyii§ 

Markopolo'nun gr>
mi!eri Çin sulan.

na ifte böyle 
girmişlerdi 

Tarihin bu f'1eşhur Seyyahı Kubi:ay 
Hanın Hayatını Anlatıyor 

M arkopolo ... Neye karar ver
din? ... Ben ve amcan, vakit 
geçirmeden ipekler diyarı 

İmparatoru Kubilay hanın nez -
dine -gitmeğe mecburuz. Sen, ec· 
dadın _gibi rahat bir ömür sürmek 1 

için Venedik de mi hlmak isti -
yorsun? Yoksa, her tehlikeyi göze 
alarak bizimle beraber mi gel -

' mek? .. Düşün. !randan, Tataris -
tandan, Mogolistandarı geçeceğiz. 
Bin türlü meşakkatlere, tehlike
lere maruz kalacağız ... 

Delikanlı düşündü: 

- Baba, dedi. Annem öldü. Be
ni buraya bağlıyan bir şey kalma
dı. Bana bu yerlerin güzellikle -

rinden o kadar bahs \ niz kL .• 
Karar verdim. ben de beraber ge
leceğim... Nekadar tehlikelerle 
karşılacağamızı bi!Jyorum, fakat 
korkmuyorum. 

DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDA 

İşte bu suretle, 126~ senesi, Ve
nedik tüccarlarından Nikola ve 

iki Karılı 
Kocalar ... 

Bir Gazetedeki Yazıdan 
Çıkan Dava 

L 
ondra'da kadın berberi Ha
rold ismınde ve 26 yaşların
da biri Dey li Ekspres gaze-

tesinin son sahifesinde geçen mart
ta çıkan bir resimden dolayı da

va açmış ve kend;sinin tahkir e
dıldiğı ıddiasıle zarar, ziyan iste
miştir. Davanın mevzuu şudur: • 

Deylı Ekspres gazetesi •neden 
herkes iki karı alıyor?. serlevha
sile bir yazı yazmış ve iki de ka

dın resmi koymuştur. Bu resim
lerin altında da 30 yaşında Haro:d 

aynı zamanda iki kadınla evlen -
mış olduğu için hapsedildi. diye 
bir yazı vardır. 

Gazetenin avükatı diyor ki: 

model olan genç bir kadın gele
rek demıştir ki. 

- Benim saçlarımı Harold tan
zim ederdi. Gazetede bunu görün
ce kocam artık onun dükkanına 

yalnız olarak gitmeme rr.üsaade 
edeıniyeceğıni söyledı. Ondan son
ra ne vakit berter Harold'ün sa
lonuna gitsem kocam da beraber 
gel,rdi. 

Bundan sonra bakım muhake
menın başka bir güne kaldığını 

sö:" zmiş, jüri azasına dönerek şöy
le demiştir: 

- Zamanımızda bazı kimselerin 
iki karı almak merakı vardır. Bır 
kaç hafta evvel bır erkeğin mu -
hakemesinı görmüştüm. Bu ada
mın her ikı karısı vardı, hem de 
bu iki kadınla ayni evde yaşıyor
du!. 

Matteo Pola Uzakşarka do~ru yo 
la çıktılar. 

İki kardeş bu gibi zahmetli v 
tehlikeli yolculuklara alışkın ic 
!er 

Büyük Mogol hii.kümdan Kub 
!ay han, Polo bıraderleri dave 
etmişti. 

Venediklı tüccarlar, üç buçul 
sene süren bir yolculuktan sonr 
büyük dostları Kubilay hanın h 
zuruna çıkıp altın tahtın önünd· 
yere kapandılar, ve Mongol lisa 
Jile: 

- Selam sana ey padişahlar p 
dışahı adil hükümdar! .. 

Dediler. Kubilay har. cevab v< 
d.i: 

- Safa geldiniz, garblı dostlaı 
Fakat, yanınızdaki bu delikanl 
kim? .. 

Nikola Pola cevab verdi: 
- Mahdum köleniz Marko!. .. 
Kubi!ay han, iri siyah gözleriı 

delikanlıya dikti. Bir müddet di 
katle baktı. Çocuğun gözlerideı 

pek zeki ve pek cesur olduğum 

anlamıştı. Gülümsedi: 
- Safa geldin, yavrum 

Dedi. Tamam yirmi sene, Ven 
dil<liler, Pololardan bir haber a 
lamadılar. Yolda öldürüldüklerır 
Mogolistanda zindana atıldıklarıı 
hüküm verdiler. Varisleri, artı] 

gelmiyeceklerine kani oldular 
miraslarını taksim ettiler, saray 
!arına yerleştiler. 

BEKLENMİYEN BİR ZAMAND 

1295 senesi baharı. Güneş şarktar 
yükseliyor, pembe z iyalarını ik 
ada arasındaki boğazın suları ü 
zerine saçıyordu. 

Kapriarına vurulan şiddetli daı 
belerle uyanan Polo ai:esi varisler 
aşağı koştular, kapıyı açtılar. Vı 

üç yabancı karşısında kaldılar. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

- Kadın berberi olan davacı 

Harold'ün iddiası doğru değıldır. 
Çünkü geçen sene gazetede bahsı 

geçen Harold başkasıdır. Umu -
muıı menfaati namına bu gibı \'e
kayii yazmak gazetecinin vazife· 

sidır. Nitekım gazetede mevzuu 
l:;ahsolan Harold mahkılm olmuş
tur. 

Fakat kadın berberi olan da • 
vaoı Harold'ün avukatı da diyor 
ki: 

~tb~~DDölk 
!Kır©ıDü~~~ü 

- Biz bu yüzden müşterilerimizi 
kaybettik. Ayni zamanda ikt ka

dınla birden evlenmiş oldu/iu ga
zetede yazılınca Harold'ün dük
kanına gelenler azaldı. 

Davacı Harold de gittiğı yerler
de kendisine bu gazetenin göste

rildiğini ve herkesin öyle ?.annet
tiğini söylemiştir. 

jfakim- Fakat sizin, mahkum 
olmadığınızı da görm:.şlcrdir. O 

adam mahkum olmuş. Gazetenin. 
avükatı da berbere şöyle demiş
tir: 

- Ne istiyorsunuz? Mahkeme 
size para mı versin?. 

Berber - Uğradığım zararın 

tazmir. edilmesini istıyorum. 

Bundan sonra hıikim tetkikatta 
bulunarak gazetede o zaman ya
zılmış olan adamla bu davacı a

rasında münasebet olup olma -
dığını araştırmış, berberin müş -
terilerinden eelbedilen bazı şahid
leri dinlemiştir. Fotografçılara 

Opera 
Komik Ti
yatrosunun 
yıldızların -
dan baş 

dansöz 
Madmazel 

SON YA 
BE S Si 
(1939 

senesi 
Faris 

Kraliçesi) 
seçilmiştir. .. 
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Y o 1 s u z 1 u k 1 a r ı n Litvanya, Letonya' 
A r d ı A r k a s ı Endişedeler 

Gelmiyecek mi? (Birinci sayfadan devam) 
1 

FAYDALI 1 ı 
BiLGiLER Balolara Nasıl 1 

MODA 1 
HABERLERİ ,____ , __ _ 

B elediyenin son on yıllık iş- ı 
!eri tetkik edilirken her gün 
yeni bir yol:suzluk karşı -

sında kalınmakta, bir mesele a
raştırılırken onunla irtibatı olan 
diğer bir yolsuzluk ortaya çıka -
rılınaktadır. 

daiırıi encümenden Selamiye, es
ki muhasebe müdürü Kemale, ik
tısad müdürlüğü e.rk8.nından Ser
vete açıktan altı, yedi veya seki
zer yüz lira para verildiği, bun -
!ardan başka daha birçok kimse -
!erin kooperatife ödenmemiş he
sablan bulunduğu görülmüştür. 

Lehistan ıimalden de tamamile 
kuşatılmış olarak, Çekoslovakya
nın eski vaziyeti gibi, tamamile 
bir çember içine girmiş buluna
caktır. Bu sebebden Leh hükftme
ü Almanya'ya karşı daima hoş 
görünmek siyasetini tercih et -
mekte ve gazeteler o yolda neşri
yatta bulunmaktadır. 

Bir Dert: Elbise Giymeli? Bu Yılın 
Modası 

Ne Renktir ? Bu arada şimdiye kadar İktısad 
Müdürlüğünün ihbar edilen bazı 
meseleleri hakkında tetkikler ya
pan mülkiye miilettişleri gör -
dükleri lüzum üzerine bu mü -
düdüğün bütün muamelatına el
koymuşlardır. 

· Bu arada belediye kooperatifi, 
müstahdemin idaresi, festival iş

leri, İktısad müd,.ürlüğile kasablar 
şirketi arasındaki muamelat ve 
münasebat ve bu şirkete beledi
yenin iştirakile kurulan et şirketi 
meselesi, sebze halindeki yolsuz -
luklar gibi mühim noktalar var
dır. 

Söylendiğine göre, kooperatifin 
muamelatında geniş bir yolsuz -
luk görülmüştür. Bu arada eski 
belediye reis muavini Ekrem Se
vencan'a, sular idaresinden Naile, 

Bundan b~ka bazı kimselerin 
imzalan taklid edilerek para da 
çekilmiştir. 

Bunlardan başka, makbuz dip 
koçanlarının tahrif edildiği, ara -
dan da bazı yaprakların imha e
dilmiş olduğu da görülmüştür. 

Bu neticeler üzerine paraların 
bir kısmı İktısad Müdürü Asım 
Süreyya'dffiı istemniıtir. Kendi
lerine borç_ veril.;>nlerden bir kıs

mı bu paraları ödemişler, dığerleri 
noter senedile taksitle ödemek ü
zere borçlanmışlardır. 

üç ylı yapılan festivallerde de 
bir sürü yolsuz sarfiya !olduğu an
laşılmıştır. 

Et şirketinden de belediye 20 
bin lira zarar etmiştir. 

LETONYA'DA TEYAKKUZ 

Riga 24 - Nazırlar meclisi ak
dettiği mühim bir içtimada umu
ııll bir içtimada umumi vaziyeti 
bir daha gözden geçilmiş ve bü
yük bir teyakkuzla hareket edil
mesi neticesine varmıştır. Alman
ya'nın son hamlelerinden sonra 
Letonya'da da endişeler belirmeğe 
başlamıştır. 

MACAR KIT'ALAR! l 
SWV AKYA'DAN ÇEKİLİYOR . 

Bratislava 24 (A.A.) - Macar 
kıt'alarının diin saat 14 den itiba
ren Slovak arazisinde!' çekilmeğe 
başladıklan Slovak askeri ma -
kamları tarafından bildirilmekte
dir. 

Romanya ile Ticaret .Muahedesi 
imzası Gerginliği Azalttı 

Ayni membadan tasrih edildi -
ğine göre Macar kıt'alorı Slovak 
hududunu ilk defa olarak çarşam
ba gününü perşembe;·e bağlıyan 
gece zarfında geçmişler ve üç muh
telif istikamette ilerliycrek Sob -
race Kalna Zoztoka ve Fekisov -
ce'yi i>'!lal etmişlerdi.r. 

aleyhindeki planını Fransanın ka

bul ettiğini tahriren İngiliz hli - 1 
kfımetine bildirmiştir. Bu suretle ==============! 
muhtemel yeni tecaviizlere karşı TEŞEKKÜH 
yeni bir cephe ihdas edilmşi olu- Fatih Baş imamı Hafız Bcıkirin 

Sabahları 
Kahve altı 

Muhtelif Milletler 
Neler Yiyorlar ? 

S 
abahları en ziyade çay, kah
ve içilir, ekseriya da süt 
karıştırılır. En iyisi de bu-

dur. 

Çikolata da tavsiye olunur. 
kat iyi cinsten ve karışık olma · 
mak şartile ... Çikolatayı geceden 
hazırlamak daha iyidir. 

Bir tek kabın içerisine bir tab
let çikolata, iki kaşık su konulur, 
hafif ateşte ısıtılır. Yumuşayınca 

biraz süt ilave edilir, karıştırılır. 
Beş dakika sonra üzerine bir çey
rek litre sıcak süt dökülür. 

KAKAO: 

Şekersizini almak daha iyidir. 
Çabukça hazırlanır. Bir fincan içe
risine bir kaşık kakao konulur, Ü• 

zerine sıcak su dökülür, istenildi
ği kadar şeker ilave olunıır. 
ÇAY: 

İyi demlenmesine ve koyu ol - ] 
mamasına dikkat lazımdır. Koyu 
çay sinirleri tahrik eder. Çay içer
ken iki üç damla limon sıkmak 

veya biraz süt karıştırmak çok 
iyidir. 

Mavi, Yeşil ve Mor 
Renkler Beğeniliyor 

u senenin modası olan renk
l:ri tayin etmek biraz güÇ
tur. 

Zira, dünya kadın modasına hıi

lrim olan Paris terzilerinin her bi· 

ri. kendisine mahsus bir rengi tav• 
siye ediyor. 

En çok rağbet gören renk Ar -

duazdır ve kül rengi, mavi, yeşil 

mor renklerle karışıktır. Bu renk· 

de yünlü kumaşlar cidden güzel· 

dir. Killi toprak rengi de çok rağ· 

bet -görmektedir. 

Empı .. ıe roblar en çok pastel, 

pembe, firuze yeşili, salkım, li

monu, kum renkli kumaşlardan 

yapılmaktadır. 

Suvare robları için en çok be

yaz renkli, nadiren pembe veya 

gök rengi, mavi, siyah kumaşlar 

tercih olunmaktadır. Gül kuru>"• 

ağaç çileği ve havana renkler de 

modadır. 

Muare ve saten kumaşların renk .. 

leri firuze, yeşil, limon, hanımeli 

(1 inci ıahil--.!en devam) 

tinin meşru faaliyetlerine mbi 

olmak niyetinde bulunmadığının 

açıkça ilan edilmesini İngiltere

nin Bertin maslahatgüzarı Forbes, 
bir telgrırlla taleb etmiştir. 

yor demektir. cenazesine gelmek ve taziyetleri
mize telgraf ve mcktubla iştirak 
etmek suretile bizleri teselli eden 
eş dost ve akrabaya tcşekkürleri-

Sabah kahvaltılarında kızarm1ş çiçeğidir. 

ekmek, bisküvi, tereyağı ve reçel Yukarıdaki resim genç ve glizel bir kadının balo elbisesini gös· Tayyörlerle giyilen blüzlerin 
ROMANYA BAŞVEKİLİNİN 

MÜHİM BEYANATI 
yenilir. teriyor. ~alolarda giyilen elbiseler gittikçe dekolteleşiyor. Fakat, fazla renkleri en çok kanarya, s•yal1 2 - Lord Perth, bir telgraf gön

dererek diktatörlüklere karşı ide
olojik bir cephe kurmak tasavvu

ru mevcud olmadığı ilan edildiği 
takdirde İngiliz diplomasisi tara

fından sarfedile gayretlerin geniş 

mikyasta kolaylaşmış olacağını 

bildirmiştir. 

Romanya Başvekili Kalinesko mizin sayın gazetenizk iblağını 

Avrupa'da hadıselerin son derece rica ederiz. 

İngilizler; sabah çaylarında yu-1 dekolte, k.adın vücudl.anru .. n b•.".çim li olma .. sını zaruri·kı· .l.ıyor. Mütcnasib 
yeşim ve ağaç çilcğidir. 

murta, jambondan başka portakal ve ahenklı olmıyan hır vucudu soyup gostermek gulunç ve tuhaf ol- -"" 
reçeli ve tereyağı da yerler. Ame- maz mı? Kadınlar bunun içindir ki vücudferine itina ediyorlar. !============~ 

İNGİLİZ GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Londra 24 (Hususi) - Memel'in 
işgalinden 90nra, siyasi vaziyette 

zahiren bir sükCın başlamış gibi 
görünmektedir. Bununla beraber 

gerginlik henüz zail olmuş değil

dir. Gazeteler Hitler'in Memel'de 
söylediği nutku tefsir~ devam et

mektedirler. Gazetelerin müta -

lealarını bulasa etmek lazımsa, 

§Öyle bir fikir edinmek kabildir: 

cHitler, gerçi şimdiye kadar 

Almanya'nın ~tığı merhalelerin 

Merhum Fatih Baş imamı 
nazikleştiği şu günlerde, Bükreş- !============== 
te bulunan <Cumhuriyet. refiki -

mizin başmuharririne mühim be
yanatta bulunmuştur. 

Başvekil ezcümle şunları söy
lemiştir: 

- Bizim memlekette Türklerin 
her zaman sözlerinin eri olduğu -

na dair olarak ecdaddan müntekil 

bir kanaat vardır. Türkler bu me
ziyet ve faziletle mümtaz olduk -

!arını bize bugün dahı isbat et -

miş bulunuyorlar. Bu merdce ha
reketin büyük olan kıymetini da-
ima hatırımızda tut~cağımı.zdan 

emin olabilirsiniz. Çok, amma pek 
çok mütehassis olduk doğrusu ... 

Başvekil, Balkan antantının ik-

mali hususunda fikirlerini anla -

birlerden bahsederken, 

söylemiştir: 

- Zaruri tedbirlerdir. 

şunları 

Etrafı -
mızda şaşırtıcı sürprizler cereyan 
ederken, tabii hareketsiz kala -
mazdık. Ezcümle komşular da se
ferberlik yapıldı. Onun için biz 
de ihtiyat tedbirleri almağa mec
bur olduk. Halkımız bu tedbirleri 
tehalükle benimsedi. 

Bu tedbirler etrafımızdaki as
keri hareketlerin devamı müdde
tince devam ederek, onlar kalk
tığı zaman bizde de nihayet bula
caktır. Tedbirlerımizin tahrik e
dici hiçbir mahiyeti y<>ktur ve ta
rafımızdan bu noktaya bilhassa 
itina olunmuştur. 

rikalılar buna tuzlu balık ve mey
va dn il~ve ederler. 

Arablar; süt. mısır unundan ya
pılmış bir çörek, hurma ve incir 
yerler. 

İskoçyalılar; tarçın karışık çiko
latayı çok severler. 

İtalyanlar; bal, zeytin, hurma, 
şaraba batırılmış ekmeğe bayı -
lırlar. 

İsviçreliler, köpüklü çikolata, 
tereyağlı ekmek, bal ve reçel. 

• • 
Yumurta Akı Bir 

Çok İşlere 
Faydalıdır 

• • 
Yanıklara Karşı 
Tedbir Olarak 

Ne Var? 

• 

Kazaen bir yeriniz yandı mı a
teşten mümkün olduğu kadar u
zaklaşınız. Yanan yeri kat'iyyen 
su ile yıkamayınız. Soğuk su acı
yı gidermez, büsbütün arttırır. 

Yaranın üzerine band filan sarma
yınız. Eğer kabarcıklar varsa iğ

ne veya makasla açmayınız. Ya
ray ıbulaştırırsınız. Yalnız hava 
almamasına dikkat ediniz. Üze -
rine isterli.ze edilmiş zeytinyağı 

veya vazelin sürünüz. Sonra ince 
bir gaz ve bandla sarınız ... , 

• • 
Pas Lekesi 

Madenlerden 
Çıkar mı? 

Çelik makaslar, bıçaklar çok ça-· 
buk paslanır. 

Bunun önüne geçmek kolay -
dır. Bir bez parçasına iki üç dam-

la Parafin yağı damlatmalı, paslı 
yerini uğuşturarak silmeli. 

1 

Hemşire ve Habta Ba: ı ı 
Aranıyor 

Bir hemşire ve iki hasla ba
kıcı acele alınacaktır. Tafsi-
13.t için matbaamızc. müracaat. ---·--m\!l!':llll 

Yatak, yemek ve çalışma 

odalarile salon takımları vcl· 

basıl her nevi mobilyalar; 

BAKER (eski HAYDEN) ma· 

ğazalarmda teşhir edilmekte 

ve her yerden ucuz fiat ve 

müsaid şartlarla satılmaktadır· 

Çelikten mamul düğme, küpe, / 
bilezik ve boroş gibi şeyleri pas
tan muhafaza için bir kutuya koy-! 
malı, üzerme de nişasta dökmeli. 1 

Kullanılacağı zaman fırça ile u - !•••••-•••••••" 
ğuşturup temizlemeli. 

Memel'in işgali ile sona vardığını 
tırken, Bulgaristanın antanta it

lma etmişse de, buna kimse inan-

Rütenya'nın işgaline biz işti -
rak etmedik, hududıımuz civarın
da bazı Romen köyleri bulunma
sına rağmen, böyle bir işgali ken
di kesabımıza bir nevi tecavüz ha
reketi te~kil eder telakki ettik. 

S 
ayın okuyucularımızdan bir 

bayan soruyor: cYumurta ------- ---------------------

Halk ~p~:- :· 
Bu akşam 9 da 
Zozo Da!nı•> 

mamaktadır. Ancak Hitler'in bun- hali mümkünse, bunun yapılma
dan sonra Litvanya ve Letonya'ya sını ve bu hususta mümkün, olan 

doğru istikametini tevcih edeceği 
yahud Romanya petrollerini ele 

geçirmek için cenubdan bir teşeb

büste bulunacağı sorulmaktadır. 

Romanya ile Almanya arasında 1 
imzalanan ııon ticaret mukavele

sinin Hitler'in yeni bir hareketine
1 

hiçbir zaman mani te~kil etmiye

ceği kanaat ivardır. 

ROMANYAYA BİR 
OLURSA 

TECAVÜZ 

Lodrra 24 (H !JISUSi) - Roman
ya ya karşı bir tecavüz vukuunda 

İngiltere ile Fransanın Lfıkayd ka
lamıyacaklan hakkında &manya 

hükumetine verdikleri 
teeyyüd etmektedir. 

teminat 

Fransız Hariciye Nazırı dün 
Çcmberlayn'in her türlü taarruz 

herşeyin pekala yapılabileceğini 

söylemiştir. Mümkün olan şeyle
rin mütekabilen her iki taraf 1 
memleketlerindeki ekalliyetlerin 1 
hiçbir şikayete meydan vermiye-

1 

cek surette iyi muanıele görme

lerinde toplanabilece~ini anlat -
mıştır. Romanyadaki Bulgar ekal
liyeti iyi muamele görmektedir. 
Kendilerinin milli hayata karıştı
rulan Romanyada tek fırkaya gir

meleri için kapı açık tutulmuştur. 

Bu teşekkül içinde Bulgarlardan 

şefler bile vardır. Milli kültür yo
lunda daha yapılacak şeyler varsa 

yapılır, fakat arazi talebinden 

bahsetmemelidir. Romanyaya ,,0-1 
re bunun imkanı yoktur. 

Başvekil, orta Avrupa hiidlselerl 
üzerine Romanyanın aldığı ted-

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa 

fır. alayınız. 

muntazaman dişlerinizi 

. ..~ . . :; ... 

akından ne yapılır? ... > ı 

EVVELA PEYNiRLİ YUVARLAK 1 

İki yumurta akı içerisine 200 
gram rendelenmiş kaşar, daha iyi
si gravyar peyniri koyunuz, ka
rıştırınız. Hamur haline getiriniz. 
Sonra ceviz büyüklüğünde yuvar-

laklar yapınız (tıpkı patates köf
tesi gibi) sonra yağda güzelce kı
zartınız. Çok güzel bir yemek o -
!ur. 

YUMURTA TATLISI: l 
Üç yumurta akı için 200 gram 

Merkezi Avrupa işlerinin şim

diye kadar olup bitenle kalıp kal
mıyacağını bilmiyorum. Elbette 
sulhun bozulmaması, düzelerek 
istikrar bulması temenniye !ayık
tır. Meçhul karşısında tedbirli bu
lunmaktan başka ne yapabiliriz? 

Alman ekonomik ültimatomu 
hakkında tavzihatta bulunmuş -

Bir Milyoner öldü 
tuk. Nitekim müzakereler niha - M L · 
yet buuıdu ve zannederim, bu_ Çocukların a Bir ilyo n ingil iz ıras ı 
gün de imza edilecek. (Nitekim e- Servet Bıraktı 
d.ilmiştir). Bu anlaşmada bi.nne - /A merika gazetelerinde okun~ yük bir yeıse kapılan bu adam 
fıs Romanyanın menfaatlerı var- 'Ji duğuna göre Bostonda ılerı her işden vaııgeçmiş, bir tarafa 
dır. gelen zengin ailelerden bi- çekilerek kuruntu içinde yaşa -
HARB İHTİMALİ KARŞISINDA rine mesub Leland isminde biri rnı~lır. Hemen ömrünün büyük 

FRANSA talili olarak y~amış, yaşadıkça bir kısmı hastahanelerle sanator-
Paris 24 (A.A.) - Resmi gazete servet ve mevki sahibi olmuştur. yomlarda geçmiştir. 

mart 1938 tarihli asker alma ka - Fakat bu zengin adamı da dün -
nununun 64 üncü maddesi met - yada bedbeht eden sebebler ek-
nini değiştiren bir kanun neşret- sik değilmiş. Leland iyi olmıya-

mektedir. cak suretle hastalanarak bu su-
Yeni mer'iyete giren tadilata retle ölmekten korkuyordu. İki 

göre, askerlik hizmetinden ihraç çocuğu ve 1,000,000 İngiliz lirası 
edilmiş vcyahud daha askere ça- tutan cesim bir serveti de şardı. 

ğırılmamış her Fransız, bir harb Leland 71 yaşına gelmiş, gençli -
vukuunda, bütün haro müddetin- ğindenberi onu korkutan merak 
ce veyahud bu harbi•ı bir kısm1 ve endişe ile ölmüşttir. 

Kızlara 
Sert 

Davranmayınız 

lL 
ondrada kadınlar hapisha -
nesini idare eden 65 yaşla
rındaki Mis Lilyan Berker 

kadın polislere bir konferans ve -için, arzu ettiği takdirde, istediği Leland bir zaman Amerikada 
bir sınıfda hizmete talih olabilir. nüfuz sahibi olacak surette poli-

• h b rirken demiştır ki: On yedi yaşını bitirmiş olan her likaya da karışmış, Umumı ar -
yabancıya, bir harb vukuunda, den evvel Amerikada Cumhur 
Fransız ordusunun herhangi bir Reisi olan Teodor Ruzvelt ile dost 
sınıfında hizmet etmek müsaa - olmuştur. Fakat hastalanarak iyi 
desi verilebilir. olamıyacağını düşüne düşüne bü-

- Bazı hakimlerin genç müc -
rim ve mahkum kızlara karşı pek 
ziyade nezaket gösteriyorlar. Hal

buki böyle hakımler karşılarına 

şeker, 160 gram Un, yumurta akı
nı döğerek beyazlatınız. Sonra ya
vaş yavaş şekeri, sonra da unu 
ilave ediniz. Bir kaşık su koyunuz. 

Ufak ufak parçalara ayırınız, bir 
tepsiye sıralayınız. Hafif fırında 

Türkiye Kızılay Cemiyeti kaza 
şubeisnden: 

Kazamızın 1939 senesi umumi 
meclisi 25/3/1939 tarıbine rastlı

yan cumartesi günü saa1 14,30 da 
4 cü Vakıf hanında kain İstanbul 

Ticaret odası salonunda toplana
caktır. 

• İstanbul avcılar kurumun -
dan: 

Kurumumuzun senelık alelade 

iştira kile 

AŞK BORSASI 

Operet 3 perde. Namdar yazıcı 

Mehmud Yesari, Macar Balet. 
~~~~~~~~-__...-: 

toplantısı 26/3/939 pazar günü saat ~ .r~. 

10 da Alemdar caddesindeki Alay K B • ~ 
köşkünde yapılacağından sayın REM ~LSAM 1 

_u_·y_e_ı_er_i_n_g_eı_m_e_ı_e_ri_r_ic_a_oı_u_n_u_r_. -ı Bütün ~.Aya:~:d~ edi' • 

genç bir erkek mücrim geline~ o
miş sıhhi güzellik kremleri.d•.1,: 

na fena muamele ediyorlar. 1 Gece için yağlı, gündüz ıÇ ; 
65 yaşındaki hapishane müdürü yağsız halis acıbadem çeşitler· 

kadın hiç kocaya varmamış, ihti- hususi vazo ve tüplerde satı • 

yar bir kızdJr. Nedense genç kız- , lır. 
İNGİLİZ KANZUK 

.lardan mücrim olanlara karşı ha- : ECZANESİ 

kimlerin ~iddetli davranmasını is· 
1 İSTANBUL _ BEYOÔL·l' 

ti yor. llıı•ııİIİmmİllliİıııııİİİİİıİİi .... .,. 
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Osmanlı İmparatorluğunda ilk 
Turk Casus Kadını 

• 
ilk Osmanlı Entellicens Servisinde Meleğin 

Mühim Bir Rolü Oldu . 
Genç kadın kendi teşebbüsü ile 

o zamana kadar mevcud olmıyan 
bir mesle~ temelini kuruyor, Os
manlı imparatorluğunda ilk defa 
casusluk mesleğine ın tisab etm~k 
hevesile harekette bulunan ilk 
Türk kadını teşkil edıyordu: 

O zamanlar bir doktor elile ka
rargiihı umumi istihbarat şube -
s1ne mülhak sivil casus teşkilatı 

şeklinde tedvir edilen bu oervisde 
Meleğ'in mühim bir rolü vardı. 

Genç kadın hakikaten bir sefa
ret katibinin kızı ve bir şehid yiız
başının dul karısıydı. Ve .. ilk Os
manlı Entellicens Servisinde vazi
fe almakla maceraperest ruhunu 
tatmin, bir taraftan da bu mesle
ğin bol ve kandırıcı servetinden 
istifade ediyordu. 
Meleğ'in o gece Ayaqıaşa'da bu

lunması Davust'u tetkik veya İtti
bad ve Terakki ricalinin himaye 
ettiği güzel delikanlı hakkındaki 
şüphelerden ileri gelmiyordu. 
Karargahı umumi istihbarat şu

besine bir hafta evvel bir ihbar 
yapılmış, bunda, o zaman İstan
bulda bulunan bitaraf hükumet 
sefaretlerinden birinde papaslık 

eden bir Yunanlı'nın yerli Rum -
!arı isyana teşvik etmek için se
faret vasıtaslle getirttiği silahlan 
dağıttığını, bu adamın Ayaspaşa 

semtinde oturduğu, geceleri ya
nına gelip gidenlerdPn evinin ko

layca tesbiti mümkün bulunduğu 
ilave edilmişti. 

Doktor Metecer, bu tetkike zeki 
ve konpetan bulduğu Meleği me
mur etmiş, genç kadın da sevine 
sevine vazifesine koşmuştu. 

İlk iki gün yaptığı tetkikat, A

yaspaşada, mezar !ık civarında kı

lık değiştire değıştıre devam et -
tiği gozelleme müsbet b ir netice 
~ermemiş, zaten o civarda Cihan
'{ire bakan sırtlar ÜzHinde mev
cud hır iki ahşab e\'dc ihtiyar e
dilen sefaret papazının ikametine 
delllet edecek bir ize tesadüf et
mem ı§ti. 

Son g<!C~ geç vakte kadar orada 
kalan Melek, gece yarısından son
ra mezarlık duvarı dibinde otu

rurken uzaktan gelen Davusta te
sadüf et;:- i ş, bu adamın mevzuu 
bahis isyan müşPVViki papazla a
lakasını tahmin ederek ona karşı 
yorgun ve zavallı bir kadın tavrı
nı takınmış, sonı a i;: bildiğimiz 

şekle dökülmüştü. 

Osmanlı umumi kararg:'ıhının 

noksan istihbarat servisi Meleğin 
beceriksiz ellerine vaııfe verirken 
bunun kadın olduğum;, görgüsüz, 
grnç ve az bilgili bulunduğu ci 

No.88 

-D 
Nctict"yc Doğru •. 

c·- Eule1!emezsiniz; 

ı;iiııkü kardeşsiniz!• 

Şek.b Sınanın ölünıünden bir 
hafta sonra .. Mernl S~;medin e -
vine geldi. 

Sermed bu z_iyareti bekliyordu. 
Aynı ~eyı de Meral Sermeddcn .. 

Meralin kararı dah, sür'atli ve
rilmiştı. Sermed tereddüd içeri -

sinde bocaladığından, kendisine 
bırakılan mektub muhteviyatına 
göre, nasıl hareket edeceğine daha 
karaı \"ermemış günlerin biraz 

hetle her kadın gibi mantık ve l 
şuurdan ziyade bis!crile hareket 
edeceğini hesaba kalmayışı maale
sef bu işte istifade yerine zarar 
tevlid etmiş, Melek isyancı papazı 
ararken en müthiş İngiliz casusu
nun eline düşmüş, genç, bariku -
Jade güzel, eşsiz zeki olan Davus
tun elemanları arasına farkında 

olmadan katılmıştı. 
Ve .. Bu işde muhal:kak olan bir 

taraf da Meleğin Davust tarafın
dan kendi emellerinin aksine kul
lanılışı oluyordu. 

İkisi de yorgun bulunan İngiliz 
casusu ile Türk istihbarat memu
resi derin uykuyla sabahı buldu
lar. Saat 12 ye doğru Davust göz
lerini açtı. 

Bileğindeki saate baktı, söylen
di: 

- 12 ye 20 var ... Lüzumu ka -
dar, batta fazla bile uyumuşum! 

Sonra kalktı, karyolanın ıçin

de oturdu, gerindi, başucunda du
ran bir zil bitonına bastı. İki daki
ka geçmeden kapı vuruldu. De -
likanlı seslendi: 

-Gel! 
İçeriye genç casusun Rum 

hizmetçisi kıvırcık saçlı Hıristo 

girdi. Delikanlının l<aryolasına bir 
kaç adım yaklaştı, durdu. Bir re
veransla efendisine sordu: 

- Sabahlar hayrolsun kapiten 
emriniz! 

(Dt'v:ımı var} 

MARCO POLO 
(5 inci sayfadan devam) 

Bunlar çok garib giyinmişlerdi. 
Ayaklarında kırmızı deri çizme-

ler, başlarında samur kürkten ya
pılmış kalpaklar vardı. Çehrele
rinin rengi ayva sarısı gibi idi. 

İtalyanca kelimelere bir takım an
laşılmaz kelimeler karıştırarak 

meramlarını anlatmıya çalışıyor

lardı. Venedikliler biı şcy anlamı
yorlar, hayretle yüzlerine bakıyor
larrdı. Yalnız bir kel'me dikkat 
nazarlarını çekiyordu: • 

- Polo! ... Biz Polo! ... 
Polo mu? ... Buna imkan var 

mıydı? Bu limon sarısı renkli a -
damların Venedikli Polo'lar ol -
madığı muhakkaktı. 

Az sonra. arkadan birçok bey
girlerin geldiği görüldli. Sarı renk
li adamlar yükleri ind irdiler, san
dıkları açtılar. Gümüş ve altın la
meli ipek kumaş topları, mavi 
porselenler, fildişi heykeller, ye
şim, fild işi ve sedef b'blolar, tür
lü türlü baharlar, kokular: Biber,! 
tarçın, zencefil, misket. günlük, j 
amber, misk ve buna henzer daha 
birçok kıymetli ve naciir şey !er.. J 

Bu servet kar~ısında gelenlerin 
Polo'lar olduğuna kanaat getirdi
ler. 

Polo'lar; yirmi serıe Kubilay 
hanın sarayında kaldıklarını, çok 
hürmet ve ikram gördüklerini an· 
!attılar. 

MARKO, BİZE BİR YALAN 
DAHA SÖYLER MİSİN? .. 

Marko atılatıyordu: 
- Büyük Mogol İmparatorluğu 

o kadar büyüktür kü bir baştan 
bir başa beygirle ancak üç senede 

gidılebilir. Pa)'ltahtmr:la on iki 
mahalle, hrr mahallede on iki bin 
ev vardır. Evlerin her birinde 

10-40 kişi yaşar. Şehrin ortasında 

geçen nehrin üzerine 12 bin taş 
köprü atılmıştır. 

- Ey sonra Marko? .. 

- Sonrası ... Kışın, mermer ve 
altından yapılmış bir sarayda, ya
zın da bambu ağacı ve ipekle ö -

rülınüş bir kôşkte oturan büyük 
hüküındarla tanııtım. 

Hükümdarın 5,000 fili, 10,000 
kısrağı var. 

Biz Çagtay diyarında neler gör
dük, neler öğrendik... Yıldızlara 

bakmadan çelik bir iğne ile (pusla 

olacak) yollarını buluyorlar, ki
tabları el ile yazmıyorlar. Madeni 

harflerle basıyorlar.. Mektublar, 
İmparatorluğun bir köşesinden ö

bür köşesine kısa bi: zamanda 
götürülüp getiriliyor. Yüz binden 

fazla p~sta tatarı var. Bazı hava -
!ide, 1'ınmak için ocaklarda odun 

değil, yerden çıkardıkları sityah 
taşları (maden kömürü) yakıyor
lar. 

- Taşları mı yakıyorlar! Olacak 

şey değil bu, Marko ... Yalan söy

lüyorsun, alay ediyorsun bizimle!. 

- Bilakis, hakikati söylüyo -
rum ... 

* 
Markopolo, servet ve ihtişam 

içindo yaşıyordu. Verıediklilerle 

Ceneveliler arasında harb çıktı, 

esir oldu. Hapis edildi. Bu sırada 

hatıralarını yazdı. Altı sene sonra 
Venediğe geldi, az sonra has -

talandı, öldü. 

ı dedikodu dünyanın bir ucuna kaç
salar yine peşi sıra gelecekti. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

daha geçmesini, asabımn biraz da
ha yatışmasını bekliyor. salim bir 
kafa ile en doğru net'ceye var -
mak için mütemadiyen düşünü -
yor, dü~ünüyordu. 

Bu yüzden Meralle hemen her 
gün konuştuğu halde, Şekib Si -
nanın bıraktığı mektubun muh -
teviyatına aid hiçbir şey konuş
mamıştı. Meral da bir şey söyle -
memişti. 

Henüz daha taze bir acı içindey
di. Llkin Sermedi tereddüde sev
keden bu sebeb değildi. O hala 
Şekib Sinanın mektubunda yazı
lanlardan hengisini tercih edece
ğini düşünüyordu. Meralle evlen
se türlü dedikodu yapılacaktı. Bu 

Herkes neler demiyecekti ki? .. 
Belki de Şekip Sinanın intiha

rını bu sebebe bağlıyacaklardı. 

Meral için kocası i:ılür ölmez 
genç hukuk müşavirine vardı, ken

için de, adamcağmn daha et-
1 r~ çürümeden karısııı1 aldı. ev
velden de aralarında bir şeyler 

olmalı! diyeceklerdi. 

Bu izdivacın tarihi nekadar ge
rilere atılsa bu sözler söylenecek, 
türlü dedikodular yapılacaktı. 

Meralle evlenmek! .. 

Bu fena olınıyacaktı. Lakin yü
zünün korkunç çirkinliği aklına 

geliyor, kendisini Merale yakış -
tıramıyordu. 

Belma ne olacaktı? .. 
J anet ne yapacaktı?. 

Hiç bir karar veremıyordu. 
Merale, Şekib Sinandan kalan 

para ile bir kenara çekilerek mün-
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Hitler'in istedikleri 
Tahakkuk Ediyor 

Mukaddes Ayazma 

(4 üncü sayfadan devam) 

bi diğer devletlerin de hududları 
böyledir.> 

Vaziyeti tetkik eden bazıların
ca düşünüldüğüne göre Lehıs tan, 

Romanya ve Yugoslavya kendi a
ralarında bir askeri birleşme vü
cude getireceklerdır. Rusya da 
buna zımni surette müzaheret gös

terecekt..r. Bu suretle Alınan3 ·a' -
nın şarka doğru hareketine karşı 
konacaktır. 

Dey li Ekspres gazetesi Hitler'in 
hududların daima değişcbilece -
ğine dair olan sözünü naklederek 
bunu da ilave ettıkten sonra •Kav
gam• da 754 üncü sahifeye gele -
rek şunu alıyor: 

•Alman milletinin siyasi vasi -
yetnamesi şudur: Avrupa kıL'a

sında iki kuvvetli devletin birden 
vücud bulmasına 
vermemek.• 

asla meydan 

Almanya'nın hududlarında i -
kinci bir askeri devletin vücude 
gelmesi için vukubula<:ak herhan
gi tir teşebbüse Almanya'ya bir 
taarruzdur. Böyle bir devletin vü
cud bulmasına mani olmak için 
her vasıtaya müracaat etmek ise 
yalnız hak değil, ayni zamanda 
vazifedir. İcab ederse silah kul-

!anarak buna mani olmalıdır. E
ğer bu devlet daha evvel vücude 
gelmiş ise onu yıkmak Jiiıım gelir. 
İşte Çekoslovakya'nın başına ge
len budur. 

Hitler'in şarki Avrupa'da iktı

sadi bir zafer ile iktifa edeceğine 
dair olan fikirler de •Kavgam• 

kitabının 158 inci sahifesinde ise 
sulhdan ayrılmıyarak iktısadi bir 
zafer elde edileeeği sözlerinin ma
nasız olduğunu söylemektedir, 
Hitler'in takib ettiği politikanın 

anahtarı ise kitabının 129 ve 463 
üncü sah:felerinde şöyle izah e -
dilmiş: Zamanı gelince düşmanı 
intihab edıniz. Onun komşularile 

dost olunuz. Ondan sonra tehli -
keyi göze almaktan çekinmeyi -

. 1 DlZ.». 

mesine karşı mani olan kanunlar
dan şikayet etm;ştir. 
Alınan notası tütün cenubi Af

rika'daki İngiliz'ler üzerinde fena 
bir tesir bırakmıştır. Gazeteler 
buna karşı şiddetli yazılar yaza
rak Almanya'nın cenubi Afrika
nın dahili işlerine neden karış -
tığını soruyorlar. 

Geçenlerde cenubu garbi Afrika 
sahıllerine 157 Alınan gelmiş, bun
lar oraya yerleşmek için muhac~ 
olarak geldikler. i söyleyince ce· 
nubi Afrika bükü.metinin memur· 
!arı kendilerinin karaya çıkması
na müsaade etmemişlerdir. Bunun 
üzerine Alman muhacirleri geri 
dönerek Şarki Afrika'da Porte -
kiz'lerin elinde bulunan sahih 
gitmişlerdir. Alman hükümeti ce· 
nubi Afrıka'daki İngiliz domin -
yonuna gönderdiği notada işte bu 
157 Alman'ın kabul edilmelerini 
istemektedir. 

Orta Avrupa'da gitgide nüfuz 
ve tesirini arttırmış olan Alınan
ya'nın şimdiden sonra ne iş yap· 
mak istiyeceği ve Ukrayna mese
lesini ortaya çıkaracağını ileri 
sürenler olduğu gibi, Ukraynanın 
en büyük parçasının Rusya'da ol
duğu için bu mesele bir kere or
taya çıkarsa Rusya'nın li'ıkayd ka
lamıyacağını söy liyenler de var

dır. Hulasa bugünlerde Avrup• 
gazeteleri sütunlarında böyle ye
ni tahminlere çok yer veriyorla~. 

Fakat Avrupa işleri varken bir 
de Avrupa haricinde meseleler 
taşgöstermektedir. Cenubi Afrika 
hükumetine Almanya'nın müra -
caati eski Alman müstemlekele -
rine yeniden muhacir göndermek 
maksadının Alman'larca nasıl ta· 
kip edildiğini göstermektedir. Bu 
mesele ise bütnü İngiliz impara
torluğunu alakadar edecektir. 

l_A_sk_e_r_li_k_İ-=ş_le_r_i _I 
Selimiye tümen askerlik daire

sinden: 

939 nisan celbınde 316 - 329 do- , 
ğumlularla 330 - 331 doğumlu pi-

(5 inci sayfadan 
- Peygamberlerle 

alakası ne? 

devam) 
ayazmanın 

- Babalarımızdan, ded~l•ri -
mizden işittiğimize göre, çok eski 
bir zamanda, bir kış günü kırk . 
peygamber, bu suda yıkanmışlar .. [ 

- Biraz evvel ayazmanın su -
yunu içtiğinizi söyledıniz, bunun 
ne faydası var?. 

İhtiyar: 
- Çoook! ... dedi. Ve anlatma

ğa başladı: 

- Bu su, o kadar faydalı. o ka
dar şifalıdır ki, ondan birkaç yu
dum içtikten sonra, vücudünüz -
deki bütün ağrılar, sızılar derhal 
kesilir. Artık! korkmayın, ne ba· 
şınız ağrıyacak, ne dışleriniz sız
layacak ve ne de mitler.izden muz
tarib olacaksınız. Bütün derdler
den, ağrlardan kurtulacak, sıhhat 
ve zindelik kazanacaksınız. Şen ve 
neş'eli olacaksınız! 

* 
Şimdi ayazmanın önündeyiz. A-

yazmanın etrafındaki tahminen 
on, on beş metre murabbalık sa
ha tahta korkuluklarla çevrilmiş. 
yüzlerce ziyaret~ korkulukların 1 
etrafını kuşatmışlar, içeriye gir
meğe çalışıyorlar .. Ayazmanın bµ
lunduğu yere gidebilmek için fü
çük ve dar bir kapıdan geçmek 
lazım. 

Kalabalığın arasından müşkü -
!atla geçerek, nihayet kapıdan gi
rebildim. Dikkat ettim, sol ta -

~ 

rafta, büyük bir masanın yanında 
yaşlı bir zat oturuyordu. Masa -
nın üzeri ince ve beyaT. mumlarla 
dolu idi. İçeriye girenler evvela 
bu ihtiyardan birer, ikışer mum 
satın alıyorlar, sonra ayazmaya 
giriyorlardı. 

Mumcuya sokuldum. 
ğa başladık: 

konuşma-

- Bu mumları niçin. alıyorlar~ 
- Buraya gelenlerin ekserisinin 

bir dileği vardır. Aldıkları mum
ları ... 

İhtiyar; parmağı ile biraz ileri
deki duvarın yanında, birkaç ka
zığın üzerine tesbit edilmiş uzun 
bir tahtayı gösterdi: 

- İşte şu gördüğünüz tahtanın 
üstüne dikiyorlar ve eğer bir se-

neye kadar dilekleri yerine geti
rilirse, gelecek sene, kırk peygam
bere kırk mum getireceklerini va
dediyorlar. 

Mumcudan ayrılarak, mum di
kilen yere doğru yürüdüm. Dik
kat ettim: Herkes biı veya iki 
mum dikiyordu. Tahtanın üzerine 
kırk mum sıralayana hiç tesadÜf 
etmedim. Bunun üzerine kendi 
kendime şöyle düşündü:n: 

- Bunlar ayazmayı ya ilk defa 
ziyaret ediyorlar, veyahud pey
gamberler tarafından dilekleri ye
rine getirilen kimse yok. 

Ziyaretçiler mumları yakarak. 
diktikten sonra, mukaddes ayaz
maya yaklaşıyorlardı. Bu sırada 
mum dik:len tahtanın yanında du· 
ran adam da, bütün mumları sôn
dürüyor, sonra onları toplıyarak, 
bir sepete dolduruyordu. 

Ayazmada üç delikanlı tene\,~ 

maşrabalarla halka mukaddes su· 
dan veriyordu. Herkes birer, iki
şer maşrapa içtikten sonra. köşe
deki papazın elinde tuttuğu haçı 
öpmek için ona yaklaşıyordu. 
Dışarıya çıkab'lmem için, iki 

tarafında yine tahta korkuluklar 
bulunan dar bir yoldan geçmem 
icab ediyordu. Yolun sağ tarafını 
beş altı kişi tutmuştu, her birini?. 
elinde bir kutu vardı. Ziyaretçi • 
!ere birer sarı çiçek takdim edi
yorlar ve sonra içine para alma
ları için, ellerindeki kutuları on
lara uzatıyorlardı. 

Ben de herkes gibi bir sarı çi
çek aldıktan ve kutulara para at
tıktan sonra nihayet dışarı çıktıni. 

* Bu seneye kadar diş ağnsı ne-
dir bilmiyordum. Bur.dan bir ay 
evvel bir gece, birdenbire azı diş
lerimden biri ağrıma~l başladı. 

O gece bu dişimin ağrısından sa
baha kadar hiç uyuyamadım. Düt 
gece, bu dişim gene beni birkaç 
saat acılarla kıvrandırdı. 

Bugün bu yazıyı yazarken, geçen 
gün mukaddes ayazmsya gider · 
ken kendisile sokakt3 konuştu -
ğum yaşlı adamı hatırladım ,.e 
kendi kendime söylendim: 

- İhtiyarın tavsıye etliği iıbı ha
yattan da içdim gene lnı diş ağn

sından kurtulamadım!.. Deyli Ekspres'in cenubi Afri 
ka'daki muhabirinden gönderilen 

bir telgrafa göre Alman'lar Af -
rika'nın o taraflarında de yerleş· 
mek için teşebbüslere girişmiş • 
)erdir. 

yadeler askerliklerini yapmak ü- ı============================:oc 
zere çağırılacaklardır. Şubelerde 

toplanma günü 30 mart 939 dur. 
Bedeli nakdi 29 mart 9:J9 akşamına 

Muhabirin tildiridiğıne görece
nubi Afrika dominyonu Londra -
ya geçen cuma günü bir telgraf 

göndererek, Almanya hüküme -
tinin bir müracaalini bildirmiş • 
tir. Buna göre Alman hükumeti 
Afrika'nın cenubu garbisindeki 
araziye gidecek olan Alman mu
hacirlerine kolaylık gösterilmesi

ni istemektedir. Afrika'nın ccnu -
bu garbisi Umumi harbden evvel 
Alman'ların müstemlekesi idi. 
Harbden sonra burası İngiliz'lere 
geçmiş ve cenubi Afrika'daki !1-

giliz dominyonu buranın Alman
lara iadesine kal'iyyen razı ol -
mıyacağını bildirmiştir. 

Cenubi Afrika hükumeti Baş
vekili General Hertzog parlamen
toda buna dair söz söyliyerek de
miştir ki: 

- Alman hükumeti cenubu 
garbi Afrika'da muhacirlerin gel-

kadar kabul edilecektir. 

• Yabancı Kadıköy askerlik şu-

besinden: 
• 1 Nisan 939 celbi için 316 (da
hil) 330 (dahil) piyade erleri sevk 
edilecektir. 

2 - Toplanma günü 30 mart 939 
perşembe saat 9 da. 

3 - Bedeli nakdi 29 mart 939 
akşamına kadar alınır. 

4 - Yabancı şubesinde kayıtlı 

olan bu erlerin toplanma gününde 
şubeye gelmeleri bildirilir. 

* Kadıköy askerlik şubesinden: 

1 - 316 doğumdan 330 (dahil) 
doğumuna kadar hiç askerlik et-
memiş olan sağlam piyade islam 
erleri 1 nisan 939 günü kıt'alarına 
sevkedileceklerdir. 

2 - Şu bede toplamna günü 30 
mart 939 dur. 

3 - Bedel vereceklerin bedel
leri 30 mart 939 akşamına kadar 
kabul edilecektir. 

zevi bır hayat yaşamak .. Cacib bir * 
F k t - Beyoğlu yerli askerlik şubesin-fikir.. a a agır .. 

den: Sermed kalabalık bir şehirde 
çalışamazdı. 1 - 316 - 333 (dahil) doğumlu-

Tenha yerlerde, hukukçuluğu e- !ardan henüz muvazzaflık hizme
vini geçindiremezdi. Meralin ge- tini yapmamış olan piyade, topçu, 
!irile • a~amak .. Bunu nefsine ye- istihkam, muhabere, nakliye ve 

mızıka sınıflarına mensub erat diremiyordu. 
derhal askere sevkedileceklerin -

Muallim olmak en giızel yoldu. 
den 29 mart 939 sabahı şubede ha

Lakın çocuklar bu ı,. Jrkunç su
zır bulunmaları. 

rat karşısında tiksinmez, masum 
2 - Bunlardan nakdi bedel ver

bir çocukluk tezahüri'·" alay et -
mek istiyenlerin bedelleri 28 mart 

mezler miydi? .. 
939 günü akşamına kadar kabul 

Yüzünü her zamanki gibi sarsa .. 
İ edileceği ilan olunur. 

Ha.vır, hayır.. nsan içine karış- lli=============::;-·I 
madan çalışmalıydı!.. 1 HALKEVLERINDE 1 

Herkesin acımasına, merhame-
tine tahammülü yoktu. Beyoğlu Halkesvinden: 

Tercümeler yapmaj'(ı düşündü. Cumartesi günü saat 16 da E -
Lisanı kuvvetli değildi. vimizin Tepebaşındaki merkez 
Çıldıracaktı.. binasında Ankara hukıık fakülte-

YENİ ESERLER 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezi tarafından çı'<arılmakta 
Ölan (Çocuk) adlı dereinin (130) 
sayısı çıkmıştır. Yurd yavrula -
rının sağlık, sosyal kültürel du -
rumlarının inkişafına hizmet e
den bu kıymetli dergiyi çocuklara, 
çocuklu ana ve babalara tavsiye 
ederiz . 

Dünkü ve Bu AÜDkÜ 
Çeko - Slovakya 

Türk lisanile ilk defa neşredilen 
bu eserin müellifi, Çeko-Slovakya
daki terakki ve inkipf hareketle
rile onun mukadderatından bah
setmektedir. Bu eserde: Çeko-Slo
vakya kaç yaşındadır? Bu '?e bu
na benzer birçok sorguların cevab
lannı bu kitabda buimak kabil
dir. 

Bu eserin müellifi Dimitrij J, 
Toseviç Yugoslavyalı bir gazete
cidir. Dilimizi iyi bilmektedir. 
Kendisi radyoda (Atatürk ve ide
ali) mevzulu konferanslarile mem
lekeyimizde tanınmıştu. 

1655-1656 da Türkiye ve 
İstanbul 1 

Ckçmiş asır !arda memleketimi
ze gelmiş olan ecnebi seyyahların 
Türkiye üzerine yazdıkları eser -
Jean de Theveno'nun Türkiye se· 
risi. adı altında dilimıze çevir -
meğe başlamış olan Reşad Ekrem 
Koçu bu serinin 4 cü kitabı olan 
Jean de Theceno'nun Türkiye se
yahatnamesini yukarıdaki isim 
altında neşretmiştir. 

Lakman Hekim 
Lokmı.n Hekimin (27) inci .. ,. ... 

çıktı. Çok kıymetli makaleler vardır. 

' Tepe başında 
~, Şehir Tiyatrosu 

ır !j/' DRAM KISMI 
"WD'llil· Buakşo.m 20.JO Ja 

KORKUNÇ GECE S perde 

Şekib Sinanın vefatile ( ...... ) de si profesörlerinden Mazhar Gök- İSTİKLAL CADDESİNDE 
işler her halde başka bir şirkete 
devredilecek, va•ifesi bitecekti. 

(Devamı var) 

nil tarafından ,tJeri deniz ticareti KOMEDİ KISMI ı 
hukuku·,un seyri • mevzuunda Bu akşam 20.30 da ı 
müh m bir konferan~ , nrilecektir. (BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P, 1 

Azametli 
Oyuncaklar 

(4 üncü sayfa:Jan deı•am) 

İşin fena tarafı, iş v~ aşk orta
ğım olan adam. kavgacı , kabada

yılık kafasında ve çok asabi mi
zaçlı idi. Eğer bir şey sezerse iki

mizi de birden öldürecl'ğini bili
yordum. Fakat kadını şiddetle se
viyorum, terkedemiyo/dum da .. 

Bir gün canımı müdafaa etmek 
mecburiyetinde kah.cağım ih -
tiınalini düşünerek bir tabanca 

edindim. Nitekim düşündüğüm 

gibi de oldu. Bu silah beni hem 
kurtardı, hem de mahvetti. 

- Nasıl oldu, anlatsana ... Ko· 
cası nasıl anladı işi? .. 

- Bu gibi şeyler ilel<.>bed gizli 
kapaklı kalır mı hiç! .. Bir gün bi r 

yerde ikimizi bir arada yakaladı; 
silahına davrandı. Can havlile ben 

daha el çabukluğu yr.parak onu 
yere serd'm. 

İnanın ki böyle olmasını iste -
mezdim, ne arkadaşır.ıın karısını 

sevmek, ne de onu öldürmek ... 
Fakat ne çare, Ne fayda ... İste -

mek veya istememekle iş bilmi -
yor ki. .. Bizler, hayatın elinde bi· 
rer oyuncağız... O, b;zi. istediği 

gibi oynatıyor, evirip çevıriyor. biz, 
tabi olmaktan başka bir şey yapa
mıyoruz. Hepimizin dağları devi

recekm~iz gibi gurur ve azame
timiz vardlr. Azametli olmak ... 
Bu bir görünüş ... Hakıkatte bir ta· 

kım oyuncaklarız, azametli oyun
caklar ... 

"""'"""'"""'"""'"""'"""'""""""~.,,,..~--~~ 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş mulıam.; 

ETE:'lt l:ı:ZET ne 'İC'E 
Son Te!,.raf Matbaası 
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HASAN DEPOSU KARAKöY ŞUBESi AÇILDI 
Hasan Deposu ile Alakadar Olanların Sirkeci Liman Hanın · Altındaki 

Mağazaya Müracaat Eylemeleri 

Kulağınıza Küpe Olsun 

EN MUol-t\$ 
\sTi~~t>TAN 
~oNRA · · · 

Kullanmakla Kabildir 
Bir hamlede nezle ve Gripi geçirir. Harareti sür'atle 
düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale a,,,<Yrıları ancak 
NEVROZİN almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

KAT' i T ES i R 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İstanbu l Gümrükleri Başm üdürlüğün dın : 
İhale günü 7/4/939 mezat kaime No. sı 5969 S markalı bili No. lı 

gayri safi sikleti 3598 kilo ağırlığında 631 lira 12 kuruş değerınde toz 

ve çubuk halinde l<ıiikürt MKN 3259 KS 22 K 950 G :Sl Ld. sun'i ipek 

mensucat MKN 3276 Ks 50 K 500 G 62 L 50 Kd ipliğ i boyalı pamuk 

mensucat MKN 4262 6 K 870 G 24 Ld madeni telli ipek başörtü MKN 

5926 E G markalı 287 No. lı kanuni sikleti 32 k.ilo ağırlığında 548 lira 

değerinde ipeği havi yün mensucat MKN 4365 23 K 500 G 25 Ld ka

sarlı pamuk mensucat MKN 4386 51 K 28 Ld 43 adet müstamel yelek 

ve ceket MKN 3195 Ks. 95 K 90 Ld kasarlı pamuk mensucat MKN 4360 1 

35 K 31 L 50 Kd kasarsız pamuk mensucat MKN 4356 Ks 44 K 500 G 42 1 

Ld ipliği boyalı pamuk mensucat MKN 3196 Ks 45 K 46 Ld ipliği bo- l 
yalı pamuk mensucat ihale günü 9/4/939 mezat K. No. sı 4271 K• 65 

K 700 G 46 Ld eski ceket ve yelek, manto maşlah MKN 4366 Ks ~4 1 

K 500 G 80 Ld pamuk basma MKN 3314 Ks 32 K 350 G 38 Ld ipliği bo- I 

yalı pamuk mensucat MKN 4309 Ks 25 K 900 G 32 L 87 Kd ipliği • 
boyalı pamuk mensucak MKN 4363 Ks 147 K 500 G 180 Ld ipliği bo

yalı pamuk m ensucat MKN 4357 Ks 65 K 58 L 50 Kd kasarsız pamuk 

mensucat MKN 3315 Ks 35 K 20 Ld kasarsız pamuk mensucat MKN 

3211 Ks 21 K 21 Ld kasarsız pamuk mensucat MKN 4367 Ks 57 K 500 

G 47 L 50 Kd 250 adet müstamel ceket yelek MKN 431 Ks 34 K 32 Ld 114 

adet müstamel yelek ve ceket MKN 3210 Gs 61 K 61 Ld ipliği boyalı 

pamuk alaca MKN 5872 JSC marka 21 No. Ks 1000 K 250 Ld ray üze

rinde yürümiyen ağaç eşya vagonu 1549 sayılı kanun mucibince ve baş· 

larında yazılı günlerde saat 13 de 2490 sayılı kanun hükümleri daire

sinde Sirkecide Reşadiye caddesindeki gümrük satış müdürlüğii sa

lonunda açık arttırma ile satılır. İsteklilerden maliye unvan tezke

resile malın değeri nisbetinde % yedi buçuk pey akçesi makbuzu aranır 

şartnameler her gün dairede görülebilir. Pey akçelerinin saat 12 ye 

kadar vezneye yatırılması ve bu saatten sonra at 'iyyen pey kabul 

edilmiyeoeği peşin para ile mal almak isiytenlerden bu belgeler aran

maz. Her gün müteferrik ulak eşya satışları vardır. Bunların listesi 

satış salonunun kapısında asılıdır. (1929) 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları 

ı....----------------------------·~----------------Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı jki grup 

malzeme her grup ayrı ayn ihale edilmek şartile 27 /3/1939 pazartesi 

giınü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binasındaki satınalıiıa 
komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 

gruba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki satınalma 

kom.syonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

l~ 5050 kutu (bir litrelik kutularda) haşerat öldürücü mayi mu
hammen bedeli 3282 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 246 lira 19 
kuru~tur. 

2- Boru anahtarı, muhtelif cins eğe, tesviyeci el mengenesi, zım
para taşı, muhtelif cins pafta takımı, tesviye levhası ve saireden mü
rekkeb müfn!datı şartnamesinde yazılı hırdevat malzemesi muham

men bedelı 1258 lira ve muvakkat teminatı 94 lira 35 kuruştur. <1558) 

'KOLINOS'la...-~~ 
~• Dişleriniz Pırlanta Gibi Parlar 

İstanbul ikinci icra dairesinden: , 
Sarafiın veledi Nikolaya iza:fe-

ten hazinenin ölü Rizeli Ali Rıza 
zimmetinde ipotek bedelinden a
lacağı olan masraf h:ırç 250 lira • -
nın temini için vefaen mefruğ ve 
tamamına yeminli üç ehli vukuf , 
tarafından 1420 lira kıymet takdir 
edilen kayden bir tard Süleyman 
beyin uhdesinde kalan arsa bir ta-

Dişleriniz çürümez, sağ .. am ka
: ır, çirKin, sarımtırak lekeleri 

Giren yere Grip nez-ı izale eJ er. Di ş le r İ1 çürümesine 
' ' se ben olan mikrop:arın tohum. 

le baş ve diş ağrı ları l ları?ı imha edere~ .dişleri be· 
yaz atır v~ guzellştırır. 

girmez. •-OLINOS'LA GOLOŞONOZÜN 
PARLAKLIÔINI' 0 , sEiı. TIKIZ 

• i 
raf çorbacı arsası ve bır taraf Ha- : 

1 
cı Mustafa efend; hanesi bir taraf 
yol ile mahdut Balat hamam! Mu
hiddin mahallesinde Kesmekaya J 

caddesinde eski 24 miikerrer 24 Sıhhatinizi ~everseniz ? 
kapı numaralı (numarataj 46-48) 1 

altında dükkanı müştemil hane j I Z MIR I N 

!::~;a öı~::ı:~:~::~·~~ :ç!:r:· ı AMŞ<A,:IBKAA ŞRIN AMlaArkRaJh 
ralı mahal zemini: Troprak ct>p - 1 

hesi yaprak demir kepenkli kö - ı Her yerden israrla isteyiniz 1 
mürcü dükkanı olup boştur. 48 S ı· ·k s · · d B · ·k 

1 e anı ergısın e ı y ı 
numara ı mahal hanedir. Demir Mük"C ı 
kapıdan girince merdivene bi· aıat 
rinei haneye çıkılır. Birinei kat- , _ 

t~ mer~~en başı ınfa . ~ze • Dr. Ekrem Behçet Tezel 
rınde yuk ve dolaplı ikı o· 
da bir hala zemini kırmızı çini Tıb Fakültesi Ku.lak. Boğaz, 1 
bir mutfak bir rr.iktar bahçe ve Burun Doçenti 

Soğuk algınlığından 
muztarib bir aileyi 

ihyakar tesirile 
iyileştirir. 

Macun tek. 
sif eoilmiş 
o m>kia l 
töp. i lı t i ya
cınızı uz un 
müddet le· 
mi e ier. 

HAMDIA 
TERZi 

Büyiik tüpü 4LI Küçük 
tüpü 22 buçuk Kr. 

MAN 
Berlin Enternasyonal Terzi Akademisinden 

Diplomalı 

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

l#mADEM i iKTiDAR 
;--;=::;:o=;r:;ıııım11111. VE BEL GEVSEKLilaiNE KARŞI 

bu kattan bahçeyP. b;!' kapı var Taksim Cwnlıuriyel caddesi 17 
dır. Elektrik tesısatı da mevcut· Muayene Pazardan nıaada günler 3-6 

Telefon: 42496 
tur. Umum mesahası 74 metro mu- -------------ı 
rabbaı olup 21 M2 bahçe olup 53 
metro murabbaı ma1'.allini bina 
i şgal etmektedir. Bu gayri men
kule aid şartname 17 /4/39 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi 
için icra divanhanesinde açık bu
lundurulacaktır. Birinlci arttır • 
ması 27 /4/39 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat 10 dan 12 ye ka· 
dar İstanbul ikinci icra dairesin· 
de icra olunacak ve verilen be -
del muhammen kıymetinin % 75 
şini bulduğu takdirde en çok art
tırana ihale edilecektir. O gün 
böyle bir beedl elde edılmezse art
tırma 15 gün temdit olunarak 12/ 
5/39 tarihine müsadif cuma günü 
ayni mahal ve saatte icr• kılına· 
cak ikinci arttırmasında 2280 nu
maralı kanun hükümleri göz ö -

Daima yanınızda bulunursa 1 
kendinizi gripe, soğuk algın
lığına, nezleye karşı sigorta 
etmiş olursunuz. Aldanma· 

· yınız. Rağbet gören her şe
yin taklidi ve benzeri var • 
dır. GRİPİN yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

nunde tutularak en çek arttırantn \ 
üstünde bırakılacaktır. İpotek sa-
hi,bi alacaklılarla diğer alakadarla
rın gayrimenkul üzerındeki hakla
rını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilan tarihinden i
tibaren 20 gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte daireye bildir
meleri aksi takdirde hakları tapu 
sicilerinde kayıtlı olmıyanların 1 

satış bedelinin paylaşmasından:••••••••••••
hariç bırakılacakları ve talih o • 
!anların muhammen kıymetinin 

% 75 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir banka teminat mektubu 
ibraz etmeleri ve fazla ma!Umat 
almak is ti yenlerin her zaman 937 / 
3989 numara ile dairemize mü • 
racaat edebilecekleri ilan olunur. 

37/3989 

Dr. Hafız · Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar barJç her 

rün 2,5 • 6. Salı. Cumartesi 12 • Z,5 

fıkaraya. Tel: 22398 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbanız tasarruf hesablarmda en az 50 lirası buluıuınlara ..., ... 

• defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli.na ıöre ikramiye dağıtılncakhr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) SGQ )) 2,000 D 

4 » 250 » l ,000 D 

40 )) 100 1) 4,000 • 
100 » 50 fJ 5,000 D 

120 » 40 I> 4,800 • 
160 )) 20 J) 3,200 " 

DİKKAT: Hesablarındaki paralar b& sen.,· içinde 500 liradan aşağı dü!jDliyenlere ikramiye ~ 
takdirde % 20. fazlasile verilecektir. 
Kur'alar seneıle 4 defa, 1 EyllU, 1 Birincikin un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• 
• 

H 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta lrutusu 12 ~5 H'lrmobln)Galata,l1Jta11bul 

) ~~~~~~~~~~ 
~hisarlar U. Müdürlüğünderı: 

I - 27 /2/939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz beyaı 
kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminatı 2906 lira 

25 kuruştur. 

III - Pazarlık 30/3/ 939 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 
de Kabataşda levazım şubesi müdürlüğündeki alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklile~in eksiltme için tayin edilen gün ve saatte mezkür 

komisyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

Türk ava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6ıncı Keşide 11 Nisan 939dadır 
Büyü~ l~ram iye 200.000 lira1ır. 

Bundan başka: 40.000, 25.000 
20.000 15.000 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000 ve 
50.000) Liralık iki adet 

Mükafat vardır .. 
Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü 
akşamına kadar biletlerini değiştirmiş 
Bulunmalıdır . -İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 

Komisyonundan: 
Okulumuzun elbise dikişine aid ilan bugünkü Münakasa gazete· 

·1565· 

Jandarma 
Satın alma 

Genel Komutanlığı 
Komisyonundan : 

Ankara 

ı- Bir metresine yirmi beş kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 

uygun yüz kırk bin metre çamaşırlık bez kapalı zarf usulile 30/3/939 

Perşembe günü saat onda satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi yüz yetmiş beş kuruş karşılığında komisyondan 

satın alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 2625 lirahl< 

ilk teminat' banka mektubu veya vezne makbuzu ile şartnamede yazıl• 
belgeleri muhtevi teklif mektublarıru eksiltme günü saat dokuzdan 

evvel komisyona vermiş olmaları. ·862· • 1618· _ 

lstanbul Umumi Meclis Azasına 
lstan bul Vali ve Belediye Reisliğinden: 

İstanbul Umumi MecllS! 3 CÜ intihab devresi birinci yılı nisan içti· 
maının il.kiaı1 3/4/939 ta~ihine ras!ıyan pazartesi günü saat 14 de alt· 
tedeceğ!nden MEcllsln ruzna•ıesi posta ile gönderilmiştir. O gün :Bele
diye da.!ttslndeki Umwn! !ti.edil ._ııunu te§ri.fleri r'.ca olunur. (lg71) 

I 


