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Yeni 
İstanbul 

Meb'usları 

Hatay Anavatana iltihak Arzusunda 

Rey verdiğimi~ ve 
Millet Vekili olarak 
tanıdığımız arkadaş

ların şahsiyetlerine 

bir göz gezdiriş .. 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

B ugüıı öğleye kadar İstanbul
da bütün İkinci müntehib
ler reylerini yeni J\leb'us 

nanızedleri lehinde kullanmış bu
lunuyorlar. Memleketin her ta -
rafından da bu akşama kadar se
çim bitmiş olacak. Tecdidi inti
hap kararı verilcliği vakit ve on
dan sonraki günler içinde Beşin
ci Meclis azası arasında daha ge
niş mikyasta bir eleme yapılaca
ğı sık sık söylenmişti. Şef İnönü
oün nanızed listesi ancak · yüz 
kadar saylavın kadro dışında hı· 
rakılmış olduğunu göz önüne 
koydu. Mell'leketteki nüfus artışı 
mebus s~mın da ~oğaltılınası
ru icap et~n'diğinden Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bu devrede 
yüz yirmi dört yeni şahsiyet gir
mekı.,dir. Y'armi sekiz vilayette 
İkinci müntehiplerle yapılan Is· 
tişare mahiyetindeki rey dene -

Sağda intihap sandığının boş olduğu İkinci miintehlpleer gösteriliyor, solda: Yahya Galip sandığa ilk 
:reyi atıyor. 

Yeni Meb'uslarımızı 
• 

/Jugün 
• • 

Yurdun Her Tarafında 
Alınan Neticeler Bu 
Akşam Dahiliye 

Vekaletine Bildiriliyor 
ll!csinin neticelerini ilan edilme- A ltmcı Devrei İntihabiyede 
dili için tabii bilmiyoruz. Fakat, İstanbul mebuslarını seçe-
bu denemelerin de namzedlerin cek Münk'hibi saniler bu 
seçilişinde müessir olduğunu Mil- sabah erkenden Üniversite konfe
li Şef beyannamesinde ifade etli- rans salonunu doldurmıya başla
yo:r. ınışlardı. Konferans salonunun 

Yüz yirmi dört şahsiyet arasın- dışındaki kapıda •İyi düşün, bu
da adını ve şahsiyetini Türk mil· günü iyi anlayın• yazılı bir levha 

letinin heyeti unıumiye halinde vardı. 

r- -
1 

f 

Sectik 
' -

tanıdığı simalar pek çok değildir. Başta vali, vali muavinleri, Be
Her nanızed için en baştaki değer lediye Reis muavinleri, Polis mü
hiç fiiphesiz Milli Şefin kendile- dürü ve diğer tanınmış idare a
rini tammış ve tercih eylemiş bu- damluıınız konferans salonunda 

lunınasıdır. BiZ. de, en başta ışa-' bulunuyorlardı. Evveıa İkinci Yeni btanbul mebuslarından y . •· b 1 b 1 d · enı .ı:sftln u me us arın an ga. 

Yeni 
Kabine 

Yeni Kabineyi Yine 
Refik Saydam Kuracak 

Muhtelif Dairelel deki 
Münhallere Yeni 
Kabine Kurulunca 
Tayinler Yapılacak 

A
nkara, 26 (Hususi ınuhabi· 

rimizden) - Yeni Meclisin 
toplanmasını müteakip ka· 

binenin istifa edeceğini bildirmiş· 

im. Yeni kabine yine Refik Say-
dam tarafından kurulacaktır. Ye

ni kabine işe başladıktan so·ora ve 
Mecliste bütçe miizakerelcri ya· 

pılmadan önce, muhtelif Vekillet
lerce yeni mebus seçilenlerden a

çık kalan yük'ek idari makanıata 
münasip kimseler tayin edilecek· 
tir. Bu arada beş vali tayin olu

nurken cliğer valiler arasında ba· 

21 değişiklikler olacak, Maliye ve 
Maarü müsteşarlarile Devlet de

miryolları ve Posta ve Telgraf U
mum müdürleri seçilecektir. 

UMUMİ MÜFETTİŞLİKLER 
HAKKINDA KARAR YOK 

Diğer taraftan Umumi Müfet· 
!işliklerin lağvedileceği hakkın -

daki haber hakkında Dabilire Ve
kaleti Müsteşatı Vehbi Denıirel 
demiştir ki: 

- Bu hususta hiçbir karar yok
tur teluib edebilirsiniz. 

1 Antalyadan mebus namzedi gös
terilen Hatay Devlet reisi Tnyfur 

Sökmen 

\iazi n.nteDcıen meDus namzedi 
gösterilen Hatay Başvekili Ah· 

. durrahınan Melek 

Hatay Meclisinin Türkiye'ye iltihak 
Kararı Vereceği Bildiriliyor 

Hatay Devlet Reisi İle Başvekili 
Türkiye Meb'usu Olarak 3 Nisan
da Ankara' da Yemin Edecekler 

İltihak Kararının 28 Mart 
Meclisinde Verilmesi 

Günü Hatay 
Bekleniyor 

B
u sabah verilen malumata 
göre, Hatay Millet Meclisi 
28 Mart günü fevkalade bir 

toplantı yaparak Türkiyeye i!tj,. 
baka karar verecektir. Bu husus-

ta henüz Ankarada resmi bir ma· 
lıiıııat olmayıp, ter&§şuh eden ma
lfunat Hatay kaynaklarından gel
miş bulunmaktadır. 

(Duamı 1 mcı ulıifede) 

t ett .. · · b ·· .1. müntehipler i9in hazırlanan ma- j emekli kurmay nlbnyı Şükrü re ıgımız u guven ve ı ıma· zeteci arkadaşımız Abidin Davet 
da sahip olarak kendilerini dahn i====(=U-=e=v=am=ı=&=m=c=·ı=s=a=b=il=e=d=e'=)=='======Al=i=Ö=g=c=l====================I 
yakından ve milletce Büyük Mil· 
Jet Meclisindeki faaliyetleri ile 
tanıyacağız. 

Son Telgraf, daha çok ve hattil. 
kunıluş şeklindeki ve neşriyat 
sistemindeki hususiyet ile istan
bul gazetesi olduğuna göre bil

hassa İstanbul mebu.larımız üze. 
rinde durmak yerinde olur. İstan· 
bul bu defa da on yedi mebus çı
karmaktadır. Bunların on iltisi es
ki, beşi yeni mebustur. Başta, 

Başvekil Refik Saydam olduğu 
halde eski on iki saylavımızın şah
siyetlerini ve değerlerini izah yer .. 
siz olur. Yeni mebuslarımız ise 
Ali Kfuııi Akyü~ Abidin Daver, 
Ahmed Şükrü Esmer, Galib Bah
tiyar, İbrahim Alaeddin Gövsa • 
dır. Ve ne yerinde bir tesadüftür 
ki, işleri ve meslekleri başka baş· 
ka olmasına rağmen bu beş nam
zed de bir noktada birleşiyorlar. 
Beşi de dün ve bugün filen gaze
tecilik ve muharrirlik etmiş ar
kadaşlarımızdır. Ali Kil.mJ Akyiiz . 

değerli bir terbiyeci ve Darülşe
faka müdürü olduğu gibi kıymet
li ve il.1iın bir muharririmizd.ir. 
Abidin ~ver ömrünün otuz yılı
nı gazete sütunlarında yıpratmış 
ve memlekette kendisini bilhassa · 
•]!asviri Efklir-dan başlıyarak fı.k
rlıarı ve askeri makaleleri ile ta
nıl\ış ve gazetecilik sah~sında 
da olgun bir yazı müdürü ve şefi 
olarak yer bulmuştur. 

Galib Bahtiyar O•manlı Mecli· 
si Mebusanların~~n başhyarak -
İkinci Biiyük Millet .Meclisine ka· 
dar uzun yıllar teşrii ma•uniyet 
ifadesi içinde kalmış ve Ahmed 
Cevdet merhuma yazı arkadaşlı· 
ğı etmiş, İstanbulun Parti teşki
latı bakımından da çok yakından 
tanıdığı Türkcii ve kültürlü bir 

(Dev•"'• 6 ıncı sahifede) 

• 

Macarlar Fazla 
Toprak istiyorlar 
Slovakyaya Yeniden Taarruza Geçtiler 
Slovaklar Şiddetle Mukavemet Ediyorlar 

İtalya kıtaatı Geçid resminde 

L ondra 26 - Orta Avrupa'da aya hazırlanınaktadırlar. Macar 
vaziyet yeniden karışık bir tayyareleri Slovak toprakları ü- · 
manzara arzetmektedir. Slo- zeri de uçmakta ve askeri binalara 

vakya arazisinden çekilmiş olan bombalar atmaktadırlar. Horny -
Macar kıt'aları tekrar Slovak top- Ozorov şehri bombardıman edil-
raklarına taarruza geçmişler ve 
çarpışmalar başlamıştır. Almanya 
Slovakya'yı himayesi altına aldı· 

ğı için Berlir hükümetine müra
caat ederek, müdahalesini iste -
miştir. Berlin hükümetinin nasıl 

bir hattı hareket ihtiyar edeceği 
henüz malfun değildir. 

Slovak hüldlmeti mütemadiyen 
gönüllü toplamaktaclıl'. Bütiin as
kerlik şubeleri gönü1lli kay de · 
dilmek istiyen gençlerle doludur. 
Askeri teamülü sür'atle müdafa· , 

1 

miştir. 

MACARLARA GÖRE 
Budapeşte 26 - Ga.<eleler. Ma

caflar1n Slovak aruzisıne taarruz 
etti"kleri haberinin doğru olma -
dığını, bilakis Slovak askerlerinin 
taarruzuna uğrıyan Macarların 

miidafaa mecburiyetinde kaldık· 

!arını yaznıatadırlar. 1 

Slovak tayyarekı · üç Macar 
şehrini bombardıman Ptmişlerdir. \ 
Hava muharebeleri d"vam etmek·ı 

(Devamı 6 ıncı salıifede) 

Franko 
Askerleri 

Madridde! 
Londra 26 - Madrid Müdafaa 

komitesinin Franko tarafıııda.n ve
rilen 8 saat mühletli ültimatomu 
kabul ettiği söylenmektedir. Bu 

takdirde Franko kuvvetleri bu
gün Madride gireceklerdir. Zaten 
cephelerde muharebe durmuştur. 
Madrid cephesinde CumhıırJyet

ciler Nasyonalist siperlerine gidip 
gelmektedirler. 

Faşizm 
Yirmi 

Yaşında 
··---.. 

Mu$olini Bugün Mühim 
Bir Nutuk Söyliyecek 

Roma 26 (Hususi) - İtalyada 

Faşb: '"llin kurtu:uşunuı~ yirminci 
yıldönümü mlinasebetıle bugün 

hüyük şenlikler yapılmaktadır. 

Bütün İtalyan şehirlerı donanmış· 
tır. Başvekil Mussolinı bugünü 
Venedik saraymııı balkonundan 

radyo ile de neşredilerek mühim 
bir nutuk söyliyccektir. Musso
linı bu nutkunda beynelmilel va

ziyl' •l<'n bahsedecektir. Bilhassa 
İtalyanm Fransa ile olan müna
sebetleri hakıkıııda söyliyeceği 

sözlere ehemmiyet veı ilmektedir. 
Tahminlere göre. fta!~·an başve -
kili bu nutkunda Fransızlara kar
şı gayet mutedil bir li~an kulla -
nacaktır. 

Facia mahallinde itfaiye kurtarma i~ile n ğraşıyor. 

1
Dünkü Facianın Bilançosu 

11 Yaralı ve 8 Ölü Var 
4 Yaşında Bir Çocuk Mucize Kabilinden Olarak 

Bu Faciadan Sağ Ve Salim Kurtuldu 
• • 

ltf aive Demirleri Kesti 
Ve Büyük Bir Gayret 
Sarfederek Enkaz 
Altındakileri Kurtardı 

D 
ün şehrımizde yeni bir facia 
olmuş, Yenişehirde Topuz
cu sokağında be§ katlı bir a

partıınan çökmüş sekiz kişi öl
müş, on bir kişi yaralanmıştır. 

Facia şu suretle ölmüştür: 
Topuzcu sokağının başında ve 

Atlas adında olan bu apartıman 
Gala\ada makarnacı Aleko'ya aid 
olup beş dairelidir. 
Yokuşun başında v·~ iki abşııb 

<Devamı 6 ıncı ıahil<'de) Topuzcu sokağında apartı man çöktiikteıı sonrıı&i hali 
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IHADiSELER KARŞISINDA~ 
-- - -----Son Telgraf-. --· 

KRALDAN FAZLA KRAL 
-~ 

TARAF'l'A.IU OI.l\IAK 

Y 
eni mebus namzedleri lis
tesi dün sabah :iWı edilin
ce, herlte:;in gönlünde ya

tan aslanlar, birer kedi yavrusu 
olmuştur. Ben en çok bwm Halı:
kı Tank Usu Zmerak ediyorum. 
Acaba, namzed listesınde, kendi 
lsmıni göremeyince, ne hal alınış
tır !. Bereket versin ki biraderi 
yine lisW!nin baJ köşesine otur
muştu. Alıah ba§ka keder verme
ıin .. 

Bu seneki Matl;uat balosu çok 
uğursuz oldu ve fena bir güne te
sadüf etti. 

Hakkı Tank Usu, diğer gaze
teleri, §U aon günlerde, kimbilir 

kimlere yarenlik etmek için, çok 
hırpalamıştL. Heie bir iki yazı

sında bizim mesleği batırdı batır
dı çıkardL Bu, hele bir Matbu
at cemiyeti reisine hiç y~-

dL Kraldan fazla kral taraftarı 
olınak neye yaradı?. Hiç ... 

İMTİHANDA MUVAFFAK 

OLAN ANLAŞILDI 

Yalnız Muhiddin Birgen yazı
larının mükafatını gördu. Gazete
lerin en son imtihanlarda muvaf

l ba gerginliğini biraz kaybettı 
Ortalıkta kısmi bir sükut var. 

Halbuki daha iki gün evvel Avru
pa memJeketlerindc kısmi sükı'.•t 

yerine kısmi ıreferberlikten bah

sedilıyordu. Siyaset meydanla -
rında, ilkl;.ahar mevsimi netameli 
.ıddedilir. İlkbahar, daima bir 

harp mevsmi olarak telakki edi
be. İnşallah bu ilk.baharı da, ya-

zı da harpsiz geçirlrız. Nasıl ol
sa, yarın öbür gün İstanhuJda siv

risineklerle, tahta kurulari!e harp 
başlıyacak, bı.zlere yine rahat var 
mı? 

_BORÇ ALIR DA, 

VERİR DE NE ÇIKAR~. 

Herkes gibi, Selami İzzet de 
Bclt!dıye KooperaUfınden borç 

para almış, sonra da ödemiş .. Fa
kat, bazı gazeteler, ar kaaaşımızı 

borcunu ödememiş gibi gösterdi

lı!r .. Tabii, bir yanlışlık olduğu 

anlaşıldı. TaVZ!lı edildi. Bı.zim 
budıgımiz Seliımi izzet borç alır ı 

ve fakat verır.. Yalnız, Be ediye 
Da.mi Encılmen azası olduktan 

sonra, selam alıp vermez oldu. 

SURİYE'DEKİ İSTİFALAR 

DEVA..)I EDİYOR 
fak olamadıklarından bahseden ya- -------
zısı çıkınca, hepimiz, kerumine 

hücum elmıştik .. Meğer onun bir 
bildiği varmış! 

Haki.katen, imtihanda herkes, o
nun dedıği gıbi muvaffakiyetsiz 
çıktı... Yalnız Muhiddin Blrgr n 

muvaffak oldu.. Talat Paşa sağ 
olsaydı da, ŞR'klrdi.nin muvaffa. 
.kiyetini görseydL 

İLKBAHAR HARB 

MEVSİMİ TELAKKİ EDiLİR 

Dünyanın sıyasi hadiseleri gali-

Şu günlerde .3uriyede de garip 
hadiseler oluyor. Zaten, dunyanın 

siyasi hacilekrı Lır g~rabet illeti
ne tutuldular k~ sormayın .. Kom
şumuz ve dostumuz Surıye hü

kümetı knbine:;i bır müddet evvel 
istıfa etmişti. Şımdi gelen haber
lere gore, Sunye Cümhurreısı <le 
istıfa edecekmiş .. Pekı amma, Su

rıyeyi kim idare cdeeek "!. Bu ıs

tıfalar da hep, sıhhi sebeplerden 
dolayı mı acaba!. 

Aff\lED RAUF 

fi<üçüK HAtiERLE!i.I 
* İstanbulda yeni bir muallim 

mektebin açılması Maarif Vekale
tince kararlaştırılmıştır. Mekteb 
Yıldızda Balmumcu ç!itliğine aid ı 

bir binada açılacaktır. * Beşiktaşta Vişnezade mahal
lesindeki yeni çocuk hahçesi biran 
evvel bitirilecektir. * Amerikan kadın tayyareci -
!erinden Jaklfu 10,058 metre yük
seklikte uçarak yüksek uçuş ka
dın r~korunu kırmıştır. 

* Belediye bu sene daha zıyade 
yol inşaatına ehe mm iyct verecek 1 

tir. Yeni bütçe encümenden kısım 
kısım çıkmaktadır. Belediyenin 
yaptıracağı inşaata aıd m•lzeme
yi muayene etmek üzere yeni bir 
laboratuar tesis edilecektir. 

* Garbi Trakya v~J.si K~rdas 
Türkiye hükumeti namına Edlr -
neyi ziyarete davet Pd lmıştir. 

* Adanada Veli Soyaldım'ın ra
kı fabrikası yanmıştır. --* Fransız fabrikalarında çalı

şan Fraru;a aleyhdarı İtalyanlar 
hudud haricine çıkarılmışlardır. * İsviçre Federal mC'Clisi ihti
yati bir tedbir olmak üzere hu
duddaki bütün lağımların doldu -
rulmasını ve bunların nezaret al-

. Çürük Hapisane 

tına alınmasına karar vermiştir. * Bah~ekapı yangın:ndan sonra 
bazı duvarlar tehlike arzcttiğin

den bu civardan geçilmesi ya.sak 
edilmiştir. Bu duşarlcr yıktırıla

caktır. 

* Büyükdere ve Sultan Mah
mud sularının toplanarak dağıtıl
dığı Taksim mahzenlerinde görü
len arızaların tamirine başlan -

• 
mıştır. 

Yerinde yeni adl.y. &arayının 

yapılacağı hapishane binası ken -
diliğinden çökmeğe başlamıştır. 

Matbaa kısmı çökır.ü~tür. Milli 
emlak müdürlüğü bn kısımları 

yıktırmağa karar vetmiştir. Bu 
suretle tehlikenin önüne geçil -
miş olacaktır. Fen memurları bi
nanın diğer kısımları'.llfl da çök
mek tehlikesi gösterclıfı·ni tesbit 
etmişlerdir. Buradakı mahkumlar 
diğer hap· hanelere ı::önderilmek
tedirler. Tekirdağı ~ . SC mahkum 
gönderilmiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
f_B_ir_i_s~_n_y_o_.ı _G_ü_z_e_li_

1 
1 aribi Roman: :\"o. 32 

Habibe: 

- Beni nereye götüreceksin? 

dedi. Haccacm elin eduşer.;ek iki

miz de mahvoluruz. 

Selim Hayyat cesur olduğu ka
d~r da kurnaz bir erkekti. Şamın 

bu meşhur koşucusu şimdi yan so
kaklardan saparak (Babüşşam) 

dan şehir dışına çıkmıştı. 

- Merak etme, Rahibe! diyor
du. Smi öyle emin bir yere götü

receğim ki.. Haccacın adamları 

değ•!, bütün dün)fanır şeytanları 

Yazan: CELAL CENGlZ 

bir araya gelse, bizim izimizi bu
lamazlar. 

* Bir saat kadar yıldırım sür'atile 
koştuktan sonra, cCelıeli Dürüz, 
yolunda bir köyün öniinde durdu
lar. 

Hayyat bir bahçenin içine daldı: 
- Burada benim ihtiyar bir bü

yük annem vardır. Bt'n: çok se -
ver. Umarım ki senden çok hoş
lanacaktır. 

Şimdilik burada saklanın, son
ra ne yapacağımızı düşünürüz. 

Hayyat attan yere atladı .. Ha-

San' af 
Okulu 

Mezunları 
Cemiyetin Varidah 

Arttırı 'ıyor 
Türkiye san'atlar mektebi me

zunları cemiyeti, Divanyolundaki 

merkez binasında mesaisine de
vam etmektedir. 

Birkaç ay evvel yapılan sene
lik kongrede, cemiyet idare he -

yeti raporu okunmuş tasdik edil
miş, yeni idare heyeti ve cemiyet 

reisi seçilın4tL Seçilen yeni ce
miyet reisi. cemiyetin kuvveden 
fiile çıkmasında büyük hizmeti 

scbkeden İstanbul sanayi mekte
bi muallimlerinden doktor Lok

man hekimd'r. İdare heyeti, ce -
miyetin yükseltilmesi, varidat 

membalarının artması için çalış- ı 
maktadırlar. Varidat membalarını 
arttırmak için sanayi 

0

mekteble -

rinden mezun olanJaı a ayrı ayrı 

müracaat edilmektedir. 

Bir de, sanayi mektebi mezun
larını bir araya toplamak, hem 
cemiyete varidat temin etmek, 

hem de azayı birbirine tanıştırmak 1 
maksadile birkaç soncdenberi ba

lolar tertib edilmektedir. Bu yılın 
balosu, 11 mart cumartesi Tak

simdeki cennet köşkiınde veril -
miş , muvaffak olunmuştur. Vari
dat kaynağı bakımından rozet i

şinden de istüade duşünülınek -
tedir. 

--o--

Yünlü 
İmalat Artıyor 
Yünlü fabrikalarımızın imala -

tınd> son yıllarda büvük bir in

kişaf gö.rülmektedir. Feshane, He-) 

rek~, Bunyan ve Merinos yünlü 

fabrikalarının imalatı gittikçe 
artmaktadır. 

Bunlardan ilk üçü eski fa.brika

larrian Sümer Bank bu fabrika -

ların noksanlarını ikmal ederek. 
bu fabrikaları da modern usul -

!erle işletmektedir. 

°"eshane fabrikasınm 1935 sene-
1 

sindekikumaş imalatı "166,651 met
rP iken 1938 senesindf' yalnız ilk 

11 ayırıda imalat yekunu 1.041,017 
m<'treyi bulmuştur. 

Hereke fabrikası imalatının ta
kib ettıği terakki sey,; de gittik
çe sıralanmaktadır. 1936 da bu 

fabrikanın imalat yekunu 420,434 
metro iken 1937 de 517,587 metre
yi bulmuştur. 

Bünyandaki küçük yünlü do
kuma fabrikasının 1936 da 49,117 
metre olan kumaş imzlatı 1937 de 
72,842 metreyi bulmuştur. 

Bu dikkate değer :ırtış halkın 

yPrli mallara gösterrliğı rağbet 

kadar, fabrikalarımızın da iyi mal 

çıkarmak hususunda gösterdik -
!eri ga ·rete güzel bir delil teşkil 

ediyor. 

bıbcyi de kucaklayıp ındirdi. 
- Sen burada bekle biraz .. Bü· 

yük annem uyumuştur şimdi. Ev
vela onu uyandırayım. 

Kapıyı çaldL. 
Cevap alamadı. 
- Büyük annemin uykusu çok 

ağll"(iır. 

Dıyerek pencere) i açtı .. lçeri
ye atladı. Hayyat tahmininde ya
nılmamıştı. İhtiyar kadıncağız ya
tağında büzülmüş horul horul u
yuyordu. 

Hayyat yava~a kapıyı açarak, 
atını bahçenin arka tarafına çe
kip bağladı .. Habibey; içeriye al
dL Burası iki odalı, bir sofalı kü
çük bir evdi. Hayyat sevgilisini 
öteki odaya yerleştirdikten sonra, 
tekrar büyük annesinin yanına 

girdi. Hab;be, ihtiyar kadının u
yaııdınlınasıru istemiyordu. Se -
!im Hayyat: ' 

- Biz de uyur kalırız, dedi. o 
bizden erken uyanır ve bizi tanı-

p o L Si • 
1 

Ve .. Mahkemeler 

Evlerdeki 
Lağımlar 
Meseresi '• · •11 .... ~ . .. : 

• 

Bahçedeki 
Kadın 

Çiçek K oparmıya mı Girdi 
Saksıları Çalmıya mı ? 

B undan bir müddet evvel, 

~avudköyünde, gecele -
ytn, Emin isminde bir zatın 

evine girerek, bahçesinde bulu -
nan saksılan çalarkeıı, suç üstün
de yakalanan Madam Ağalaiya'nın· 
muhakemesine dün asliye üçün _ 
cü cezada ba§landL 

Suçlu kadın, suçunu inkar etti: 1 

•- O gece ben Bebek.ten, işlm
den dönüyordum. Bay Eminin evi 
önünden geçerken, bahçeden so
kağa doğru uzanmış olan ağacın 
dalından bir çiçek koparmak iste-! 
dım, bu sırada beni yakaladılar. 1 

Ben kat'iyyen bahçPve saksıları' . ' 
çalmak için girmedim. Eğer böyle 
bir ~iyetle girseydim, onların: ı 
- Kım var, orada? Sualine - Ben. 
cevabını vermez, derhııl kaf;ar, 
giderdim.• 

Eminin hizmetçisi Suzan da ha
diseyi şöyle anlattı: 

•- Vak'adan birkaç gün evvel 
bahçeden birkaç sakn çalınmıştı. . 

Fakat bu saksıbn çalanın kim ol
duğunu bilmiyorduk. C gece ben 
mutfakda kaplan yıkıyordum. O 
sırada bahçede bir ayak sesi işit

tim, derhal dışarı çıktım. Ortalkı 
karanlık olduğu için önce kim -
seyi göremedim, fakat. dilkkat e
idnce, s>ksıların bulunduğu yerde 
birisinin dolaştığını farkettim, ya
nına yaklaştım. Bu bir kadındı. 

kendisine: 
- Ne yapıyorsun, burada? 
Diye sorduğum zamt.n: 
- Hiç, dedi. 
- Sen kimsin? 
- Fıkarayım. 

- Gece vakti ftkaranın bahçe-
de işi ne? 
Kadın bu sualime ("('vab ver -

medi ve kaçmağa basladı. Fakat 
buna muvaffak olamadı. Biraz son
ra bekçi tarafından yakalandı, 

polise teslim edildi. 

Duruşma 

dinlenmeleri 
bırakıldL 

bazı şnhidlerin de 
için başka bir güne 

Eğede Çekirğe 

Tehlikesi 
İzmir, Manisa, Deıııllı, Muğla 

ve Balıkesiri de içine alan geni4 
bir sahanın çekırge iiiclıııe uğra

mak lehlıkesi altında bulunduk
ları haber alınmıştır 

Biran evvel mücadeleye baş -
lanmadığ n-e sürfeler bır ay için
de imha edılmedıği takdırde çe
kirgclerın kanadlanarak bu ha -
valıdeki mezruatı cidaı bir teh -
lıkeye maruz bırakacakları anla
şılmıştır. Vekaletçe mücadeleye 
başlanmak üzere derhal tedbirler 
alınmıştır. 

mazsa, e~kıya basmış dıye kılıcı

nı çekip üzerımıze saldırır. Uyku 
arasında öbür dünyayı i;oylarız. 

- Bu yaşta bır kadın kılıç kul
lanmasını bılir mi? 

- Buradakı kadınlar yüz yaşı
na da gelseler, kendılerını müda
faa cım-~k ıçin kılıç, hançer kul
lanmayı bızden iyı bılırler. 

Ve Habıbeyi odada bırakarak, 

tekrar büyük annesının başı u
cuna gitti. 

Berekel versın ki, ihtiyar ka
dın birdenbıre kendilığinden göz
lerini açıvermişti. 

Sitti Hatice vaktile Şamda o
tururdu. O zaman kocası Arab or
dusu zabitlerindendi. Sitti Hati
cenin kocası öldükten sonra, b11 
köye çekilmişti. 

Sitti Haticeniıı bu köyde otur
duğunu Şamda hemen hiç kimse 
bilmezdi. İhtiyar kadın çoktanbe
ri biricik torunu Hayyatı görme
mişti. c;rnzlerini açınc,;: 

1 Son Saatin 
Ge.ldi! 

Bu Defa Şehir Meclisin 
de Kat'i Bir Karar 

Verilecek 
Belediye, kanalizasyon işleri f. 

Kafasından Bir Ses İşitmiş çin şimdiye kadar on milyon lira 
Ve Hemen Tabancayı ~kmiŞ harcadığı halde yine matlı1b neti-

•ı d<Fa makamındaki genç adli - ce elde edilememiştir. Hatta ka
yeı>i, Feridun Bagana, ayağa naliıosyon teşkilitı yapılan semt
kalktı ve şu iddiad~ bulundu: !erde bile evlerin !Ağımlan, umu
•- Maznun Hüseyin Çengel mi mecraya raptolunr:nmıştır. Ka-

hakıınıda yüksek mahkemenize nuni hiçbir müeyyede olmadığı 
tevdi edilen 38/130 ve 39/131 nu- i~ mal sahibleri, bu ameliyyeye 
maralı dava dosyalar. tevhid e- yanaşmamaktadırlar. Bu hal, mas
dilmiş ve iki davanın duruşma - ralın ve maksadın heder olma
sına beraberce devam edilmiştir. sına yaradığından belediye mese-

Yüksek huzurunuza ilk arzedi- 1 leyi kökünden halletmeğe karar 
len dava; Hüseynin 3avacı Fatma vermiştir. Bu maksad•a Belediye 
Aliyeyi bundan iki sene evvel, bir ev Iağımlarının kanalizasyon fer
temmuz günü katle teşebbüs et- şiyatı yapılan yerlerd .. ana Jağım-
mesi suçudur. !ara ba/:!lanmasını temin edecek 

Arnavudköyünde Bcyazgül cad- bazı müevyedelcr hnırlamıştır. 
desinde Fatma Aliyemn oturduğu . Proje nisan ictima devresinde mü
eve sık sık gidip gelmekte olan zakere edilecektir. 
suçlu Hüseyin, birgün, kadın ko-
cas.ından ayrılınca ona beraber o
turmalarını teklif etmiş, fakat bu 
dileği yerine getirilm~yince, hamil 
bulunduğu tabancasını ona tev - ı 

KISA POLiS 
HABERLERi 

cih ederek ateş etme!<" istemiş. fa-' * Vatman Kerimb idaresin _ 
kat Fatma Aliye bu sırada suçlu- deki 239 numaralı tramvay Beşik
nu neline vurarak tabancanın şar-

taşda Naciye adında bir kaclına 
jurunu yere düşürmüştür. Bunun çarparak yaralamıştır 
üzerine Hüseyin gene siliıhı- * Küçükpazarda füıcıkadın ma-
nı ona doğrultarak tetiği çekmôş hallesinde Sahurenin evinden 
ve namlu içinde bulunan tek kur-

yangın çıkmış ise de sırayetine 
şun ateş alarak, kadını yaralamış-

meydan verilmeden söndürülmüş-
tır. tür. 

Hüseyin Çengelin Fatmayı öl- * Büyükdere kibrit fabrika -
dürmek kasdile yaraladığı, dava-

sında çalışan amele Ali sol elini 
cının iddiası amme şahidlerinin 

makineye kaptırarak yarş.lan -
şehadetleri, tıbbl adli raporu ve 

mıştır. 
hazırl.ı.k tahkikatı münderecatı 1 
gibi kat'i delillerle '1!1laşılmıştır. * Şoför Fethinin idaresindeki 
Bundan başka şimdi arzedeeeğim 1823 numaralı otomcbil ile 1774 
ikinci suçu da, ilk kati~ teşebbüs \ numaralı otomobil Galatasarayda 
cürmünde, öldürme kasdini teba- çarpısmışlardır. Her ikisi de ha-

rüz ettiren en kuvvetlı karinedir. sara uğramıştır. 
İkinci davanın mevzuu da şu- * Halil ve Ahmed adında iki 

dur: açıkgöz Atabek hanı yangın ye -
rinde enkaz altındon çıkarılan ku

Maznun bir gün Fatmanın evine 
ma.5ları çalıp savuşurlarken ya

giderek, katle teşebbü' davasından 
kalanmışlardır. 

vaz geçmesini rica etm·ş, fakat * Üsküdarda P:ışa limanında 
kadından red cevabı alınca, hid-

Mithatın tütün deposunda çalışan 
detlenmiş ve tabancasını çıkara -

amele Mustafa çalı:;ırken düşmüş, 
rak o esnada kaçmakta olan ka-

başından yaralanmıştır. 
dını kovalam~Aa ve arkasından a-'İ=============== 
teş etmeğe başlamıştır. Attığı ye
di kurşundan yalnız biri davacı
nın göğsüne isabet ederek, adli 
raporunda göstcrildi!'li veçhile ka
dının o gün hastalanır.asına ve on 
beş gün de iş görmes;ne mani ol

muı;tur. 

Suçlu ayni gün, Fatmanın evin
de. sofada rastladığı Fethiyeye de 
tesbit edilemiyen bir sebebden do-

• 
layı: 

- Son saatin geldı! diyerek, 
elindeki tabanca ile iki el ateş et
miş, fakat Fethiye derhal kaçtığı 
için bu kurşunları isabet ettire -
memi.ştir. 

Bu maruzatım ve hadiselerin 
cereyan şekli; amme ~hidlerinin 
kısmen görgüye dayaran ifadeleri, 
suçlunun hazırlık tahkikatındakı 

- Hayya!. Sen misin? 
Diyerek yatağında doğruldu .. 

Torunun boynuna sarıldı. 
- Seni hangi rüzgarlar attı bu 

tarafa yavrum? 
Selım Hayyat: 

- Seni özledim, dedi, bu gece 
yolum bu tarafa düşmüşıU. Seni 
görmeden geçıp gitmedım. 

- Kapıyı çaldın mı! 

- Çalmaz olur muyum? Duy-
madın.. P<0ncereden içerı girdim. 
Eşyamı karşıki odaya, atımı da 
arka bahçeye bıraktım. Seni u
yandırmağa geldım. 

- Çok iyi yapmışsın, yavrum] 
Seni dünya gözile bir daha göre
mem diye o kadar üzülüyordum 
ki.. 

- Nasılsın, büyük anne! Rahat
sız mısın burada? 

- Çok rahatım, yavrucuğum! 

Siz nasılsınız? Annen, baban ne 
yapıyor? 

- Annem, Bağdad'a babamın 

sureli ikrarı, ve dcıktor raporları 
delaİetlerile sübut bulmuştur. 

Suçlu sorguya ~-ekıldiğinde, ka
fasından bir ses işittiğıni, n~ yap
tığını bilemedığini sö.' !emiş ve bu 
sebebden mü§Shcde :ıltına alına

rak, akli haleti tetkık edilmişti. 

Fakat müşahede neticesinde, Hu
seynin aklının başında olduğu 

fennen tesbıt edilmış bulunmak -
tadır. 

Hüseyın Çengclın suçları ceza 
kanunumuzun 448, 62, 191 ve 69 
uncu maddelerıne uygundur. B11 
meddeler nazarı itiabre alınarak 
cezasının kesilmesıne karı· r veril ... 
mesin · isterim.• 
Duruşma karar için 4 nisana bı

rakıldı. 

MEHMED HiCRET 

yanına gittı. Ben de evlenmek is
tediğım kadınla buraya geldim. 

İhtiyar kadın cıddi bir tavırla 
sor<iu: 

- Sen evlı değıl mıydın? 
- Hayır .. 
- Baban bana üç yıl önce, se-

ni evlendıreceğini söylemL,tL De
mek kı o zamandanberı, hila ev
lenmedin, ôyle mi? 

- Evet evlenememiŞtim. Kı

:ı:ın bal;ası çok aksı bır adamdL 
Benim de kafam kızdı .. Onu ken
di rizasile kaçırdım .. Buraya ge
tirdim. 
Hayyatın büyük anııesi çok şa

kacı ve çok ııeş'eli bır kadındı. 
İlk önce sordu: 

- Crl?linimiz güzel mi? 
- Çok güzel, büyük anneci -

ğim ! Şamda eşi yok. 
- Nerede şimdi? 
- Karşıki odada. 
- Haydi getir bakayım .. 

(Devamı nr) 

Urnnmi Harbin 
M e ş hu r 
Sima l r ı 

F 
ransız'ların Umumi HarbM 
meşhur olan kumandanı 

Jofr vefat edeli epey za · 
man oldu. Fraıısız'ların meşhuı 

diplomatı Briyan da öleli yeai st'

ne oldu. 
Umumi Harbde büyük roller 01 

nıyan Briyan haric.ye nazırı ola· 
rak sulhdan sonra da senelerce 
çalışmıştı. Bu iki şahsiyet için bll 
vesile ile yeniden yeniye şayanı 
dikkat yazılar neşrediliyor. 

Umumi Harl; esnasında Fran· 
sa'nın pek müşkül günlerinde ık· 
tidar mevkiinde olan Briyan ıle 

Fransız ordularını Alman'la•• 
karşı idare eden Jofr arasında da 
münakaşalı zamanlar gelmış, g.-,. 
rnL~tir. Bu da tab.idir. Fakat b·rl 
asker, diğeri sivil olarak mem,e· 
kelleri içiıı çalışmış olan bu her 
iki adam kendiler;nden öldükı.~n 
sonra da çok bahsettirebi!en şah· 
siıyellerdendir. Jo!r harbin •;k 
ayL.uın<la Alma:ı taarruzunu dur
durmuştur. Onun için en bü;~k 
muvaffokiyet budur. Ona en oü
yük şöhreti temin eden bu olmuş· 
tur. Jofr'in pek şayanı dikkat hu
susiyetleri vard•r. 
Düşman taarruzunu durdurmak 

düşmana taarruz ederek en bü • 
yük zaferi kazanmak kadar mi\· 
him olmuştur. Jo!r'in hususiyeti 
şudur: 3ulh zamanında, sakin g~n 
!erde nasıl bir yaşayış tarzı takıl> 
etmiş ise Alman'lara karşı durrrıak 
için kendisince liız•m olan hatla 
kadar askerini geri çekmek em • 
rini verdiği o heyecanlı günlerin· 
de de ayni şekilde yaşamıştır: 
Akşam olunca crkct yatar, sa • 

bahleyın erken kalkar, hiç in'ita· 
mını bozmamış. Bu kadar soğı.;l:
kanlı olmak binde bir kişiye ta -
sib olmadığını söylemrğ(' baret 
yoktur. Jofr hesabını çok iyi yap· 
tığına ve neticenın kendı hP$ab 
llığL gihi çıkoıca ına ~ok itin1e.d 

ederek h iç teliış ve heyecana ka
pılmamıştır. Düşman toplarının 

sesi Paris'den duyulurken ku • 
mandan Jofr'in grce u ·kusıına Jıa 
Jel getirmemP ·i aleyhinde peic 
çok sözlere yol açmıştır. Tcliı:; e· 
denlere düvmanın paytahta kh • 
dar gireceğınıtPn korkanlar J,,r.' ' 
bu serın kanlılığını hiç ho wörnıll" 
yorlardı. 

Fakat Jofr sakin tavrı~. hıç boı· 
mıyarak başını hafüc~ b r tarai 
eğerek so'e başlıyan v~ r 1 t. 
ı•ye-tine dair uzun uzad,yı 

silat verirken Jofr'in gczl~r.J,ıe 
iıylc nazarı dıkkati ceıbetlcn p3· 
r ıltılar, heyecan aliı.netitr. hiç """ 
ılilmezmiş. Brıyan karşL:i.nd ro 

bu serinkanlı kuma!"'d.ıa. diki<: 
d!nler, onun itimadın 1 ışt!rak f~ 

derdı. Jofr'e hı.icum ed.'.ciıg: za • 
man onu müdafaa e~ll'l'Y! r::n nıü~ 
lı•m vazüe bilırdi. Jo,.. methet 
diği zaman lakayd k.lh Jı. A 
hindeki hücumlara hiç ~.ıeınm 
yet vermezdi. Mühım ve!.<ty sı · 
rasında, Umumi Harbin başlangı· 
cında ve en tehlikeli giinlerd" L 
kadar itıdal ve metanet göstere · 
bilmesi ıtıbarıle Jofr unululmaı 
bir kumandan olarak anılacakl!C· 
Harbın bu müşkul zamanlarınd• 

Brıyan'ın vaziyeti ne idi? Kuman· 
danlar hiç şüphesız memleketle • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Ne Yapmalı 
Blr hasla mahalloolndekl lhli1ııt 

doktora başvurmuştu. Doktor adolJI; 
ca!lu dinledi, yokladı, evirdi .. revlrd 

Manı: 

- Hımmm ..• de<IL •• Tuhaf ~y .. J\1<1 

var, başainsl da var, r;öltls oıulart "'"; 
Şimdi ne 7apmalıT. Ne yapmalı ,ııııdl· 

Hasta birdenbire söze karıştı: 

- Vallahi bilmem .. İsters.,.ız el•1' 
nrlp en J'&kın doktora kadar bit ırf• 
ıeuıı.. 

Yi ğ it lik 
C-rellıe övünen blri>I blr ııstdd' ,.,, 

da rasla1ınca kaçm11a başlamış. 

lrııdaşı: 

•• - Hanba ytfllllkT diye bajırtP• · 
- Tabanım.ın altındadır: deDlif-

1 • 
İsi. Kumlrapı Orla okulu tol 

llzc:ffe JKl Ş•vkel 



Günün Meselesi: 

Üniversite Talebe 
irliği Reisi Kim 

Olacak 
Murahhaslar Arasında 

ihtil af Çık tı 
Y 

ıll&Ydanberi bir birliğe 

hasret kalmı~ olan Üni
versiteliler, Rektöre yap

mış oldukları müteaddid mü -
racaatlardan sonra nihayet bu
na erişmek üzere bulunmak • 

tadır. Evvelki gün ilk toplan
tılarını yapan ve kırk kişiden 
ibaret olan birliğin ilk idare 

heyeti azaları hiç bir iş yapa
madan dağılmışlar ve 1oplan -
tıyı önümüzdeki cuma gününe 
bırakml§lardır. 

Bu içtimaa gelmiş olan Tıb 
fakültesi murahhasları arasın

da askeri tıbdan da talebeler 
gfüillıııüştür. Askerlerin birliğe 

idare heyeti sıfatile dahil olma
maları muvafık bulunmamış 

olduğundan bu talebeler idare 
beyetinden ayrılmışlardır. 

Kırkların toplanması daha 
'.iyadt! istişar! mahiyette bir 
toplantı olmuştur. Zira talebe 
birliği talimatnamesine Üni -

vci"Si\e meclisi henfu son şek
lini vermeden evve. bir kere de 
talebelerin fikrini öğrenmek 

ı.ı, emiştir. Halbuki talebeler a
rasında daha ilk içtimada bir 
ihtilil baş göstermiştir. :ihtila
fın mevzuu ;reisin hangi fakül
teden olması keyfiyetidir. Ni
zamnameye göre evvela beş 

fakülteden bire~ reis vekili se
çilecektir. Ayrıca bfr de reis se
çılmesi lazımdır. Sll'ıfların çok-
ğu dolayısile daha kalabalık 

olan ve fazla rey temin edebi
lecek vaziyette bulunan Tıb 
fakültesi murahhasları birlik 
reisinin kırklar meclisi tara -
fından seçilmesini, sınıfları do
layısile murahhasları daha az 
olan hukuk ve bilhassa ilrtısad 
fakülteleri murahh.,sları ise re
isin, beş reis vekili arasından 
ve kendileri tarafından seçil -
mesini istemişlerdir. Bu müna
kaşa o kadar şiddetknmiştir ki 
Rektör bir aralık: 

•- Böyle giders~ birlik işini 

seneye bırakmak mecburiye -
tinde kalacağım. demiştir. 

Neticede vakit gecikmiş ve 
içtima gelecek cumaya bırakıl
mıştır. 

Tıb fakültesi murahhasları
nın bir kısmının asker diğer 
kısmının da sırf yurd talebesi 
olması dolayısile dekanlık ikin 
ci, dördüncü, altıncı, sekizinci 
ve onuncu sömster murahhas
larının yeniden seçilmesi için 
dün hir tamim yapmıştır. Bu 
murahhaslar 30 mart perşembe 
gününe kadar seçilecek ve cu
ma günü kongreye iştirak et
tirilP.cektir. -.............................................. . 

iM AR IŞLEBJ.: 

Atikalipaşa Camii 
Meydana Çıkarılıyor 

B 
elediyenin imar fa&liyeti es
nasında karşısına çıkan ta
rihf abideleri yıkmıy.ıı.ık et-

raflarının genişletilmesi htıbusun

da Proet'un noktai naz.ırm1 daya
naan kararlarım yazmıştık. 

İlk iş olarak Çarşıkaırdaki Mer
zifont Mustafapaşaya a•o türbe
nin etrafı genişletilecek, munta -
zam bir meydan haline getirile
cektir. Bunun için Prost'un mem
Jeketimiııe gelmesi beklen'llekte
dir. Türbe dahilinde icabeden ta
mirata başlanmıştır. 

İkinci iş olarak da Çemberli -
taşdaki Atikalipaşa cıunünin et
rafının açılması gelmektedir. Ma
lum olduğu üzere bu camiin tami
rine iki buçuk senedenberi çahşıl
maktadır. Camiin evvda içi, sonra 
dışı, tramvay caddesine nazır ak
samı, duvarları, mezarlık kısmı 

tmair edilmiştir. Şimdı de cami in 

minare civarı işlenmektedir. Ca

miin etrafı anşab binalarla çevril-, 
miş, Mahmudpaşaya inen yoku
şun başında ise me:ııbele halinde 

bir arsa, bir de yıkık kapı nazarı 
dikkati çekmekte bulunmuştur. 

Bu kapı ile ahşab binalar yıkıl -
dıktan sonra camiin kuyumcular 
çarşısınıı bakan Mahmudpaşaya 

nazır cephesi bütün güzelliğile 

meydana çıkacaktır. Cami avlu -

suundaki şadırvan da tamir edile

cektir. Cami avlusu bir asfalt yol 
haline getirildiği takdirde eski 

düyunu umumiye binası ile Nuru

osmaniye camii arasında, Avru
pa şehirlerinde görülen mabed 

meydanlarına benzer bir geçid el
de edilecektir. 

--o--
Darüşşafakalılar 

İçtimaı 
Darüşşafaka lisesinden mezun

lar cemiyeti, dün Eminönü Hal -

kevi salonlarında bir ıçtima yap

mıştır. Toplantıda cemiyete aid 

meseleler görüşülmüştür. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

No. 111 

Çok geçmedi kahya kalktı. Ha-I 
san Canı çağırttı. Yüzü gülüyordu. 

Her halde Kadı Paşa elde edil-
mişti. 

Kfilıya Hasan Cana sordu: 
- Ne var, ne yok Hasan Can!.. 
Genç delikanlı akşamki yorgun-

luğun verdiği sersemlikle dili do
laşarak şunları söyliyebildi: 

- Hiç! .. Sabaha kanar uyku -

suz bekledik ... 

- Amma yaptın Hasan Can be!. 
- Paşa hiç kalkmadı mı gece? 
- Kalktı. Dışarı çıktı... Emir-

leriniz mucibince b'z tamamile 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

rolümüzü ifa etmiş bulunuyorduk. 
Hem de çok mükemmel bir şekil
de .. Fakat paşa bir kere olsun dö
nüp bakmadı. Sanki koridorda ve 
sedirde kimsecikler yokmuş gibi 

gelip geçti. 

- Ne diyorsun Has1n Can? .. 
- Evet; efendimiz böyle .. 
- Yoksa; yoksa dalkmlıkta u-

yuyup kaldınızı mı? 

- Hayır efendim; gözümüzü bi
le kırpmadık.. Hep hazır bulun
duk ... 

- Olabilir ... Uyumuş olursu -
nuz ... Hiç bu derece bariz bir sah-

Herkese Bir İş 

G 
azetelerin verdiği bir ha
bere göre, bilhassa resmi 
vazifeleri sahipleri arasın • 

da birkaç işi üzerinde toplamış o-
lanlar, yalnız 6ir vazife ile ikti
faya davet edilecekler.. Birden 
fazla vazifesi olan ve birkaç yer
den ayrı maaş alanların Üzerle
rinden, diğer işler alınacak, başka 
vatanda.şiara verilecek. 

Hükumetin bu tasavvurunun 
bir an evvel kuvveden fiile çık

masını bekliyoruz. Bu hareket, 
muhtelif bakımlardan hayırlı ve 
faideli olacaktır. 

Evveliı memlekette iş sahası ge
nişliyecek, her vatandaş bir tek 
iş sahibi olunca randımanı arta
cak, köşede kıyıda kalmış iş

siz vatandaşların ıztırabı nihayet 
bulacak! 

BURHAN CEVAD 

Fırtına 
Var 

Marmarada Bir Motör 
Battı İçinde Üç 

Kişi Yardı 

f MEKTEBL İ LE R YE SPOR 1 

Liseliler Arasında 
Müsabakalar Başlıyor 
Müsabakalara 1232 Gene Bilfiil

1 • • 
iştirak Edecek 

B 
eden teriııyesi kanunun li
seliler arasında açılmasını 

emreden müsabakalar için 
hazırlığa dün de devam edilmiş

tir. Her liseden 44 sporcu talebe 1 
bu müsabakalara iştirak ettirile
cektir. Müsabakalara 28 lise gi -
recek olduğundan müsabakalara 
bilfül iştirak edecek taleberun sa
yısı 1232 dir. Bu, spor tarihi.ınİ2de 
mühim bir hadise teşkil edecek -
tir. Gençlerimizi toplu olarak spo
ra alıştırmanın ilk hamlesi demek 
olduğu için on gün mekteb -
!erin işfüakile büyük bir spor bay
ramı yapılacaktır. Yapılmış olan 
fut-bol maçları fiküstürü muci -
bince 2 nisan pazar günü ilk maç
lar Galatasaray lisesi!~ İstanbul 

erkek lisesi ve erkek muallim 
rnektebile Pertevniyal lisesi ara
sında yapılacaktır. 

Galatasaraydan kall:acak alay 
abideye çelenk koyduktan sonra 
geçid resmi yapılacak ve futbol 
müsabakalarına başlanacaktır: 
Voleybol müsabakaları 8 nisanda 
başlıyacaktır. 1232 gencin müsa
bakalarını seyretmek istiyenler 
ya ufak bir ücret mukabilinde 
stadyoma alınacak veva davetiye 
usulü kabul olunacaktır. 

Bunun için bir hareket tarzı he
nüz tesbit edilmemiş ve keyfiyet 
Vekaletten sorulmuştur. Hazır -
lanmış olan program ve fiküstür
ler de dün tasdik edılmek üzere 
Maarif Vekaletine gönderilmiştir. 

İhrac Mallarımızııı 
Standardizasyonları 

Alındığından, 
• 

Gerek Karadenizde. gerek Mar- ı • N t • J 
mara ve Akdenizde havalar boz- yı e J C e e r 

• 
muştur. Devlet meteoroloji ista5-

yonu fırtına başlamak üzere oldu

ğunu derhal aliikadadra bildir -

Buğday, Yapağı, Arpa lhrac 
Nizamnameleri de Hazırlandı 

miştir. 

Geçen son futınada Marmarada 
bir deniz kazası daha olduğu zan

nedilmektedir. Büyükçekmeceden 
kum yüklü olarak gelen Namaz-

gah ismindeki motörc!en üç gün-

1 
ktısad V. ekiıleti, bir müddetten
beri harice sevkedilen fındık, 

çekirdeksiz kuru üzüm ve pa
lamut gibi maddeleri sıkı bir kon

troldan geçırmektedir Alınan ne-

ticeler fevkalade memnuniyeti 
den beri haber alınamamıştır. Çek- mucib olduğundan Vekalet ayni 

mece civarında Namazgaha aid kontrol ve standardizasyon işini 
parçalar bulunduğu için motörün diğer ihraç maddelerirıe de teş _ 
battığı aıilaşılmaktadır. Motörde 
bir kaptan ve iki tayfa vardı. AJa

kadar makamlar cival' limanlar

dan da rnalı'.ımat istemiştir. 

Sadıkzadenin Yolcuları 

Finike civarında karaya otu • 
ran Sadıkzade vapurunun kurta

rtlınasına çalışılmakt~dır. Deniz

bank tahkikatta bulw:mak üzere 
vak'a mahalline iki müfettiş gön

dermiştir. Analarla vapuru Sadık
zadenin bir kısım yolcularını al -

mıştır. Mersin vapuru da bir kı
sım yolcuları alacaktır. 

- Jf--

Adliye Y ekaletinin 
Açtığı İmtihanda Beş 

Kişi Kazandı 
Adliye Vekaletinin &çmış oldu

ğu imtihanda biri Ankara, dördü 

İstanbul hukukundan olmak üzere 

mile karar vermiştir. 

Vekalet, umumi ihrhcatımızda 

mühim bir yeri olan tiftik. yapak, 

buğday ve arpa sevkiyatının da 
kontrola tabi tutulması için dört 

ayrı nizamname hazırlamak üze

re bundan evvel tetkiklere baş -
lamış ve bu münaseb~tle de iç ti

caret umum müdürü B. Mümtaz 
Rekin riyaseti altında İstanbulda 

ihracat tacirlerile müzakereler ya
pılmıştı. Bu görüşmeler netice -

sinde hazırlanan projeler İktısad j 
V ekruetinin tasdikinden sonra Şu- 1 
rayı Devlete arzedilmiştir. Devleti 
Şıirası bu dört mühim ihraç mad

demizin standardizasyonu hakkın
daki nizamnameleri l.asvip etmiş

tir. Nizamnameler bugünlerde Ve
killer Heyetine gönderilecektir. 

Nizamnameye göre tiftik ihra
catı İstanbuldan yapılacaktır. İh-

rac olunacak tiftikleriıı işlenmiş 
beş kişi kazanmışlardır. İstanbul
dan kazananlar şunlardır: Muam- olması nizamname ile kabul olu-

mer Aksoy, Adnan, Ekrem ve Be
dia Karaorman. Bu talebeler ya

rın İsviçreye hareket edecekler
dir. Gençlerimiz orada hukuk li
sans ve doktorası yapacaklardır. 

neyi gelip geçerken görmemek 
mümkün mü? 
- ..... . 
- Söyle oğlum; olabilir ya?.~ 

Belki uyumuş olabi~irsiniz. .. Zi
yanı yok. başka türlü çaresine 

bakarız .. 
- Hayır efendim, hayır... Bir 

an için bile uyumadık... Gelip 
geçtiğini gördük. 

- Gözünün kuyruğu ile de mi 

bakmadı? 

- Hayır, hayır efendimiz ... Hiç 
mi hiç bakmadı? 

- Tuhaf şey? .. Öyle ise bu he
rif dedikleri gibi evliya ... 

Halbuki; Hasan Can, doğru ko
nuşmuyordu. Çiftler ·J derece dal
mışlardı ki, Kadı Paşa onları da
kikalarca seyrettiği h~lde farkına 

bile varmamışlardı. Yalnız dönüş
te farkına varmışlardt. 

Kahya; hayret etmiştı bu işe ... 

nan toleranslar haricinde pıtırak, 

kum ve toz gibi yabancı madde

ler ve normal halden fazla rutu

beti ihtiva etmemesi şarttır. Bu 
asgari vasfı ihtiva edecek tiftik -

Demek, Kadı Paşayı elde etmek ı 
imkanı yoktu. Bu herif hakikaten 
doğru ve müstakim bir adamdı. 1 

Kahya; derlenip topJrlandı. Ha
san Cana şunları da sordu: 

- Şimdi ne var ne yok? .. 

- Sabah erkenden kalktı. Ab-
dest aldı. Namazını k:ldı. Kahve 
istedi. Kahvesini içti. Çubuğunu 
yaktı oturuyor. 

- Sana, hiç bir§ey söylemedi 
•• mı .. 
- Hayır ... 
Kahya, ümidini kesmişti. Kalk-

tı giyindi, Efendisinin yanına 

koştu. 

Haiid Efendi de kalkmıştı. tl' -
midli idi. Kfilıyasını ç~ğrımak ü
zere idi. 

Fakat; kahya odasına girmişti. 

Ellerini uğuşturarak sordu: 
- Hayırdır inşallah! .. 
- İş fena efendimiz .. • 
,- Neden? .. 

ler esas ve tali ddlarile iki ana 

sınıfa ayrılmakta ve bu ana sı -
nıilardan esas olanlar 9 ve tali 

olanlar da 8 cinse tasnii edileeek
tir. 

Yaprak nizamnamesinin işleme 

yerlerinin evsafı ve diğer umumi 

hükümleri tiftik projesile ayni 

prensipler dahilinde hazırlanmış

tır. İhraç merkezi olarak İstan -

buldan başka Samsun, İzmir ve 

Mersinde proje yer almıştır. 

İnşaat 
Malzemesi 
Llboratuarı 

Bu Hususda Faaliyete 
Geçildi 

Belediye, imar faaliyetine de -
vam ederken inşaat malzemesinin 

fizik ve şimik evsafı haiz olmadı

ğını görmüştür. Bu bakımdan bir 

çok inşaatın dayanıksız oluşunun 

sebebleri de bir dereceye kadar 

anlaşılmış olmaktadır. Belediye, 
bu mahzurları bertaraf etmek için 

bir (malzeme laboratuarı) tesisi

ni karar altına almıştır. Bundan 

böyle inşaatta kullanılacak mal
zeme bu laboratuarda tahlilden 

geçirilecek, matliıb fc>nni evsafı 

haiz olmıyanlar, istimalden me
nedileceklerdir. 

- Paşa iki defa dışıırı çıktığı ı 
halde çocuklara göz kuyruğile bi
le olsun bir kere bakmamış ... 

- Amma yaptın ha! .. 
- Evet efendimiz; Hasa.n Can 

kölenizi biraz evvel istintaka çek
tim. Meyus idi ve vak'ayı birer 
birer anlattı. 

- Yoksa çocuklar rollerini iyi 
bir surette mi yapamadılar? 

- Hayır efendim; mükemmelen 
rollerini yapmışlar ... 

- Olabilir ya ... Verdiğimiz şid
detli emir mucibince birbirlerin -

den utanarak ve korkarak rolle
rini açık bir surette yapamadılar 
mı acaba? .. 

Zavallı Hafid Efendi ne hulya
da idi? Halbuki gençler rollerini 
öyle yapmışlardı ki; Kadı Paşa
nın dışarı çıkıp dakikalarca on
ları seyrettiği halde farkında bile 
olmamışlardı. 

Kahya iddia ediyordu: 
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K öy 
Muhtarları 

Yeni ve Mü~im Bir Karar 
Verildi 

Vazifelerinin mahiyeti ve e • 

hemmiyeti itibarile daim! surette 

işleri başında kalmaları gereken 

köy muhtarlarının devlet daire -

!eri ve bilhassa karakollar tara -

fından, bizzat bulunmalarını icab 

ettirmiyecek sebeb ve desiselerle 

zaman zaman merkeze celbedil

mekte oldukları ve bu yüzden bir 

çok devlet ve köy işlerinin zama

nında görülmediği gibi. gidip ge
lişlerinden mütevellid masrafların 
da köy bütçelerine yüklenmekte 

olduğunu gören Dahiliye Veka • 

Jeti dün bütün vilaytt ve kaza -

lara bir tamim gönd~rmiştir. 

Köy muhtarlarının ne gib' iş

lerde devlet dairelerir.de bizzat 

bulunmağa mecbur oldukları il -

gili kanunlarda sarahatle göst~ -

irlmiş ve bunlar haric;ndP klra

kollara celbinde lüzum ve kanuni, 

icab bnlunmadığı dün bi:·tün ala

kadarlara bildirilmiştir Muhtar

lardan icabedince yazı ile izahat 

istenmesi daha uygun görli lmüı

tür. Bu suretle köy mühürünii köy' 

konağında ve mühürlü kutusun - r 
da bulundurmak ve ihtiyar he •eti 

huzurile açıp kullanmak salfilıi

yetini haiz muhtarlardan gele -

cek vesıkalar daha sağlam olabi

leeeklir. Köy postalarının devlet 

dairelerine de ugramal~rı için ted

bir alınacaktır. 

Eminönü 
Kızılay 

Kongresi 

. 6{i) 1 f!ttozorlJ 
Yeni Meclis İşe 

Başlıyor 
u gün yeni meb'us intihabı 
yapılıyor. Nanızedler dıiu 

iliin edildi. Bu seferki int:. 
babın birçok hmusiyetlcri ur -
dır. Dünyanın karmakarışık man
zarası karşısında, yeni millet nıü
messillerine bugün için de, yamı 
için de birçok vazifeler terettiib 
etmektedir. 

Yeni meclis, muhakkak ki. çok 
nazik bir beynelmilel hav~ için
de vazifesine başlamış bulunmak
tadır. Bu seferki meb'us intiha -
hında, demokrasiye doğru yeni 
bir adım daha atılmış, C. H. Par· 
tisi, ikinci Jmüntehiblerle bir~ok 
istişarelerde bulunmuştur. Bu <!e
meldir ki, halkın reyi ve fikr a
lınmıştır. 

Mili Şef İsmet İnönü Türk top
rakları üzemde asıl hedefin en 
mütekimil ve olgun demokrasi 
olduğuıru, son söylediği nutkunda 
tebarüz ettinnişti. Türkiye'de en 
büyük knvvet, Büyük Millet Mcc· 
lisinde toplanmıştır. Biz, Mccli -
sin, bütün m(',.Illleketi temsil et • 
tiğine inanarak, ondan yurd için 
birçok hayırlı vazifeler ıve ruz•• 
metler bekliyoruz. 

15 yıldır devam ettiğimiz kal
kınma programımızın tamam ol
duğuna hiçbir zaman kanaat gc· 
tirmiyeceğiz. Daima, daha ileriye, 
daha güzele, daha iyiye doğru gi· 
edceğiz. 

Yeni Meclis azası, vatandaşla • 
rın, memleketin ihtiyaçlarını. ar
zularını yakından biliyorlar. Yur
dun umumi menfaati, esas hare
ket noktası olarak, yeni mümes· 
sillerinıizin, bize, çok güzel hiz
met nümuneleri vereceklerine 
şimdiden emin bulunuyoruz. 

Daima, her ~y memleket için 

REŞAD FEYZİ 

Yakacıkta 
Topraklar 

Kızılay Eminönü kaza kolunun Kayıyor 
senelik kongresi dün 4 üncü vakıf 

handa ticaret odası salı:>nunda ya- Heyelan Sahasında Bir • 
pılmıştır. · Fen Heye ti 

Kongrede Kızılay mümessillik 

heyeti ile Kızılayın kaza, nahiye 

ve mahallat başkan ve idare he -

yetlerile partiye mensub birçok 

üyelerle Kızılay mensubları bu

lunmuşlardır. 

Kazanın bir senelik çalışma ra

poru okunmuştur. Bütçe raporları 

da okunarak kabul edilm~ ve i

dare heyeti tebrie edilmiştir. 

Yeni bütçe 24 bin lira olarak 

kabul edilmiştir. Nizamname mu

cibince yapılan kur'a neticesinde 
idare heyetinden üç aza çıkmış 

ise de çalışma raporlarının çok 
kuvvetli olmalarından bunlar tek
rar ipka edilmi~lerdir 

Bu suretle yeni idare heyeti A
tıf Odül, Kara Eftim oğlu Petro, 

Nedim Akçer, Rahmi Köse oğlu, 
Vitali Baha, Türk Ar,Jan, Şinasi 

Necib Hancı idare hı yet:ne inti
hab edılmişlerdir. 

- Rollerini tamamile ifa etmiş
ler efendimiz .. 

- Öyle ise bu heri! bu işi ya 
görmemezliğe geldi ve yahud da 
uyku sersemliği ile hiç görmedi. 
Bilmem ne dersin sen? .. " 

- Yallah efendimiz paşanın 

görmediğine kaniim. 

- Neden bu suretle hüküm ver
miş oluyorsun? 

Tedkikat Yapacak 
Yakacıkta Ayazına mevkiinc • 

Şeker suyunun bulunduğu ara i
de dört gün evvel bir heyelan b: ş
lamıştır. Hala devam etmekte < -
lan heeylan, 10 metre murabb ı 

gen~liğinde yer yüzünde vukcı 

bulmaktadır. Şeker suyu ,.e b · 
suya id depolarla, bır miktar ba '{ 
ve bir kaç tarla heye15n sahasın la 
bulunmaktadır ve dört gün c' vı l 
başlıyan kayma neticesi olarr' 
toprak Ayazma mevk•:nden aşa -
ğıya çökmektedir. Buna mukab: l 
Ayazma mevkiinin alt tarafındı 
ve üzerinde bir ağıl bulunan sah ı 
ise bir metre kadar yükselmişti . 
Hadise dün sabah vilayete, Üni -
versite coğrafya ve a,.ziyat şube
lerine ve Ziraat Vekaletine bild'
rilmiştir 

Vilayet ziraat mudtirlü[:ıı d• 
keyfiyeti dün telgrafla Ziraat Ve
kaletine bildirmiş, fecıni teık.kat
ta bulunmak üzere bır heyet gör
derilmesini istemiştir Ünn rs"k 
arziyat ve roğrafya şubeler. pro
fesör ve doçentlcrindeıı mlirek · 
keb bir heyet de yarııı mahalllne 
giderek tetkiklerde bulunncaktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Lambasız Bir Sokak 
- Çünkü Hasan Can kurnaz ve tislı:iıdanla Şeb cami Top -

şeytan bir çocuktur. Onun bana hanello.lo sokaiında oturan h~tk-
söylediğine nazaran görmediği tan aldıiıDllll btr meklubda de -

niliyor ki: 
muhakkak... •- Üsküdar Şehraml Topha · 

- Ya? .. Öyle ies bu herifi başka nelloğlu soka,tı Solak 8inan nıa -
türlü tuzağa düşürmek lazım.. hallesinden akpm ııaal >tdiden 

_ Mesel.fı. sonra çamurlu havalarda. ıtçUme-

- Mesela bugün ava çıktığımız' nin lmkiıu yoktur. ı.ullen bura-
ya bir fener ve yahut bir elektrik 

zaman dışarıda kalmayız .. Bir bi- limbası llonnlma!innı bun a l.;s -
çimine getirir gece döneriz. .. Ve lı:lidarın caı kan lı:aymakammın 

rolümüzü tekrarlarız efendim.. na•arı dlklı:aUnl <rlhederu.• 
KarilerlmJz.ln bu ~k Yf'rindt 

- Evet, fena bir fıkir değil ... 
olan şl.kiyeUerlne biz d.- httirak 

Fakat; bu herif yine görmezse.. eder, alilı:adarların dtkk•I na •

1 (Devamı var) \ l,_zar_ıarmı __ •_d_lıed_•_•_lz_. ____ _.. 
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l, __ H_E_P ..... B_ı_·R_B_ı_·R_i_N_E __ B_A_G_., L_ı_I l Meraklı Şeyleri 
Musolini Hitler ile_=_=::_::AND_İND: 
Görüştükten Sonra W ılan Te kaplan vahşi hayvanlar 

zWnr_eslndendfr. Ve her aıene blr 

kaç bin Hlndllnln ölümüne sebeb o -
hular. Buna ratmen Blndlller, J'ılanı 
mukaddes addederler. Bfrçet evlerde 
rılan beslerler .Bazı :rerlerde yılanla
rın şerefine mabedler inşa ederler. 

ALÇAKLIK 
Ortaya Atılacak 1'1eselelerin Neler 

Olabileceği Anlaşılıyor? 

lspanya'da Yeni Emrivakiler .. 
A 

lnıanya orta Avrupa'da ala -
cağını aldı, artık bundan son
ra müstemleke davasınd;ın 

vazgeçmese gerektir; diye düşü-
nenler belki vardır. Fakat müs -
temleke 1-.ahsi ergeç tazelenecek 
gibi görünüyor. 

Müstemleke davasından Alınan· 

yarım vazgeçmediğini anlatmak 
ıçin ..ızağa gitmeğe ne hacet? Bu
günkü 'Almanya'nın en ileri ga -
zetelerinden biri olan ve siyasi 
mehafil ile sıkı temasta bulunan 
Frankfurter Zeitung bu meseleyi 
açıktan açığa tazelemektedir. 

. \!manya şu birkaç gün içinde 
yeniden orta Avrupada yerler al
di. Büyük büyük menfaatler te
min ettL Siyasi, iktısadi vaziyeti 
keneli lehine çevlrd~ diye düşü -
nülürken bu gazete son günlerin 
\'ekayiinden sonra yazmış olduğu 
şayanı dikkat bir yazıda şöyle di
yoı: 

Meşhur mülakata saıı.ıı.e olaıı. Viyaıı.a'dıı.n bir manzara 

az manalı değildir. Almanya'run 
müstemlekelerini geri lstiyeceği
ni söyliyen bu gazete İtalya'nm 
da istediklerinden bahsediyor. 

Dt)NYANIN EN KUVVETLİ 

MİKROSKOPU 

Bir mll7on defa bu7ülen bir mlk· 
roskop tasavvur edlnb: Yani bir mi -
Jlmetreyl bir k.Uometro kadar C'Öste .. 
rlyor. Bu alet sayesinde ilk defa oıa .. 
rak bir zerre)'l &örmek kabil olmuştur. 
Amerikanın Rltmond sehrinde top

lanan yüzden fazla illm, bu yeni mlk
roskopla. şlmdlye kadar rörüle-mlyen 
kücük mikropları heyretmtşterdlr. 

Bu alet nyestnde yeni yeni k~ll • 
terde bulunulaeaiı muhakkakbr. 

GARİB BtR MEMLEKET 

Matmazel Freya Stark adh bir ka
dın, l'eçen sene Arablstanda seyahat e
derken (Dadramut) u da. ziyaret et
miş. 

(Radramut) blr çölun ortasındadır. 

Ağ'aç ve yeşllllk namına btr,e,. yok
tur. Ahalisi iptidai bir hayal yaşar. 

Vaktile mamur bir belde idi. Guzcl yol
ları vardL (İpek yolu.) denllon bir yol 
vasıtaslle kervanlar Çlnden ipek l'etl
rlrlerdi. (Çöl yolu) Paln1lre kadar uza
hırdı. Kızıl denlze Kiden blr yol da var. 
Şimdi ancak blerl göriilinekledlr. 

(Hadrarnut) ahaltsl müslümand1r • 
Yollar vardır. Evler attı, yedi kathdır. 
Ahalinin ço.tu çölde, develerlle bera
ber çadırlarda yaşarlar. 

KAFASf KESİLEN KRALİÇE ------ - -
İııPllerenln en eski ııatolarmdan 

birisi, Folherlncay'lı bir ~lflclnln ma
llltinesldlr. Keyfi islerse bunn ltaldJ
nr, bir kamyona yük1eUr. Me.mleke -
tin başka bir larafma Kölürür, 

(Başı dünkü sayımızda) 

Bu itirafımdan bir halta sonra 
da bata evini, bir daha dönme
mek üzere terkettim. Annem, bu 
büyük felaketi ancak bir hafta ba
bamdan gizliyebilmiş ve nihayet 
ona da açmıştı. 

• 
Bir sonbahar sabahı idı, odam· 

da, bahçeye bakan pencerenin ya
nında oturmuş, için için ağlıyor
dum. O gecedenberi, ne zaman 
yalnız kalsam, kalbimi sızlatan a
cı ve ıztırabın tesirile gözlerim 
dolar, ağlar, ağlar, ağlardım. 

Oda kapısı, hafif bir gıcırtı ile 
açıldı. İçeriye babam girdi. Onu 
görünce derhal ayağa kalktım. 

Babam yanıma yaklaştı. Yüzüne 
baktım, kıpkırmızı idi. Gözleri, 
kin ve nefret hislerile parıldıyor
yordu. Hiddetli olduğu kadar, pek 
mütecssır ve !;itkin görünüyordu. 
Acı bir sesle: 
- Haydi, dedi. Eşyalarmı topla, 

bu evden gideceksin!. 
- Neriye babacığım!. diye inle

dim. Yüzüme sert sert baktı. 

- Onu sen düşü, dedi. 
· Ayaklarına kapandım, yalvar
mağa başladım, 

- Merhamet et babacığım, acı 
bana!. 
Acı acı gülümsedi. 
- Namuslu bir aileyi lekeli -

yen bir edepsize mi'/. 

1 Yazan: M. Hicret 'ÜNER 

tun. Ve onuıı. yolunu beklemeğe 
bll§!adım. Öğle pek yakın olduğu 
için bu beklemem uzun sürmedi. 

Yanımdan geçerken, beni görme
mezlikten geldi. Fakat ben yo -
!unu kestim ve ona; babam tara
fından kovulduğumu, sokak or

ıını!. Ben de senin bir baban sa
yılırım. Burası da senin bir evin. 
Bir baban kovdu ise, seni, fakat 
işte diğeri kabul ediyor. Hem, gün 
geçer, kin geçer, derler. İleride, 
babanın da öfkesi geçer, kendi
sine rica ederiz, yalvarırız ve yf.. 
ne evine dönersin . 

• 
Feliıket, felaketi takib edıyor -

du. Eniştemin evine geleli henüz 
\>ir hafta olmuştu ki, evimden ay
rıldığımın üçüncü günü, zaten ö
tedenberi kalb hastalığından muz· 
tarih olan annemin öldüğünü ve 
bundan bir gUn sonra da, hata
mın evin bütün eşyalarını sata • 
rak, bir semti meçhule gittiğin! 
haber aldım. 

İşte böylece, bu bliyük aile fa
ciası, yirmi yılı refah ve saadet ~ 
çinde geçiren mes'ud bir yuvanm 
bozulmasına sebeb olmuştu. 

Beş ayı, eniştemin evinde ıztı
rablar içinde geçirdim. Artık do
ğurmam yakınlaşmıştı. Bir do -
ğum evine. gittim Ve o ge • 
ceki büyük günahın eserini. or~da 
dünyaya getirdim. Oğlum ancak 
birkaç saat Yll§tyabildi. Onun ö
lümüne sevindim. Çünkü, bu gayri 
meşru çocuğum eğer sağ kalsaydı, 

hayatta tana çok ağır bir yük o
lacağı gibi, herkesin •Piç• o:uak 
tanıyacağı bu zavallı ömrüni!r. 90-

nuna kadar bedbaht yll§ıyacaktı. 
Doğum evinde tam oıı. beş gün 

yatmıştım. Oradan çıkınca, doğ

ru enlştemin evine gittim. Kapı

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Almanya yine mevaddı ıptidai
y<:yi haneden getirtmek mecbu • 
riyetinde bulunuyor. Çek top -
raklarından ihrac edilecek mad -

deler yüzde 20 derecesinde sayıl
m o ktadır. Fakat bu topraklar Al 
maııya'ya geçtikten sonra haric
de daha ziyade pazarlar arana -
caktır. Bütün dünya şunu bilineli 

ki büyük Almanya'nın dünyada
ki mevaddı iptidaiyenin adaletle 
taksimi için olan davası zayıi • 
lamış değildir. Bilakis daha zi -
yade ihracat yapmak mecburi • 
yeti vardır. Bunun için de eski 

müstemlekelerin iadesi lazım gel
mektedir. Almanya için esas me
;;ele mevaddı iptidaiye elde et • 
mektir. Almanya'nın Avrupa'da 
alınış olduğu yerlerle iktifa ede
ccğmi zannetmek l;üyük Alman-

ya'nın hayati bir takım zaruret -
!erini tarumarrcak demektir. Al
manya bugün 90,000,000 derece -
sinde nüfusa maliktir. Böyle bir 
halkın hayati ihtiyaçları Versay 
muahedesinde yazılı olandan çok· 
üstündür. Bu utandırıcı muahede 

artık Avrupa'dan silinmiştir. Fa
kat bunun diğer yerlere taallılk 

eden ahkamını ne vakit temizle
mek zamanı gelecek? 

Berlin - Roma mihverinin sağ
lamlığı namına şin\Cliye kadar İ

talya hep Almanya'nın istedikLe
rine müzaheret göstermiştir. Fran· 

sa'dan bir takım yerler istemek 
tarzında İtalya'da nümayişler ve 

neşriyat başladıktan sonra Alman 

matbuatı bu meselede ileri gitme
meği muvaiık görmüştü. İtalya'-

Zira, 1587 de KraUçe l\larl Stuarın 
kafası ke!>lldlil Fotberlnpy p.t.otı:un

d.an buı-ün bakiye katan ancak altı ı 

kadem boyunda ve sekiz k&dem yük .. 
sekHğl.nde bir duvar paroasıd.Jr. O ta
rihden berJ, hatıra amatörleri, ,ato7u 
al7arel elllkoe blrşey alıp rölürmiiş-

Çok yalvardım, çok ağladım, fa· 
kat bu kararından döndüremedim. 
Ve iki saat sonra, elimde küçük 
bir çanta ile, baba evinden ko • 
vuldum. 

Sokakta ağır adımlarla yürür
ken, neriye gideceğimi, hangi ka
pıyı çalacağımı düşünüyordum. 

Nihayet aklıma geldi: Ona gide
cektim, beni ölünci)le kadar se • 
veceğini vadeden iiŞJkıına. 

tasında kaldığımı söyledmi, beni ı-------------

İşte Alman gazetesinin buraya 
kadar olan bu sözleri artık şüphe 

bırakmıyor ki orta Avrupa'da Al
manya ne kadar büyümüş olursa 
olsun aldığı yerleri kafi görme • 
mektedir. 

nın noktainazarı haklı olduğunu 

söyliyen Alman !matbuatı t.unu 
tekrar etmekle beraber daha ileri 
gitmezn4ti. 

lerdir. 
Eski eserler muhtblerJ, bu duvar par. 

psuu muhafaza tçln etralına demir bir 
parmaklık çevtrmeje karar verml, -
terdir. 

Her sene, memleketin en U2ak 7er .. 
terinden binle""' 901Jah nllr, Mart 
Slııar'ın son ıünlerlnl ırOiılrdlll talo· 
elan bakl7e kalan b11 duan •llsrel 
eder. 

• 

dinledikten sonra, gayet lakayd bir 
tavırla: 

- Ben ne yapayım, dedi. Başı· 
ıı.m çaresine bak!. 

Ve bunu söyledikten sonra, yü-
rüdü, gitti... ,, · 

O anda, onun kimbil ir hangi ro· 
manda okuduğu ve o günah ge
cesi tana tekrarladığı sözleri ha· 

Muhtaç olduğu mevaddı iptida
iyeyi haricden getirten Almanya 

bundan sonra Afrika'da.ki eski 
müstemlekelerini istiyerek ora-

Yeni gelen Avrupa gazetele -

rinde bu bahsin devam ettiği gö
GÖZLE NE KADAJl rülüyor. Fakat bilhassa Frank -

O evd~ yoktu. Yengem, her va
kitki gibi yine ' beni güler yüzle 
karşıladı. Fakat ben kendisine o
lup titeıİ.i anlatıncıİ, sinirlendL 
Kaşları çatıldı, yüzüme nefretle 
bakarak, sert bir sesle: 

tırladırn. 

Ve üç beş saniye, bu kararmış 
vicdanlı adamın arkasından ba• !ardan ham maddeleri getirtmek 

YlLDlZ GÖRtlLEBiıJRf 
furter Zeitung bu meseleyi ele a- ı---------

- Oğluma iftira ediyorsun, de
dl O böyle bir alçaklığı yapacak 
kadar vicdansız değildir. Kimbi
lir, karnındaki piçini kimden ka· 
zandın?. 

emelindedir. 

Yukarıda ismi geçen Alman ga
. zetesinin bugünlerdeki neşriyatı 

Baş rol<ie: Şeyh Ahmed ve Şeyhin Aşkı filmlerini yaratan 
RA!llON NOV ARRO 

MUSİKİ KISMI: M. C. ve' ÜSTAT CEVDET KOZAN. 
ŞARKILAR: NADİR HAMİD DİKSE.S - K SAFİYE. 
Fılme İlave· 1 - Bursa senfonisi - Türkçe sözlü ve musikili olarak 

2 - Memleket gazetesi: Bulgar Başvekili Ankarada 
İstanbulda seçim - Pera - Şişli maçı 

Siıwhi 01'uAında Kahraman Sü' arilerimizin istiriik 
• Ettikleri Biiyük Yarı.şiar 

Bugıın saat 11 ve 13 de Tenziliıtlı matineler 

larak diyor kl: 

•Almanya kendi istediklerini 
elde etti diye bundan sonra İta!· 
ya'nın maksadına müzaheret gös
termiyecek diye farzediliyorsa 

yanlıştır. Almanya ile İtalya'nın 
hayati menfaatleri birbirine bağ

lıdır. Birisi için hayati bir ehem
miyeti olan bir mesele, diğeri için 

de öyledir. Fransa - İtalya mese
lesi halledilmedi. Bu mesele Av

rupa'da esaslı bir iş olarak kalı-
• yor. Sinyor Musolini'nin ne iste-

diklerini bildireceği zaman artık 

uzak değildir. Bu tekliiler kat'! 

ve ameli olacaktır. Artık Çeko
Slovakya meselesi gibi işlerle va

kit kaybetmemeli. Fransa ile İn

giltere Çeko-Slovakya'yı müda
faa için silahlanmış değildir. Bun
lar daha bll§ka bir takım mesele

lerin muallakta kaldığını düşü -
nerek silahlanıyorlar. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

.Bu, ıözün kuvvet ve dalma ballı. 
Efer l'ÖrÜ!J kuvveti bira• nrıfca ise 
ancak 1,500 kadar J'lld"' rllrüleblllr. 
Yok eter kuvvetli ise 14,000 den tas .. 
la... Gökyüzünde mevcud 7ıldulann 

36 milyon oldutunu ddtkat nauruıa 
ahrsak bunun ııe kaclAr •• oldufu an .. 
laştlır. 

Yengeme, daha fazla birşey söy
liyemedim. Kalktım, sokağa çık· 

Bugün 
herkes S A K A R Y A Sinemasına 

Koş.ocak ve şimdiye kadar gançlik ... Güzellik ve Spor üzerine ya
pılan filmlerin en büyüğü ve en mükemmeli Türkçe izahlı 

STAD İLAHLARI 
,,. 
1 

kakaldım .• 
Artık gidebileceğim yalnız bir 

yer kalmıştı: Eniştemin evi. Bu 
zat teyzemin kocası idi. Yaşı alt
mışa yakındı. Çok iyi kalb~ te· 
miz vicdanlı, insan bir adamdL 
Altı yıl önce ölen teyzemden hiç 
bir çocuğu olmamıştL Belki de 
teyzemi çok sevdiği için, veya ih
tiyarlıkta tekrar evlenmek isteme
diğinden, karısı ölelidenberi be-
kar hayatı yaşıyordu. 
Eniştemi evinde buldum; ken

disine başımdan geçenleri ağlı -

1936 Berlin Olimpiyatla1'ına ait tam hakiki ve yegane filmi takdir yarak anlattım. Acıklı maceram, 
bu iyi kalbli adama pek tesir et-n&.;arlarıyla seyredecektir. , 

1 
miş olmalı ki, beni dinlerken, o-

Fazla Rağbet Dolayısile Bugün Saat 10 ve 12 de nun da gözleri yaşarmıştı. 
Tenzilatlı halk matineler 

:
:::::::::::::::::::::::::::; Beni teselli etmeğe çalıştı: j - Üzülme evladım, ded i, ne ya-

31 Mart Cuma akşamından İtibaren 1 palım? Olan olmuş bir kere. Son-
1 ra hayat bu. İnsanın başına her ı 

Ankara Yenişehirde Ü L U S Sinemasında 
1
, türlü felaket gelebilir. 

STAD ILAHLARI Filmi gösterilecektir. 
Saçlarımı okşamağa l:.aşladı: 

- Haydi, ağlama artık ... Sonra 
hastalanacaksın . .5il gözlerinin ya-

Kendi kendime de şaşıyorum. Nasıl :v,erine gö
re bü tün I:, " .ncelikleri, zorlukları bir arada evirip 
çcv .rebiliyorum. Benim, ne yüksek J:ıir okumam 
var, ne de bir şeyım. Fakat, istediğim vakit en yük
sek okumayı yapmışlarla bir olabiliyorum. Şeyta
nın bile aklına gelmiyecek kurnazlıkları gösteriyo
rıım. Şimdıye kadar hiçbir işimde falso vermedim. 
H: psi tıkırında gıdıyor. Eğer sonuna kadar böyle 
gci ürebılirsem onian sonrası için de mesele kal -
mıyacak. Demek ki, bütün bu başarıkları ortaya ko

yab ilmem için yaradılışımda, zekamda, ruhumda. 
hafızamda bir üstünlük var. Gazete okumam da 
çok faydalı oluyor. Onları okumam, bana her gün 
ıçin birçok yenilikleri öğreten bir okulluk hizme
tini yapıyor Gazete bilgimi arttırıyor, bilmedıği • 
mi öğretiyor, zihnimi açıyor, fikrmi yükseltiyor, ka
famın boşluğunu gideriyor, konuşmamı inceltiyor, 
dü~üncelerimi düzeltiyor. Bunlardan başka yurdun 
içinde, dışında ne var ne yok, neler oluyor, herşeyi 
bild.riyor. Bunları bilmek insanın kofluğunu gi
deriyor, her yerde her şekilde konuşabilmek için 
birçok imkanlar veriyor, zekayı tertiye ediyor. 

Y o ·s A 
Dedı. Fakat, dokturun başı yastığında hastalı

ğın zorundan yer yer değiştirdikçe yine dudakları 
yüreğe sızı veren bir inleme ile mırıldanıyordu. 

- Güney ... 
Güney ... 

Sevgilim 
Karıcığım! 

Şoför Pangaltıyı geçerken sordu: 
- Nerede duracağız?. 
Bu soru genç kad nı diişüncelecınden ayırdı. 
- Biraz daha ileride .. 

No. 111 
-----Yazan: ETE!ll İZZET BENİCE ------· 

Dedi. Dışarıya baktı: 
- Oo .. Çok kar yağıyor! 
Ve .. kendi kendisine söylendi . 
- Görünmeden apartımana girmeliyim ve~ 

böyle gece çrkmalarını da pek seyrek yapmalıyım. 
Araba Osmanbeye doğru ilerlerken onun da 

kalbinde sızlıyan, korkudan artan bir çarpma var
dı. Fakat, kendi kendisini teselli ediyordu: 

- Moruk duymaz. Yatıyor. Beni aratsa bile ya
tak odamı kilitledim. İçeride uyuyorum sanırlar. 
Yalnız sokağa çıktığımı hızmetçi biliyor. Onunla 
da çoktan anlaştık. Bu gece böyle geçer, 

G'ÜNEY UYUYOR 

Yosmanın sabahladığı ve korku, heyecan, me
rak ,çinde eve döndiiğü gecenin gündüzüydü. 

Doktor baygın, ateşler içinde uyuyordu. Bir 
aralık gözlerini açtı 

-Güney .. 
Güney ... 
Sevgilim ... 
Karıcığım! 

Diye inledi v• .. onu çağırdL Hastabakıcı dokto· 
run yanındaydı. Marika da odadaydL Doktor kırlı 
derece ateş içinde böyle: 

- Güney ..• 

Güney ... 
Diy.ı inler ve onu yanında gi>.,mek, ateşli avuç

larınm alevi içinde onun min'cı" eli.ıruıı sıkmak ıs· 
terken hastabıkıcı: 

- Ç.ığ:rınız barL .• 

Der g:bi Marikanın gözler::ıın içine baktı. ı:ıu 
~: bş Mar•kanın dudaklarıa.ia b:r kıvrım yaptı ve 
yanaklarır:a manalı gülücükler dağıttL Sonra: 

- Güney uyuyor. Gece çok üzüldü, sataha kar 
kadar hi> uyumadı. Şimdi u.vandırmam .. 

Öğleden sonra. 
Saat on beş var. 
Doktor yine ... 
- Güney ..• 
Güney! 

CİCİ KIZ 

Diye inler, sayıklark~n genç kadın yatak oda
sından içeriye girdi. Hastabakıcı kız, arkas: kapıya 
dönük doktora bakıyordu. Güney ilerledi . .5ordu: 

- Nasıl hasta?. 
Hast~baku:ı kafasını çevirdi: 
- Oooo, siz misiniz?. 
Güney de şaşırarak onun yüzüne baktı: 

- Ooo sen misin Yıldız?. 
Hastabakıcı kız doğruldu, kalktı, 

- Benim. Nöbet değiştirmek i tıı yurttan beıı.I 
gönderdiler. Siz uyuyormuşsunuz! 

Radyo J 
--~~-P_o~r~g·r~a~rn;..;..;.;ı_ 
Ankara Radyosu 

a11otı!f 

11,35 Müzik (Paur 0&1l - Pi). 
18,15 Konuşma (Çocuk saallı. 

18,45 Müzik (Şen oda müaJtl - İb-
rahim Ö.rir ... A"'1 böcekleri), 

U,15 Türk mihııtı (Fuıl he7ellh 
Celil Tokses ve arkadaşları. 
zo Ajans, meleoroloJI lıaberlerL 
%0,15 Türk müıılfl 
Çalanlar: V eclhe, Reşad ErM, .Ru. 

ten Kam. Cevdet Kozan. 

Oku7aolar: Necmi Rba Ahıttuw, 
Melek Tokcöz . 

1- Cemil BoJ'ln - Muhaner ı>et
revL 

Z- Hacı Arif Boy - Muha7,.er -· 
1u - Meyhane larappbı me7. 
ı- Tanburi Ali Efendi - Mlllıa1 -

Ter şarkı - Fer7ada ne hacet. 
4- Suphl Ziya • Hilse7n1 ..... , • 

Fcryad ediyor bir cül Jcln. 
!>-- Reflk Fersan - lllise7nt prkı • 

KlulJn mecburu hüsnü anunn. 
6- Şevki Beyin - Hüseyn1 -a · 

Hicran oku sinem deler. 
7- Nevresln - Muhayyer tarla 

Gün kavuşdo. 

8- Mahmud Celaleddin -am . 
Muhayyer lf8.rktSı - Niçin mahzun ba
kar\ın. 

8- Muhlis Sabahaddin - HloaaltU 
şarkı - Bahar reldi rün açıldı. 

10- Halk liırkiısü - YilrQ dilber J'li· 
ril ömrümü.n 'f'arı, 

21 I\l~mlekf't a.at ayan. 
Zl Nes'eli plılklar - R. 
zı.ıo Müzik (Rlya .. ıı Cumhur ban-

dosu - Şef: ihsan Künçer) . 
tz Anadolu ajansı (spor servisi). 
ZUO Müzlk (dans mü•lfl • Pi), 
%2.45 - 24 Son ajans habt-rlerJ ye 

J'•rınki program, 

VARIN 
12,35 Türk müztil ... PL 
13 l\.femJeket saat ayarı, ajans, me

teoroloJJ baberlerL 
13,15 Müzik (küçük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın). 

13,45 - 14 ~lüzlk (Hafif müılk - Pi). 

1357 Hicrl 

1 
1355 Rumi 
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ı:-BU DA BİR MESELE •. ] 

Mecmua Kaplarındaki 
Düttürüleyli lar ! 

Duvar Ve El İlanlarında da Ayni 
Kabak Tadı Veren Manzara ! 
1 KAYGILI 1 

Yazan: 
Osman Cemal 

G ucteci ve kitabcı dükkanlarında bol bol sal• 
lanaıı t.ir takını mecmualardaki dudak bo
yasile tırnak cilası ilanlarını ezberlemek ilah. 

Bir gazeteden 

Sır taraftan allı pullu, cicili bicili düttüril • 
ley ıa resimleri, bir ~ar aftan sözüm yabana aşk, ya· 
•. ı..\ aşk bozuntusu hıkaye ve romanları, hala o ka· 
dar revacdadır ki ... 

Kıllı çabuk, kıllı biraz geç olarak herşeyin, ge
~en bir modası olduğu halde acaba bunların modası 
bizde hayli zamandır niçin bir türlü geçemiyo,· da 
yerlerini aaha ıyi, daha ciddi şeyler kaplıyanııyor? 

işte bu yazıyı küçücük bir tütüncü dükkıinının 
karşısında yazıyorum. Tütüncü diyorsam, burası 

yalnız tütüncü değil, yarı tütüncü, yarı gazete ve 
mecmuası ... Vitrinin dış tarafı ve tezgiıh:ıı yanları 
rengarenk bir sürii mecmua ile dolu ve bunların 

hemen hepsinin de kapaklarında renk renk, biçim 
biçim, allı pullu ve cicili bicili düttürüleytalar .. . Ve 
hatta, bunların en ciddi mündericatlısının kapağı 
dahi böyle ... 

Peki amma, bu dünyada resmi yapılacak, ka
dıııdan başka mevzu ve kadından bıışka mahluk 

nu rok ki? İnsan kırk gün baklava yese bıkar. La· 
kin bu mecmuaları okuyan, yahud sadece, hararetli 
hararetli onların kapaklarına göz gezdırenler bıı 
kapaklara konulan kırk bininci kadı1'. resminden, 
hiılıi niçin gına getirmiyorlar acaba 7 Yoksa, onlar, 
bunlara karşı çoktan gına gdirdile~ de bizim bun
dan haberimiz mi yok? Hoş. bu mecmuların ve ri· 
&aleleri okuyanlar, yahud sadece, on.arm kablarına 
hararetli hararetli goz ge:-direnler, eğer bu resim· 
lerd~n gına getirmiş olsalardı ,artık o kapaklara bu 
reı;ımler konmazdı. 

Demek, yıllardant.eri ,hep birbirierine benzı -
yen bu kadın resimlerinin, hAliı .ısanm•.yan göz tir· 
yakileri var kl ressam fm;aları da hiılıl durmadan 

Duvar ve vitrin ilanlanndakl o 
ayrı eörünüı 

resimlerden iki 

a.vni resimleri işliyor. Brktı Amma neyle»fn k', karsısın· 

Fakat ben, pek de öyı~ sanını • da başka resim götmüyo~: ken • 
ym uın ve ben sanıyoram l:i halk, disine bir düziye ayni resim su-
y ıllardanberi, hep birl>irir.c ben- ı:ulduğu için, belki de istemıye ıs· 
ziyen o allı pullu, cici!! bicili düt- \ilmiye, zorak o resmtfere bakı • 
türüleyla resimlerine ;;uktan bıktL yor. Bazıları sanıyorıar kı kadın 

resmi mecmua, risale, k itab, ga
zete satışında mühim bir amildfr! 
iyi Amma, eğer öyle olsaydı, hiç 
esnaf bu fırsatı kaçırır mıydı? 

Mdeınki malın sürümiı için kadı,n 
IDevamı 6 mcı sahifPau) 

ı·ı Va ·dman Son 
Yaşı 

•• • • un erın or 
Ne Zabıtanın, Ne Adliyer in 

Ağzından Alamadığı'' Sır,, N .?dir? 
den istenen 500 dolar !idyei ne • 
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ş A "K'-A 1 Bol Para insanı 
·AL-T-~:ş-::-s;._:i:_:_:tırn--1 Mes'ud Etmiyor! .. 
B JZ::;zm:'.m''" '·- ı İngi 1ferede Sinema Artist:ig"' ine Giren 

- Dışarı çıktı. 

E~~r~=~~~:: Dört Genç Kız da Böyle Söylüyor .. 
- Evlenmek için ..• 
- Acaib! Altmış yaşında bir &• 

dam evlenir mi?. 
- Evleniyor işte ... 
- Kiminle?. 
- On yedi yaşında genç bir 

kızla ... 
- Pekala... Birkaç gün sonra 

gelirim ... 
Sekiz gün sonra, ayni mösyö 

geliyor, zili çalıyor. Ayni hiz • 
met1:i kapıyı açıyor: 

- Mösyö evde mi?. 
- Mösyö öldü!. 
- Nasıl olur bu .•. Geçen hafta 

evlenmişti?. 

- Evet ..• 
- Neden öldü?. 
- Fartı heyecandan!. 

HİZMETÇİ K IZLA 

BAYAN ARASINDA: 

Hizmet1:i kız.- Gitmezden ev· 
vel siu. birkaç söz söylemek is • 
terim. 

Bayan.- Söyle kızım. sem din· 
llyorum. 

Hizmetçi kız.- Evveli şwıu söy
liyeyim: Ben sizden çok güzelim. 

- Kim söyledi bunu?. 
- Bay söyledi. Sonra sizden da-

lha zarifirn, gösterişliyiru. <Bunu 1 

da bay söyledi. Daha sonra sizden 
daha cana yakınım ..• 

Bayan.- Bunu da mı bay söy
ledi?. 

Hizmetçi kız.- Hayır! Bayan.. 
Bunu şoför söyledi. 

AH! BU ÇOCUKLAR!. 

Zekiye (dört yaşında) annesıne 
sorar: 

-Kuzum anne, söyle bana ... 
Gelinlerin e)b!seleri niçin daima 

il 
ondra gazetelerinden hıri 

ört genç kızm şu son sene· 
!erde geçen hayatlarile meş· 

gul oluyor. İngiliz film kumpar. • 
yaları Amcrika'dan kız get':·terek 
filim çekerlermiş. Fakat bıı mü· 
esseselerden t.iri düşünmt:.~ ki in· 
gil\ere'de bu kadar kız varkcr. ne
ı.len bunlar arasından sinema yıl· 
rtızı olacak istidadda genç ve gıi· 
1eller bulunmasın? . 

Nihayet 936 da bu miıessese a· 
ramış, istidada, güzelliğe, cazibe
ye malik dört genç kız bulır.uş • 

tur. Bu buluş ise dört genç kız 
için hiç ummadıkları bir saadet 
gibi gelmiştir. Çünkü her birı ya· 
kın istikbalde meşhur bire~ yıl • 
dız olacakalrını düşünerek sevi· 
niyorlardı. 

Filim müessesesi bunları al • 
mış, her birine muhtelif roller ve
rilmiş. O zamandanberi üç buçuk 
sene geçmiştir. Şimdi dört kız· 

dan hiçtin artık ne film ile, ne de 
sinema ile meşguldür. Kendıieri· 
nin söylediklerinden anlaşıldı~ı

na göre onları film saıı'atır.dan 

meyus eden şey beklemek \llmUŞ· 
tur. Kendilerine pek ehenımıyet
siz roller verilmiş. uzun zaman 
bu ehemmiyetsiz rolleri oyna • 
mırkla vakit geçirmişlerdir. Hal· 
buki onlar çabuk bir zamanda bi· 
rer yıldız olmayı düşünüyorlar • 

Az para ilo dalıa mes'ml ol dnklannı IÖ71iyen kızlar 

mış. Bunlardan Nina ,ismindeki ı kat kalmıştır. Dunun üzerine Nin 
kız kocaya gitmiş, faka\ :zavallı çalışmağa mecbur kalmıştır. 
kocası bir kaza neticesınde sa • 1 (Devuıu 1 mcı aahifede) 

Ka<dlnlFilOaır öşt~ 
BöyO~<dlüır 

beyaz?. 
-·Beyaz n~.e allmetidir. Siya· 

ha gelince mateme delalet eder. 
Zekiye, bir müddet düşündük· \ Nekadar Dost Görünseler Yine 

ten sonra: 

- Tevekkeli, değil, der. Gü • Birbirlerini Çekemezler 
veyler daima siyah giyiniyorlar. 
~~~~~;;;;;;;~~========o=:==== ı 

IBir 
J 

Krema Tabağının Hikayesi 
Bu Söze Nekadar 

ı İyi Bir Misal Teşkil Ediyor 

P 
arisdc Sen mahkemeside . 
geçenlerde eğlenceli olduğu 

kadar da ibret verici kısa bir 

döğdüğünden, yaraladığından şi -
kayetçisinız, değil mi? ... 

Mod - Evet, bay re ıs.. Evve
la sözlerile, sonra da «llerilc ... 
Reisı - Anlıyamadım. açık söy 

leyfniz ... 

A 
ltı kişiyi öldürdükten son
ra Paris civarında Versay
da geçen sene yakayı ele 

veren meşhur katil Vaydman'ın 

muhakemesin devam edilmekte
dir "Muhakemenin üçüncü celsesi 
hulasaten şöyle geçmiştir: 

bır zaman parasız kalmadığı için 
Milyon'un kötü işler y~pmak mec
buriyetinde olmadığm ı yaz ıyordu. 

catı Mılyon'un babası almıştır. • 

muhakeme cereyan etmiştir Suç·• 

lu matmazel V. Mod ... Çok sarışın 

asabi, kavgacı, patırdıcı. bir artist. .. 

Hiç yoktan kızıyor, k&vga çıka • 

rıyor. İşte bu sebeb!e esmer gü • 

~eli terzi madam Doltırcs'le mah· 
kemeye düşmüşler. 

Mod - Aı-.edeyım, geçen son 
kanunda dostlarınıla berober, 
Bliınş meydanında, bir lokanlad< 
supe ediyorduk. 1stakoz yedik. 
sonar piliç kızartması getirllik. 

llk6nce Vaydman'ın suç ortak
larııı<lan Milyon'un ihtiyar büyük 
validesinin gönderdiği acıklı bir 
mektubu okunmuştur. Kızı öldü· 
ğü için de ıztırab duyan bu kadın 
torununa karşı el'an muhabbet 
besledi;ini, her ne zaman istese 
kendisini zivarete ıı:eldiltinl ve r iç 

Halbuki Milyon bu celsede tah
kikatı idare eden komiser Bode 
ile muvacehe edilm~ ve bundan 
sonra Milyon'un babası da dinlen
miştir. 

• 
Anlaşıldığına göre, ne Milyon, 

ne de bilyon un babası Vaydman 'ın 
~!ediği cinayetleri bildikleri halde 
keyfiyeti zabıtaya haber vermek
ten çekinmişlerdir Vaydman'ın 

öldürdüğü Amerikalı genç artist 
kad111 J an dö Koven 'in annesin 

llueünlerde boynunu Giyotine kap tır.ıcnğına şüphe olmıyan 
katil Vaydınan 

Bu adam istiçvabınJa kaçamak~ 

cevablar vermiş, fakat çeteye yar
dım ettiği de sabit olmuştur. 

Celsenin sonuna doğru isticvab 
edilen katil Vaydman'ın cbir sırrı. 
olduğu, fakat söylemek istemediği 
bir daha anlaşılmıştır. 

Vaydman 'mahkemenin ısrarları

na karşı şu cevabı vermiştir: 

- Söyliyemem, Çünkü zaten ız. 

tırabları hadden taşkın olan bazı 
kimseler büsbütün peri§an olur· 
lor, 

Mahkeme, Vaydman'ın malüm 
olaJı işlerden maada söylemek is

temediği başka bir şr~·i olup ol· 

Biz Dost Arayıp 
Bulamıyoruz, Fakat ... 

Hem 
• 
insanlara Karşı madığıru cinayet arkadaşlarınd~n. H yvanlar 

sormuş•a da, onlar da bır şey bıl- a 
mediklerini söylemişlerdir. Hem de Kendi Aralarında 
Herkesın kanaati yalnız Vayd-

man'ın değil, diğer s~~1u 1arın da Sedakatlerile Bize Misal Oluyorlar 
ayrı ayrı csırlar1> oldugu merke • 
zindedir, 

Hulasa bir sene devam eden 
zabıta ve adliye tahkikatına rağ
men, mahkemenin de bu cSırrı• 

aydııılatamıyaca./tı anlaşıimakta

dır. Acaba Vaydman bukadar ıs· 

rarla sakladığı 'sırrı. mezara gö
türecek mi. yoksa en sonunda söy-ı 
liyecek mi? . 

B 
iı· kaç sene evvel. Parisli bir j 
avukat ava çıkmıştı. Kırlar· 
da dolaşırken güzel bir av 

köpcğı gördü. satın a!mak istedi, 
sahibini buldu. 

Köylü. zengin olmamakla bera-1 

ber avukatın teklif ettıği mühiı_ı> ll 
bir parayı reddetti. Aradan bır 
hayli zan;an geçti. Mahkemeye biri 

ışi düştü. Avukat tutmak mecbu
riyetinde kaldı, tesadüf, köpeği 

satın almak istiyen avukat karşı· 
sına çıktı. Davasını üzerine aldı. 

Ve kazandı. Sonra, !:öylünün ver· 
mek istediği vekalet ücretini de 
almadı. Köylü düşündü, şükran 

boreunu nasıl ödeyecekti? Sev • 
(Dcııamı 7 inci ıayfada) 

Reis - (Dolores'I gösterir) sizi (Devamı 7 inci •ayfada) 
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Yeni Meb'uslarımız 
Bugün Seçildi 

(1 inci ıabifeden devamJ 

roken kaplı hüviyet cıizdanları 

kendilerine dağıtılmıştır. I 
Saat tam dokuzdaBel etliye Mu

amelat miıdürü Zühtü, intihaba 
başlanacağını ve evvela Bakırköy 
kazası İkinci mün tehiplerinin bi
rer birer gelip rey vermeleriıtl, 

bunu alfabe sırasile diğer kazala
rın İkinc; müntehiblerinin takib 
eylemesini söylemiştir. 

İkinci müntehipler sagdan ge
lip rey !erini attıktan sonra soldan 
çıkmak üzere tertibat alınmış, bu 
so/etle reyler büyük bir intizam 
dairesinde verilmiştir. 
Evveıa sandığın boş olduğu sa

londakilere gösterilmiş. sonra san-1 
dık mühürlenmiştir. İlk reyi 
•Allah memleket için mübarek 
etsin• kaydile Bakırköy kazası 1-
kinci müntenjplerinden Kırşehir 

sayl«Vl Yahya Galib atmıştır. Bu-· 
nu sırasile diğer müntehipler ta
kip etmiş ve rey venne işi on iki
den önce sona ermşitir. 

MüLHAKAT MÜNTEHİBİ 
• SANİLER! 

Ellerindeki sarı rey pusulaları
nı büyiJk bir intizamla rey sandı·! 
ğına atan İkinci seçiciler kafilesi~ 1 

nin sonu 10,45 de alınmıştır. Bu 
vakte kadar rey atanlar, yalnız 

Beledıye hududu dahilindeki 1-
kinci müntehiplerdi. Mülhakat se· 
çicileri henüz gelmemişlerdi. 1311 
İkinci müntehibin reylerini kul
lanması 12 ye kadar sürmüştür. 

İntihap esnasında Şehir bando
su müntehap parçalar çalarak ha
zurı;nu eğlendirmiş, misafirlere 
çay, kahve ikram edilmiştir. 

Yemek tatilini müteakip reyle
rin tasnifine başlanmıştır. Netice 
derhal Dahiliye Vekaletine bildi
rilecektir. 
Diğer vilayetlerde de bu sabah 

ayıti şekilde seçim faaliyetine 
başlanmış olup neticeler bu ak
şam Vekalete gönderilecektir. 
MEBUSLAR ARASINDA BİR 

TASNİF 
Yeni mebuslar arasında meslek 

itibarile şöyle bir tasnif yapılabi
lir: en başta idare amirlerinin sa
yısı doksanı bulmaktadır. Askeri 
mesleğe lııtisab etmiş olanlar alt
mış kadardır. Maarif mensupları 
50, <kıktorlar 40, hukııkcular 40, 

ziraatciler 25, iktisat ve maliyeci 
26, matbuat erkan1 20, tüccar ve 
diğer muhtelif meslekte olanlar 
20. 

Macarlar Fazla Bol Para İnsanı 
Toprak İstiyorlar Mes'ut Etmiyor 

{Birinci sahifedl'n devam) 

tedir. Macar tayyareleri yedi Slo
vak tayyaresini düşürmüşlerdir. 
İTALYANIN MÜZAHERETİ 
Prağ 26 - Söylendiğine göre, 

İtalyan Başvekili Mussolini Slo -
vakya'nın Macar ordusu tarafın

dan işgaline müsaade edilmesini 
Hitler'den istemiştir. 

' LEHİSTAN HEM KENDİNİ, HEM 1 
LİTVANYAYI KORUYACAK 1 

(5 inci sayfadan devam) 

Dört kızdan diğer biri oıan Pat 
Lav da kendısinin bir yılrltı ola
mayışına teessüf etmeğe lüz~ 

görmüyor. Bu muvaffakiyetsizlik 
onu meyus etmemiştir. Çünkü film 
çekerken, rol yaparken kendisine 
göre bir koca bul;;,uştur. Genç ko
cası da bir rol yapıyordu. Birbir
lerini aldıktan sonra artık karı 

koca sinema san'a•ını bırakmışlar
dır. Karı kocanın anlattığına gö
re şimdi çalıştıkları işlerde öyle 
çok para kazanmıyorlarmış. Si -

nemacılıkta çok para alırlarmış. 

Fakat o zaman mes'ud değillerdi. 

Dünkü Facianın 
Blançosu 

(Birinci sayiadan devanı) 
evin yanında bulunan bu apar • 
tımanın bir hayli zaman evvel ar
ka duvarlar1 çatlamış olduğu hal
de bina sahibi mühendis getirtip 
keşif yaptırdığını, daha yıllarca 

bu apartımanın her şeye muka
vemet edebilecek bir halde oldu
ğunu iddia eylemiş ve bu çatlak
lığı görüp endişe edenlere temi • 
nat vermiştir. Fakat hadise hem 
bu keşfi yapan mühendisi, hem bi
na sahibini filen tekzib ey !emiş 
ve nihayet dünkü facia meydana 
gelıniştir. 

KURTARMA İŞİ 
Apartımanın yıkılmusı üzerine 

derhal polise, itfaiyeye haber ve
rilmiştir. icabeden idari ve fenni 
tedbirler alınmıştır. Enkazın ay1k· 
lanıp altında kalma ameliyesine 
de dün çöküntüyü miiteakıb baş· 
lanmış, gece sabaha kadar devam 
edilmiştir. 

ZAYİAT BİLANÇOSU 
Neticede gündüz Niko, Malka

rana, Niyazi'nin ölüleri çıkarıl -
mış, gece saat 12,30 da Sultan ile 
Ayşenin saat 20 de Todorinin, saat 
3 de Makbulenin ve saat birde 11-

Apartımanın beş dairesinin her han adlı çocuğun cesedleri bulun· 
katı tıklım bklım dolu bulunmak- muştur. 

ta olduğundan anide vukua gelen Bu vaziyete göre bu~ün gaze -
çöküntü insan bakımından büyük temizi makineye verdiğimiz saate 
zayiatla neticelenmiştir. kadar sekiz ölü ve 11 yaralı tes -

APARTIMANDA OTURANLAR bit edilmiş olup yaralılar da şun-
Atlas apartımanının birinci ka- lardır: Donna, Frosa, Pavlo, Ele

tında şoför Naci ile karısı Fatma, ni, Androniya, Anasta~ya, yadikişi 
ikinci katında marangoz Simon, Katina ve Fatma ve bir de polisin 
karısı Angeliki ve baldızı Eleni, gündüz hastaneye stvkettiği ve 
üçüncü katında marangoz Pavli, henüz hüviyeti tesbit cdilemiyen 
karısı Katina, oğlu 14 yaşında To- diğer biri. 
dori, kızı 13 yaşında İstasa ile ye- BİR MUCİZE 
di yll§ında Androniki, dördüncü Gece kurtarma ameliyesi devam 
katında halıcı Elazizll Arab Yu· ederken enkaz altından boğuk bo
suf, karısı Sultan, iki yaşındaki ğuk birses geldiği işitilmiş itfa
kızı İlhan, 12 yaşında oğlu Muzaf- iye vesaiti derhal bu sesin geldiği 
fer, 10 yaşında kızı Alıye, 4 yaşın- tarafta harekete geçirilmiş ve ne
da oğlu Kamil ve ayni katta Ha- ticede 4 yaşında Fikr;yenin henüz 
lıcı Yusuf, Karısı Makbule. kızı hayatta olup güçlükle teneffüs et
Fikriye, oğulları Hikmet ve Fik- tiği görülınüştür. 

ret, beşinci katında da kapıcı Ni- Fikriye çıkarılmış, yalnız bur
koli, Domino ve Atina isimlerin- nundan yaralı oldugu ve bir mu-
deki kiracılar oturmaktadır. cize kabilinden kendisinin sağ ve 

İnhidam faciası esnasında içe- salim bulunduğu anlaşılmıştır. 

ride bulunanların şunlar olduğu İTFAİYENİN GAYRETİ 
anlaşılmıştır: Yangınlarda büyük bir gayret 

Ktina, Pavli, Pavliye Fenerden gösteren itfaiye bu faciada da em
gelen misafiri Markiri, Eleni ve salsiz bir muvaifakiyet göslbrmiş
Ligor, Pavlinin oğlu Todori, kız- tir. Gece facia mahalli projektör
ları İstasa ve Andronikı, Arab Yu- !erle tenvir edilmiş ve oksijen kay
sufun karısı Sultan ve kızı İlhanla nak makinesile çöken apartımanın 
Davudpaşadan gelen misafir Ay- demir kısımları kesilerek enkaz 
şe, diğer Yusufun karısı Makbule, temizlenmiş ve bu suretle altında 
kızı Fikriye, kapıcı Nikoli ve Mo- kalan ölü ve yaralılar meydana 

· çıkarılmıştır. mıno ... 

Yeni 
İstanbl 

Meb'usları 
(1 inci sahlt!:"den devam) 

muharrirdir. Uzun yıllar birlikte 
yazı ve fikir arkadaşlığı ettiğimiz 
Ahmed Şükrü Esmer Türkiyenin 
yegane sayılabilecek dış politika 
muharriri ve siyasi tarih profesö
rüdür. Anıerikada tahsilini biü
rip Türkiyeye ·geldiği gündenberi 
gazetecilik ve yazıcılık hayahn
dan ayrılmamış bulunaa bu arka
daş bütün Türk balkının emniyet
le tanıdığı faziletli, diirüst, yalnız 
değer ifade eden bir vatandaştır. 
İbrahim Alil.eddin Gövsa ise mu
allinılikle, maarifcilikle, muhar
rirliği ve şairliği bir arada yürüt
müş, bihakkın alim bir muharrir
dir, Dördüncü Büyük Millet Mec
lisinde de kendisi Sivas mebusu 
olarak bulunuyordu ve son vazi
fesi Maarif Vekiıleti Müfettişi U
mumiliği idi. Türk münevverleri 
ve Türk milleti İbrahim Aliıeddin 
Gövsayı bilhassa •Yedi Gün> a
ilesi içinde çok daha yakından ta
nımış bulunmaktadırlar. 

Görülüyor ki, beş yeni sayla -
vımızın da te,bilinde ve İstanbul 
halkına arzında isabet ve değer 
vardrr. 
Şahsi bir kanaat olarak talıınin 

ediyoruz ki, eski ve yeni İstanbul 
mebus namzedleri arasında İstan
bul balkının en az tanıdığı nam
zed Şükrü Ali Ögel. Milli Müca· 
deleye ilk safhada iştirak eden ve 
çok mühim vazifeler deruhte e
den Şükrü Ali Ögel emekli erka
nıharp albaylığından pek kısa bir 
zaman evvel ayrılmış ve Beşin
ci Büyük Millet Meclisine kısmi 
intihapta mebus seçilmişti. Bir 
erkiınıbarp olduğu kadar bilhas
sa son zamanlarda ehemmiydli 
işler üzerinde çalışmış bulunan 
Şükrü Ali Ögel'in şahsiyetindeki 
değeri de zannederiz ki, bu satır
larımız izah etmiş bulunsun! 

Mecmua Kaplarındaki 
Düttürüleylalar 

(5 inci sayfadan devam) 
resmi mühim bir amildır. Şu hal
de kumaşçı kumaşın, !cınduracı 
iskarpinın, şapkacı şapkanın, ek
mekçi ekmek somununun, mahal
lebici mahallebinin, yoğurtçu yo
ğurdı;n, peynirci kaşar p~ynir te
kerleğinin üzerine bi:er kad·n res
mi yaptırırlardı. 
Şakayı bırakalım .ı.mma, kör 

değneğini beller gibı b::.: de bir 
kadın resmidir bellemiş, gidiyo -
ruz. 

Hem yalnız mecmuaların, risa
lelerin, kitabların kap;, k iarında 
mı ya? Duvar ilanlarında gö:ül -
düğü gibi birçok öteber: ,Janla -
nnda da ayni, kabak tad • veren 
manzara! 

Bll§ağrısı ilanında kad•n resmi, 
Diş ağrısı iliinında kadın resmi, 
kalb ağrısı ilanında kad · n resmi, 
romatizma ilanında k:.dın rtsmi, 
nasır ilacı ilanında kaj.11 resmı, 
hatta pire, tahtakurusu, sivr:si -
nek ilaçları ilanında kadın resmi .• 
Ve sanki erkeğin başı ağrımaz -
mış, erkeğin dişi ağrımazmış, er
keğin kalbi ağrımazmış. erke!cte 
nasır olınazmış, (Nurullah Atac'ın 

- - - -

rahmetlı Süleyman efendi~ bu· 
nun en canlı misalidır) erkeg; pi· 
re, tahtakurusu, sivritiinek sok • 
mazmış gibi! .. . 

Geçen gün bir tramvay durak 
yerindeki gazeteci ve mecmuacı 
dükkanının önünde asılı birçok 
kadın resimlerini süzen orta yaşlı 
iki kadından biri bu resimlen Ö

tekine göstererek şöyle diyordu: 
- Şu kırmızı eteklisi, tıpkı bi· 

zJm komisyoncuların >Ünepe ah· 
retliğine benzemiyor mu?. Hele 
şu mavi bluzlüsü, sokağın için • 
deki fabrikatörün boşadığı yos • 
mayı andırnuyor mu? Ya beriki 
kıvırcık saçlı, çıplak baldırlısı e
lektrikçilerin hoppa, şımarık ge
linlerinin bir eşi değil mi?. 

İşte, mecmua, risale, kitab kap· 
larındaki alh pullu, cicili bicili 
düttürüleylaJar, bugün artık, ba· 
zı kadınların ağızlarında birer eğ· 
lence mevzuu olmaktan başka bir 
işe yaramıyorlar . 

Bari, bu gibi resimlere bir müd· 
det mola verilse de onların yer • 
!erine daha güzel, daha sevilir, 
daha alaka uyandırılır rcsmJer 
konulsa• 

- - - .. 

/:Jaş,Diş,Nezle,Grip,Romatzzrrıa 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
•• icabında 9Unde Uç k•• alıneblllr. ... 

İstanbul Belediyesi İlanları 
1-..eşıl veya 

muhammrn bedeli 
Beşiktaş kaymakamlığına beher metre mik'abı 
3 liradan 30-0 metre mik'abı adi kal dırım taşı 90,0-00 
Üsküdarda Balaban - Şems;paşa Tramvay cad-
desinde Kanal inşası 3517,50 

lir< 
ternınatı 

67.~0 

263,81 

Varşova 26 - Hükumet siyasi 
vaziyeti dikkatle takih etmekte
dir. Kabinenin daha geniş olarak 
yeniden kurulması ihtimali var -
dır. Bütün gazeteler memleketin 
istiklfilini korumak için icabeder
se harbedileceğini bilhassa teba • 

rüz ettirmektedirler. Leh ordu • 
sunun resmi gazetesi Lehista'nın 
bu hususta kat'i bir azimle hare
ket edeceğini yazmaktadır. 

Şimdi az kazanç ile daha çok mes- M ı· • H"tl } ı 
ud olmanın kolayını bulm~lardır. uso ını 1 er e HiKAYE_: 

ALÇAKLIK 

Herhalde, biz kendi payımıza 

yeni İstanbul nıebuslarımızı be
ğeniyoruz, sempati ile karşılıyo
ruz ve seçimlerindeki isabeti tak
dir ediyonz. 

ETEM İZZET BENİCE 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı açık eksiltme

ye konulınuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. is· 
tekiller 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve bİtlalarında gösterilen ill< 
teminat makbuz veya mektubile beraber 6/4/939 Perşembe günü saat 

Bı;ndan başka Lehıstan Litvan
ya'nın maruz kalacağ• herhangi 
bir tehlikeye de kat'iyyen lakayd 
kalamıyacaktır. 

FRANSIZ KABİNESİ YARIN 
TOPLANIYOR 

Paris 26 - Kabine yarın Cum· 
hurreisinin riyaseti altında top -
!anacaktır. Cumhurre isl Londra 
seyahati münasebetile orada yapı
lan müzakerelerin neticelerini an
latacaktır Hariciye Nazırı Bone 
dünya vaziyeti karŞ1sında Fran
sanın ihtiyar edeceği hattı hare -
keti izah ederektir. 

ZAYİ - 936 senesinde birinci 
orta okulundan aldığım diplo -
mayı zayi ettim. Yenısıni alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ali oğlu Nureddin Utkusavaş 

İstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Davacı Karagümrükte Karabaş 

mahallesi (3) numarada oturan 
Hanife tarafından kocası ayni ha

nede ikamet etmekte iken, gay
bubet ederek oturduğu yeri belli 

olmıyan Hüseyin aleyhine ikame 
ey ]ediği boşanma davasının icra 

kılınan tahkikat ve muhakemesi 
sonunda Türk kanunu medenisi -

nin 142 ve 150 incı maddeleri mu· 
cibince boşanmalarına dair verilen 

17 /2/939 tarih ve 937 /2431 numa

ralı hü
0

kmün müddeaaleyh Hüse- 1 

yinin ikametgahının meçhuliyeti

ne bınaen Onbeş gün müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmiş ve 

mezkiır hükmün bir sı•reti tebliğ 

yerine geçmek üzere mahkeme 1 

divanhanesine talik edilmış oldu- • 
ğu ilan olunur 937 /2431 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlügü l anları =ı 
Kı) meti 
Li" Kr. 

73 42 

Pey pırası 
Lirn Kr. 

5 51 

Çarşı Cevahirci bedestanı Şeriiağa sokak 131 No.lu ahşap dolabın sa
tılınak üzere açık arttırması 10 gün temdit edilmiştir. 

İhalesi 28/3/939 salı günü saat 14 de icra edileceğinden taliplerin 
Çemberlitll§ta Vakıflar Başmüdürülğü Mahllılat kalemine müracaat· 
ları. (2026) 

,!--------------------------·~ 
OSMAN ŞAKAR 

Kadın ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 • 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik yastıkları su ısıhna kapları, çay
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, havagazı ocakları, ban
yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6AY VERESiYE 
HORNYPHON ve BRAUN Radyoları İstanbul Umumi acentası 

12 AY VERE Si YE 
GALATA: Bankalar CacL No. 41 1 BEYAZIT: tlnlvenlle Cad. No. 28 

Vo1voda lıan umln lıat. KADIKÖY: İ..kclc Cad. 32/2. 

Görüştükten 
Sonra ... 

(4 üncü sayfadan devam) 
Bu gazete İtalya'nın istedıklerini 

vermemek için İngiltere ile Fran
sa'nın siliiha sarılınağa hazır olup 
olınadıklarını sorarak ortalığı teh
did etmektedir. Diğer taraftan 
Mittag gazetesi de İspanya ile Por
tekiz arasında bir muahede imza
landığından bahsederek Fransa
nın General Franko hükumeti 
nezdine elçi yolladığı Mareşal Pe
ten İspanya'ya gitmeden evvel iki 
hükumetin bu muahedeyi imza -
ladıklarını yazmaktadır. Artık İs
panya bu ·muahede ile Portekiz 
cihetini temin ederek yalnız Pi
rene'de Fransız hududu ile meş
gul olaca!C ve bütün nazarı dik -
katini Fransız hududuna çevirmiş 
olacaktır; diyor. 

Görülüyor ki Avrdpa meseleleri 
hep birbirine bağlı olarak birbiri 
ardından gelmektedir. 

.Hatay Anavatana 
1 lti~a~ Arzusun~a 

(1 inci sahifeden devam) 
Hatay Devlet reisi Tayfur Sök

men'in Antalyadan, Başvekil Ab
durrahman Meleğin Gazi Antep
ten mebus namzedi gösterilmele
ri de bu hususta Halaydan akse
den mallımatı teyid eder mahi
yette görülmekted 1r. 

Hatay Devlet reisi Ue B.ışvekil 
3 nisanda toplanacak oian Büyük 
Millet Meclisinde sadakat yemi
ni edeceklerdir. 

Bakırköy sulh hukuk hakimli
ğinden· 

Bakırköyünde Zeytinlik mahal
lesi orta sokak 58 numaralı evde 
mukim iken 10/1/939 tarihınde 

vefat eden Leonida ktzı Kalipso 
Frangakinin terekesin~ mahke -
memizct vaziyet edildiğinden mi
rasçıları varsa tarihi ilandan iti
baren üç ay içinde isoatı verasetle 

(4 üncü sayfadan devam) 
yı eniştemin yerine, hiç tanıma
dığım genç bir kız açtı. Ona hay· 
retle bakarken, eniştemi sordum: 

Genç kız: 
- O zavallı, dedi. Bir halta ev

vel bir otomobil kazasında öl -

Umnmi Harbin 
Meşhur 
Simaları 

müş!. (2 inci sayfadan devam) 
Ve bu kara haberi verdikten 

rini müdafaa etmek, düşmana ta
sonra, kapıyı yüzüme kapadı. 

arruz etmek, büyük büyük mu -
Şimdi neriye gidecektim, nasıl 

vaffekiyetler kazanarak hem yurd
geçinecektim ?. Tahsilim yoktu; 

]arına hizmet etmeyi, hem de meş
ancak ilk mektebi bitirııııştim. Ba-

hur olınayı istiyorlardı. Fakat ku
ba evinde pek nazlı büyütiilrlü -

mandanların bu arzusunu yerine 
ğüm için, hiçbir iş elimden gel -

getiı'mek mümkün olabilir miydi? 
mezdi. Bütün gün bir serserı gibı, 

Çünkü mesele yalnız harbetmek 
sokaklarda dolaştım, durdum. 

değil, Fransa'nın diğer menfaat -
Nihayet, önümde iki kJranlık 

- !eri ile olan münasebeti, onlardan 
yol gördüm ve bunlardan birıne gelecek yardımı temin etmek la-
gitmeğe karar verdim: Ya bir f~" 

zımdı. Yine bu diplomatların, si
na sokağa saparak, orada C!iınci-

vi!lerin işi idi. Onların başında da 
ye kadar iğrenç bir baya; yaşı- Briyan bulunuyordu. Bu itibarla 
yacaktım veya bir bar kadını o- bir taraftan memlekette hüküm 
lacaktım. Bu iki karanlık yoldan 

süren heyecanı durdurmak, iti • ikincisi birincisinden daha az iğ-
mad edilınesi lazım gelen Jofr'in 

renç olduğu için onu tercih ett'm. 
aleyhindeki hücumları tesirsiz bı-

• rakmak lazım gelirken diğer ta -
İşte dostuin. Sana ıztırabıar i· raftan da kumandanların harbde 

çinde geçen mazimı kısaca anlat- büyük muvaifakiyetler kazanmak 
tım. Biz, buradaki kadınlar, bü - arzularını idare etmek, sonra da 
tün bar kızları, mazilerini böyi<> Fransanın müttefiklerile olan mü-
ıztırablar içinde geçirmiş bed • nasebetini devam ettirmek işleri 
baht insanlarız. Zannetmeyin ki, Briyan'a kalıyordu. 
bugünkü hayatımız, dün yaşadığı- Briyan'ın ölümünün yedinci se-
mız o acı günlerden daha az ıztı- nesi münasebetile yazılan yazılar
rablı geçmektedir. Ve inanma ba- da bu devlet adamının bu mühim 
yım ,inanma!, Buradaki kadınla- anları zeka, meharet ile çok iyi 
rın böyle neş'eli göründüklerine idare ettiğini anlatmaktadır. 
bakma. Her an mütebessim görü- 1------M-E_V_L_U ___ D ____ _ 
nuyorlar amma, bu tebessümleri 
gerçek değildir, sahtedir. Savur
dukları kahkahalar atıdır, zehir
lidir. Dış yüzleri gülüyor, fakat iç 
yüzleri kan ağlıyor bu bedbaht 
kadınldarın ... 

Bila fasıla 30 sene Türk kültü
rüne, Türk matbaasına hi.zmet e
den ihtifalci merhum Ziya Beyin 
9 uncu ölüm yılı münasebetile 27 

mart pazartesi günü ikindi nama

14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1907) 

1 Bey0ğlu·-· V_a_k_ı_f_ıa_r_D_ir_e_k_t_ör_l_ü_ğ_ü_i_Ia_A n_ı_a_rı_I 
Muhammen 
Lira Kr. 

2010 00 

2000 00 

~740 50 

Kıym . ti 

Galatada Sultan Bayazit mahallesinin Hisar dibi nafllı 
diğer Mandıra sokağında eski ve yeıti 22 sayılı kargir 
hane tamamı. 

Beşi:ktaşta Yeni mahallede Ihlamur caddesinde eskı 16 
yeni 14 sayılı yarım kargir ve Kahvecibaşı konağı narıu· 
le maruf hanenin tamam1. 

Galata Sultan Bayazit mahallcsin1n Hiı;ar dibi narıı• 
diğer Mandıra sokağında eski ve yeni 34 sayılı hanenin 
tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin parayla açı~ 
arttırmaya çıkarılmşıtır. İhalesi 27 /3/939 günü saat 15 de komisyond9 

yapılacağından taliplerinin yüzde yedi buçuk pey paralariyle Akara4 
MahliıJat kalemine müracaatlrı. (1616) 

Mersin Sah Postası 
28 Mart salı günkü Mersin postası yapılmıyacaktır. 
Buna mukahil 31 mart cuma günü Mersin postasına kalkacak 

(Tarı) vepuru yalnız salı postasında olan iskelelere de ilaveten uğ· 
rıyacaktır. 

ist. Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
1- Orman Unıum Müdürlüğü teşkilatına dahil tahdid komisy~ıı; 

larına dağıtılmak üzere imaline lüzum görülen 16 adet müdafaa tıP 
çadırın imali 15 gün müddetle eksiltmeye konulınuştur. .,S 

2- Mezkftr çadırların muhammen fiatı ceman 832 sekiz yüz ot 
iki liradır. 

11 
3- Eksiltme 28 Mart 939 Salı günü saat on beşte İstanbul Orr'.'8 

Çevirge Müdürlüğü odasında yap1lacaktır. , , 

mahkemeye müracaatları ve ölü
den alacaklı ve borçlu olanların 

tarihi ilandan itibaren bir ay için
de alacak ve borçlarını düyun def
terine kaydettirmelcn kanunu 
medeninin 534 ve 561 inci madde
lerine t~vfikan ilan olunur. (162811> 

4- Muvakkat teminat 62 lira 40 kuruş, İstanbul Orman mes ıV 
muhasibliğinden alınacak makbuzla Ziraat Bankasına teslim edil!" zından sonra Beyoğlunda Ağa ca

misinde mevlid okutulacağından cektir. 
akraba, dostları ve talebesinin teş- 5- Şartnamfler İstanbul Orman Çevirge Müdürlıiğıinde giırıt!C' 
r.Mleri rica olunur. İşbu ilanın bilir. . . . . . ··· . . . •al' 
davetiye makamında telakki bu- 6-- Eksiltmeye gırebıleceklerın şımdıye kadar bu gıbı ışler. ) ,

11 yuru!ınası Ziya Bey merhumu se-ı mış ~ulunmal~rı ve ehliyetlerile birlikte belli gün ve saatte sözü gK' 
venlerden rica olunur. komısyona muracaatları. (1686) 
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Bu Türlü Merakınızın Hallini 
Daha Sonraya Bırakın!. 

Yemeği Konuşa Konuşa Yiyip Hemen Çıktılar 
- Kadınlar bir erkeğin yanında 

elbise değiştirmezler ya! 
Melek güldü: 

- Ben samiıniyetinize güvene
rek bu teamülü !hWe cür'et ede
ceğim! 

- Nasıl? Ne gibi?. 

- Siz odada iken pijamaları el-
biselerimle değiştirmek _suretile! 

- Evet!! 

- Siz orada durun. ~na ar -
kanızı dönün, üç dakika bu tarafa 
bakmayın. O zamana kadar ha
zırlanır, giyinirını. 

-Peki ... 

Davust pencereden dışarı ha • 
şını çevirdi. Gözelrini Tophane 

sırtlarından görünen denize dal-
dırdı. Uzakta, denizin görünen 

kısmında kendi stimbotu, arma -

tör Rasim Beyin •Çanakkale• si 
görünüyordu. 

Bu görüş delikanlıya vazifele

rini hatırlattı. Meleğir. gerı.çliği 

ve cazibesi ka;şısında bir an için 

herşeyi unutan genç adam Ayşe 

Sultanı, yeni benzin hamules>ni, 
Brodey'in istediği cephanenin te

mini işlerini aklından geçirdi ... 

Melek giyinmiş, çarçabuk Davusta 
sesleniyordu: 

- Artık bu tarafa dönebilir -
siniz! 

Delikanlı başını çevirince robu-ı 

nu giyen Melekle karşılaştı. Genç 
kadın da banyodan SQnra üstün-

körü tamamladığı tuvaletile sade 

robunun içinde göz alnn bir güzel

lik, cana yakın bir sevimlilik ikti

sab etmişti. Davust zili çaldı. Hı

ristoya kahvaltıyı getirtti. Ak -
şamki divanın üzerine yerleşen 

Meleğin karşısına geçti yemeğe 

başladılar. Çaynıdan lki 
.ılAn becerıksiz casus 
bahsi tazeledi: 

yüdumu 
akşamki 

- Gece kaptan oldı.1tunuzu söy
lemiş, hüviyetinizi bilt!irmeği sa

baha buakmıştınız. Şimdi sırası 

geldi. Sizi bekliyorum. 

- İsmimi çok mu merak edi -
vorsunuz? 

- Eh oldukça! 

- Söyliyeyim; Armatör Rasim 

yiın. Kahvaltıdan sonra çıkacağım 
Akşam geç vakit döneceğim. Siz 
burada kalacaksınız değil mi? 

- Ben de eve kadu: bir uğra
sam diyorum. Akşama tekrar dö
nerim! 

- İyi olur. Berabe•· çıkalım. 
Yemeği konuşa konuşa ikmal 

ettiler. Melek çarşafın: giydi, ka
pıdan çıkarlarken yanında duran 
Hıristoya misafir için gece kaldığı 
odayı hazırlamasını t•·:ıbih eden 
Davust Meleğe beş liralık bir 
banknot uzattı, ilave etti: 

- Yol paranız yoktur ... Bunun
la tramvaya, icaıbederse fayton 
veya başka bir vasıtaya binersiniz. 
Akşam gelirken kendinize lazım 1 
olan ufak tefek kadın eşyasını da 
beraber getirmeği unutmayınız. , 
Bekar bir erkeğin e\'inde kadın 

ağırlıyacak konforun eksik ola
cağı tabiidir. 

Davustla Melek Taksime kadar 
beraber geldiler. Delikanlı orada 
genç kadına veda etti. Tramvaya 
atladı, Karaköye indi, doğru acen
taya geldi. Babalığı Rasim Beyle 
görüştü. Akşama kadar acentada
ki kendi odasında yeni kuracağı 
telsiz istasyonu için hazırlıklarla 
meşgul oldu. İkindi üzeri mühen
dis Dikran acentaya Davusta uğ
radı. Telsiz istasyonu etrafında 

daha tafsilatlı görüştüler. Dik -
ran Davustun verdiği karara, a -
centanın civarında tesis edilecek 
bir yağ tasfiy~hanesinde telsizi 
faaliyete geçirmek üwre münasib 
binayı arama işini Dikrana tevdi 
etti. 

(Devamı var) 

Kadınlar İşte Böyledir 
(5 inci sayfadan devam) 

Gülerek konuşuyorduk. Bir ara
lık sustuk. Bir iki masa ileride o
turan bir kadının: .Ben, tiyatroda 
boylu ve güzel kadınları seyret
mekten hoşlanırım. Mari Marke, 
Jan Ober, Jozefin Berker gibi... 
Bana bunlardan bahsediniz. Ufak 
tefek, sıçan gibilerinden değil.... 

dediğini işittim. (Kahkahalar). 

Dolores - (Yerinden kalkarak) 
evet, söyledim böyle... Madam 
dinlemeyebilirdi. 

Reis - (Dolores'e) sözünü kes

meyiniz (Mod'e) devam ediniz, 
madam ... 

Mod - (Kollarını havaya kal
dırarak) ben de işitmek istemez
diın. Fakat bu sözleri söylerken 
bana bakıyordu. Ve hiç şüphesiz 
beni kasdediyordu. 

- Dolores - Hayır' Sırtım si
ze dönüktü. Sizin orada bulundu
ğunuzun farkında bile değildim. 

Reis - (Dolores'e) rica ede -
rim, sözünü kesmeyiniz. Ve ben 
sormadıkça bir~ey söylemey.tüz. 

Reis- - (Gülümsiyerek) kısa 

boylu nekadar büyük artistler 
var. 

Mod - Memnuniyetle içini çe
ker) şüphesiz, bay reis ... Sabret
tim, bu münasebetsizlcrin sözle
rine karşı bir şey , söylemediın. 

Yalnız, sofradan kalktıktan sonra 
hakkındaki teşevvühünüze teşek

kür ederim .... dedim. Bu bir ha

karet değildi. Fakat, madam hid
detle yerinden fırladı. Önündeki 

krema tabağını yüzüme fırlattı.. 

Dolores - Ben atık davran -

dım. Zira, o beniın yüzüme fırla
tacaktı. Tabağı almak için elini u
zatmşıtı. Fakat, vakit bırakmadım. 

Reis - Mod'a) evvelce birbiri
nizi tanıyor mıydınız? ... 

Moda - Şüphesiz .. .' İki sene ka
dar Madamın müşterisi idim .. 

Dolores - Fakat, roblarınızı 

dikmekten vaz geçtim. Modelle -
rim üzerinizde hiç şık durduyor
du. 

Mod - Herkes sizin gibi Eyfel 
kulesine benziyecek değil a .. 

Dedi ve kindar nazarlarla Do
lores'e baktı. Dinleyiciler: cMah
kemede de mi saç saça gelecek
ler? ... demek ister gibi birbirle
rine bakıyorlardı. 
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HİKAYE: 1 FAYDALI 
BiLGiLER Amanın Bir Yaşıma Daha Girdim , _____ __, 

A D 1 f y • • TUZUN FAYDALARI: 

OSt ar• etJŞJD ••• Bayılan bir adamın alnına, boy-

.---- 1;;r-,------:;:::::;:---r;=.=;T-T::::!:.:::~'°" nuz, göğsüne tuzlu suy~ batınlmış 

[}=O 
üseyinle, Hasan, küçük y~ 
danberi serseri !diler... Bir
birlerinden de ayrılmazlardı. 

Her ikisi bir mahallede doğmuş, 
bir mahallede büyümüş anaları 

babaları hemen, hemen bir akra
ba gibi bir arada yaşamışlardı. İç
tikleri su bir araya gitmezdi. 1 

Hüseyin ve Hasan her gün bir 
kardeş gibi bir arada yaşarlardı. 
Bu iki çocuğun babakrı çok zen
gindi. 

Çocuklar yedi yaşın:.. geldikleri 
zaman ikisini de bir mektebe yaz
dırdılar. Mekteb derslerini iyi ta
kib etsinler ve sınıf arkadaşların
dan üstün bir vaziyete: sahib ol -
sunlar diye ayrıca b.' r de hususi 
muallim tutmuşlardı. 

Fakat; Hasan ve Hü&eyin kat -
iyyen okumuyorlardı. Evde ve 
mektebde serserilik ediyorlardı. 

Güç hal ile ilk mekt~bi bitiren 1 
bu iki çocuk nihayet orta mektebe 

geldıler, lise sınıfına dahil oldu
lar. 

Lakin sınıf geçişleri hep kopya

ctlık idi. Uzatmıyalım Hasan ve ı' 
Hüseyin güçlükle ve h;nbir serse
rilik ile liseyi bitirebilmişlerdi. 

Fakat; olgun imtihanlarını bir 
türlü verememişlerdi. Çünkü ol
gunluk imtihanlarında kopyacı

lık olmuyordu. Bildi, bildi bilme
di mi topu atıyordu. 

Hatta; Hasan bir gôin Hüseyine 
kızarak şunları söy le1i: 

- Ah, şu olgun imtihanları da 
sınıf imtihanları gibi olsa biçiml-ı 
ne getirır kopye yapar içinden çı

karız .. 

o 

1 o 

1 o 

! . o. l 
1 o : l 

~~=IAı . o 

' bir bez gezdirilirse 
baygınlık geçer ... 

biraz sonra 

Bir bardak suya kcnulan bir 
kahve kaşığı toz hem karındaki 
sancıları keser, hem de hazım et
tirici bir ilaç olur. 

Tuzlu su saç dökülmesine de 
manidir. Arasıra tuzlti su ile ba
şını yıkayan adam•n başı te -
mizlenir ve saçları dökmez. 

Tuz, diş ağrısına da birebirdir. 
Dişiniz ağrıdığı zaman iki bezin 
arasına tuz koyup kızdınn; ya-

sap olamadılar ... Babaları ve ana
ları da vefat etmişti. Kendilerine 
oldukça mübiın mikt.~rda miras 
kalmıştı. 

Kalan emlak ve paraları çok \ nağınızın üzerine tutun bunu bir 
geçmeden Hasan ve Hıiseyin, ser- kaç defa sık sık yapaısınız diş ağ

se_rillk h~yatında yediler ... Bir l rısı diner. 

gun geldı. On paraları kalmadı. NİÇİN FİL AYAKTA UYUR: 
Bir işe de balta olamadılar. 
Nıhayct açlık, susuzluk, evsizlik 

ham;sizlik her ikisini de berbad 
ve perişan etmişti. Nereden iş iste
dilerse kapı dışarı ed'!mişlerdi. 

Nihayet; bir gün. Hiiseyin ar
kadaşına şunları sö"ledi: 

- Hasan, açlıktan öleceğiz gel, i 
hırsızlık edelim .. 

Hasan, şaşırmıştı. Cevab verdi: 1 
- Yahu. nasıl olur bu iş? .. Son

ra, yakarlar hapse atarlar .. 
- Kokma; gQl bent dinle ... 
Dedi. Ve Hasanı peşine takarak 

1 
1 

• • 1 

şehirden çıktı. 

Hasan soruyordu: 

- Yahu, koca şehri bıraktın da 
dağlarda mı hırsızlık yapacaksın? ı 

- Sen karışma gel'... 1 
Dağın birisine çıktılar .. Aşağıda' 

bir köylü tarlasını sürüyordu. 
Hüseyin arkadaşına: 
- Bak; şu köylüyü gördün mü? 

Bunun öküzlerini çalacağız, Sen 
tarlanın yanında sakhn .. Köylü ö 
küzlerinin yanından ı.yrıldığı za- 1 

man git tek öküzü yedekle ve sa
vuş ... Sonra, ben ikinci öküzü de 
aşırır gelirim ... dedi. 

Hasan, tarlanın bir tarafına sak
landı. Hüseyin de dağa çıktı ve a
vazı çıktığı kadar baljırmağa baş
ladı:, 

- Amanın bir yaşıma daha gir-
diın adostlar yetişin!.. 1 

Belki bilmez.sini~, filler ayakta 
uyurlar. Bu garib bi- şey olduğu 

gibi sebebi daha garibdir. 

Filİer evvelce her h~yvan gibi 
yatarak uyurlarmış .. Fakat ekse
riya her yerde buLınnn muzır 

bir hayvan olan fa· eler onlara da 
rahat vermezlermiş. Z1vallı flle
rin hortumlarını kemidrlermiş .. 

Bu sebeble filler aye.kta uyu -
mıya mecbur olmuşlar .. , . 
Dünyanın En 

Köprüsü 
Uzun 

Dünyanın en uzun köprüsü Va
şingtonda yapılmıştır. Bu köprü
nün yapılması tamam beş sene 
sürmüştür. Ve 17.000.000 dolara 
bal olmuştur. Bu köprünün a
çılma mc·rasiminde on yedi caz
band bulunmuştur. 

Köprüden ilk otomobil g.ç~:ken 
yüz kırk sekiz şişe şampanya kı-

Durmadan haykırıyordu. Köylü 

işi tt .. Başını kaldırdı. Dağa baktı 
ve şaşırdı. 

Köylü seslendi: 
- Ne var hemşerinı7 .. Ne o .. 

Nihayet; köylü çifti bıraktı dağa 
çıktı. 

Hasan, olduğu yerdm fırladı. 

Öküzün bir tanesini yedeğine alıp 
savuştu. 

Hüseyin daha hala bağırıyordu. 
Köylü yanına geldı ve sordu: 

- Ne var arkadaş? 
- Ne olacak be? .. 
Elile tarlayı göstererek: 
- Gôrmüyor musun? .. Şu köy

lüyü tek öküzle çift siirüyor be! .. 
Köylü baktı ve şaşn·dı. Öküzün 

bir tanesi yoktu. Haykırarak tar-) 

1-Bi .. R- A Z D A 
~LELiM 

FİZİK DERSİNDE: 

Hoca: 

- Şeffaf bir cisım niye derler? 
Talebe: 

- Bir taraftan bakıl.nca arkada 
olan şeyleri gösteren şeye derler. 

Hoca: 

- Bir sual söyle bakalını .. 
Talebe: 

- Mesel!... Mesela anahtar de
liği ... 

DAHA AŞAÔI: 

Kiracı: 

- Bu odanın fiatı çc:ık yuksek.. 
Daha aşağı fiathsı yok mu? 

Ev sahibi: 

- Daha aşağıda odunluk var. 

ARABIN AKLI: 

Bir gün bir Arabın balkondan 
aşağı burnuzu düşer. Bunu gor~n 
Arab bir çığlık koparır ... Kork._
sunun sclıebini soranl:ıra: Şöyle 

der: 
- Ya ben de içinde olsaydım. 

rılmıştır. 

Bu köprünün eni bizim Kara
köy köprüsünün boyu kadardır. 

Boyu ise, Sirkeciden Bakırköye 
kadar vardır. 

laya koştu. Etrafı aramak için de· 
reye l'l!di. Hasan, köylünün tarla
dan uzaklaştığını gört:nce tarlaya 
indi. Öteki öküzü de yedeğine a
lıp, savuştu. 

·Fakat çok geçmeden köylünün 
kulübe.ı;inde bulunan köpek old~
ğu yerden fırladı. Öküzleri alıp gi
den yabancı adamları; yetişerek 

hücum ettı. 

Köpeğın bağırtısına koşan köy
lü bir eteğinden öküzlerini alıp ka
çanlan gôrrniiştü. Olduğu yerden 
aşağıya doğru bağırdı· 

- Ulan kahbeler! .. Ben de bir 
yaşıma gird m!. 

Hasan ve Hüseyin tabanları yağ
lamış kaçıyorlardı. 

••• 
beyin Çanakkale transporu süva
risi Abdullah kaptan! 

Mod - Bu sözü işıtince kanım 
başıma çıktı. Düşününüz bir kere 
soframda, büyük bir tiyatronun 
müdürü vardı. Karlı bir angaj 
man için görüşüyordu. Esasen Lo
kantaya mukaveleyi imzalamak 
için gitmiştik. Bu kadının söyle
diği sözleri işitmesine mani olmak 
için hızlı hızlı öksürmeğe başla -
dım Fakat o, sesini bir kat daha 
yükselterek: .Bir karış boyla ko
medi oynacak istemek büyük bir 
küstahlıktır .... • diyordu. 

Madam Dolores, hiddetle par- '========================================================= 
maklarını sıkıyordu. 

Hulasa Hüseyin ve Hasan lise
den çıktıktan sonra bir baltaya 

- Müşerref oldum kaptan beyt 
- Ba..~ka soracağınız var mı? 

- Tabii... Aylık gelıriniz ne tu-
tuyor? 

Davust kaşlarını çattı: 

- Sizi alakadar edtr mi? 

- Kazancınız böyle müreffeh 
bir hayat temin edecek derecede 

midir onu anlamak istedim. Ma -
zur görün! 

- Muhakkak öyledir ve görü-
yorsunuz kı bu yasav"> tarzım 

yalnız kendi kazancımladır. 

- Çoktanb<?ri burada mı otu-
ruyorsunuz! 

- İki ~"nedenbcri. 

- Ondan evvel nerede idiniz? 
- Sizi alakadar ıtmiyen bir 

semtte ... 
- Anlamadım! 

- Anlamamanız al'lamanızdan 

hayırlı .. 
- Niçin böyle tuhaf bir şiveniz 

var. 
Davust bu çeşid suollerden, sö

zün bu mecraya dökülmesinden 
hazzetmediğini anlaten bir yüz 
buıuşluruşu ile bu kı:nuşmaya nı
hayet verdi:, 

- Bu türlü merakınızın hallini 
daha sonraya bırakın .. Ben şimdi 
ecentaya gitmek mecburiyetinde-

Nihayet mahkeme kararını ver
di: Terzi kadın, 2,000 frank para 
cezasına mahkum oldu. 
Kısa boylu artist memnun:yetle 

ve kırıta kırıta mahkeme salonun
dan çıktı. 

'. Biz Dost Arayıp Bulamıyoruz, Fakat .. 
1 (5 inci sayfadan devam) 

gili köpeğini avukata hediye etti. 
Aradan dört sen~ ge<;t'. Avukat 

bir sabah köpeği kulübesindı bu
lamadı. Evde, bahçede. yakinınde-) 
kı çayırda aradı. Köp~k kaybol -
muştu. 

İki gün sonra köpel: geldi. Yor
gun ve bitkin bir hald~ idi. tüyleri 
sırsıklamdı. 

Sadık köpek, hasta bulunan ilk 
sahibinin öleceğini hissetmiş, elli 
kilometre uzaktaki köye gitmiş, 
kapının önünde ulumıya başlamış
tı. Kapı açılınca içeri dalmış, eski 
sahibinin yatağının başucunda 

durmuştu. Köylü, sevgili köpeğin 
tüylerini okşıyarak son nefesini 
verd·i. Köpek, acı acı uluduktan 
sonra avukatın evine döndü. 

Köpeklerin sadakatine bir mi
sal daha: İskoçyalı zengin bir çift
çinin güzel bir Sen Bcrnar köpeği 

vardı. Günün birinde çiftçi öldü. 
Köpek, günlerce ne yemek yedi, 

ne de su içti. Bir sabr.h evin en 
üst katına çıktı, açık pencerelerin 
birinden kendini avluy.ı attı, öldü. 
Görülüyor ki yalnız insanlar de

ğil, hazan en vahşi h~;·vanlar da 
büyük bir acı karşısında nefisleri
ni feda etmekten çekinmiyorlar. 

YUFKA YÜREKLt BİR ARSLAN 

Nevyork hayvanat bahçesinde 
kocaman bir arslan vardı. On sene, 
dişisi ile bir kafes.te yaşadı. Ve 
geçenlerde öldü. Gardiyanlar ö

lüsünü almak için çok müşkülat 
çektiler. Dişi arslan, soğuk cesede 
sarılmıştı, bırakmak istemiyordu. 
Gardiyanlara da bil'şey yapmıyor
dı. 

Nihayet, bıraktı. Köşenin birine 
çekildi. Verilen yamleri reddetti. 
Bir hafta sonra açlıktan öldü ... 

Yazısız 

Hikaye 



HASAN DEPOSU KARAKOY ŞUBESi AÇILDI 
Hasan Deposu ile Alakadar Olanların Sirkeci Liman Hanın Altındaki 

Mağazaya Müracaat Eylemeleri 

POKER 

Avrupada en çok 
Kullanılan 

POKER 
fraş bıçakları memleke-

1 
tlınizde en çok st;vilen 

Tra, Bıçağadır 

Orman Koruma Genel Komu·anhğı 
fstanbul Satınalma Komisyonundan: 
Cınsi Miktarı Muhammen Bd. Muvakkat te. Jı,aJenı n 

Lira Kr. Lira K. Günü Saat 

Yatak ve yasbk kılıfı 1000 takım 

Tire çorap 7900 çift 

2000 00 

1738 00 

150 00 

130 50 

3/4/939 14 

5/4/939 14 

1- Orman koruma kıt'aları ihtiyacı olan yukarıda cins ve mik

tarları yazılı iki kalem eşya _2490 sayılı kanunun 46. maddesinin {A) 

fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Evsaf ve nümuneleri her gün komisyonda görülebilir. 

:>-- İsteklilerin, İstanbul Orman mes'ul muhasibliğine yatıracak

ları muvakkat teminat makbuzlarile birlikte yukarıda yazılı gün ve 

saatte Galata Mumhane caddesinde Alemdar hanındaki komisyona 
müracaatları. {1791) 

Türk Hava K.urumu 
Büyük Piyangosu 

6ıncı Keşide 11 Nisan 939dadır 
8 O yük lkr am iye 200.000 Liraiır. 

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 • 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları 

ı-----------------------------~---------------~ Muhammen bedeli 5212 lira olan muhtelif lastik kablolarla yeraltı 

kablosu 13/4/939 Perşembe günü saat {15) on beşte Haydarpaşada gar 

binasındaki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaikle 390 lira 90 

kuruşluk muvakkat teminat ve tekliflerini muhtevi zarflarını eksiltme 

günü saat (14) on dörde kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 

tarafından parasız olarak dağıhlmaktadır. 

* * 
{1878) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 5/4/1939 Çar
;amba günü saat {10,30) on buçukta H. Paşada gar binası dahilindeki 
;eomisyon taraiından çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları Jazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak -
tadır. 

1- 2770 metre muhtelif eb'atta Transmisyon kay~ı muhammen 
bede)i 4743 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 355 lira 77 kuruştur. 

2- 7250 adet muhtelif kuvvette ampul Eıiison Normal ve ampul 
Bayonet muhammen bedeli 3525 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 
264 lira 43 kuruştur. (1769) 

Jandarma Genel Komutanlı~ı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

1- Vasıflarına uygun ve tamamına sekiz bin dokuz yüz doksan 

31tı !ıra yirmi altı kuruş kıymet takdir edilen üç milimetre kalınlığında 

altı yuz kHoınetre galvanizli telefon ve on dört kilometre galvanizli 

bağ teli vasıfları dairesinde yekdiğerıne bağlanmış deve boyunlu üç 

numara porslen fincan kapalı zarf usulile 27 /3/939 pazartesi günü saat 
onda satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi parasız komısyondan alınabilecek olan bu eksılt

meye girmek istiyenlerin 675 liralık ilk teminat banka mektup veya 

vezne makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını belli gün ve saat do-
kuza kadar komisyona vermiş olmaları. {802) {1540) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENiCB 

Buıldıi> yer• SON TELGRAF Matb-

-. -

Sıhhatinizi l:)everseniz ? 

IZMIRI N 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNAl ARI 

lj İnhisarlar U. Mü_dürlüğiinden: j 
Cınsi Mık.darı Mutııunmen ~. 0/07,5 

temioat 
Lira K. Lira K. 

750.- 56 25 

dr.s itme 

Baskül 5000 kg. 

• 
• 

2000 • 
1000 • 

1 adet Sif Hay
darpaşa 

2 adet 
1 adet Sif 

İstanbul 

Şekli 
Pazarlık 

Saati 
14 

5000.- 375 - açık ek - 14,30 
siltme 

I - Şartnameleri mucfüince yukarda miktarları yazılı basküller 
hizalarında gösterilen usullerle satln alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, ı)ıuvakk~t teminatları eksiltme saat-
leri hizalarında gö~terilmiştir. / · r 

III - Eksiltme 4/4/939 tarihine rast!ıyan salı günü· Kabataşğa le
vazım ve mühayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacı!ktlr 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden paras>z olarak alı-

! 
nabilir. 

V - 5000 k,g. lik baskülün münakasasına iştırak edecekler 7 gün 

İkisi de Birbirine Hayran 

Güzelliklerinin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı bcslcdilı 
leri sevgiyi göriiyorlar. Onların bahtiyarlığını ve saadetlerini 

Sa~a~, öale ve a~şaın her yeme~ten sonra güııde 
3 ~ela muntazaman kullan~ıkları 

Yarattı. Çünkü RADYOLİN sadece dişleri temizlem~kle kalmaz, diş 
etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikropları öldürür, 

i::öylece bütün vücudün sıhha;tini temin eder. 

1 

evveline kadar fiatsız tekliflerini tuz fen şubesme ve 1000, 2000 kg. !ık 
baskül münakasasıpa iştirak edecekler de fiatsız tekliflerini bir hafla 
evveline kadaı- müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinln 

-------------;· kabulünü mutazanınun vesika almaları lazımdır. 

Her yerden israrla isteyiniz 
Seliinik S~rgisinde Büyük 

Mükafat 

ıçrrır. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmış 
bu şurup iştahı açar, 
vücudu gürbüzleştirir 
ve kan yapar. 

Aısenofeıratose 
Her eo:ranede reçete ile 

ve reçetesiz .satılır. 

~~~ 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü kanuni vesaıkle 
birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1704) 

Cinsi Mikdarı 

.. .. 
Muhammen 0/07,Smuvak• 

Bedeli l.at te. 
Lira. Kr~. Lira Krş. 

Eksiltmenin 
Şekli Saat 

Teknık aleti 
Sarı toz yaldızı 
Çıralı tahta 

20 kalem 1258 10 94 35 Açık eksiltme 14 
2587 •• 15 300 Kgr. 345 -

15,30 
18 M3 

• kalas 
1426 74 107 - • • 14,426 M3 

Uzun ve kısa konçlu 
lastik çizme 840 çift 3540 - 265 50 • • 16 

Saçları 

SAÇ EKSİRİ 
besler, köklerini kuvvetlendirir, Dökülmesini 

önler, kepekleri giderir. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

I - Şartname ve nümunelerl mucibince yuka.-ıda cins ve miktarı Beyoğlu - İstanbul 
yazılı 4 kalem ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

u _Muhammen bedelleri, muvakka;t temina1ları ve eksiltme sa- fstanbuf Emniyet Müdürlüg~ünden 
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 11/4/939 salı günü hizalarında ,yazılı saatlerde Ka- MıidiTiyetimiz için 550 adet palto yaptırılması kapalı zarf usuJıle 

l
bataşta; Levazım ve Mubayaa! Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla- eksiltmeye konulmuştur. Bir adet paltonun muhammen bedeli 20 lira 

caktır. muvakkat teminatı 825 liradır. Eksiltme 6/4/939 perşembe günü saat 15 

J IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen EU- de MüdüNyeiimiz Üçüncü şube Müdüriyeti ~airesinde yapılacaktır. 
beden alınabileceği gibi yaldız nümunesi de görülebilir. Teklif ·mektupları eksiltme tarihi olan 6/4/939 günü saat 14 de k8' 

ıl V - İsteklilerm eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 dar kabul edilecektir. İsteklilerin şerait> öğrenmek üzere Üçüncü Şube 
güvenme parala.rile mezkur kom!syona gelmeleri, (2023) Müdürlüğüne müraca&tları. (1890) 

' ,. 


