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YIL: 3 Sabih ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Ha aylıların ize lltihak1IstanbuldaÇürükYapılmış 
Edecekleri Doğru Değil! Başka Apartıman Var mı? 

Hatay Devlet Reisi Tayfur Sôkmen Böyle Bir inşaatı Üzerlerine Alan Bazı Kalfalar 
Kararın Mutasavver Olmadığını Söylüyor 1'1alzemeyi Tasarruf Ediyorlar 

Yeni Meclisde 
Bekled iğimiz 

Vas ı f 
ALTINCI MİLLET MEC • 
LİSİ BU MEMLEKET ço. 
CUKLARI İÇİN BİRİNCİ 
DERECEDE ŞEFİN VA • 
DETTİCİ İSTİKRAR, EM· 
NİYET VE HUSUSİYETİ 
TESİS EDEN MECLİS 
VASFINI BİHAKKIN ALA
BİLİRSE TARİHTEKİ YER 
VE MEVKİİNİ DOLDUR • 
MUŞ OLUR. -
Yazan: Etem İzzet BENİCE 

Büyük ve Ebedi Şefimiz Ata • 
türk bu memlekette daha ihlal 
yarını asır için daima taze, daima 
çalışma ve başarı mevzuu olarak 
kalacak inkıl.ii.bları ya tamam, ya· 
hud da başlangıç halinde yarata· 
rak gözlerini ebediyete yumdu. 
İnönü devri kurucu, kurtarıcı 

ve yapıcı Atatürk'ün T\irk gençli· 
ğine ve Türk münevvirine bırak· 
tığı bu muazzam kadro içinde iş
liyecek, eksikleri tamamlıyacak, 
boşlukları dolduracaktır. 

Bu memlekette ve bu toprak • 
!ar üzerinde ilk defa halkın ha • 
kimiyeHne inanan ve bütün ha -
reketlerinde halk hakimiyetini 
kendisine rehber edinen odur. O
nun bu prensibi, bu inanışı olma
masaydı, bugün biz olmazdık. İnö
nü onu ve bu tezi takib eden ikin
ci Cumhurreisi ve Kemalist Par
tinin Genel Başkanıdır. 

Üniversite balkonundan Cum • 
hnriyetin ve inkılabın bekı;;I Türk 
gençliğinin şahsında Türk mille
tine hitab ederken en samimi bir 
kanaat ve en kuvvetli bir vaad 
halinde şunları söyledi: 

•- Halkçı bir idarenin bütün 
yüksek ve ileri tekamülleri, si • 
yasi hayatımızda mütemadiyen ta. 
hakkuk ettirilecektir. Milletin mu
rakabesi idare üzerinde hakiki 
ve fiili olmadıkça ve böııle oldu· 
ğuna milletçe kanaat edinilmedik
çe halk idaresi vardır. denilemez .. 
Onun için, Büyük Millet Meclisi
nin vazife ifa etmesi en ufak bir 
tereddüde mahal vermiyecek sa
lclbette olacaktır .• 
Şef İnönü, intibah münasebeti

e istişari mahiyette bazı vilayet
lerde ikinci müntehiblerin reyle
rini denemek suretile millet mü-

/Devamı 6 mcı sahifı-ciı• l 

Dünkü 
Maç.arın 
Tafsilatı 

Milli küme maçlarına 

dün de muhtelif stad
larda devam edildi. Taf
silatını 6 ıncı sayfamızda 

ıipor sütunlarımızda 
.• okuyunuz. 

Hatay'm gtizel li man şehri olan Antakya'dan bir görünüş 

Hatay meclisinin yarınki salı ı 
günü yapacağı muhtemel tarihi 
fevkalıide toplantıda ana vatana 
iltihak karan vereceği hakkındaki 
mes'ud haberi bu sabahki refik • 
!erimiz de teyid etmişlerdir. An· 
karada resmi mehafiiae, bu hu
susda müsbet ve menfi hiç bir şey 
söylenmemiş olmakla beraber, e· 
ğer Hatay meclisi ana vatana U
tihak hakkında bir kamr verirse, 
onun da Hatay'lıların bir aTZmU· 

nun tecellisinden ibaret olacağı 

saklanmamaktadır. 

Türkiye Hatay'lıları bugüne ka· 
dar dalına küçük kardeş olarak 
tanımış ve onların refah ve saadet 
yolunda ilerlemelerini can ve gö
nülden arzu ederek, elinden gelen 
yardımlarda bulunmaktan geri 

durmamıştır. 

Anlaşılıyor ki, medeniyet ve iti· 
la yolunda daha hızla yürümek ve 
yükselmek istiyen Hatay'lılar, bu 
büyük işi daha muvaffakiyetle ve 
daha sür'atle başarmak için, kendi 
başlarına kalmaktansa, ana vatana 
iltihk suretile, Türkiyenin sınırına 
katılmak arzusunu göstermekte

dirler. 
Eğer Hayat meclisi yarın top -

!anarak, bu tarihi kararı verirse, 
hiç şüphesiz Türkiye halkı için de 
bu suretle senelerdenbed bekle • 
nen mes'ud netice tahakkuk et • 
miş olacaktır. _ 

Filhakikaı Hatay'ın dar sahası 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 KISACA 1 __ __. 

Hak mı, Kuvvet mi ? 
Ağaoğlu Ahmed yazdığı bir yazı
da soruyor: 

- Hak ını, kuvvet mi?. 
İnsanlar .hliyarladıkça galiba 

bir takını vehiınlel'c ve hayallere 
kapıldıkları kadar çok konuş • 
maktan da hoşlanıyorlar. 

- Daima ve herşeyin üstünde 
kuvvet! 

Olduğu bütün misallerile bir ri
yazi kat'iyet halinde iken üstadın 
haıa: 

- Hak mı, kuvvet mi? 
Demesi ne garib ve .. ne boş şey 

değil mi?, 

• • 

Polonya Umumi 
Seferberlik Yaptı 

~~~~~~~~~~~~-

Musolini Taleblerinin Mutlaka 
Kabul Edileceğini Sanıyor 

1 

100 150 
1 

EN 1 :Z.. 

İtalya için hayati bir ehemmiyeti o lan Süveyş kanabnı ve ıtızıl d enizi 
gösterir harita 

Londra 27 (Hususi)- Buraya 
gelen haberlere göre, Polonya'da 
umumi seferberlik ilan edilmiştir. 
Gazeteler bu heyecanlı haberi tef
sir ederlerken, Polonya'nın endi
§elerine hak vermekle beraber, 
vaziyette umumi seferberliği icab 
ettirecek birşey olmadığını da te
barüz ettirmektedirler. 

Bir defa Macar'larla Slovak'lar 
arasında yirmi dört saat kadar 
devam eden muharebeden sonra 
Budapeşte'de mütareke mlizake -
relerine başlandığı bildirilmek • 
tedir. Mac&r'lar işgal etlikleri yer
leri muhafaza ve tahkim etmek
tedirler. Çarpışmalar şimdilik dur
muştur. Mütareke müzakereleri ı 
bilhassa yeni hududun çi7!ilmesi 

noktasını istihdaf etmektedir. Ma
CB!r'lar, Macar'larla meskfın na -
hiyeleri istemektedirler. Eğer 

Slovak hükfımeti, şlındiye kadar 
işgal edilen kısımla ik ti.fa edil • 
mesini ileri sürerse, çarpışmala • 
rın yeniden başlaması çok muh· 
temeldir. 

İSVİÇRE HUDUDUNDA 
TAHŞİDAT MI? 

B ren 27 - Alman'lar İsviçre 
hududl.ırında bir kısım tahş idat

'ta bulunmaktadırlar. İsviçre ma
kamları hududlardaki nezareti 
tak\riy~ et~lerdir. 

J 

İTALYA, FRANSA İLE 
ANLAŞMAK İSTİYOR 

ParJs 27- Faşizmin yirmınci 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Son Facianın 
Mes'ulü Kim ? 
Beyoğlu'nda Yeni şehir' de Man

ırasar caddesinde Topuzcu soka • 
tının başındaki Atlas apartımanı· 
DlD çökmesi ve 8 vatandapıı ölü· 
mü, il vatandaşın yaralanması le 

neticelenen facia 'istanbuJ'da çok 
derin teessür ve heyecan uyan • 
dırmıştır. 

Resmi makamlar, hadisenin se
bebler.ini tahkik ile meşgul olmak· 
la beraber, böyle bir ç<;kmenin 
nasıl vukubulabildiği, umumi ef· 
karda heyecan ve asabiyetle se>
rulınaktadır. 

Mukavvadan bile yapılmış ol
sa, böyle beş kaltı bir apartıma
nın birdenbire çökmesi, tuz gibi 
dağılıvermesi, makul ve mantıki 
sebeblerle izah edilememektedir. 

Bu facianın mes'ulü kimdir? 
Bu apartımanı kim, nasıl yaptır
mıştır? .. Şehirde, böyle çürük ya-

Sustalıyı 
5 Yerine 
.sapladı 

Bir Fincan Kahve 
Yüzünden Çıkan 

Cinayet 
Beyoğlu barlarından birinde 

kapıcılık eden Arab Mes'ud adında 
biri dün gece daha i~ başında iken 
içmeğe başlamış, bar kapanmak 
üzere iken büfenin münteha bır 
köşesinde biraz daha içtikten son
ra Topanedelti evine gitmek üze
re sokağa çıkmıştır. Arab Mes'ud 
Boğazkesen caddesinden geçmek· 
te iken gemici Halilin kapanmak 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Meclisde 
Müstakil 

Meb'uslar 
Mazbatalar Bugün Dahili 

yeye Gönderiliyor 
1 Dün seçilen yeni İstan'lıul meb

uslarının ma,,bataları hazırlan -
maktadır. Bugün Dahiliye Vek.ii. -
letine gönderilecektir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~en mnstaKil meb'uslardan 
Bere Türker 

cnişehirdeki çliken apartınıan en ıı:azı Uzerinde tetkikler yapılıyor 

pılını§ başka binalar da var mı • ı yettar bazı zevatla görüştük. Dl· 
dır?. yorlar ki: 

Akla blnbir ihtimal gelmekte, - Binaların inşa tarzları istan~ 

vukuu ihtimali olan gelecek fa • bulda, hazan çok hazindir. Proje 

cialar hakkında bazı fikirler ileri ve pllinlar yapılır. Fenn hesablan 
sürülmektedu-. çıkartılır. Belediyeye götürilltir. 

Bina işlerinden anlıyan sa18hi· (Devamı il mcı aahifede) 

MADRiD 
Bugün Teslim Oluyor 
Cumhuriyetci Kıt' aların Beyaz. 
Bayrak Çekmeleri Emredildi 

Madrid'i müdafaa eden Cumlı uriyetçi askerler mevzide ... 

Madrid 27 (A.A.)- Müdafaa 
Meclisi sekreteri Juan del Rio, dün 
akşam •Union - Badio• istasyo • 
nunda müdafaa meclisi ile Franko 
hükfımeti arasında teati edilen 
telgraflan okumuştur: 

1.- Müdafaa mecfüi tarafından 
Burgos hükôınetine gönderilen 
telgrafın ~etni. 

•Yarınki pazartesi günli sem • 
bolik bir teslim mahiyetinde ol
mak üzere hava knvvetlerimjzi 
size göndereceğiz. Lıitfen bir saat 
tayin ediniz.> 

2.- 'Müdafaa meclisinin Bur • 
gos'a telgrafı: 

•Bugün öğleden sonra 
olmamız ihtimali vardır.> 

Burgos'un cevabı: 

teslim 

"Esasen bazı cephelerde başla· 
mış bnlnnan taartuzumuznn ya
kınlığı dolayısile silahlarınızı bir 
an evvel terketıneniz 18zımdır. 

Kıt'alarınıza beyaz bayrak çek .. 
ınek emrini veriniz.• 

Londra 27 (Hususi) - Madrid 
Milli müdafaa kamitEsi ile Fran-

ko arasında başlamış olan müta
reke müzakerelerinin komünist 
ve anarşistlerin itilatgirizliği yü
zünden akiı;1 kalması üzerine, 
Franko kıt'aları üç c2ph.,den ta-
arruza geçmişlerdir. • 

Cumhuriyet saflarında s•.ın güı:· 

!erde görülen inhilal i;_,,erlııe, 

fazla mukavemete maruz kalma • 
dan cepheyi kolayca ;rarmıya mu· 
vaffak olmuşlardır. 

Madrid müdafaa konseyi !ev • 
kalade bir toplantı yaparak, va
ziyeti bir kere daha gözden geçir· 
miştir. Madrid'in bugün yaYın 

Franko kuvvetleri tarafından iş· 

galine muhakkak nazarile bakıl

maktadır. 

FRANKO'NUN Sli:FİRİ 
PARİS'DE 

Paris 27 - Burgos hükumetinin 
yeni Faris sefiri Jose Fely buraya 
gelmiş ve kendisile görüşen ga • 
zetecilere iki memleket münase
betlerinin bundan eonra dostane 

(Devaını 6 ıneı sahifede) 
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1 HADiSELER KARŞISINDAI 
--------Son Telgraf -. --
SÜRPRİZLERDEN KUVVETLİ 

OLANI HERKESİ ŞAŞffiTTI 

M 
adridin de General Fran
lrn'ya mukavemetten Vl!Z

geçerek teslim olmak üzere 
bulunduğu ajans haberlerinden 
anlaşılıyor. Çoktanberi, İspanya 
vak'aları hakkında gazetelerde u
zun boylu haberler görmüyorduk. 
Daha yakın zamanlara kadar, is
panya dahili harbi, dünynın en 
müthiş, en korkunç hadisesi, en 
tehlikeli bir sürprızi değil miydi? 
Bir arkadaş şöyle bir mütalea i
leri sürdü: 

- İspanya'da harb devam e -
derken, orta Avrupa'da öyle ye
ni sürprizler meydana çıktı ki, 
İspanya'daki muharibler hayret
ten şaşakaldılar. Bir müddet harb 
edemez oldular. Orta Avrupa ha
diselerini ağzıları açık, seyre dal
dılar. Tabii harb bu suretle du
runca, İspanya'dan yeni haberler 
gelmiyordu. Orta Avrupa sürprizi 
İspanya sürprizini bile bastırdı. 

BİRADERE SORMAGA 

VAKİT KALMADI 

Yeni meb'uslar arasında Vakit 
rafikimizin başmuharriri Asım Us 
da var. Muhterem muharrir ve 
saylava, namzed listesi çıktığı gün 
şöyle sormuşlardı: 

- Üstad tebrik ederiz. Hayırlı 
olsun ... 

Asım Us şaşırmıştı: 

- Ya sormayın, dedi O kadar 
ani oldu ki biradere bile sormağa 
vakit kalmadı. {Biraderi Tarık 
Us' dur). 

ERZURUll.f'UN SOGUGU 

VE MUAMMER AGABEY - ------.:.:::.::.:;. 
Bizim mesleğin en güzide üs • 

!adlarından kıymetli arkadaşımız 
Senih Muammer Alatur, Son Tel
graf yazı ailesine katıldı ... Arka-

daşımız yirmi sene İstanbul'da 
muhtelif gazetelerde yazı ~1eri 

müdi.irlüğü yaptıktan sonra, iki 
yıl kadar evvel Erzı.ı.rum'a gitmiş, 
orada bir vazife almıştı. Geçen 
gün, kendisine Erzuru.rrı'dan ha
berler soruyorduk. Bir arkadaş: 

- Nasıl Muammer Ağabey, Er· 
zurum çok soğuk mu? .. dedi. 

Senih Muammer şu cevabı ver· 
di: 

- Soğuk .. Fakat, Allahdan, yi
ne bizi koruyucu tedbirler vardı. 
Mesela, İstanbul gazeteleri oraya 

çok geç geliyordu. Hele yollan 
kar bastırıp, Karadeniz de coşun
ca... Bütün İstanbul gazeteleri

nin zeka ve espiri dolu mizahi ve 
şaka yazılarını da tabii okuyamı
yorduk. 

KELİMELER MANALARINI 

NASIL DEGİŞTİRİYORLAR? 

Biliyor musunuz ki, bir de Uzak 
Şark'da harb var. Malıinı ya, Çin
liler ve Japonlar hiç durmadan 
çarpışıyorlar. Fakat, son Avrupa 
siyasi hadiseleri bize Çin - Japon 
harbini de unutturdu. Bu harb 
ne safhada, diye merak ettim. A
radım, taradım.. Bır ajans telgra
fı şu satırları kaydediyordu: 

Japonlar, muhtelif •sulhu ida
me komisyonları• vasıtasile yerli 

halkı, silahlarını Japon makama
tına teslime davet etmektedirler. 

Bu satırlardan siz ne mana çı
karıyorsunuz? Harb içinde sullı 

komisyonu ne demek?. Artık bü
tün dünya lisanlarında birçok ke
limeler manalarını değiştird:ler. 

Bu arada, sulh da garib, zavallı 
bir hal aldı. Eski Jiasniyatçılardan 

Şemseddin 3ami, Mualiim Naci, 
üstad Ekrem sağ olsalardı da, bu
gün lisancılığı görselerdi.. Lı'.ıgat 

kitabları da politikacıların istila
sına uğradı. 

AHMED RAUF 

IKÜÇÜK HABERLE.!:_f 
* Son yağan yağmurlardan Tun

ca ve Meriç nehirleri taşmış, mün

bit araziyi su basmıştır. Feyezan 

durmuştur. Az zararla atlatıla -

caği tahmin edilmektedir. 

* Dolmabahçe stadyomu ıçın 

yakında ameliyata başlanacaktır. 

Maç günlerinde Tramvay şirketi 

buraya otobüs servisı~ri ihdas e
decektir. 

* Şimdiye kadar hıçbir kar te
min edemiyen Üsküd::ır tramvay 

şirketinin Nafıa Vekaletince idare 
edilmesi muhtemeldir. 

* Boğaziçinde Boyacıköy ile 

Baltalimanı arasında bir sandal 

içinde yarı dışarıya sarkmış bir 
cesed bulunmuştur. 

* Tramvay şirketi on senede 

3,439,000 lira kazanmışt:r. Bu müd
det zarfında 2982 kişi yaralanmış, 

48 ~i de arabalar altında can 
vermiştir. 

* Yalova kaplıcaları 1 nisan -
dan itibaren açılacaktır. 

* Aksarayda yaptırılmakta o

lan 45 inci ilk mekteb inşaatı bi
tirilmiştir. 

* Gayri mübadillerin senelik 

kongresi nisanın dördünde top -

!anacaktır. Söylendiğine göre a -

zadan bir kısmı cemiyetin feshi 

muvafık olduğunu düşünmekte -
dir. 

* Filistinde aedhiş hareketi de· 

vam etmektedir. Tedhişçiler iki 

kişiyi daha öldürmüşlerdir. 

* Marmarada fırtına yüzün -

den Sevimve ve Kumla motörleri 

karaya oturmuştur. Sus vapuru 

Kumlayı çekerek ki.lrtarmıştır. 

Diğer motörün de kı.ırtarılmasına 

çalışılmaktadır. 

* Son tahrire göre, Sovyet Rus
yada nüfusun 170 milyon 126 bin 

kişiye baliğ olduğu anlaşılmıştır. 

* Sömikok kömürlerinin ton 
başına üç dört lira kadar indirile

bileceği anlaşılmaktadıı . 

Ha lif enin Sarayında 11 

f_B_ir_i_s~_n_y_o_ı _G_ü_z_e_ı i_
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Tarihi Roman: No. 33 

Selim Hayyat: 
- Habibe. 
Diye seslendi. Habibe zaten ka

pının önünde müstakbel kocası

nın büyük annesile neler konuş
tuğunu .şidıyordu. Derhal güler 
yüzle içeri girdi.. İhtiyar kadının 
elini öptü. 

- Sizi gree yarısı rahatsız et
tik .. Kusura bakmayın! 

Sitti Hatice, Habibenin yüzüne, 
küçücük gözlerini süzerek baktı: 

- Cidden güzel bir kız. Allah 
mes'ut etsin ıkinizi de. Demek 
şimdi burada kal'!Çaksı_nız, öyle 
mi? 

Yazan: CELAL CENGiZ 

Selim cevab verdi: 
- Evet büyük anne! Eğer seni 

rahatsız etmezsek .. 
- Ben böyle çift gelişinize çok 

sevindim. Evim ve erzak amba -
rım size açıktır. İstediğiniz kadar 
kalabilirsiniz. Burada düğününü
zü yaparız. 

Selim Hayyat sevindi: 
- Nikii.lıımızı yaparız amma .. 

debdebeli düği.ine lüzum yok. 
Herkesin duymasını arzu etmiyo
ruz. 

- Kızın babası senı çok vıidır
mış olmalı! 

Çiftler birbirlerine b .. kışarak 

Bu Yıl 
Gelecek 

Seyvah!ar 
Liste Belediyeye 

Verildi 
Bu mevsimde limanımıza gele

cek seyyah vapurları listesi Be -
lediyeye verilmiştir. Bu listeye 
göre: 

Milvoke, 3 nisan; Jeneral fon 
İştoben, 12 nisan; Kraliçe Mari. 
13 nisan; Letitiya, 17 nisan; Mil
voke, 1 mayıs; Jeneral fon İştoben, 
9 mayıs; Milvoke, 20 mayıs; Ar
kander, 22 mayıs; Kraliçe Mari, 
22 temmuz; Roma, 22 mayıs; Kra
liçe Mari, 3 eylul (Mudanya), 6 \ 
eylı'.ılde İstanbul; Rorna. 9 eylul; 
Milvoke, 14 İ. teşrinde limanımaza 
geleceklerdir. 

Bir Kayık 
Kanlı Kavgaya 

Sebeb Oldu 
Hopanın Viçe nahiyesi spor ku

lübüne aid kayığı denize indir
mek ve bununla balık tutmak is
tiyen Uzun oğlu Karabasan ile 
kulüb reisi ve C. H. pcrtisi baş - ı 
kanı Kazım Şahinler arasında çı

kan münakaşa büyümüş, KB.zım 
tabancasını çekerek kabzasile mü
tecavizin başına birkaç defa vur
muştur. 'Bir aralık da Hasanın oğ
lu Vehbi Halim de hadise mahal
line gelince, K3.zım tabancas1nı 

Vehbiye çevirmiştir. Bu sefer de 
Kazımın oğlu Faik h.'.ıdise n ahal
line gelmiş, Vehbinin babasını 

vurduktan sonra kaçrr:akta :ıldu 

ğunu sanarak o da Vehbiye arka
sından ateş etmiştir. Vehbi ağır 

surette yaralanmış, kavgayı bas
tırmak istiyen köy k:Hibi Şükrü 
de ayağından yaralanmıştır. 

Kazım Şahinler ile oğlu Faik 
tevkUf eınlmişlerdir. 

--0-

İstanbulun 
• 
imar 
Planı 

ı;,enircillk mütehassm B. Prost 
mayısta tekrar İstanbula gele -
cektir. B. Prost bu defa tatbikat 
pliınlarile meşgul olacaktır. ya
pılacak planlarda cadtlr. ve mey
danlar, bu münasebel.le istimlaki 
lazım gelen yerler gösterilecektir. 

Bina ve arsaların da istimliıkini, 
caddeler açıldıktan sor.ra bunların 
yüksek fiatla satılarak mühim 
r ı nfaat elde edilmesini di.işünü

yor. Bu suretle imara sarfedilecek 

para elde edilecektir Fakat bu
nun için islimlilJk konununda ta
dilat yapılması lazımdır. Belediye, 
bu tadilat ıhazırlamaktadır. 

B. Prost gelince, Vuli ve Bele
diye reisi Lı'.ıtfi Kırdar, pliının se
nelere taksimi için kendisile gö
rüşecektir. Tabbikat planları Baş

vekilin reisliği altında toplanacak 
bir komisyonda tetkik edilecektir. 

gülüştüler. 

Odalarına çekildiler. 
Habibe kendisini tutamıyordu: 
- Tanışalı bir kaç saat oldu. 

Henüz gündüz gözile birbirimiz-i 
iyice görmeden evlenme kararı 

veriyoruz ... Ne garip şey! 

* BİR GECEDE HEM T,\NIŞTILAR 

PO L s • 
1 

Ve .. Mahkemeler 
~~ .... ~;...... . '. . . . . ~ ' '.. . ' ~ 

B elal ı Bir 
Koca . 

Bir Bıçak Alacağım , Burnunn 
Uçuracağını, Kulaklarını 

Ke·ec~ğim 

Ş
ahid Eleni bozuk bir türkçe 
ile hadiseyi anlatmağa baş
ladı: 

•- Bir gün Paraşkovi'nin otur-
duğu apartımanın <iründen geçi
yordum. Apart.ımanın kapısı anı.in
de Paraşkovi'yi gördüm. yanın~ 

sokuldum ve kendisı ile şuradan, 

buradan konuşmağa başladık, 
Tam bu sırada yanımıza matla -
mın kocası Koço geldi, gözlerini 
hiddetle açarak karısına: 

•- Vay sen burada mısın? diye 
bağırdı ve yerden kaldırdığı bü
yücek bir taşı ona atlı. Taş kadı
nın böğrüne isabet etli. Kadın ağ
lamağa başladı. Ben Koço'ya: 

- Yazık değil mi? Neden·ka
dnıın canını incittin? diye söy -
lendim. 

Koço sert sert yüzüme bakarak 
bana da çıkıştı: 

- Sen onun avukatı mısın, bi
zim ~imize ne karışıyorsun? 

Eleni yerini Arusya·ya vererek, 
g~riye. ç~kildi. Arusya. ikinci cezaj 
bakımının: 

1 
- Koço, karısını hem döğmüş, 

hem söğmüş ve hem de tehdid et
miş, ~en bu hadise hakkında ne 
biliyorsun? 

Sualine şu cevabı verdi: 
•- O gün apartımunda, odam

da oturuyordum. Bir ara bir pa
tırdı, gürültü işittim. Meseleyi öğ
renmek için dışarıya çıktığını za
man, Koço ile karısının birbirile 
kavga ettiğini gördüm. Koço ka
rısına hem türkçe, hem de rumca 
söyleniyordu:, 

- Sen fena bir karlınsın, başka 
erkeklerle görüşüyorsun, teroi -
yesiz ve ahlaksızsın. Bir bıcak a
lacağım, senin burnunu uçuraca
ğını, kulaklarını, ellerini kesece
ğim!. 

Koço hiddetinden ne yapacağını 
bilemiyordu. O sırada, elinden gel
seydi, karısının çiğ Ç•/! etini yiye
cekti. Nihayet öfkesini yeneme
di ve madam Paraşkouı'yi döğdü. 

Kahvenizi 
Buyurun! 

Pazlll' Günü Kahvesini Açan 
Biri Mah.kıim Oldu 

B ahçekapıda, Mataryan ha -
nında kahvecilik yaptııs.!<ta 
olan FethuJJah oğlu Ibra -

him İskender, pazar gi.uıiı hafta 
tatili kanununa mugayır olarak 

kahvesiııj açık bulundurdug•1n -
dan dolayı dün Sultanalınıed bi -

rinci sulh cezada muhai<eı~e olun
du. 

İbrahim İskender, mahkemede 
suçunu ikrar etti ve dedi ki· 

•- Ben bekarım, kahvemde 
yatıp kalkmaktayım. Her gün ol
duğu gibi o gün de sabahleyin 
kalkınca, ısınmak maksadile oca
ğı yaktım. O sırada, kah veye bir 
>kaç boyacı ve üç beş amele gel

dL Bunlar benden kahve ve çay 
istediler. 

Ben de ocağı yakınış bulundu -
ğum için; haydi şunların halrıını 
kırmıyayım, dileklerini yerine ge
tireyim, dedim. 

Bununla beraber, o gün fazla iş 
yapmadım. Boyacılar ve amele -
!er kahve ve çaylarını içip gittik
ten sonra, ben de kahveyi kapa -
dun.> 

İbrahim İskenderin bu açık ik -
rarı ile suçu sabit görüldüğünden 

5 lira para cezasına mahkCım oldu. 

Kazazede 
Yolcular 

Getiriliyor 
Finike civarında karnya oturan 

Sadıkzade vapurunu kurtarmak 

için gönderilen Hora t~hlisiye ge
misi kurtarma ~ine başlamıştır. 

Mersin vapuru kazazede vapu

run 150 yolcusunu hiımilen bugün 
gelecektir. Sadıkzadeniıı eşyasını 

alacak olan Konya vapuru da ka
za mahalline varmıştır 

* Dün Çanakkalede İngiliz ban

dıralı, gaz yüklü bir \'apur sis yü

zünden karaya oturmu~tur. Vapur 

kumluğa oturduğu ıç;n kolayca 

kurtarılabilecektir. 

Biz iki buçuk senec!cnberi o a
partımanda oturuyoru". Koço bel
ki sekiz on defa oraya gelerek, ka
rısı ile kavga etti, OM söğüb, sa- ==============! 
yarak hakaret etti.> 

Ristna da şu iladeyı verdi: 
c- Koço geçen sentye kadar bi

zim hizmetçimiz idi. Kendisi çok 
dik kafalı ve belalı bir uşaktır. 

Ehemmiyetsiz bir hadiseden der
hal öfkelenir, efendi, hanım, bü
yük, küçük tanımaz. herkese sö
ğer, herkese hakaret eder. Ben o 
gün bulunmadığım için mesele 
hakkında daha fazla bır şey bil
miyorum. Yalnız şuno söyliyeyim 
ki; geçen sene, Suadi\ ede bulan-

çocuklar, daha uyanır.adınız mı? 

Selimin büyük annPsi bahçe -
den sesleniyordu. 

İkisi birden hemen 
çıktılar. 

bahçeye 

duğumuz sırada, bir gün Paraş -
kovi fırından bir t,.psi ile eve 
döndüğü zaman, Koçu onu bah
çede yakaladı, başındaki tepsiyi 
yere fırlatıp attıktan sonra, kadı
nı saçlarından tuttu, onu ayakla
·rının altına aldı ve di\ğmeğe baş
ladı. Bereket versin biz çabuk ye
tişdik de, zavallı Para~kovi'yi o
nun elinden kurtardık. 

Duruşma başka bir güne bıra -
kıldı. 

MEHMEIJ HİCRET 

ona bıraktı.. 

Emeviye hükumetim çeviren 
Haccac'dır. 

İhtiyar kadın kaşlarını çattı: 
- Ne yazık .. Bu dP?letin yıkıl-

Halifenin şiddetle al~yhinde bu- masına Haccac sebeb olacak. Fey

lunan Sitti Hadice, toı ununa sor
du: 

- Bir zamanlar Abdi.ilmelikin HEM EVLENDİJ ER! 
Ertesi sabah Sitti Hatice erken- sarayında muhafız idir Çıktın mı 

den kalktı.. oradan? 

gamberimiz: Zulümle devlet i

dare edilmez.. demişti Halbuki 
Haccac'ın memleketle zulümden 
başka bir şey yaptığı yok. 

Habibe de söze karıştı: 

Kendi elile inek sütü sağdı .. To· 
rununa ve gelinine sabah kahval
tısı hazırladı. 

Selim, ayak seslerinı duyunca 
uyanmıştı. 

Habibeye gelince, o zaten, bir 
gecede tanışmanın ve a~'ni gece
de evlenme kararı vermenin he
yecanile sabaha kada·· uyuyama
mamıştı. Selimi çok sevmişti. 

İkisi birden kalktılar. 
Dışardan bir ses -iıı~'uldu: 

- Güne~ dogalı çok o:du .. HaydiJ 

Bahçede bir ağacın altında süt 
içiyorlardı. 

Selim Hayyat büy,iı< annesini 
denemek için biraz hakikate te
mas etmek istedi: 

Haccac'ın Beyrul ll'<IZaffe -
riyetinden sonra, Şarnda kalına

ma imkan yoktu. On,ın gazabına 
uğramakdansa, kaçn,ay: ve' canı
mı kurtarmayı tercih ottm· 

- Halife hala mem1Ek€\ işle -
rini Haccac'ın elinden alnıaclı n11? 

- Ha\'ıt·. Bilı'ikis, tıütün i~ııJr:. 

- Selim beni kaçırmağa mec
burdu, Sitti Hatice! Çiinkü, Hac
cac başkalarına yaptığı gibi, ba
na da göz koymuştu. Sarayına ka
çırmak için fırsat ar·yordu. Ha
yalım tehlikeye düşmüştü. 

İkisi de yalan söyli.'yordu. Va
ziyetlerini başka türlü ifade et -
meğe de imkan var mıydı ya? Bi
rinin söylediğini öteki tamamla
mağa ve bu suretle hakiki vazi -
yetlerini anlalmağa ç~lı~ıyorlardı. 

Sitti Hatice, Haccac'ııı eski düş-

Açık 
Hava 

Kamp,a rı 
Hazırlıklara Şimdiden 

Başlandı 
Maarif müdürlüğü, bu sene a

çılacak açıkhava kampLırı haz.r -
lıkların:ı. deva~ etmektedlr Her 
sıme olduğu gibi bu sene de kamp
lar, temmuzun ilk günlermde a
çılacak, 15 ağustosa kada ~ devam 
edecektir. 

Kamplar, bundan ev,elkı ben
zerlerine nazaran çok da 'ıa yuk -
sek bir kıymette teşkil eJ•iecek -
tir. Kamplar, kız ve er~ek talebe
ye ayrı ayrı tahsis edilecektir. Kız 
ve erkek talebe arasında spor mü
nasebetleri tesisi mevzuu bahis 
değildir .Her sene olduğu gibi bu 
yıl da açıkhava kampları paralaı
dır. Yani talebe, ufak bir ücret 
ile kampa ~tirak edebilecektir. 
Kamplarda sıhhi tedbirler, birer 
doktorun iştirakile tekemmül et
tirilecektır. Kamplar devam et
tiği müddet zarfında talebe tara
fından ebeveyne müsamereler ve
rilecektir. Şimdiye kadar Uk 
mekteb talebelerine tahsis edilen 
açıkhava kampları, bu sene orta 
mekteb ve lise gençliğine de teş
mil edilecekti,r. Vekalet, bütçede 
ıimkan görüldüğü takdirde, bu 
kamplara paraca yardımı da dü
şünr.:ıeketdir. İstanbul maarif mü
dürlüğü, üç senelik kamp faali -
'yetini program ve neticelerile bir
likte bir kitab halinde neşrede -
cektir. 

Hey'et Yakacığa Gitti 
Son günlerde yağaıı fazla yağ

murlardan müteessir Jlarak, Ya
kacıkta, Ayazma mevkiinde Şe

ker suyunun bulunduğu 6ah&cia 
heye!anın başladığını dün y~zmı~· 
tıik. Bu heyelan hadisesini mahal
linde tetkik için, Üniversite pro
fesörlerinden bir heyet bu sabah 
Yakacığa gitmiştir. 

Heyelandan on metro murabbaı 

kadar bir saha müteessir olmuş
tur. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğ '.i 

İrilıisarlar umum müdüFü Mit
hat Yene! Londradan şehrimize 

dönmüştür . Mithat Yenel ve u -
mum müdür muavini Münir Hus
rev meb'us seçildikler' için açılan 
umum müdürlüğe tütün inhisarı 

müdürü Adnan Hali.el Taşpınarın 
ve muavinliğine de inhisar !ar 
muhasebat müdürü Hurremin ta
yin edilecekleri zannedilmekte -
dir. 

Hayvan Hastanesi 
Genişliyecek 

Beediyenin, Fatihdeki hayvan 
hastanesinin tesis edildiği gün -
denıberi büyük faydaforı görül -
müştür. Bu müessesed'" ehli, gayri 
ehli birçok hayvanlar tedavi edil
miştir. Hastanenin gö:-düğü, rağ

bet üzerine önümüzdü i haziran
dan itibaren müessesenin tevsii 
kararlaştırılmıştır. Hastaneye bir 
otopsi salonu, kimyahane ve balk
teriyoloji paviyonfarı da ilave e
dilecektir. 

- Onun banana yaptığı zulmü 
unutmadım, dedi. 8evid Ömer 
Hayyat çok namuslu bir adamdı. 
Bana damad olduğu ,:ıüııden beri 
adamakıllı l(Üzüni.i gbrmek nasib 
olmadı. Haccac onu daima tehli -
keli işlere gönderdi. Fakat, Allah 
babanı hiçbir işde mahcub etme
di .. En tehlikeli vazifeleri bile ko
lay !ıkla ve muvaffakıyetle ba -
şartlı .. Demek ki şimdı de Bağ -
dada gönderdi, öyle mi? 

- Evet. Bir yıldanberi Bağ 
dadda {Elharis) in maiyetinde ça
lışıyor. 

- Haccac, Elharisi de sevmez. 
Onu da Şama getirtmemek için 
kimbilir ne do)aplar çeviriyor ve 
Halifeyi kimbilir nasıl iğfAI edi
yor?! 

- Şüphe yok. Haccnc'ın desi -
selerine akıl erer mi hiç? Falife 
dizginleri vermiş bir kere onun 
eline. Artık geri alamaz. 

(Devamı var) 

ispanya Meselesinin 
Sonu mu ? 

Yazan: Ahmed Şükrü .ESMER 

Çekoslovak krizi on gündenberi 
dünya efkarını o derece meşgul 
etmektedir ki İspanya meselesi 
adeta unutulmuştur. Halbuki İ
talya ile iki garp demokrasisi a
raısındaki münasebetlerin mihve
rni teşkil eden bu meselenin in
~afı orta Avrupa vaziyeti üze
rinde de akisler uyadırmaktan ge
ri kalamaz. 
İspanya'dan bildirildiğine göre 

1936 senesı yazındanberı devam 
eden mücadeleye nihayet vermek 
için Madrid müdafaası komitesıle 
Franko arasında müzakereler baş
lamış ve müspet netıce bile ver· 
miştir. Hatta Franko kıt'alanrun 
cumartesi günü Madrid'i işgal et
meleri beklenmekte idi. 

Madrid müdafaa komitesi bi • 
!indiği gibi, eski Madrid hüku -
metinin bir istihalesidir. Franko 
1936 senesi temmuzunda htilal çı
karalı, Madrid'deki ihtilal birçok 
defalar el değiştirmiştir. Halk cep
hesi kombinezonundan kiih sağa, 
kah sola doğru temayül ederek 
nihayet Azanya'nın istüasile bir 
takım aıskeri huntaların eline geç
miştir. Bugün Madrid'de vaziye
te hakim olan milli müdafaa ko
mitesinin başında miralay Kas -
sa.do namında bir asker vardır. 
Müdafaa komitesi, komüı:~3tlik 

düşmanlığında Franko'dan geri 
kalmadığına göre, artık ortada 
mücadele edecek bir mesele kal
mamış gibi görünüyor. Kassado, 
Madird'de milli müdafaa komite
sine karşı yapılan bir ayaklanma
yı bastırdıktan sonra şimdi ko
münistliğe karşı şiddetli tedbir
ler almıştır. Her gün birçok km
selerin idam edildiği bildirilmek
tedir. Binaenaleyh Franko ile Kas
sado arasında ideolojik bir ihtilaf 
mevcud olmasa gerektir. Kassa -
do, komitenin Madrid'de vaziyete 
hakim olduktan sonra, milli mü
dafaa komitesinin programını şu 

sözlerle hulasa etmişti: 

•Şerefli bir sulh, yahud da so
nuna kadar mukavemet>. 

Kaıssado'nun şerefli sulh söz -
lerile ifade ettiği şartlar da aşağı 

yukarı Negrin'in ısrar ettiği şart
lara benzer. 

1- Müstakil ve hiçbir devletin 
ni.ifuzuna tabi olnııyan bir İspanya. 

2- Umumi af ilanı ve yahud da 
hükumetçilerle harb yapanlar 
hak.kında müsamaha gösterilmesL 
Frımko bunları şart olarak ka

bul etmek istememiştir. Fakat is
tememesinden müstakil bir İspan
ya'ya tarafdar olmadığı ve ken
disine karşı mücadele edenler halı:· 
kında intikam politikası takib e
deceği gibi bir mana çıkarılamaz. 

Demek ki ihtilaf bir şekil mesc • 
lesi etrafında toplanmıştı. Şimdi 
her iki taraf da bu şekil meselesi 
yüzünden harbe tekrar b~layıp 
da İspanyol kanını akıtmayı lii
zumsuz addetmişlerdi.r. Kassado 
Madrid'i Franko'ya teslim ede· 
cek. Cumhur~yet orduları silfıh· 

tan tecrid edilecek. Franko tara • 
fından kurulan hükumetin İspan· 
ya'da yegane meşru hükumet ol· 
duğu tanınacak. Franko da bazı 
sol cenah mensublarının İspanya.
dan çekilip gitmelerine razı ola • 
caktır .. 
İspanya meselesi sürprizlerle 

dolu bir meseledir. Eğer son da
kika yeni bir ihtilaf çıkmazsa, 

Franko'nun Madrid'i işgal etmesi 
ve İspanya harbinin de nihayet • 
lenmesi beklenebilir. Bu müca • 
delenin uzamasını artık Alman· 

{Devamı 6 mcı sahifede) 

Boş Geçen Dakikalat 
Mişon odasında oturmuş düşüo il 

yordu. KarJsı Rebeka sordu: 
- Ne düşünüyorsun?. 
-Hiç ... 
- İşin yok mu? 
-Yok. 
- Peki, ne düşünüyoı·.!tun·~ 

. te bf" 
- iş yok, eahşmıyorum .. .,saa ,, .. 

lt1yor1ar .. Boş r«en bu dakfkalat p 

sil hart'anıyor .. Yaı.ık oluyor. 
Kurtuluş: Hü"if'yin gaııoJ 



Günün Meselesi: 

· izcilik 
lslahı Düşünülüyor 

1908 meşrutiyet inkılabın -
danberi bizde de kabul edilip 
tatbikine geçilen izci teşkilat 
ve faaliyeti, son senelerde maa
lesef yerinde sayınağa başla -
mıştır. Vekiilet izciliğin orga
nize edilmesi hususunda eski-

denberi nokati nazara sahibdir. 
Yalnız, nedense, buna imkan 
bulunamamıştır. İzcilik, genç
liğin karakterini tenmiye et -
mek bakımından fevka!iide işe 

yarıyacak, istifade edilecek bir 
terbiye müessesesidir. Bugün, 

başta izciliğin babası olan İn
gilizler, Fransızlar bulunmak 
üzere birçok Avrupa milletler· 
gençliği hayata alıştırmak ba
kımından izcilik tf'şkiliitından 

istifade etmektedir. Bizde ise 
izcilik bilhassa son senelerde, 
birkaç merasim gür.ünde hu -
susi elbiseleri giyip Beyazıd -
dan Taksime kadar yürüıneğe 
münhasır kalmıştır. Maarif 
V ekiileti, izciliğin bu dağınık 
halinden kurtulması için ted -
birler düşünmektedir. 

1 

Halk Tenvir Edilmeli 

B 
ir zamandanberi Deniz -
bank'da ve İstanbul bele • 
diyesinde muhtelif işler Ü· 

zerinde tahkikat yapılıyor. 

Bu meseleler ne netice vermiştir?. 
Şimdiye kadar aydınlanan safha· 
lan elbette ki vardır. Gazeteler 
bazı şeyler yazıp dumyorlar. Fa
kat, çok defa iddiaların aslı çık -
mıyor. Bunlara inanmak mı, inan-· 
mamak kı lizıın, tereddüde dü -
§iiliiyor. 

Hükfunet, efkarı umumiyenin 
günlerce meşgul oldnğu böyle tah
kikat meselelerine dair, hadise -
uin safhalarını, netieelerini oldu
ğu gibi anlatan tebliğler neşret -
se, pek faydalı olur, kanaatinde -
yiz. Şüphe ve tereddüdler izale 
edilir, hakikat, herlres11e malüm 
olur. 

Bunun her noktadan hayırlı bir 
hareket sayılacağı aşikardır. 

BURHAN CEVAD 
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f İKTISADi MESELELER 1 

Gümrüklerde Alınan 
Tedbirlerin Neticeleri 

• 
Yeni Tarife Dahili lhtiyacları 
Karşılamakta, Haricin Reka-

•• 
betini On/emektedir 

Tarife haddi resimleri hemen 
ihtiyaca tetabuk ettirmeğe mü -
ı;aid bulunmaktadır. 

Hava 
Seferleri 
Hazırlıklara Hız Veril~i 

Bir nisanda başlıyaeak olan İs
tanbul, İzmir, Adana, Ankara ha

va seferleri için dün Yeşilköyde 
hazırlıklara başlanmıştır. Nafıa 

Vekaleti Devlet Havayolları ida

resi bunun için Yeşilköy istasro
nunda yedi yolcu tayyaresi ha -
zırlarnıştır. Bunlardan üç tanesi 

dört motörlü, 3 tanesi de iki ıno
törlü tayyarelerdir. Erk, Fer, Gen 
adını taşıyan ve çok kuvvetli ma-

A 
liikadar makamlar, Cumhu
riyetin gümrükler üzerinde 
aldığı tedbirleri, ve netice· 

!erini gösteren güzel bir etüd ha
zırlanmışlardJr. Tetkikin baş ta -
raflarında İmparatorluğıın son 
zamanlarına aid gümrük vaziyeti 
ve Cumhuriyette alınan tedbirler 
izah edilmekte, bilhassa halen 
mer'iyette olan tarifenin hemen 
hemen bütün vatandaşlan alaka· 
dar eden kısımları hakknıda ma· 
lllmat verilmektedir. Yeni tarife 
dahili ihtiyaçları karşılamakta, 

haricin rekabetini önl~mekte, top

10 mart 1332 tarihli tarife ko -
kinelerle mücehhez bulunan dört nununun mer'iyetten kalktığı 30 
motörlü tayyareler İstanbul - tzeyliil 1929 tarihinden geriye doğru 
mir - Adana - Ankar:ı seferlerini 

yapacak olanlardır. Bay, Av ve 
Dağ adındaki diğer motörlü tay
yareler de kuvvetli makineli olup 

resmi bu eşyanın kıymetine na
zaran vasati yüzde 14, 16 idi. 

yirmi ay içinde alınan resmin va
sati nisbeti yani muahedelerle 

bağlı olduğumuz, olmadığımız 

memleketlerden yurda girmiş olan 
yolcu nisbeten az olduğu zaman

eşyadan aldığımız gümrük ithalat !arda tahrik edileceklerdir. 

I~ 
İstanbul'un Yazı 

B 
aharın ilk güzel ve ılık gün· 
leri, yüzünü gösterdi. Ev
velki gün İstanbulun, taze 

bir gelin gibi, biltün Pzelliği ÜS· 

tüned idi. Aylardır. Güneşe ve 
ılık hava;ııa hasret gidflll btan-ı 
bullular, tatlı bir gün altında şi· 

rin istanbulu selimladılar. 
Bizim İstanbulun baha biçil· 

mez güzelliği baharda, daha çok 
kendini gösteriyor. Eski şairin: 

Bu şehri Sitanbul ki bi mlıılli 
bahadır. 

Ne kadar doğru! 
İstanbulu sevenler, bu fdıre iyi 

bakmalıdır. Dünyanın üstünde, 
bWm İstanbulumuza beııziyen, 
bir başka gilzel şehir daha var 
mı?. 

Muallimlerin Müraka
be Ve Kontrolleri ı---------------1 raklarımız mahsuliitının nefase· 

1 teşrinievvel 1929 tarihinden 
itiıbarcn meriyete girmiş olan ta
rifenin meriyeti tarihinden sonra 
20 ay zarfında temin ettiği güm

rük ithalat resminin yiren eşya 
kıymetine nazaran nisbeti yüzde 
22, 56 olmuştur. 

Harb Anında 
Işıklar 

Söndürülecek 

Bazılarmu, seneleree bu bu
lunmaz beldenin itinde yaşadı
iuııız halde, bu letafetin farkında 
olmayız. Bilhassa, yllZlD İstanbul 
bir cennettir. Gezilec:ek, hava alı
nacak, dinlenecek köşeleri o ka· 
dar çoktur ki, sayınalda bitmez. 

Vekalet 
Bir 

Alakadarlara Mühim 
Tamim Gönderdi 

M aarif Vekil!eti, maarif teş -
kiliı.tının daim surette kon· 
trol ve murakebe edilmesini 

teftiş ve murakabe vazifesinin de

vamlı ve müessir bir surette ifası 
bu bakımdan da büyük bir ehem-

temin maksadile aliikadarlara şu miyeti haizdir. 
tamimi göndermiştir: 

•Maarif müesseselerimizin arzu 
edilen gayelere doğru ilerlemesi 
bu müesseselerde murakabe hak
kını haiz olanların teftiş ve mu
rakabe vazifelerini metodik ve 
devamlı bir surette ifa etmelerine 
rnütevakbftır. Öğretmenlerle o
kul direktörlerini.ıı faaliyetleri -
nin bir yandan kültür direktör -
!eri, bir yandan ispekterler tarac 
iından murakabe ve teftişe tabi 
tutulmaları, o.Jrullarııruzın inkişa

fı bakunından ne kad~r mühim 
bir amil ise okul direktörlerinin 
öğretmenler üzerindeki murakabe 
ve teftiş haklarını layık olduğu e
hemmiyetle ve objektif bir su -
rette kullanmaları da müessesele· 
rimizin faaliyetini arttırmakta o 
kadar müessirdir. 

MURAKABEDEN BEKLENEN 
FAYDALAR 

Öğretmenlerimizin faaliyetinin 
okul direktörleri tarafından sıkı 

bir murakabe altında bulundurul
ması meslek arkadaşlarımızın ders
lerde rnuvaffakiyetlerini arttır -
mıya, takib ettikleri metodda veya 
derslerine aid her hangi bir me
selede dikkati cell:ıedccek nokta
lar varsa vaktinde tedbir alınarak 
vukuu muhtemel muvaffakiyet -
sizliğin önünü almıya sebeb oldu
ğu gibi okul direktörlerinin öğ • 
retmen arkadaşlarının mesleki 
kooiliyetlerini daha iyi takdir et
melerini ve icııbında kendileri 
ha:kkında ileri sürecekleri müta
leaları sağlam esaslar üzerine tes
bit etmiye imkan bulmalarını te· 

min eder. Direktörlerle ispekter • 
lerin, öğretmenlerimizin mesleki 
başarıları hakkındaki mütalealan 
meslek arkadaşlarımızın terfiine 
en müessir bir Amil olduğundan 

VEKİLDEN KÖY MUALLİMİNE 1 
KADAR KONTROL 

Vekilden köy öğretmenine ka
dar maarif teşkilatının her kade· 

mesinde yer alan her makamın 

kendi murakabesi altında bulu -

nan şahsiyet ve makamları daimi 

teftiş ·ve murakabesi altında bu
lunaurması, işlerin arzu edilen 

mükemmeliyette görülmesinin en 

mühim şartı olduğu bir an bile 
dikkatten uzak bulundurlumıya -

rak derece derece murakabe ve 

teftiş hakkını haiz olanların vazİ· 
felerini layık olduğu ehemmiyet 
ve azami derecede itina ve dik -

katle yapmalarını bilhassa rica 
ederim.> 

Yirmi sene 
Süren Dava 
Neticelendi 

Eski Şahin vapurunun bugüne 
kadar devam eden davası, nihayet 

hükUıneC lehine olarak neticelen

mıştır. İstiklal harbinde hizmette 
kullanılan bu vapur, meşhur Er
meni zenginlerinden Maruka İb· 

ranosyan isminde l>irinindir. Bu 
zat, bilahare müslüman olmuş ve 
varissiz ölmüştür. Bütün metru -

katı ile beraber, bu vapur da hü
kumete kalmıştır. Fakat bilahare 
ölen zatın ismile anılan bir şirket 

teşekkül etmiş, bu vRpurun da 
kendisine aid olduğunu iddia ede
rek, bu vapurun kullanılması do

layısile hükumetten 350 bin lira 
ıstemiştir. İşte da\'fln·n mevzuu 

bu idi. Dava 1920 yılıncia açılmıştı. 

ZORBALAR/ 
SALTANATI 

No. 112 

_ Öyle bir tertib yaparız ki 1 
sahne ayağına dolaşır şekilde olur. 

- Güzel!.. Öyle ise; giderken 
çocuklara rollerini tenbih etmeği 
unutma!.. 

- Başüstüne; lakin, birşey da· 
ha yapsak fena olmaz derim efen· 
dim .. 

- Ne gibi. 

- Hasan Canı, ava gıderken ya-
nımıza al~ıım ... Ve paşanın hizme-
tine . .u e""'ndir:ı~ 

- Münasib olur ... 
Bu iki kurnaz efendi ve uşağın 

verdiği karara şeytan ve içinden 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

yapılı olan Kadı Paş~ dünden razı 
idi. Daha ne isterdi. Hasan Can 
yanında bulunacaktı. 

- Bana bak! .. Öyle ise Hasan 
Cana iki türlü talimat vermek 
lazım.. Hem gece için ve hem de 
avda yapacakları için ... 

Başüstüne efendim .. 
- Amma; vakit geçiyor hemen 

yola ~ıkı.lım.. Ne yapalım, hiç 
sevmediğim bir iş an,ma; zorla 
yapacağız bu işi .. 

Hafid Efendi, hiç a•' sevmezdi. 
Fakat ne yapsın Kadı Paşayı elde 
etmek için ata da binecek, tüfek 

Maaşlarını 
Kırdırmak 
İsti yenler 

Tekaüd ve yetimlere aid iskon
to muamelelerini daha kolaylıkla 
yapılması için Maliye Vekaleti Zi
raat Bankasile bir anlöşma yap -
mıştır. Bundan sonra, maaşlarını 
iskonto ettirenlerin isimleri bir 
bordro ile iskonto muamele !erinin 
başlamasından on bes gün evvel 
mal müdürlüklerine gönderilecek· 
tir. 

tini bozacak maddelerin, mevcud 
san'atların inkırazına sebeb ola • 
cak şeylerin memlekete serbestçe 
girmesine mani olmaktadJr. 

TARİFEDE TADİLLER 
Bu prensiplere göre tertib edil

miş olan tarife ayni prensipleri 
daha geniş zaviyeden gözönünde 
bulundurmak suretile ihzar edil· 
miş bulunan 2255 numaralı ka • 
nunla milli ihtiyaçlar~ bir derece 
daha tetabuk ettirildıkten sonra 
her gün kendini gösteren acil ih
tiyaçlar karşısında res;m hadleri 
üzerinde . tenziller ve tezyitler ya
pılmak suretile tekamül ettiril • 

İKİ ESER 

Cumhuriyet idaresi gümrük ta
rifelerinin memleketin her tara
fında ayni şekilde tathikıni temin 
etmek ve ithalat tacirlerinin getir
dikleri eşyanın tarife listelerinde

ki )erlerini kolayca ö.~renebilme· 
!erini temin içın iki eser vücude 
getirilmiştir. Bunlard&n biri ta -

rife müzesi, diğeri de ta~ife reper-

Fakat, dikkat edin.iz, bu güzel 
tchre karşı yazın, daha çok ihmal
ci, daha çok kayıd ız, daha ziya
de haşan oluruz. 

Yarın, öbür gün, yaş meyva ve 
sebze de çıktı mı, İstanbulu bir 
pisliktir götürür. O kadar, etra • 
fıınızı pisletiriz ki, iş tifoya ka
dar dayanır. Sıcak havada, her ne· 
vi mikrop çabuk nemalanır. O· 
nun içindir ki, yllZUI temlı.liğe 

dikkat ejmek, daha çok üzerine 
düşüleeek bir vazife olmalıdır. 

REŞAD FEYZİ 

Banka, iskontoyu bu bordrolar l~m_e_k_te_b_u_ıu_n_m_u_ş_ıu_r_. _______ ı_u_v_ar_ı_d_ır_. _________ _ 

üzerinden yapacaktır. Maaşlarını 

Hava taarruzları vukuunda, ı

şıkların nasıl söndürüleceği hak

kındaki nizamname viliiyete bil
dirilmiştir. Buna göre. dü~an 

tayyare hücumu karşısında, bütün 

şehir ışıkları söndürülecek ve ka· 
rartılacaktır. Işıkların söndürül
mesi emri Büyük Erki'ınıharbiye 

tarafından verilecektir. Işıkların 

söndürülmesi ya, bütıir. yurdda, 
yahud da muayyen bir kısım mm· 

takada olacaktır. Bunn da, harb 
zamanında Büyük Erkanıharbiye 

tayin edecektir. 

Zonguldakda Yeni 
Bir Kaza 

Kozluda Tükmür İtalyan şlrke
tine aid maden ocaklarında va -
ragel denilen hattaki arabalardan 
birinin yoldan çıkması üzerine iş· 

çilerden biri ölmüş, bir• de ağır su
rette yaralanmıştır. Altı işçı de 
hafif surette yaralıdı·. 

ilk defa bankaya iskonta ettirmek D H p k 1 }'" l• 
istiyenlerin isimleri bordro dışın· un ya a mu v az ye ·-·-da kaldığından bu kabil müracaat 
sahiıblel"i iskonto muomelesi ko
punlarını eski w;ul dı.ıresinde vi
ze ettirmek suretile yaptıracak -
lardır. Maaşlarına haciz konulan
lJrın haciz miktarları cia malmü
dürlükleri tarafından bankaya bil· 
dirilecektir. 

--00--

Mesleki 
Tahsil 

Müesseseleri 
Hükfunet mesleki tahsil mü -

esseeslerini çoğaltmağa karar ver
miştir. Elektrik, kimya: makine, 
maden, şimendifer, ır.ensucat hu· 
!~sa sanayiin her şubc$inde muh
taç olduğumuz yüksek mühendis
leri yetiştirecek bir poliklinik a -
çılacaktır. 

Memleketin büyük merkezle • 
rinde her sınai mınµıkanın ihtiya· 
cına göre muhtelif san' at şu hele
rini ihtiva eden yeni san'at okul
ları açılacaktır. Bund•ıı başka sa· 
nayi merkezlerinde akşam san'at 
okulları tesis edilecektir. 

Her vilayet merkezinde bir kız 
enstitüsü açılacaktır. Akşam ti • 
caret okulları açılması da bundan 
sonra yapılacak işler meyanında

dır. 

de taşıyacakdı. 

* Ka!ıya efendisinden 3ldığı e'!'ir 
mucibince çok geçmeden hazırlı -
ğını tamamladı. 

Hasan Can; Mihribanla olan ge
ce oyununun tekrar edileceğini 

ışittiği zaman ağzı kulaklarına 

varmıştı. Az kalsın sevincinden 
kendini unutup bağıracaktı. 

Zavallı Hasan Can, tadı dama
ğında kalan zevkin yalnız bir ak· 
şamlığa hasrolunup b;r daha gö
rüp göreceği rahmet hu olacağını 
düşündükçe sabahtanberi deli di
vane oluyordu. Kalbi kararmıştı. 
Bir daha Mihribanı ne,ede bulup 
görebilirdi. Hayatta birleşmele • 
rine imkan mı vardı? .. 

Bu işte kuruntu çeken, kalbi 
kararan yalnız Hasan Can değildi. 
Mihriban da ayni fikiıle maluldü. 
Hasan Candan ayrılocağı aklına 

geldikçe yüreği çarpı) ordu. 

ti Ve Türkiye Karadenizde 
Yapılacak 
Limanlar Ziraat Vekaletinin Aldığı Yeni 

Ve Mühim Tedbirler Karadenızde yapılacak olan li

manlardan Çatalağzı limanı pro
jesini yapmak üzere şehrimize ge

len İngiliz grupu Nafıa Vekaleti 
ile temaslarda bulunmaktadır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi Roma beynelmilel ziraat ensti· sikadan sonra (62,500 tonla seki-

tüsünün verdiği rakamlara naza· 

ran 1937 de dünya pamuk istih -

salatı (7.400.000) ton.ı varmıştır. 

Bu rakam 1937 de dunya nüfusu 

olan 2 milyar 134 milyona nisbet 

edilirse beher nüfusa 3.46 kile pa· 

muk isabet etmektedir 

Bu yekunun % 90 nı ehemmiyet

leri sır asile on iki mr·mleket: Bir· 

!eşik Amerika hükumetleri, Hin

distan, Çin, Sovyet Ru.ya, Mısır, 

Peru, Meksika, Türkiye, Uganda, 

Arjantin. İngiliz - Mısır Sudanı 

ve Belçika" kongosu yetiştirmek

tedir. 

Birleş'k Amerika (2.685.000) 

tonla başta gelmekte vıo dünya pa

muk mahsulünün tek başına fi, 

40.17 sini yetiştirmektedir. Bunu 

(l.144.300) tonla Hiııdistan, 848 

bin tonla Çin, 770,000 tonla Sovyet 

zinci olarak gclmektedır. 

Önümüzdeki senelerde Türki: 
yede pamuk istihsali için gaye o

lan 100 bin ton istihsale varıldığı 
gün memleketimiz bu rakamlara 

nazaran dünya pamuk istihsalin· 
de altıncılığı kazanabıleeektir. 

Nafıa Vekaleti limanlar umum 

müdürlyüğü de yaptığı bir etüd

de limanın Ereğli'de inşasını mu· 

vafrk görmektedir. Bu iki noktai 
nazar tetkik edilmiş, fakat henüz 1 

bir karar verilmemiştir. Nafıa Ve

kaleti bugünlerde limanın yapı -

lacağı hakkında kararını verecek, 

ondan sonra limanın proje ve in

şasını ngiliz grupuna verecektir. 

Memleketimizde yetiştii"ilme~ 

te olan yüksek randımanlı pa -
mukların evsafını muhafaza için 

Ziraat Vekaleti esaslı bir program
la dört senede bir, bi• mıntakanın 

bütün tohumlarını tebdil etmek· 
tedir. Bu cümleden olarak bu yıl ı 
İçel vilayeti klevland tohumla - ==============! 
rının saf tohumlarla tebdiline gi- 40 ton Maraşa olmak üzere cenub 

rişilmişhr. Bütün tohumluklııt A- bölgesinde pamuk müstahsillerine 

merikadan getirtilmiş, hususi se- taviz suretile dağıtılan tohum mik

lektör makinesinden geçirilerek tarı (1095) tonu bulmuştur. 

çiftçiye dağıtılmaktadır. Bu yıl Ziraat Vekaletinin bu program

İçel vilayetine tahsis olunan 830 lı tevzi sistemi çiftçiyi çok meın

ton klevland tohumundan başka, nun bırakmıŞ, birçok köyler ve 

110 ton Adana çiftçilerine, 25 ton çiftçiler telgrafla Vekfiletin alaka 

Maaşı Kesilen Bir 
Kadınca~z1n Dileği 

ŞeJıremininde Yunusemre ..,. K.1~ 
ğmcla 9 numarada otu.rdoiCunu "e 
merhum kayma.kam M.usWanın 
kııı oldutuou bildiren L:ebra Yıik
sel adlı bir kariimlzden t-ldıiınuz 
bir mektubda bilhassa şu. satırları 
alika<W- makamlann clllrbl na
z.arına vazedi1orm: 
cYaşım oldukça Ucrletf\4Ur. Ni.ı

fus Jiiiıdımın 39 &'ÖSt.ermesiı:e ral
meıı ben kırkı ('Ok g-eçmlş bir ka
dınım. Ayakl:ırımdan malühim. 

Bana bakacak hiç kimsem yok· 
tur. 336 yılında ölen babamdan 
ballanan maaş l'eçcn 338 ha.r:ira- ı 
nınm başında ketiildL 

O :u.mandanberl bafvurm3dık 

yer bırakmadım. Bu maaşı bana 
bir türlu batJamı.yorlar. lıla.ısf'ti

mi temin hususunda ne ya_paca -
turu faşırdım. Çö.nkil bu nıaq be· 
nim lsllnad ellltlm bir ıeı. ır•ll· 

rlm idi. 

Rusya, 423,000 tonla Mısır takib devlet ziraat işletmelerine, 40 ton ve yardımına teşekkürlerini bil -

etmektedir. Türkiye, Peru ve Mek- Malatyaya, 10 ton G. Antepe ve dirmişlerdir. 

Çok mmtarib a.nla.r yaşıyorum. 
Alikadar makamların bJr Türk 

kadmının daha 1:l7ade 1ot.sulluk 
lçbJde kıvranmasuıa •0. J'ummı
J'&eatmı tahmin edl7onım. 

Bu hale bir an önce. bir care ı 
bulunmasmı rica ederfm.a 

Bereket versin, H•san Can kah· 
yasından aldığı emrı Mihribana 
yetiştirmekte ve müjdelemekte 
gecikmedi. 

Katlı Paşanın kap"ında daha 
hala nöbet bekliyen Mıhribana 

koşarak usuletle ş1.1nları söyle -
mişti: 

- Canım; hı~ üzülme, rolümü
zü bu akşam da tekrarlıyacağız. 

Niye susuyorsun?. Yoksa mem
nun olmadın mı?. 

Mihriban, nasıl memnun olma
mıştı? .. Yüreği yerinden ~ynamış· 
tı. Fakat kadınlık hicabı onu mu
kabele P.trnekten menediyordu. 

Hasan Can; Mihribana ava gi
deceğini ve gece geleceğini de 
söylemeği unutmamıştı. 

* Kadı Paşa, takım taklavat atına 
binmişti. Hafid Efen\li, kahya da 

vanlarına atlamışlardı. Köpekler, ı 
uşaklar kafilenin etrafını sarmış 

yola çıkmışlardı. 
Kadı Paşanın arkasından Ha -

san Can gidiyordu. Paşanın öte 
berisi Hasan Can'da ıdı. 

Paşa memnundu. Çünkü; bu av 
eğlencesi hiç olmazsa boşa gitmi
yecekti. Yanında göz koyduğu ve 
kalbine ısındırdığı delikanlı var
dı. 

Paşa, hem gidiyor ve hem de 
Hasan Canı kendisine nasıl olup 
da bende ede-bileceğini düşünü

yordu. Arada sırada da solunda 
bulunan Hafid Efendiye dönerek: 

- Efendi hazreUerı. maşallah 

nekadar güzel zağarlarınız ve kö
pekleriniz var ... Doğrusu bu ka· 
dar cins köpekleriniz olacağını hiç 
de hatırlamazdım. 

Zavallı Kadı Paşa, köpekleri 
Hafid Efendinin biliyordu. Efen· 

sanki, birer avcı imişler gibi hay- diyi de avcı sayıyordu. 

Hafid Efendi; paşanın iltifatına ğalarından birkaç kişiye talimat 
koltukları kabararak: vererek Paşanın yanına vermişti. 

- Aman efendimiz. Emir buyu- Av partisi Akpınara doğru uza· 
rursunuz .. Arzu ettiklerinizi tak- mıştı. Kadı Paşa hemen tiz elden 
dim ederim. bir ceyl8n vurmuştu. Nişancı olan 

Nihayet sıkı bir yürüyüşten paşa köpeklerin kovaladJğı ve dal-
sonra Siliihdarağaya inmişlerdi dan dala sıçrayıp kaçan ceyliinı 

Kemerburgaz boğazına doğru bir kurşunda yere indirmişti. 
avlanmağa başlamışlardı. Hasan Can; sakin ve <essiz gibi 

Hafid efendinin hali gülünçtü. görünen Kadı Paşayı dağlara çık
Ne doğru dürüst ata binebiliyor- tıklan sonra büsbütün başka gör
du ve nede avlanıyordu. Bereket müştü. 

versin paşa tarafından görülme- Dinç ihtiyar atın üzerinde dim-
mesi için yanından uzaklaşmıştı. dik duruyordu. Arslan!aşmıştı. 

Kadı Paşa; müthiş bir binici idi Koca serdar ormana ve dağa 
Esasen ömrü kumandanlıkta at me!tundu. Şehiı hayatı onu sıkı-
üzerinde geçmiş bulu."'l.uyordu. yordu 

Hasan Can Paşanın peşini bı- Hasan Can; paşaya yeti~eeeği:n 
rakmamıştı. Bu genç delikanlı da diye uğraşıyordu. Nihayet Akpı • 
\yi bir binici idi. nar köyünde konaklarrışlardı. 
Delikanlı Paşa ile ormana dal- Hafid Efendi ve kahyaSt orta-

mıştı. Peşlerinde de bir. iki ağa !ıkta -oktu. Zavallı efendinin hail 
vardı. peri•andı. 

Hafid Efend~ &\•dar. anlıyan a- (Devunı va:) 
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1 Şimal Oevletleri Düşünmiye Başladı 1 
Danimarkalılar için 
Vaziyet Çok Nazik 
Çünkü: Şlezvig'deki Almanlar da 
T eşkilatlanmağa Başladılar 

Sıra Buralara da Gelecek mi? 

Avrupa'nın Alman tehdidinden ı 
korkan küçük devletlerden Fele· 
menk'in aevimli Kraliçesi Julyana 

gösterilen anlaşma ve uzlaşma fa· 
aliyetine karşı Almanyanın lazım 
olduğu gibi mukabele etmediğl 

söylenerek şimdi İngilterenin çok 
uysal davranması tenkid edilmek
tediı'. İskandinavyalılar şimdiye 

kadar İngiltereye hep küçük mil· 
leıleri mudafaa eder diye bakmış· 
!ardır. Onun için Danimarkanın, 

İsveçin, Norvecin emniyeti İngil· 
tere tarafından temın edilecek di
ye düşünülüyordu. Eğer İngilizler 
Avrupada muvazeneyi tutarlarsa 
bu da olur diye hesap ediliyordu. 
Halbuki şimdi bunun aksıni dü· 
şünen İskandinavyalılar şöyle di
yorlar: 

- Artık İngiltere bu işlerden 
vazgeçmiştir. Yalnız Av~ııpada 

değil, dünyanın başka ycrlerın

de de İngiltere mcıkaven•et etmi· 
~r. Almanyanın mak.;adı ne ol

unu düşünmüyor. 
raymis muhabiri bunları an • 

!attıktan sonra diyor ki: 

1 Meraklı Şeyler 1 

BU DA BİR REKOR 

Cj? elı: ayakla yürüme rekonınu 

U Arhıazlı bir ııosıa milvezzü ka· 
Z&nm.IŞtlr. 

Bil milvezzlb:ı a7afl,, 1898 de bir ,ı .. 
mendiler kazası netlcesJ kesilmişti. Bu 
fedakir memur, tahta bir ayakla o
tuz bir senedenbcri her l'Üll on beş ki
loretrellk bir saha dahilinde mektu.b 
teni etmektedir. Haftada 90 kilomet· 
reden senede 4.680 kilometre, kaza -
danberl de 145,080 kUomelro. İ)ol l>lr 
rekor delil mlT. 

ES ESKİ KİLİSE CANI 

Avutur7anın, hattl bütün dün7anm 
en eski kilise çanı ista1enbahda Sen
tandre kiltsesJnln çanıdır. 

B11 çan. 911 senesinde dökülmüştür. 
Buıün 10?8 yqındadır. 

AMERİICAN HAPİSHANELERİ 

Amerika hapishanelerindeki mah .. 
kUmlara. yalnız ce-za çektirilmez. Oku
tulur, malümaUarının arttırılmasına 

ve mahpus bulunduklart müddetçe 
aıkılmamala.rına, hoşca (!) vakit ge -
çJrmelerlne çalışılır. 

1\-leşhur Slnı- Slnr hapishanesinde 
bir mektep ve çok zencin bir kütüp
hane vardır. 1\-labpuslardan mürekkeb 
bir orkestra, her riın blr konser ve
rir. Caz heyeti yetmiş beş kişidir. l\lab1 

puslar arasında musiki ötreumiye ça-
11.!Janlar iki yıi:ıdrn fa:ıladtr. Der sene 
ba$nıda, musikili ve dansh bir rövü 
verilir. Kili.senin bir de Koro heyeti 
vardır. Yapılan tecrübelerden musi
kinin mahkümlar üzerlnde büyük blr 
tesir hususile C'etlrdiği, rnahk.Umfyetle
rlnin ac:ılarıoı unutturduiu anlaş.ılmış
tır. 

llIİSK NEREDEN ÇIKART 

Asyanın yüksek yarlalartnda yaşı-

1an (l\IJsk. .keçllt-rl) ndc misk vardır. 
Bu keçiler. karacaya. benzerler. Dişi

lerinin karnının altında. ceviz büyük
lütünde bir rudde, bunun içerisinde 
de eMD.er ve ILizuclyeUi blr madde var
dır ki (l\ollsk) bundan çıkarılır. 

lI 
1ID 

edla, yirmi yaşınıı basıyor
du. Okumuş. yszn,ış bir kız· 
dı. Sporcu idı. tyı k~man 

çalardı. İngilizce hı!irdi. Güzeldi. 
Sözü &uhbeti yerinde idi. Bun -
ların hepsinin üstünde de zen
gin idi. Babası et tüccarı idi. İs· 

tanbulun etini veren büyük tüc
carlardan biri.. Nekadnr zengin 
olduğunu artık düşünün.. Hele, 
etlere narh ko:ıdukt~n so:ıra, ser
veti bir misli artmıştı .. 

Bedia, ekseri z~ngin kızlar gibi, 
şımarık, züppe, ukal:l. ıdı. Kım>e· 

yi beğenmezdi. Halhuki, &nnesi, 
onu vaktile başgöz etmek istiy<ır· 

du. Bedia da, aksine. hiç evlen • 
mek fikrinde değildı .. 

- Benim kocam olacak bir de· 
!ikanlıyı henüz görem;yorum .. 

-1 L 

Diyordu. Yani bütiin İstanbul [ 1 
delikanlılarını hiçe sa~·ıyordu. Bu I L--Y-az_a_n_: _ _ a_EŞ_AD __ F_E_ı_·z_ı_, 
telakkiden, hissenize hr hakaret 
düşer mi, bilmiyorum. Fakat, Be· Meçhul sevgili ile 1'ir kere dans 

dianın sağlam bir tarafı vardı. ederse, onu artık avucunun içine 
Namuslu, ciddi kızdı. Bu yaşa gel· almak kolaydı .. Esmer delikanlı, 
miş, henüz, eli erke« eline değ • Bediayı bir müddet için eğlendi· 
memişti. Tabii, çok erkek eli sık- rebilirdi. Hatta, Bedia, onunla ev· 
mıştı. Fakat, demek istediğim, lenebilirdi de ... Genç kız, içinde, 
fena maksadla yapılmış hiç bir bu kadar heyecan ve alaka duyu· 
hareketi yoktu. Onun bu ciddili- yordu. Hatta aşık olmuştu .. Haya· 
ği, hislerinin, ruhunun sağlam· tında şimdiye kadar kalb ağrısı, 
lığından mıdır, yoksa, ukalalığın· nedir, bilmiyen Bed'a, bu gece, 
dan, kimseyi beğenmeyişinden müthiş halecanlar içinde çırpını • 
mi? .. Orası pek kestirilemez .. Siz yordu. 

ne derseniz, deyiniz .. Bedia, işte Bedia, büfenin baş•nda, tek ba· 

E 
Biraz tenhalaşınca bir tango 

rica edebilir miyim?. 
Muhavere, bu safhasına gel • 

mişti kLilk defa Bedianın asıl mak· 
sadı hasıl olmağa başlamıştı .. Genç 
kızın sevgilisi, o esmer delikanlı 
da yüzünü Bediaya donmüş, o da, 
genç kıza kur yapmağa başlamış· 
tı. Esmer, delikanlı, şakacı, şen bir 
adamdı. İlk defa şöyle söze baş· 
!adı: 

, - Doğrusunu isterseniz, hanı· 

mefendi üçümüz de sizinle dans 
etmek istiyoruz. Fakat, korku • 
yoruz ki, bu, sizin için büyük ra· 
hatsızlık olacak .. 

Bedia canlanmıştı .. Bütün neş'e· 
si gelmişti. Zaten epeyce de sar· 
hoş olmuştu. İskemleden aşağı at· 
!adı. Üç delikanlının ortasında 
durdu. Gözleri baygın idi. Hepsi· 
nin yüzüne ayrı ayrı lıaktı. Fakat. 
asıl o esmer delikanlıya bakarken 
içınin bütün arzusunun şaha kalk· 
tığını hissediyordu. Genç kız kur· 
naz bir hareket yaptı. Dedi ki: 

- Hepinizle oynıyacağım.. Söz 
veriyorum. Yalnız işi şıraya ko· 
yalım .. Bunun için de kur'a çe
kelim .. Olmaz mı?. 

Üç delikanlı birden bağırdı: 
- Olur ... Hay hay .. 

1 
skandinavya memleketleri şiın
diye kadar hep bahtiyar mem• 
ıeketler diye sayılır. Senelerce 

harbetmek mecburiyetinde kal
mış olan yerlerin insanları orala
rı düşündükçe Avrupanın Şimal 

halkını tebrik ederdi. Hakikaten 
bahtıyar memleketlerdi. Öyle ki 
har ıci dertlerden uzak, tehlikeler· 
den emın oldukları kadar dahilde 
de yüksek bir sükün içinde çalı· 
§.yodar, ilcrlıyorlardı. Bu memle
ketlerde siyasi fırkaların mücade
lesı ya içtimai bir takım ıslahat i
ç:n yahut da vergiler ve saire için 
'.>lduklarından bu mücadelelerin 
hepsi de tatlı idi. Fakat Taymis 
gazetesınin İskan.dina\•ya memle· 
ketlerinin şu son senelerdeki va
zıyelını tetkik ederek yazan bir 
muhabirine göre artık o tatlı gün
ı~r İskandınavyalılar için de geç· 
mıştir. Şimdi'onlar daha pek mü· 
hım işler düşünüyorlar, yani 
memleketlerinin var!ığını müda· 
faa kaygusile uğraşıyorlar. Umu· 
mi harbe karışmamış olan İskan
dınavyalılar sulhtan sonra artık 

Avrupada yeni bir devir açıldığı· 
nı düşünerek ümidltre kapılmış· 
!ar,, fakat çok geçmeden bu ümid
ler kırılmıştır Mesela Milletler 
Cemiyetinden dünya sulhu için 
çok şeyler beklenmişti. Fakat bun-

!ar tahakkuk etmemiştir. Crl!çen 
ey!Cıldeki Münih anlaşması ise İs· 
kandinavyalılara yeniden üm.id

ler verecek gibi olmamıştır. İngi
liz Başvekili sulh için çalışan bir 

devlet adamı olarak çok alkışlan
mıştır. Fakat İngiltere tarafından 

Eğer bu noktai nazar gitgide 
her tarafa sirayet ederse Şım:ıl 

memleketlerinde bunun ntt1cele
ri İngilterenin gerek nüiuz itiba
rı içın gerek ticareti ve un.ı~ı ı· 

çin tehlıkeli olacaktır. A!mar: pro· 
pagandası devamlı surett., bura
lara ilerliyerek İngillJrenin artık 
gerilediğini ve Al:nanyanıı: ıse 

biliıkis kuvvet ve h•yatı arttığını 
yaymaktadır. Maltuat umulniyet
le neşriyatına dik>at ediliy.:ır. Öy· 
le olduğu haldı- .A.lrra!ı propagan· 
dasının nasıl yol bulup girdiği 

şayanı hayrettir. Bu da ağızdan 
ağza oluyor. Fısıltı ile, konuşma 
ile söyleniyor. Ticaret işleri de 
böyle! Bu sahada da çok propa· 
ganda yapılmaktadır. 

l\.lisk; llvantalara cüzel \'e sabit bir 
koku verir. Lüks liivantalarda kulla.
tulır. Ve çok pahalıdır. 

Bedia, çantasından. kenarlaı. 

tırtıllı yeni kuruşluklardan çıkar• 
dı. Avcunda yumdu. Dedi ki: 

(Devamı 7 inci sayfada) 
böyle bir kızdı. şına, içiyor, içiyordu. Bar Ameri· - ------- -------

İRLAN DA M E S EL ES i 

Cumhuriyet 
Ordusu' nun F aalı"yeti 

Duracak mı? 
1 rıanda Cumhuriyet ordusu is
i mi altındakı gizlı teokilat adam· 

ları bir taraftan İngilterenin 

belli başlı şehirlerind~ mühim 
merkezlere bombalar konarak pat· 
ladığı malu~dur. Birkaç aydır bu 
gibi vukuat birbırini takib ediyor. 
İrlanda cumhuriyet ordusu nedir? 
Bu gizli bir cemiyettir. Umumi 
harbden evvel teşkil edilmiş, se· 
nelerce faaliyette bulunmuş, fa. 
!<at artık Cenubi İrlandada her 

suretle müstakil bir devlet vücude 
gelerek burası İngiliz idaresindeıı 
ayrıldıktan sonra böyle gizli bir 
cemiyetin de yaşamasına lüzum 
kalmamıştı. Onun için cenubi ir· 
landa c mhu. iyet hükümeti neş
rettiği bir kanunla htr türlü gizli 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Guney, guler yüzle: 

Marnun genç kız 

. 

Taymis muhabirinin dediğine 

göre Almanların bu faaliyetine 
karşı İngilizler mukavemet gös • 
termemiştir. Konferanslar veril· 
mekte, İngilizce yazılan eserler, 
mükafatlar verilmektedir. Fakat 
şimdiye kadar İskandinavyalılara 
şurası anlatılmamıştır: İngiltere 
eskiden olduğu gibi gene İskandi· 
navya memleketlerile aliıkadar· ' 
dır. 

Almanların istedikleri şeylerin 
çok olduğu düşünülüyor. Bunlar, 
siyasi, iktisadi bir çok emeller 
besliyorlar. Onun için herhangi 
bir memleket için bu emeller bes· 
lenebilir. Avrupada bir harp çı

karsa İskandinavyablar bitaraf 
kalacaklar. Lakin bitaraf kalabil· 
mek için de kuvvetli olmk lazım
geliyor. Muhtelif fikirler besli
yenler arasıda bumı dait tam bir 
ittüak görülmektedir. 

(Devamı 7 inci ıııyfada) 

(Misk kedisi), daha dotrusu (Fakir· 
ler miski) yallı ve kokulu bir madde

dir. A)'nl Jslmdekl küçük bir hayvan
dan ahnır. Bu hayvanlar, avlandık -

tan sonra bir kafese konulur, ve en 
çok e tl e beslenir. ller on beş ründe bir 
cuddeler ayıklanır. On, on beı gram 
kadar mls.k alınır. 

(Kunduz) un lkl s uddesl vardır. Livan 
talann kokularını t.esbll için kullanı -

Jır. Buna (Kastorön - Kunduı: haya .. 
sı ) denilir. Kokusu ,ok kuvvetli ve 
keskindir. 

AVRUPADA KAÇ 

KRAL VE KRALİÇE VAR! 

Avrupada altı Kraliçe vardır: Fele· 
menk kraliçesi Vilhelmin: İtalya kra
lleesJ Elena; Danlmark·a kraliçesi A
lcksandrln, Bulgar kraliçesi Glovana; 
Arna.vudluk kralleesl Gerardlo ve İn
giltere kraliçesi Eliıabei. .• 

Krallıır daha ('dktur. Bunların çoğu 
beklrdır: Bclçıka Kralı üçüncü Leo • 
pold; İsveç Kralı beşinci Güslav; Nor ... 
veç Krah Kakon. İkisi karılarını bo

şamı!jlardır. Romanya Krah Karol: Vfl 

Yunan Krah JorJ; Yugo!ilavyanın "ene 
Kral İkinci Pi.7er benill evlenecek 
caid• değildlr. 

GARİB ~İR SOKAK 

Parlsde çok uzun sokaklar. cadde -
Jer vardır. Yürümekle bitmez. Son ra 
bir sokak vardJr ki dünyaoın en ki$\ 
sokatıdır, denilse hata edl ..-n tş olmaz. 

Bu; Boröıar ve K lerl caddeleri a
rasındaki Deı-re sokal:tdır. Bu küçük 
sokağın üı.erlndekl iki evin ne kapısı. 
ne de numarast vard ır. Bu gar ib so
kağın nereden ba, ladıfını tayln etmek 

kabil drtlldir. Araba, otomobil de C'eo
mez. Sebeb: Blılm Yük'Sekka ldırım g-i
bl, fakat çok kıs.a. ancak on üç merdi
venden ibarettir. 

Son verilen balolardan birinde ken'in yüksek iskemlesinden, az 
idi. Bedia da orada idi. Bu baloda daha yuvarlanıp dü~ecek,ti. Kol. 
küçük bir hadise geçti Yani Be· !arını masaya dayamış, kendini 
dia, o güne kadar devam ettiği dü- güçlükle zaptediyordu. Bulutla • 
şüncelerinde biraz de~;şiklik yap- nan hulyalanan gözlerinin önün
,mak mecburiyetini hıs>etti. Yani, de, mütemadiyen, o esmer deli
İngiliz politikası gibi, ademi mü- kanlının gülümseyen yüzünü gö· 
dahale yolundan vaz geçip, mü· rür gibi oluyordu ... 
dahale politikasına girmek mey • Büfe kalabalıktı .. B!r aralık, ya· 
!ini gösterdi. Bu küçük hadise şu nıbaşında birkaç erkek kah abası 
idi: 

Baloda, esmer bir delikanlı gör· 
müştü. Bu delikanlı, ilk defa, Be· 
dianın içinde, bir heyecan uyan
dırmıştı. Genç kız, bu esmer deli· 
kanlıya, uzun uzun bakmış, hatta 
göğüs geçirmiş, onunla danset • 
mek, onun kolları arasında olmak 
arzusunu duymuştu. Fakat, Bedia, 
bu esmer delikanlıyı hiç tanımı· 
yordu. Meçhul sevgili, yanında iki 
erkek arkadaşile bir masada otu
ruyor. arada sırada kalkıp, ya· 
nındaki masada otur2n bir kızla 

dans ediyordu. Dans. sükut içinde 
geçmiyor, konuşmalar, gülüşme· ! 
!er, şakalaşmalar oluyordu. Bedia, 
kalbinde ilk defa bir kıskançlık du
yuyordu. Esmer delik3nlının illi· 
fat ettiği bu kız, hiç de güzel bir 
şey değildi. Hatta, yabancı bir tip 
idi.. Fakat, Bedia, onu, kıskanı -
yordu. Saater geçiyo!'du. Bedia, 
büfede epeyce viski içmiş, adeta 
sarhoş olmuştu. Mütemadiyen, es· 
yordu. Sadtler geçiyordu. Bedia, 
sıl yapsam da, onunla bir kerecik 
olsun dans edebilsem, konuşsam, 
diyordu. 

-Yok.. 

duydu. Bedia, maJımı;r gözlerle 
döndü baktı .. Birden haykırmamak 
için kendini zor tuttu .. Hemen ko· 
!unun dibinde, esmer delikanlı 

masaya dayanmış, viski içiyordu .. 
yanında, salonda berober oturdu· 
ğu iki erkek arkadaşı vardı .. Be· 
dia, gözlerini esmer delikanlıdan 
ayıramıyordu. Sanki, onu gözle -
rile yiyecektL Aksi gibi, delikan· 
lının arkası Bediaya dönüktü. 

Meçhul sevgilinin arkadaşların· 

dan biri oldukça sarho~tu. Bu. Be· 
diaya yüzü dönük olan gençdi. .. 
Güzel bir kızın yanıbaşlarında o· 
turup viski bardaklarını boyuna 
yuvarlaması, yalnız olusu, bu gen· 
ci gıcıklıyordu. Sık sık Bediaya 
bakıyordu. Hatta bir aralık gü • 
lümsedl. Sonra. galib•, daha fazla 
dayanamamırtı. Bediaya hitaben:' 

- Çok içiyorsunuz, hanımefen· 
di.. dedi.. Mütehammilsiniz ma • 
şallah .. 

Bedia, bu konuşma fırsatını bir 
nimet telakki etmişti: 

Oldukça.. dedi.. 
Dans etmiyor musunuz?, 
Çok kala balık .. 

_ g 

- Uyuyol'dum ya. Gece hiç uyumadım. Saba

ha karşı biraz dalmışım, sonra da uyuyup kalmı
şım .. 

Dedı, hemen bu konudan atladı, senli benli bir 
duruşla söyledi: 

y s 
Dedi, sözüne ekledı: 
- Kızım iyi ettin de geldin .. Birkaç gece kal, 

Yoksa çok kötü olacak .. 
- Ne oldu yine?. 
- Hüseyin eve uğramıyor. 

- Bir vakit yurtda benimle uğraştın. Şimdi 

doktorla. 

Hastabakıcı kız da senli benli oluverdi ve .. .an· 
ki içinde herbiri ölüp kalmış büyük birşey duyu· 
yormuş gibi: 

- Amma ben sizin yurtda il<~n doktorla evle
neceğinizi anlamıştım.. 

Dedi, sözüne ekledi: 

- Sanki içıme doğmuştu. Hani hatırlıyor musu
nuz, sizinle bir gün oturup uzun uzun konuşmuş

tuk. Ben doktorun halinden size tutkun olduğunu 
anlıyordum. Hiç kadınların yüzüne bakmıyan dok
tor, sizinle o kadar ilgili idi ki bu bağlılık gözden 
kaçmıyordu. 

Güney yumuşak bir gururla güldü. 
- Öyle bir şey oldu ~te .. 
Dedı, • oz gclışinı yıne deg~tirdi• 
- Hastıılık nasıl gidiyor! 

No. lJ 2 -----Yazan: ETE~I İZZET BENİCE ___ .. __ _ 

- Tabit. 
- Ağırlaşnuyor değil mi? .. 
-Hayır .. 
Crl!nç kadın dudaklarını büzebüze: 
- Oh .. Oh, çok iyi .. 

Dedi. Biraz da doktorun yanına gitti. Ona uzun 
DedL Biraz da dotorun yanına gitti. Ona uz.ı'l 

uzun baktL Doktor baygındı. Gözlerini yunımuştu. 
Yüzü tıraşlı i<li. Yanakları birden pôrsiimüş, çök· 
müş, incelmişti. Saçlarındaki aklar çoğalmıştı. Fa· 
kat, ikide bir ateşin verdiği zor içinde çırpınıyor, 
her çırpındıkça da: 

-Güney .. 
Diye mırıldanıyorud. Güzel kadın, genç, karlın, 

güneş yüzlü, bahar tenli, pembP beyaz, gözünün 
ışığını geceden alan kadın bu ak saçlı, ak sakallı, 
ak bıyıklı, çökük yanaklı , pörsük e L•.• ufalmış yüı
lü hastaya baktı, baktı, onun kulağını dolduran s~ 

sine kendisi de bir mırıltı ile cevap verdi: 
- Zavallı!. 

Sonra, Yıldıza döndü, sanki hiçbir şey yokmuş, 
ve bütün bu gördükleri gözünün önünde değitm~ 
gibi, şen, cıvıl cıvıl: 

- Cici kız, ben gidiyorum. Görülecek bir ıki 
~im var .. 

Dedi, odadan çıktı: 

HANİFE ABLA 

Yosma: 
- Hanife ablacığım.. 
Diye eve girdi, hemen geçkin kadının boynu· 

na sarıldı: 
- Bilsen seni nekadar özledim?. 
Ve .. sordu : 
- Babalık burada mı ?. 

Hanife kadının gözleri dolu doluydu~ 

- Neden!. 

- Hiç bir şey yapılacak gibi değil. Dünyayı 

gözü görmüyor. Elime geçer geçmez kafasını patla
tacağım .. Dıyor, kızgınlığından küplere biniyor! 

- Gerçek mi söylüyorsun? 
- Gerçeği filan bu .. 
Yosma birden şaştı: 
- Elinden ne geliyorsa yapsın. 
Sokak kapısının hemen arkasında konuşuyor

lardı. Yosma kapıya doğru ilerledi. Henlfe kadın 
kurşunla vurulmuş gibi yerinden fırladı: 

- 3akın kızım böyle deme .. 
Ve.. Babalığın gücüne, kötülüğüne, dediğini 

yapacağına içten inanan bir tavırla ilave etti: 
- Kızım Hüseyinden kork. Onunal baş ede • 

mezsin. Ben ölmüşüm.. Diye geziyor. 
Ve mırıldanıyordu: 
- Her şeyleri yapar. 
Fe!lelı: fellek ııeni arıyor .. 

(Dn- •• , 

1 
Radyo j 

porgramı 

A nkara Radyosu 
BUGtlN 

18,35 Milıtlt (Caıband • PL) 
19 Konuşma (Doktorun aaatl). 
19,15 Türk müzif l (halk türküleri • 

SadJ Yaver Ataman). 

19,30 Türk müılil (bflJlk proc • 
nm : Saz eserleri). 
Hakkı Derman, Eşrel Kadri, Basri 

Üfler, Basan 0Ur, Hamdi Toka1-. 
20 Ajans, meteoroloJI haberleri. d-

raat borsası (!lal), 

20,15 Türk mıizlll (klistk protra.nı). 
İdare eden: 1'feos'ud Cemil. 
Ankara radyosu k1iıne heyeti. 
1- Tanburi Zeki l\lehmet ah - Fe· 

rahfeza p~revl. 

2- llammami zade ismall dede 
Ferahfeza - blrlnci beste. 

3- llammaml zade ismaıı dede 
Ferahfe:ı.a aftr semai. 

4- Reşad Erer ... Keman taksimi. 
5- lfammami zade İsmail dede • 

Şehnaz şarkı - Sana er canımın canı 
efendim. 

6- Kemani Rıza Efendi • Şebn .. 
şarkı - Meramı Andeltbln. 

7- Deilill zade • Şelınaı prkı • 
Etmedin bir l:ihza ihya. 

8- Dede Efendi • Şelınaı tarlu • 
Gönül durmaz çatlar . 

S- Hammam i zad e İsmail d ede • 
Fera hfeza yıuük semaı. 

!O- Tanburi Osman beylıı • Ferah• 
feza saz semaisi. 

21 Memleket saat a:ran. 
21 Konuşma. 
!1,15 E.•ham, tahvili!, kambiyo 

n11k11t borsası (ll~U.· 

21.:ıs N••'ell p laklar • R. 
21,30 Beethoven cecesl. Ölümünün 

112 lnet senesi munasebetlle. 

23.45 • 24 Son aJans haberleri vt 
7annkf proıram. 

YARIN 

12,J5 Türk mü•ltl • PL 
13 Memleket saa& ayarı, &Ja ru1, oıe· 

t.eoroloji baberlerJ. 
· 13,15 l\Iüzlk (karıfık procram • Pi.) 

13,45 • 14 Konuşma (kadın ııaatl • 
Ev kadınlılına dair), 

1357 Hicri 

I 
1355 Rumi 
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1 Şehrin İçinden Röportajlar ... ı 

Gazete Müvezzilerinin 
İç Yüzleri 

Henüz Mekteb Çağında Bir Zavallı Diyor k.!J.. 
~'Anneme Yardım için Mektebi 
· Bırakmak Mecburiyetinde Kaldım,, 
1 Yaun: MEHMED HİCRET 1 

B undan on beş yirmi gün ev· 
ve!, bir pazar akşamı, Be
yoğlundan bi· Harbiye • 

Aksaray tramvayı ile matbaaya 
geliyordum. Arabanın içi fevka· 
lade kalabalık olduğu ıçin, ancak 
sahanlıkta bir yer bulabilmiştim 
Yanımda, koltuğunun altındalai 

matris kağıdından ga7.Ete satıcısı 

olduğunu anladığım ı:.ir çocuk bu· 
lunupyordu. Bu, on bır, on iki yaş
larında ancak vardı. Sa;!arı kum· 
ral, uzun kirpikli gözl~rinin rengi 
ela idi. Biraz çıkık a 1 ınlı, uzun 
çehreli, zayıf, ve kansız bir yavru 
cuktu. Başı açıktı, sırtında eski • 
tikten rengi solmuş. ınce ve la· 
civerd bir ceket vardı. Yırtık göm
leğinden göğsü görünüyordu. Kısa 
ve birkaç yerinden yamanmış, 

panlalonunun kapaya.rnadığı diz 
kapakları, r0ğuktan mosmor ol • 
muştu . 

' Bir aralık çocuk eEni pantalo-
nunun cebine soktu. Oradan bir a· 
vuç ufaklık para çıkardı, sayma
ğa başladı. Hesabını bitirince ken· 
disine sordum: 

- Ne sattın, delikanlı? 

Muhatabım başını bldırdı, iç
len gülümseyen gözlerini, göz!~-
rin1e dikti: 

- Son Telgraf. 
- Kaç tane sattın? 
- Tam elli tane .. 

İki üç saatte otuzdan fazla gazete 
satabilirim. 

Ona: 
- İyi amma, dedim matbaadJ, 

artrk gazele bulamıyacaksın. 
- Ben matbaaya gitmiyorum 

ki. .. 
- Ya nereye gidiyorsun? 
- Aksaraya .. Orad• tanıdığım 

bir gazete bayii var, gazeteleri 
ondan alacağım.. 

* Geçen gün Son Telf?raf mat -
baasının arkasındaki sokaktan ge· 
çerken, sokak içinde, birkaç kil· 
çük gazete satıcısını, bir evin ka
pısı önünde oturmuş, birbirlerile 
konuşuyor gördüm. Dikkat ettim, 
aralarında bir akşam kendisile 
tramvayda konuştuğum çocuk da 

Dikkat ettim, koltuğu 
matris kağıdı boştu:. 

altındaki vardı. Daha pek kü~ük yaşda 

gözgöze gelince, gülümsedi, anla
şılan o da beni tanırn·~tı. Kendı· 
sine sordum: 

- Nasılsın bakayın Alış ve· 
riş yerinde mi? 

- Fena değil. Geçhlp gidiyo • 
ruz. işte .. 

- Burada ne bekli:~orsunuz? 
- Son Telgrafın çıltmasını.. 
- Senin adın ne? 
"-Nevzad. 
- Mektebe gidiyor musun? 
Çocuk derin derin içini çekti: 
- Hayır, dedi. GiC:emiyorum. 

Geçen sene, dördüncü sınıftan çık
tım. Anam çıkarmıyacaktı amma, 
mecbur oldu. 

- Baban var mı? 
Küçük satıcı bu sm:iime acı ve 

titrek bir sesle şu cev 1bı verdi: 
- Hem var, hem yok .. 
Yüzüne baktım: Ela f!Özleri nem-

• 

JllUTEKİD BİR KADIN 

O 
rta yaşlı idi. Ne pek güzel, 
ne de pek çirkin. Senebaşı 
yortularını geçirmek ıçin 

Nis'e gitti. Orada, kendi gibi orta 
yaşlı bir adamla tanıştL Ahbap 
oldular, dost oldular. On beş gün 
tıpkı bir karı koca gibi yaşadılar. 
Nihayet ayrıldılar. Yurdlarına 

döndüler. Erkek, u sonra, gön • 
derdiği uzun bir mektupta hissi
yatını anlatıyor, izdivac talebin

de bulunuyor, serian cevap ver· 
mesini rica ediyordu. 

Mutekid kadın, mektup elinde 
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Kocam f\1 es'ud Edebilir mi? 

S 
on günlerde Ht'livudun en 
şayanı dikkat :icdik~ :!usu 

şudur: 

Klark Gabel ve Ka:ııl Lombar 
nasıl evlenecekler? ... 

Birçok kimseler: 
- Nasıl olur bu? .. Klark evlı· 

dir .. 

Buna inanmak İçin 
Yıldızların da Ay Kadaı 

Ziva Verdiklerine 
inanmak Lazım 

pastahaneye koşuyor, memur : Diyorlar. Fakat, Klnrk'ın ka· 
- Adres haric, altı kelime dört rısile ayrılması ve Karo! ile ev-

frank!.. lenmesi bir gün meselesidir. Bu; 

Diyor, kadın bir kağıt parçası· 
na şu telgrafı yazıyor, gönderi • 

yor; •Memnuniyetle, 
yelle, memnuniyetle, 

memnuni .. 

memnuni .. 

yetle, memnuniyetle, memnuni .. 
yetle! ... • 

BU DA DÜŞÜNÜLECEK 
ŞEY 111İ? ••• 

- Sevgili Edit... Düpun'ların • 
oğlu ile evleneceğini h~ber al • 
dun, doğru mu? ... 

- Doğru ... Düğünümüz hafta· 
ya yapılacak, ben de sana bunu 
söy Jiyecektim. 

- Memnun oldum... Fakat, 
hangisi ile evleneceğini nasıl a-

gazeteleri, bilhassa sinema mec
mualarını çok a1iikade.r edıyor. 

Gazeetlerden biri, •bu izdivac
da bir fevka!Adelik yoktur. İki ta
nınmış san'atkar, hav>.ttan yorul· 
dukları için bunu birleştirmek is· 
tiyorlar .. • 

Diyor. 'ilir başkası ela şunu ya
zıyor: cBu işte zararlı çıkacak Ka· 
rol Lombar'Cır. Çünkii Klark, ar
tık manen ve maddeten bitmiştir. 

Bütün meziyeti, mevcud parası • 
dır. Karo! Lombar'm hu servete 
tamaan evlenmek ıstediği muhale~ 
kaktır .... 

Karo! Lombar, bu hususta soru• 
lan bir suale şöyle cevııb vermiş· 

• 

tarafından uydurulmuştur. Ev • nemada, daha !ki Qç senelik bir 
Yırd edeceksin. Malüm ya bun· l · k d. - · · d ğ .. " k ldı B d h k d Bu şayialar, beni sevrnlyen, çe- enmıye arar ver ıgımız o ru· omrum a . en e, er ı ın 

!ar ikiz, biribirlerinden hiçte hrk· kemiyen ve bana gar~zı olanlar dur. Menfaat meselesi yoktur. Si· (Devamı 7 inci sayfada} 

tir: 

!arı yok. Biribirinden ayırmak im· ı=========================================== 
kansız ... 

- Adam sen de! Düşündfti!ün 

şeye bak. Bunu onlar, aralarında 
halletsinler ... 

BAHTLI ADA~l 

İki arkadaş, Tokatlıyanm pas
tahanesinde ot1:1rmuşlar, kahve i· 
çiyorlar. Bunlardan biri, sokak
tan geçen bir adamı göstererek: 

- Dünyanın en bahtlı adamı! .•• 
Diyor, arkadaşı merakla soru -

yor; 
- Neden biliyorsun?... 

Bayan Kocasının Kulağına Fısıldad!.: Utanmaz 
Herif Seni, Misafir Gitsin de 

Ben Sana Gösteririm / .. 
btiki ben bu apartıman • da •etli 
gelmiştim. ı 

- Nasıl bilmem ... Benden ev- A partımanın k:ıpısı önünde· 1 

ve! karıma talip oldu. Reddetti- yim. Arkada şi-ldetli bir kav·\ 
mutfakta mı? 

- Evet amma neredeyse gelir. 

- Artık evine gidiyorsun de • 
ğil mi? 

çalışzmak, didinmek, rkmek pa
rası kazanmak mecburiyetinde 
kalan bu bedbaht yavrularla bi • 
raz konuşmak, onların derdlerini 
dinlemek maksadile kendilerine 
yaklaştım. 

ler... ga gürültü oluy.ırdu Hal • 
nemlenmişti. Küçük yüzünde, bil· =-=============-==============~ 

Acaba yanlış bir g;ltıJe mi gel· 
•!im, yoksa apartıman katını mı 

şaşırdım, diye düşündiim. Fakat 
hayır! Ne günümü, nP .ıpartıman 

katını şaşırdım. Üstelik d~ ba~rış

ma ve küfürlerin yüksek perde· 
den olmasına rağmen, dostlar·.mı 

seslerinden tanımıştım. Biri kalın 

ve gür sesile Adnan, öteki tiz ve 
ince sesile karısı Handan! 

Sonra müsaade et de biraz saçını 
başını düzeltsin malüm ya. misa
firin karşısına ev kıyafetile çıkı

lır mı? Çocuk ·çok şen ve mes'ud görü· 
nüyordu. Gülümsiyerek: 

- Hayır, dedi. Tekrar g1<zete 
almağa gidiyorum. Daha saat beş. Tramvayda gördüğiim çocukla 

yük teessürünü ifade eden çizgiler 
belirmişti. Anlatmağa başladı: 

- Babam iki sene evvel bizi 
terkederek, Anadoluy:ı gitti. O 

(Devamı 7 inci sayfada} 

İngiltere' den Amerikaya 
Gönderilen Mahkfımlar 
Amerika'lı Polis Kadınlar En Güc 

ff ' 

Vazifeleri Uzer/erine Alıyorlar 

Roza Sevkedilw ken ağlıyor 

A 
merikall bir kız polisi ge

çenlerde fngiltereye gelmiş, 
orada bulunan birkaç müc

rim Amerikalıyı alarak götüre • 
ceğini söylemişti. Mis Şanley is
trıindeki kız polisin gazetecilere 
IÖyle<liğine göre kendisi hiç koca
ya varmak niyetinde değildir. Te· 
lı:aüt olmak zamanına kadAr zabı· 

ta mesleğinde çalışarak bol bir pa
ra ile çekilmek arzusundadır. 

Yeni gelen Londra gazetelerin· 
de okunduğuna göre Amerikalı 

kız polis Amerikada hırsızlık e
derek lngiltereye kaçan ve gıya
ben mahkum olan Roza Ştlyn is· 
mindeki mücrim kadıtl! Avrupa 
ismindeki Transatlantik vapuru-

na bindirerek Nevyorka yollan • 
mıştır. Roza ağlıyormuş. Kız po
lis mücrim kadının ellerine ke -
lepçeyi takmış ve onu vapurda 
bir kamaraya götürerek, beş gün 
burada kalacaksın, beyhude yere 
ağlama Roza!. 
Rozanın bir torbası vardı. Bu

nun içinden birçok kağıtlar çık
mış, bunlara baktıktan ve çoğu -
nu aldıktan sonra torba gene sa
hibıne verilmişti .rBundan sonra 
k&nıaranın kapısı kilitlenm~ş. a
nahtarı da Şanley'e verilmiştir. 

Fakat vapurun diğer bir kamara
sında da Solomon Ştayen geti • 
rilip kapanmıştır. Fakat bu er • 

keği muhafaza ve sevkeden diğer 
bir erk~k polis vardır. Bunlar 
kardeşmiş. Solomon Ştayen va

pura getirilirken beraberinde bir 

de şişe getirmiş ise de içinde vis
ki bulunduğu anlaşılan bu şişe 

denize atılmıştır. Soloınor. vapı•· 

ra bindirilirken ağlıyar_?k b'r ka
dın gelmiş, Solomonun karısı ol
duğunu söyliyerek onunla biraz 
konuşmuş, vapur kalkıp gidinci· 

ye 1cadar orada bekliverek ağla • 
mıştır. 

Davacı kadın ve Uırdtıııc unıı:ınını a.ta• Ç0<"1•ı/U 

Kendinin Evli Olduğun 
Saklıyan !_ord 

lb 
ondra gazeteleri bir İngiliz 
lordunwı şöyle bir macera
sını anlatıyorlar: Lord Hal-

den geçen ağustosta ölmüştür. Ve
fatı üzerine bir kadın mahkemeye 

mahkemeye müracaat ederek, bir 
oğlu dünyaya geldiğ•nı ve çocu
ğun bahasının lordluk Unvanının 

kendisine verilmesini istemiştir. 

Mahkeme bu talebi d~ kabul et-
müracaat ederek, Lord Halden'in miştir. 

zevcesi olduğunu iddia etmiş ve 

miraa taleb etmiştir. Neticede ka· 
dının iddiası sabit o!nıuı ve miras 
kendiisne verilmiştir. 

Bir müddet sonra kadın tekrar 

Meğer lord umumi harbden son· 

ra bir köye yerleşmiş, orada giz
lice evlenmiş .. Hatta köylüler ken · 
disini lord olduğunıı bile bilıni

yurlarmış. 

Ne yapacağımı düşii:ıüyordum. 
Kapıyı çalayım mı, Y<•ksa geri dö
neyim mi? Biraz dahs tereddüd 

etsem, dönüp gitmek lazım gele
cekti. Bütün cesaretimi toplıyarak 
kapıyı çaldım. 

O zaman içerdeki sesler birden
bire kesildi. kapıyı dostum Adnan; 

güler yüzle açtı. ve b~:ıi nezaket
le içeriye aldı. hararetle ellini sık
tı: 

- Hoş geldin güzel kardeşim, 
dedi, biz de seni bekliyorduk. 

- Teşekkür ederim, davetiniz· 
le beni mahcub ettmiz. 

- Aman kardeşim, seni aramız· 
da görmek ne saadet! Yalnız ka
rım ahçıya yol verdi de, bugün 
yemeği kendisi hazırlıyor. Eğer 

yemeklerimizi o kadar nefis bul
mazsanız hoş görürsünüz. 

- Peki, bayan Har.dan §İmdi 

- Hakikaten Bayan Handan 
mükemmel bir ev kadınıdır. 

- Hem de harikulade bir zev· 
ce .. Hiç bir zaman aramızda en u 
fak bir sızıltı çıkmaz. İşte geliyor 

Handan içeriye girdi. Gülerek 
elimi sıktı. Sonra koca~ına döne-
r"k - Cicim, dedi, şa'rab alma-
ğı unutmadın ya! 

- Hiç unutur muyum meleğin. 
bugün en aziz arkadaşımızı sofra 
mızda bulunduruyoruz. 

Hani karı koca huzurumdan çt 
kinmeseler, neredeyse sarmaş do 
laş olacaklar. 

Ne yalan söyliyeyim, ben de 
böyle karı koca ahengine bayıl

dım doğrusu ... 

Bayan Handan şarabları almak 
için kocasını mutfağa gönderirke. 
kulağına fısıldadı amma, ben duy 
dum, dedi ki: 

- Utanmaz herif, seni, misafi 
gitsin de ben sana gösteririm. 
Bazı insanların bazı.n böyle ik 

türlü huyu oluyor. Bereket ver · 
sin ki güzel tarafını davetlilerin• 
hasredivorlar. 
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1 s ta n b·u I' d a Ç ü r ü k Y a p ı I m ı ş 
Başka Apartıman Var mı? 

rakmamak için polis enkaz başında 
nöbet beklemektedir. 

Dün yapılan araştırmalarda, en
kaz arasında, bir çanta içinde 500 
lira bulunmuşlıır. Krosa isminde 
bir kadın, bu paranın kendisine 
aid olduğunu iddia etmektedir. 
Hakiki sahibinin kendisi olduğu 
usulü dairesinde isbat edilince • 
para verilecektir. 

İspanya Meselesinin 
Sonu mu? 

(2 inci sayfadan devam) 

ya'dan başka istiyen bir devlet 
mevcud olmasa gerektir. Filha -

kika İspanya meselesi, her dev -
Jetten ziyade Almanya'nın işin~ 

yaamrıştır. İtalya'nın İspanya işi
le meşgul olduğu otuz iki ay için
de Almanya orta Avrupa'yı hege· 
monyası altına almıya muvaffak 
olmuştur. Neticede İngiltere'nin 

ve Fransa'nm vaziyetleri zayıfla
m1ş. Fakat İtalya'nın vaziyeti da
ha ziyade zayıflamıştır. İtalya ile 
Almanya arasındakı münasebet • 
!erde herhang> bir değişiklik bu
gün için varid olmamakla bera -

ber, İtalya efkarı umumiyesinlı! 
Çekoslovakya darbesinden dolayı 
endişe içinde bulunduğuna şüphe 
yoktur. Bir defa, son darbe Alman 
ya'nın sözüne olan itimadı sars
mıştır. 

(1 lncl ıahifeden duam) 

~ ... tasdik ~er ve bir ruh
satname verir. Fakat asıl mesele, 
bundan sonra başlar. İstanbul Be
lediyesinin geçmiş senelerde bü
tün inşaatı sıkı ı.ı;, şekild€ kon • 
trol etti~ iddia olunamaz. Ruh • 
sati(yedelı:i şartlara uygun olnıı

yarak yapılmış binalar bulunduğu 
ileri sürülebilir. Bunun muhtelif 
sebebleri vardır. Binayı üzerine 
alan bazı kalfalar fazla kazanmak 
mak:sadile malzemeden tasarruf 
y~par. Bundan ekseriya, inşaat sa
hibinin haberi yoktur. İnşaatı sıkı 
bir surette lvlntrol etmeğe de za
ten, Belediyenin fen kadrosu mü
said değildir. Kontrol daha ziyade 
kAğıd üzerinde kalır. Çöken apar
tunan ayarında çürük yapılmış, 

İstaııbulda, daha başka binalar bu
lunmadığını, ktın iddia edebilir?.• 
hadasesile meşgul olan müddeiu
mumt muavinlerinden Rifat dün 
akşama kadar ve bugün tahkika
tına devam etmiştir. Hadiseyi gö
renlerin ifadeleri alınmaktadır. 

Bütün bina sakinlerinin mecmu
unun 29 olduğu, fakat hadise A
nında içeride 19 kişi bulunduğu 

tesbit edilmiştir. İtfaiye de enkaz 
altından arama işini bitirmiştir. 

Apartımanla beraber, kiracıların 

eşyaları da mahvolmuştur. Her
rumgi bir karışıklığa meydan bı-

.Apartımanm sahibi Galatada 
makarna fabrikası sahibi Raka'dır. 
Kiracılardan Yusuf ve komşular
dan Nikoli. binanın t2hHkeli ol -
auğunu, duvarlr :..ı. ı:atlaklar bt 
lunduğunu, daha evvd mal sa -
hibine söyledikleri halde, Raka'nın 
aldınş etmediği iddia olunmakta
dır. Mal sahi.bi, o zaman apartıma
nının sağlam olduğunu ileri sür -
müştür. Fakat, işte hadise göster
miştir ki, bina sağlara değilmiş .. 
Adliye, hakiki mes'uFir. kim oldu
ğunu tesbit etmekle meşguldür 

Tamir ettirmeyen mal sahibi !"'...;..:;. 
VaktiJe binayı yapanl~r mı? Her\===============\ 
halde ortada büyük hir facia ve İstan~ul beşinci icra memurlu: 
bu facianın da mes'ulü olması la- ğundan: 

Yeni Meclisde 
Beklediğimiz 

Vasıf 

zım gelen bir '.idam vardır. 

Adliye binanın tem€ li üzerinde. 
bir keşif yaptınnaağ karar ver
miştir. Bunun ;çin de enkazın kal
dırılması lazım gelım-kledir. Ke
şif ancak bir hafta sonra yapıla -
bilecektir. 

Sustalıyı Beş 
Yerine S·apladı 

(1 inci sahiJ~en devam) 
üzere bulunan kahv~sine giıtniş 

(1 inci ııahifeden devam) ve temizlikle meşgul olan ocakçı 
rakabesi bakımından milletin en Mustafa oğlu Kadriy~ bir kahve 
yüksek ve kuvvetli hak iddiası ve yapmasını söylemiştir 
mevzuu olan bir iş üzerinde ilk 

Ocakçı Kadri ocak söndürül -
adımı atmış bulunmaktadır. Ve 

müş olduğundan kahve yapamıya-
Şefin beyannamesi ile izhar ettiği cağını söylem iş, bunun tlzcrine 
kanaate nazaran, altıncı Büyük sarhoş Mcs'ud camları kırmağa 
Millet Meclisi azası milletin tema· kalkmıştır. Bu yetmıyormuş gibi 
•·u"la"tına şahıslarında yer veren • ' mani olmak istiyen Kadrinin su-
unsurlardır. Bunun içindir ki, al- ratına bir tokat atmıştır. Bunun 
tıncı Meclisin Şefin yukarıya nak- üzerine Kadri sustalı çakısını çek- i 
!ettiğimiz cümlelerindeki vasfa, 

miş ve Arab Meı;'udu beş yerin-
yani halk idaresi bakımından den ağır ve tehlikeli surette yara- ı 
•Büyük Millet Meclbinin vazife Jamıştır. Mes'ud Beyoğlu hastane-
l·ıa etmcsı· en ufak bı'r tereddüde \ sine kald0ırılmış. tahkikata başlan-
mahal vernıiyecek salabetde• vas-

mıştır. 
fına tamamen uygun olması tabii- ı--------------
dir. 

Hakikaten altıncı Büyük lllillet 
Meclisi bu memleket çocukları ve 
aziz vatan için birinci derecede 
Şefin vadettiği milli mürakabe 

mümessilliğini, istikrar, emniyet, 
ve hürriyeti tesis eden meclis vas· 
fını bihakkın alabilirse millet hu-
zurunndanki ve tarihdeki yer ve 
mevkiini şerefle doldurmuş olur. 

Bunun birinci şartı da uzun is~ 
tibdad yılarının zincirini kıran 

ve merhale merhale ileriye ve 
mlli hakimiyet prensipine hamle 

eden millet haklarını elinde tu -
tan kanunları lıiıkim kılmak; em· 
niyet ve istikrarın, hürmet ve 

huzurun, demokrasi ve millet ha
kimiyetinin en öndeki va;fı o1an 
vicdan, tefekkür ve mabtuat hür-

i Ş T E 
Briyantin 

PERTEV 
ile alıştırılmış bir 

Saç Tuvaleti 

·~ Ha k apereti 
,~.~ 
~" ~ akşam 9 da 

Zow Dalmas 

Aşk Borsası 
Bilyük operet 3 perde 

Akba Kitabevi 
Her lisanda kitab, ra:ıete ve mecma .. 

alarmı, mtktcb kltablarını, kırtasiyenJ
ı;l temin eder. Refık Fenmen'in elek~ 
triktilik kltabmı, :\lümta.ı'ın arUırma., 
ek!tiltme kitabının Ankarada . a.tllf ye

ridir. 

riyetini lüzumsuz ve manasız ve .. 
himlerle tahdid eden ve demok
rasi ile mülezad olan kayıdlar 

varsa bunları kaldırmaktır. 
ETEM iZZET BENİCE 

' ' • . +-~-,, ': 

ile SABAH ÖGLC. ve AKŞAM 

Eminenin Hüseyin Avni zim -
metinde alacağı olan mebaliğden 
dolayı mahcuz olup yeminli üç 

ehli vukuf tarafından tamamına 
9510 dokuz bin beş yüz on lira kıy
met takdir edılmlş olan Beşik~
da Teşvikiyede Yeni Meşrutiyet 
mahallesinin eski Dere yeni Mek
teb sokağında eski 13 mükerrer, 
·yeni l 7 numaralı aparhmanın ta
mamı açık arttırma ile satılacağın
dan evsafı aşağıya der~ edilmiş -
tir Şöyle ki: 

Bodrum kat: Zemir•c karosmen 
döşeli bir koridor üzerinde dört 
kömürlilk bir merdiven altı, bir 
oda, bir hala, sabit kaıanlı tekne
yi havi bir çamaşırhane vardır. 

Bu kattaki dairede bir koridor 
üzerinde iki oda bır mutfak, bir 
haliı mevcuttur. 

Zemın kat Dem..r ve camlı ka

pıdan girildik te bırkaç ay~k ba
samaklı merdivenle bu kata çı

kılır. Camekanla böWnmü.ş sa -
hanlık üzerinden birinci daireye 
·girilir. 

Birinci k.at - Birincı daire: Cam
lı kapı ile bölünmüş bir koridor 
üzerinde dört oda, bir mutfak, bir 
hala, bir banyo mahalli mevcut
tur. 

Birinci kat - İkinci daire: Bir 
antre ve koridor üzer;nde beş o
da, bir hala, bir banyo bir mutfak 
vardır. 

İkinci kat - Üçüncii daire: İ -
kinci daırenin aynıdır. 

Üst kat - Dördünctl daire: 
Bu daire de ikincinın aynıdır. 

Evsafı umumiye: Bina yenidir. 
Sahanlık karısmen, merdivenler 
mozayik, korkuluklar demir par

maklıklı, küpeşteler aheap, her ka
tın arkasında zemini karısmen, et
rafı duvar korkuluklu birer taras 
vardır. Mutfaklar karısmen ve 

banyolar termoolfonludur. Emaye 
kuvvetli olup etrafı foyans döşe

lidir, Zeminden itibaren cephede 
birer vardır. 

Umumi sahası 163 metre mu -
rabbaı olup bundan 116 metre 
murabbaı bina. 47 metre murab

baı bahçedir. 

Hududu: Bir tarafı 3 ve bir ta
rafı 5 hanla numaralı mahaller, 
bir tarafı arka Dere sckağı, bir ta
rafı da Y_:ırtijar apatrınıanı bah
çesi ile mahduttur. 

Yukarıda evsaf ve saha ve hu
dudu gösterilen apartıman açık 

<1rttırmaya konmuş olduğundan 

2 mayıs n39 tarihine n.üsadif salı 

günü saat 14 ten 16 ya kadar da
irede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin 5; 75 ini bulduğu 
takdırde müşterisi üzerinde bıra
kılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki ~almak 
üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdid edilerek 17 mayıs 93.9 ta

Her yemekten ııonra günde 3 defa 
fır\alayınız. 

muntazaman dişlerinizi rihine müsadif çarşamba günü sa

at 14 ten 16 ya kadar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık art
tırmaı,,nda arttırma bedeli kıy -

YapJlan 
Maçların 
Neticesi 

Muhtelit takımlar halinde kar

şılaşan bu takimların maçı iki ta
rafın gayretine rağmen ilk dev -

rede sıfır sıfıra bitmiştir. İkinci 

devrede Topkapı muhteliti daha 

iyi bir anlaşma yaparak oyuna 

başladı. Beşinci dakikada bu an
laşmanın tesiri görüldü ve ilk gol 

yapıldı. Bu sayıdan sonra Topkapı 

muhteliti müda!:ı.1ya çekilmek 

mecburiyetinde kaldı. İl<inci dev

rede güzel bir hücum yapan Top

kapı muhteliti ikinci golü atarak 

tahminler hiliı!ına maçı 2-0 ka -

zanmıştır. 

KASIMPAŞA - GALATASPOR: 2 
BEYKOZ • KURTULUŞ: 2 

Muhtelit takımlar arasında ya

pılan bu maç hemen hemen müsa

vi kuvvetlerin çarpışması şeklin

de geçmiştir. İlk devrede iki ta

kım birer sayı daha yapmışlar ve 

maç 2-2 berabere bitmiştir. 

DE~IİRSPOR: 5 • BOZKURT: 1 

Demırspor takımı lisans hazır -

lıyamadığı için hükmen mağlı'.ıb 

saylmııştır. Maamafih hususi ola

rak yapılan bu maçı 5-1 Deınirspor 

takımı kazanmıştır. 

A. HİSAR: 2 • G. GENÇLER: 1 

Altı takım arasında tertib edi

len lik maçlarının bu oyunu ol -

dukça hararetli olmuştur. llk dev

re 1-1 berabere bitın ıştir. İkinci 

devrede Hisar takımı bir gol da

ha yaparak maçı 2-1 kazanmıştır. 

BEŞİKTAŞ DÜN İZ;\olİRDE 
YENİLDİ 

İzmir 26 (Telefonla)- Beşiktaş 
takımı bugün ikinci maçını Ateş

spor takımile yaptı. Beşiktaşlılar 

bugünkü maçta 2-1 yenildiler. İlk 

devrede Beşiktaş kısmen hakim 

oynadı ve Şerefin ayağile yegane 

golünü yaptı. Bu arada Beşiktaş 

lehine bir penaltı oldu. Fakat Üç 

Oktan hakem Mustafa, bu penal

tıyı görmedi, bu suretle Beşiktaş

lılar bir sayı fırsatı kaybettiler. 

İkınci devrede İzmirliler daha 

seri, atılgan ve atak oynadılar ve 

iki gol çkıardılar. Bu devrede Hüs- \ 

nü,.muhacim hattına geçtiyse de ı 
gol yapamadılar. 

meli muhammenenin % 75 ni bul
madığı takdirde satış 2280 No. lu 
kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılır. Satış peşindir. Arttır -

maya iştirak etmek istiyenlerin 
kıymeti muhaınmenenin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu 
hiımil bulunmaları laz;mdır. Hak
ları tapu sicili ile sabit olmıyan 

alacaklılarla diğer aliıkadaranın 

ve irtifak hakkı sahil;l~rinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve m3-
sarife dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile birlikte ]an tari -

hinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairem'ze bildir
meleri lazımdır. Aksi ı akdirde 
hakları tapu sicili ile sa 1'it olmı -

yanlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Mllterakım 
vergi, tenv\riye. tanzıfiye ve tel
lfiliye resminden mütevellit Be -

!etliye rüsumu ve vakıf icaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. 
20 senelik vakıf icarcsi tavizi alı
cıya aittir. Daha fazla malı'.ımat 

almak istiyenler 27 /3/n39 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık bulundurulacak 

arttırma §artnamesile 934/1317 

No. lu dosyaya müracaatla mez • 
kür dosyada mevcud vesaiki gö
rebilecekleri ilan olunur. 934/1317 

1 Milli Kümede Puvan Vaziyeti 1 
Maç Allqı 

Beşiktaş 3 10 
Fener bahçe 2 5 
Ankaragücü 3 G 
Demirspor 1 2 
Vefa 2 2 

Yediği 

3 
1 
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2 
4 

G•lib Maulüb Btrabcre Puvan 
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1 
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8 
2 
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Doğanspor 2 2 7 o ı ı 
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Fener'in 
Yeni İdar·e 

Hey'efi 
Fenerbahçe müessisler heyeti 

dün kulüb merkezinde top!aamış
tır. Müessisler heyetı, son hadı • 
seler üzerine hasıl olan vaı<ye;I 
tetkik ve münakaşa etmiş, kulil
bün istikbali için daha esaslı ve 
salim bir karar itthazı ıçin dare 
heyet, le müessislerden nııirekkl'b 
on kişilik bir komisyon teşk•I·na 
karar vermiştir. Bu komisyon bir 
saat kadar müzakereye çeklmiş, 

bundan sonra celse tekrar açıl • 
ınıştır. İkinci celsede komisyonun 
karap okunmuş ve ittifakla ka· 
bul edilmiştir. Komisyonun ka • 
rarı şudur: 

JAnkara Gücü Vefayı 
Dün 1- 3 Mağliib Etti 

Ankara Gücü Muntazam Bir 
Oyun Gösteriyordu 

Cumartesi günü Fenerbahçeye 
karşı 4-1 mağlı'.ıb olan Ankaragü
cü takımı dün ikinci maç~ Vefa 
ile yaptı. 

Dünkü maça iki takım şu şekil
de çıkmıştır: 

Ankaragücü: Natık - Enver, Sa
lih - Abdül, Semih, İsmail - Fik
ret, Ali Riza, Muzaffer, Fahri, 
Hamdi. 

Vefa takım1: Azat - Vahid, Ga
ro - Sefer, Lütfi, Süleyman - Ab
duş, Muhle§em, Sulhi, Şükrü, 

Mehmed. 

T;ı.kımlar maça başlamadan ev
vel eski Türk Spor Kurumu Baş
kanı merhum General Ali Hik -
met Ayerdemin hatınısına hilr· 
met için bir dakı ka sükut ettiler. 

Oyuna Vefalılar başladı. An -
karagücü topu .Yakalıyarak mer
kezden bir hücum yaptılar. Vefa 
müdafaası bunu kolaylıkla atlattı 
ve soldan bir hücum yaptı. Bu 
hücum hatalı bir şekilde kesıldi. 
Çekilen frikiki Ankara kalesici 

tuttu. İki tarafın bir müddet bir
birin yoklamakla geçen oyunu ya
vaş yavaş mütevazin bir şekil al
du. Fakat çok geçmeden Ankara
lilar oyuna hakim oldular. Sağ -
dan yapılan bir hücumda Anka -
ragücü, Vefa kalesine kadar indi, 
Ali Riza güzel bir vuruşla onun
cu dakikada Ankaranın ilk golü

nü yaptı. Vefa derhal hücuma geç
ti, Sulhinin güzel bir şütünü ka -
leci tuttu, onun da biraz daha sür
atli bir şekilde de>vama başladı. l 
Her fırsatta kolaylıkla Vefa kale
sine inen Aankaralılar, bilhassa 
sol taraftan birbiri üzerine birçok 

defalar ofsayd vaziyete düştükle
rinden müteaddid gol fırsatları 

kaçırdılar .Oyunun 33 üncü daki
kasında Ankartılı .FikrU kaleye 

mükemmel bir şüt çekti. Lireğe 
vuran top geri geldi, buna kendi 
kalesine olmak üzere Vefalı mü -

dafi de vurdu, top ayni şekilde 

direğe çarparak gene geri geldL 
Ankara takımı daha düzgün ve 
hesablı bir oyunla ilk devreyi 1-0 
galib olarak bitirdi. 

İKİNCİ DEVRE 
Ankaragücô.nün soldan bir hü

cumile başlayan oyun, hemen An
kara takımının hakimiyeti altına 
girdi. Soldan ve sağdan hücuma 
başlıyan Ankara muhacim hattı 

karşısında Vefa yavaş yavaş his
sedilen sertliğe doğru gitmeğe 

başladı. Hamdinın ve sağiçin bu 
arada çektığı iki şütün Vefa kale
cisi tuttu. Ankara Gücilnün art
mağa baş.ıyan hücumları karşı -
sında Vefa, hücum hattı da dahil 
olmak üzere müdafaaya çek..ldi. 
Bu müdafaayı defibel:i kabilinden 
yapan Vefa rasgele bir oyun tut
turduğıından 12 inci dakikada ye
diği ikinci gole mani olamadı. Ve
fa, bu gol üzerine soldan bir hü
cum yaparak bir dakika sonra 

19/5/1939 tarihinde içtima eden 
müessisler heyeti kararrna muha• 
lif olarak birincı takım oyuncu -
!arının milli küme maçlarına işti
rak t ... ş olmaları, kulüb nizam 
ve intizamına ve disiplinine mu
gayir bir hareket olduğunda it -
tfak edlmiş ve bu hareketi yapan 
oyuncuların bu harcketı teessürle 
karşılanmıştır. Bu hallerın te -
kerrürü halinde mütecasirlerın 

kıllüble alakalarının kesilmesi i
çin idare heyetlerine saliıhiyet ve
rilecektir. Milli küme maçlarına 
devam edilecektir. Bundan sonra 
yeni idare heyeti intihab edilmiş
tir. Birinci reisliğe Saracoğlu Şuk· 
rü, ikinci reısliğe Hasan Kamu, 
Umumi katibliğe Muvaffak Me
nemencioğlu, muhasibliğe Niza· 
meddin, umumi kaptanlığa Nedim 
kaleci, azalıklara Hamid Saracoğ
lu, Mahmud Bali gelirilmişlcrdir. 

solaçık Mehmedin yerden bi~ şü- 1--------------
tile yegane sayısını yaptı. Oyun H f ' J'lt•h kı 
2-1 vaziyete girdıği halde Ankara- a ay }0 } a 
gücü sür'atli ve daha enerj ik o- Dog" ru Deg" ı·ı 
yunile tekrar hiıkimiyeti temin e.. 
derek kuvvetli hücumlara başladı. (1 inci sahifeden devam 1 
Her fırsatta atılan şiltleri büyük lktısaden yükselmesinı kolaylaş 

bir meharetle tutan Vefa kalecisi !ıracak şerait arzetıdyordu . Ha• 
bu sırada ·takımını birkaç sayı - tay'lılar kendi kendilerine kıfa -
dan kurtarmağa muvaffak oldu yet edemiyecel:lerini · anladıkları 

Vefa takımının pek aşırı bir şekil içindir ki, yalnız başlarına kal -
alan sert oyunu maçın kısa fasıld- maktansa, büyük vatnna karışıp 
!arla inkıtaa uğramasına sebeb ol- topluluk içinde elbirliğile y/.ksel· 
du. Buna rağmen Ankaragürü meği tercih ediyorlar, demektir. 
yerden, muntazam paslarla he: HATAY REİSİNİN SÖZLERİ 
dakika Vefa kalesini tehdid erie Bugünkü akşam gazetelerindeP 
ede, nihayet 35 inci dakikada sağ- biri. Hatay'ın Türki~·tye ilt.lıak 
açıktan güzel bir pas alan Muza{- etmek kararını verip vermiyeceğl 
fer vaıtasile üçüncü ve son golü hakkında Hatay'dan aldığı bır tel· 
yaptı. Bu son sayıdan sonra Vefa 

grafı neşretmektedir. Hatay de'" 
takımı pek bozuk oynamağa, hat- · 

let riyaseti yaveri bınbaşı Zıhnı 
ta her defa topa koşan ıska geç-

imzasile Hatay'dan grlen bu tel
meğe haşlamış ve oyun da 3-1 An-
karagüclinün galibiyetile bitmiş- grafta deni\ "' k; 

•Gazetelerin yaz181 sılıhatte~ 
tir. 

/iridir. Hn.ıeıı ı, •h e !nı karar mu-

Yeni Müstekil Polonya Umumi tasa,,,.er d~-

Mebuslar Seferberlik Yaptı Madrid Bugün 
(1 incı sa!ıif•·ılen devam) 1 (l . . h'f d d T ı· Ol .. mcı ıa 1 c en evam) r 

Dun akşam memleketin her ta- ıld" .. .. .. b til M li eS ım UYO y onumu munase e e uso -
rafında meb'us seçimi tamamlan- ni'nin söylediği nutuk, Paris me- (Birinci sa}fadan devam) 
mış ve tasnif neticeleri telgrafla hM'ilinde ihtiyat ve itidalle karşı- bir şokilde inkişaf edeceğim sô'/-
Ankaraya bildirilmiştir. Yurdun lanmıştır. Musolini'nin bu nut • !emiştir. 
her tarafında, C. H. partisi ruım - kunda Fransa'ya karşı cemilekar FRANKO'CULAR NE KADAF 
zedleri ittifakla seçilmiştir. cümleler kullanmış olması mem- GANAİM ALDI? 

Büyük Millet Mecli~i 3 nisanda nuni.yeti mucib olmuştur. G.aze- Burgos 27 - EndüW11 cephcsın-
ilk toplantısını yapacaktır. teler Musolini'nin üç talebi üze- de yapılan son taarruz ınkişaf et· 
YENİ MÜSTAKİL MEB'USLAR rinde durmaktadırlar. mektedir. Fra:ıko kuvvetleri şiın-

Ankara 26 (A.A.) - Bugün 26/ Musolini Tunus'daki İtalyan - diye kadar 40 kilometre derinlik16 

3/1939 sabahı başlıyan meb'us 1ar için bazı taleblerde bulunmak- ilerlemişlerdir. 700 kiJ.unetrc nıtı' 
seçimi öğleye kadar yurdun her ta, Süveyş kanalı şirketine iştiraki rabbaı saha dahilinde J0,000 e ,ıf, 
tarafında sona ermiş ve Cumhu- iStemekte ve Cibuti limanında da 40 kasaba ve mebzul harb gana • 
riyet Halk Partisi namzedleri it- İtalya'ya imtiyazlar verilmesi lft- bni alınmıştır. 
tifakla seçilmişlerdir. zım geldiğini söylemektedir. Bu MADRİD KOMİTESİ ŞEHRİ 

Müstakil meb'usluk için boş bı· üç talebin iki memleket münase - TESLİM EDİYOR 
rakılan Afyonkarahisardan Berç betlerini düzeltmek bakımından Llzbon 27 - Burgos'dan bileli· 
Türker, Ankaradan Dr. Taptas, müzakeresi kabil görünmektedir. rildiğine göre, Madrid müdafa' 
Eskişehirden İstemat Özdamar, Hatta gazeteler yakında müza- komitesi Franko'nun bütün tel< ~ 
Niğdeden Dr. Abravava Marma- kerelere başlanacağı ümidini iz- liflerini kayıdsız ve şartsız kabtll 

ralı intibah edilmiştir: İki aydan· har ediyorlar. etmiştir. Madridin bu~ün tesııınr 
beri Türk vatanında devam eden - diği şuurlu alMta ve teİı·;ıın;;-;- bekleniyor. Şehirde ~iddetli bı 
intihab işinde hükı1ıret ve Parti binnetice bugün 40979 ikinci mün- açlık hükümfermadır. / 

mekanizmasının i~lemesindeki tehibin, Mili! Şef hmet İnönünün . - k e h t T zel 
sür'at ve intizam, büyük inkıla - gösterdiği Cumhuriyet Halk Par- Dr. E rem e çe e 
bımızın en mukaddes eseri olan tisi namzedlerine, tanı bir inanla Tıb Fakültesi Kulak Boğıı1l' 
milli hiıkimiyet ruhuna, dikkatli reylerini vermesi, yeni Türkiye Burun Doçenti 
bir kıskançlık ve mütekiilfıil bir Cumhuriyetinin kuvvet ve kudre- Taksim Cumhuriyet eacld .. ı ı1s·' 
olgunlukla bağlı bulunan her Tür- tini dünya önüne bir daha koyan Muayene Pazardan maada &'Ü"ırr 
kün bu intihab ödevinde göster- ' parlak bir eserdir. Telefon: cu!IB 
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Melek 'Akşam Uzeri Ufak 
Tefek Kadın Eşyası Aldı 

''Sakın O Çok 
Delikanlıya 

Genç mühendise: 
- İstenilen ücreti hiç çekinme-: 

den kabul edebilirsin. Yalnız bi
nanın işimize müsaid olmasını iyi
ce tetkik etmeği unutma! 

Tenbihini de verdi. Dikran mü
nasib han katını bulınak üzere 
Perşembepazarı semtinde tetki -
kat yapmağa gitti. 

Güzel 
Gönül 

Olduğunu Söylediğin 
Vereyim Deme .. ,, 

zaret altında bulunduracağım, 

genç kaptandan bu havali sakin -
leri hakkında da malfımat edine
bileceğim! 

- Pekfila.. Allah muvaffakiyet 
versin!.. Şimdilik sanı; verilecek 
başka işim yok. Yalm7. şu kaptan 
hakkında tetkikat yapacağım! 

- Neticesini bana dı haber ver· 
meği unutmazsınız değil mi? 

derecedeki maceralara da ben ka
pılmam ... 

Melek akşam üzeri Davust'un e
vine döndü. Gelirken cıelikanlının 

tenbih ettiği veçhile ufak tefek 
kadın tuvalet esyası, bir iki kom· 
binezon, pudra kutuları, levanta, 
kolonya şişeleri buna benzer te
ferrüatı da bir çanta ile beraber 
getirdi. 

Hıristo cici misafirin geceyi ge· 

Şimal Devletleri 
Düşünmeğe Başladı 

(4 üncü sayfadan devam) ı dediğimiz gibi Almanyayı k!J§ku
landırmaktan çekiniyor. 

Almanya ile Danimarka arasın
da bir hadise olamazdı. Fakat Al
manyadan alınarak Danimarkaya 
iade edilmiş olan şimali Şilezvig
de Alman ekalliyeti vardır. Dani
markalılar orada tahrikAt yapıl
dığını da biliyorlar. 
Almanyanın Orta Avrupada git

gide nüfuzunu arttırması, ve şu 
son bir senedenberi birbirini ta
kip eden hadiseler D-nimarkalı
ları da çok düşündürmektedir. 

Danıimarkanın nüfusu 3.500.000 

kişi olduğuna göre bu memleke-

7-ıox T•LG&AP- 27 MAaT ım 

Holiv·ud'un En Dikkate 
Değer Dedikodusu 

(5 inci sayfadan devam) 

gibi bir ev bark sahıbi olmıya, 

ve erkeğimin pantalonhrını ütü
lemeğe, kendisi.ııi mes'ud etmi -
ye çalışacağım. 

Bence, evlenen bir kadın, be
karlık zevk ve heyecanlarına ve
da etmek meC'buriyetindedir. Ev-

!enen kadın, evinin molı olur. Ar
tık başka bir şey arzu etmez. Yal-

nız evi için, çocukları için çalışır. 

Ben işte böyle bir ideal ile evlen-

mek tasavvurundayın1. 

Bu hususta mütaleası sorul81l 

ı 
sabık madam Klark Gabel de şun
ları söylemiştir: 

- Gabel tam bir erkek, bir ko
ca değildir. Tıpkı bir kelebek gi
bidir. Onunla evlenecek kadının 
mes'ud olacağına inanmak için, 
yıldızların da ay kadar zıya ver
diklerine inanmak Hizım gelir. 

Ben, saadetlerini dilerim. Mah
kemenin vereceği karardan son
ra Gabelin bir daha cvlenmiyece· 
ğini zannederim. Eğer evlenirse 
kendisini tebrik edecegun. Hatta, 
davet ederse düğününde de hazır 
bulunacağım .. 

Avrupanın bu kısmındaki mem
letler arasında bilhassa Danimar
kanın vaziyeti daha naziktir. ÇiiıJ,. 
ki Danimarkalılar hiç bir zaman 
Almanyayı kuşkulandırmak iste

mezler. Geçen sene Lehistan Ha
riciy c Nazırı Danimarkaya gittıği 
zaman bu ziyaretin etrafında çok 
şeyler söylenmişti. Lehistan Ha
riciye Nazırı l3altık devletlerin -

den başlıyarak Karadenizp kaı:lar 
bitaraf devletlerden bir zümre viı
cude getirmek istiyordu. Fakat bu 
maksadı takip eden yalnız Lehis
tan olmamıştır. Norveç, İsveç ve 
Finlandiya Avrupanın politika 

gilrültülerine karşı bitaraf kal -
mağı istemekle beraber bu l:;ita
raflığı •silfıhlı· olarak devam et
tirmek niyetindedirler. 3ilahlı 

bitaraflığın manası Şimal devlet- ı 
!eri arasında askeri bir teşriki me
sai vücude getirmektir. Danimar
ka ise böyle bir teşriki mesaiye 
dahil olmak istemiyor. Yukarıda 

tin vaziyeti naziktir. Eğer Avru-. -------- ---- ----------------
pada bir harp olursa Danimarka 
bitaafrlığını muhafaza edebilecek 

'? mı .. 
Şimal devletleri arasında Dani

markanın vaziyetinde işte böyle 
bir husuiyet vardır. Avrupada ye
niden bir harp olmak ihtimali 
uzun senelerdenberi sulh ve sü
kü.n içinde terakki etmiş olan bu 
memleketleri düşündürüyor. 

Türk ava Kuru u 
Büyük Piyangosu 

Melek doğru Babıali caddesinde
ki meneceri doktorun kabinesine 
gelmiştL Yukarı çıkar çıkmaz dok
torla karşılaştı. Onun sormasına 
meydan vermeden geceki takibin 
neticesini kısaca hulasa etti: 

Doktor güldü, sonra başını sal
lıyarak genç kadına göz kırptı, i
lave etti: 

1 
çirdiği Davust'a aid odayı temiz- ;---- --- ---------------------

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

- Sakın o çok gilzel olduğunu 
söylediğin delikanlıya gönül ve
reyim filan deme ha!.. Biliyorsun 
ki bu meslek böyle h~llere müsaa
de etmez!.. 

~ea~ıiş~e~~~d:a::~~iı~t~i~~~. ~e~- i r 1 anda M ese 1 esi 
lek eşyalarını komudinin üzerine 
dizdi. Odaya tam bir kadın odası 
havası verdi, Davust'un bir gece 
evvel kendisine verdiği pijamaları 
giydi, pencerenin önii~de oturdu, 
delikanlıyı beklemeğe. bir taraf
tan da sokağı gözetlemPğe başladı. 

HiKAY E : 

H i LE 
Bundan i-'aşka: 40.000, 25.000 
20.000 15.000 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (200.000 ve 
50.00()) Liralık iki adet 

Mükafat vardır .. 

- Papazın evini bulamadım! 
- Tahkikatında ilerleme yok 

mu? 
- Şimdilik hayır! . 
- Ne zaman evet dlyeceksiniz?ı 
- Ne zaman bu menhus keşi - 1 

şin mel'anet yuvası olan evini keş-' 

Melek de şaka etti: 
- Ufacık kalb oyurları merak 

etmeyin bende pek derin bir iz 
bırakmaz, işime sekte verecek ( IJe\·ama va.r, 

[edersem! =======================================================-
- Daha uzun sürecek mi? 
- Kimbilir! 
- Ben bu ihbara pek inanmak 

istemiyorum da .. Soma sen de bu 
uğraşmada çok yoruluyor, çok ü
zülüyorsun! 

Genç kadın omuzlarını silkti: 
- Vazife vazifedir doktor bey! 
- Öyle amma daha müsbet iş-

lerde daha fazla faaliyet göster -
mek kabilken! 

- Şimdi bu işle daha iyi ve da
ha yakından meşgul olabileceğim 
bir yardımcı da temin eder gibi 
oldum. 

Doktor telaşla atıldı: 
- Ne, yardımcı mı buldun? 
Meleğin mesleğine ve memuri-

yetine aid ifşa~tta bulunması ih
timali gizli servis menecerinin te
Jô.şa düşmesine sebeb olmuştu. 

Doktor fincan kadar irileşen göz
' ~rini genç karlının kıvırcık kir -
1iklerle süslü iri gözl~rine dikerek 
.·ereceği cevabı bekledi, Melek ge
ce başından geçen vak'ayı, Davust
le nasıl buluştuğunu, evine gittiği, 
geceyi orada geçirdiğini gittikçe 
sakinleşen bir tavırla dinledi. 
Genç kadın sözünü bitirince tek
rar sordu: 

- İsmi ne imiş bu kaptanın? 
- Söyledim ya .. Abdullah kap-

tan ... 20 yaşlarında var yok .. Çok 
güzel bir delikanlı. 

- Nerede çalışıyormuş? 
- Burada armatör Çanakkaleli 

Rasim beyin m.mlekel ismini ta
şıyan gemisinde .. 

- Demek şimdilik orada, o a· 
damın evinde kalacaksın!? 

- Bir müddet için PVet.. Bu sa
yede Ayaspaşa semtini daima ne-

No.90 

- Meral. bütün olanlara ve yü• 
zümün aldığı şekle rağmen bana 
bağlı kaldığın, benimle birleşmeği 
eskisi kadar stediğin için bilmez
sin sana ne derece minnettarım. 
Fakat bu minneti ödemenin yolu 
seninle hayatımı birlPştirmek de
ğildir, MeraU .. 

Genç kadın, en yük,ek bir se -
vinçten en derin bir kedere 
yuvarlanmıştı. Sapsaf! kesildi. Ke
keledi: 

- Benimle hayatını birleştir -
megi istemiyor musun?. 

- Çok istiyorum Meral.. Fakat .. 
- Evet .. Fakat.. 
Sermed başını önüne eğmişti. 

Gazete Müvezzii erin in f çyüzü . 
(5 i nci sayfadan devam) 

gün bugün, kendisinden ne mek
tub alabiliyoruz, ne de haber ..• 
Oysa ki, burada iken bizi neka· 
dar çok severdi. Hele, Güzide is
minde küçük bir kız kırdeşim var, 
onun üstüne titreddi. Şimdi onu 
unuttu bile .. 

Nevzad, dertli başını önüne eğ
di: 

- Onu bizden bir kadın soğuttu 
ağabey! 

- Bir kadın mı soğuttu?!. 
- Evet. Babam eskiden, her ak-

şam işinden vaktinde döner, hatta 
geceleri bile sokağa çıkmazdı. Fa
kat o kadını tanıdıkt•n sonra de
ğişti, ona bir hal oldu. Bizi ve an
nemi ihmal etmeğe haşladı. Ar
tık birçok geceleri dışarda geçi -
riyor, eve arada bir uğrıyordu. O 1 
zamana kadar baban:.ın içtiğini 

hiç bilmezdik. Bir akıpm geç vakit 
eve geldiğinde babamın sarhoş ol
duğunu anladık: Gözleri kan ça
nağına dönmüştü. Ağzı pis pis ko
kuyordu. 

O gece sarhoşluğun tesirile e -
hemmiyetsiz bir hadiseden ötürü, 
annemle kavga etti. Onu bayıltın
cıya kadar döğdü, sonr;.;. ertesi sa
bah erkenden evden çıktı, gitti. Ve 
bu onun eve son gelişi oldu, bir 
daha uğramadı. 

Bilahare öğrendik kt, babam 
ötedenberi tanışmakta olduğu bir 
kadınla evlenmiş ve onunla bera
ber Anadoluya gitmiş. 

Annemin birkaç altını vardı. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Kızardı: 

- Bundan sonra seni mes'ud 
edebilecek bir para kazanabi!ece, 
ğimi hiç zannetmiyorum! .. 

Meral derin bir nefes aldı: 

- Evlenmemize mania koyan 
yalnız bu sebeb mi? .. 

- Şimdilik evet!.. 
- O halde müsterih ol Sermed.. 

Mektubun şu kısmını olsun oku
yuver. 

Zarfı açtı. İçindeki kağıdlardan 
birkaçına sür'atle göz gezdirdL 
Nihayet bir yerine parmağını ko
yarak Sermede uzattı. Aynen şun
lar yazılıydı: 

cBıraktığım parayı evlendiğLn 

Bunları bozdurarak üç be~ ay ida
re ettik. Sonra annem. fabrika -
!ardan birinde, bir iş buldu. fa
kat aldığı altmış kuru~ yevmiye ile 
dört kişilik bir aile g~çindirmek 
mümkün değildi. Ablam Saadet 
artık orta mektebe geçmişti. Onun 
üstüne başına bakm~k. mekteb 
kitablarını ve sair ihtiyaçlarını te
m in etmek lazımdı . N;hayet ben 
de anneme yardım etmek için 
mektebi yarıda bırakmak mec -
buriyetinde kaldım. Şimdi bir se
nedir, gazete satıyorum .. 
Nevzadın arkadaşlarından Ce

mil de şöyle dert yandı: 
•- Benim babam da hapiste ... 

Bundan üç sene evvel, bir gece e
ve gelirken, düşmanları yolunu 
kesmişler, onu öldürmek istemiş
ler, bunun üzerine o de kendisini 
müdafaa için. tabancasını çekmiş 
ve canına kıymek isteyenlerden 
birini öldürmüş öbürünü de yara
lamış. 

Babam, içeriye girmeden evvel 
halimiz vaktimiz çok iyi idi. Mü
kemmel geçinip, gidiyorduk. O 
aramızdan ayrılınca, birkaç ayı, 

yoksulluk ve sefalet içinde geçir
dik. Niliayet ablam rejiye girdi. 
Ben de gazete satmağa başladım. 

Küçük satıcılar, matbaadan ga· 
zete almak için yanımdan ayrıl

dılar ve biraz sonra, koltukları al
tında deste deste gazetelerle dö
nerek evlerinde kendilerini bek
liyn, annelerine, kardeşlerine, ek
mek parası kazanmak ıçin koşarak 
her biri birer sokağa girdiler. 

takdirde Sermedle muşterek har
cıyacaksın! O uğradığ' felaket do
layısile her yerde çalışamaz. Şa
yed seninle evlenmek istemezse 
bu paranın dörtte biri kendisine 
aiddir. Ben onun bu hale gelme
sine sebeb olmuş sayılacağım için 
bu parayı bir tazminat olarak ka
bul etmelidir .• 

Sermed bu satırları oduduktan 
sonra başını kaldırdı. Merale bak
tı. Genç kadın heyecanla cevabı
nı bekliyordu. 

- Kocan büyük adamdı Meral.. 
Bu büyük insanın arzusunu emir 
telfıkki etmeliyiz. Ne olursa olsun 
birleşmeliyiz. O ancak bu suretle 
mezarında müsterih uyuyacak! .. 

Meral hıçkırıklarla sarsılan ba
şını Sermedin omzuna dayadı. İ
kisi de ağlıyordu. Bu göz yaşları 
bir parça da saadetter.di. • 

* Guzin hanım hırsır.dan çat 

( 4 üncü sayfadan devam) 

teşek!küllerin dağılmış olduğunu, 

eğer böyle bir şey meydana çı -
karsa taki'bat yapılacağını ilan et
mişti. Halbuki gizli c~miyet orta
lığı korkutmak için bomba ve sa
ireye müracaattan ger; kalınıyor. 

Malı1mdur ki İrlanda adasmın 
şimal tarafı doğrudan doğruya ı .... -
İngiliz idaresinde kalmıştır. Ce
nı.ıbda teşkil edilmiş cılan ve sene
lerce İngilizlerle müc:ıdele eden 
~um.huriyet ordusu tP.§'kilatı şi

mali İrlandanın da cenub ile bir· 
leşerek İngilterenin oradan da a
lfıkası kesilmesini istiyor. Buna 
varmak için de ortalığı korkutma
ğa uğraşıyor. 

Bu gizli cemiyetin nereden pa
ra bulduğu da ayrı bir meseledir. 
Yabancılardan para geldiği söy
leniyor. Yeni gelen Ltındra gazete
lerinin verdiği şayanı dikkat ma-

(4 üncü sayfadan devam) 

- Tek mi, çift mi diye soraca
ğım, kim bilirse, evvela onunla 
oynıyacağım .. Sıra ile hepsine sor
du. İkisi bilmedi.. Y almz esmer 
delikanlı bildi .. 

* Bedia sevincinden çıldırıyordu. 

Esmer delikanlı ile salona geçti- · 

Bilet a lan herkes 7 Nisan 939 günü 
akşamına kadar biletlerini değiştirmiş 
Bulunmalıdır . 

!er. Çıplak kollarını delikanlının - ----- -----------------------

omuzlarına bıraktı.. Dönüyorlar- Devlet Demiryolları ve Limanlar~ 1 
dı. Genç kız sarhoştu. Esmer de- -
likanlıya eğildi: işletme u. idaresi ilan ları 

a-~~~~---~~~-~~~~~~·~~~~~~~--'---
- Halbuki, biliyor musunu,, Muhammen bedeli 24540 lira olan 28 adet Grühidrolik 11/5/1939 

dedi, siz bi!ememiştin;.z. asıl, ötLki perşembe günü saat 15,30 da kapa it zarf usulü ile Ankarada idare 
>ki arkadaşınız da bilmişti.. B~:ı binasında satın alınacaktır. 

hile yaptım.. Bu işe girmek istiyenlerin 1840 ,50 liralık muvakkat teminat ile 

UI~ Tepe başında 
Şehir Tiyatrosu 

·KOMEDİ KISMI 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giln saat 14,30 a 
kadar komisyon Reis!! ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireöinden, Hay-

lı'.unat vardır. Cenubi İrlanda hü- Buakş•m W.30 da 
<iarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2•JJ9) 

kumetinin Başvekili olan de Va- (BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. r------------
lera gizli cemiyetin nerelerden pa- • 1 Askerlik İşleri 1 1 HALKEVLERiNOE 1 
ra bulduğuna dair esaslı malumat Kadıköyünde Süreyya sinemasında ________ _.. _ __ _. 

elde ederek kabineyi içtimaa da- 28/3/939 salı günü akşamı saat Yabancı Kadıköy askerlik şu - Eminönü Halkevinden: 
t t · k d ı · h t besinden: ve e mış ve ar a aş arına ıza a 20,30 da (Bir musip aranıyor) 1 - Cağaloğlundaki salonu -

muzda 28/3/939 salı akşamı saat 
(20.30) da Peyami S:.fa tarafın

dan (Türk inkılfıbı) mevzulu bir 
konferans verileeektir. 

vermiştir. Gizli cemiyet aleyhinde 4 perde. 

takibata girişmek üzere yeni bir 
kanun hazırlanmıştır. Bu yeni ka
nunu millet meclisind~ kabul et
tirmek için izahat veren Adliye 
nazırı da cumhuriyet ordusu teş

kilatının yabancı membalardan 
para alarak yaşadığını söylemiştir. 
Fakat millet meclisinde bu nazik 
mesele müzakere edilirken a~ıktan 

açığa her şeyin söylenmesi kabil 
olmıyacağı da ilave edilmiştir. 

Meclisteki muhalif fırka yeni ka
nunun kabulü aleyhir-de vaziyet 

almışken devletin harici ve dahi
li emniyetine taallCık eden böyle 

bir meselede mes'ul kalmamak i<;in 
kanunun kabulünü muvafık gör
müştür. İrlandada demokrasi için 
çalışmakta olanların faaliyetine 

lıyacaktı. Kıpkırmızı kesilmiş, 

burnundan soluyor, elindeki kü
çük mendili dişliyor, didik didik 
ediyordu. 
Odanın içerisinde bir aşağı bir 

yukarı dolaşıyor, asab(yetinden 
ohlayor, puflayor, hazan bir kol
tuğa çöküyor, bir dakıkadan fazla 
oturamadan yerinden fırlayor: 

- Manasız şey, saçır.a!. 

Diye mırıldaruyprdu. 
Güzin hanımı böyle derin bir 

asabiyete sevkeden ve endişelere 
düşüren hadise, Meralın Sermedle 
evlenmeğe karar verdiğini söyle
mesiydi. 

Güzin hanım, kızının Sermede 
karşı olan zatını bilmiyor değildi. 
Fakat hiç bir zaman.Şekib Sina- 1 

nın ölümünden sonl'a da Meralini 
Sermedle evlenmeğe kalkacağını 1 

aklına getirmemişti. Hem bu na
sıl olurdu!. Sermed az kazançlı bir 
adamdı. Üstelik geçildiği kaza 

karşı şiddetli tedfıirler alınması 
kararlaştırılmıştır. 

On sekiz yaşlarında Nora ismin
de bir kız ile hemşiresi ve daha 
8 erkek geçenlerde Mancister'de 
vukua gelen infilaktan maznun o
larak mahkemeye sevkedilınek ü
zere haklarında takibat yapılıyor
du. Nora ile kız kardeşi evlerin
de bomba bulunduruyorlar diye 
takibata uğram•şlardır. Bununla 
beraber maznunlar kffalete bağ
lanarak koyuverilmişlerdir. Nora 
ile diğerlerinin muhakemesi me
raıklı olacağı tahminediliyor. Bun
ların İrlanda cumhuriyet ordusu 
gizli teşkilatile alakaadr olup ol
madıkları anlaşılacaktır. 

neticesinde yüzü sakil bir hal de 
almış bulunuyordu. Ne maddi ne 
manevi kızına layık bir koca ola
mazdı. kendisi yüksek hayat ya
şamağa, sefahete alışmıştı. Onun 
bütün bu ihtiyaçlarını Sermedin 
küçük geliri karşılıyamazdı. Va
kıa Şekib Sinan karısı ile Serme
de müştereken kullanmak şartile 
bir miktar para bırakmıştı. Lakin 
bu nekadarcık şeydi kL. Güzin 
hanımın dişinin kovuğuna git -
mezdi. 

O kızını yine Şekib Sinan gibi 
zengin birine vermeği tasarlıyor

du. Merali şimdiye kadar avcu -
nun içinde oynatmış, her arzusu
na alet yapmıştı. Fakat bu sefer 
Meral kat'i bir lisanla annesine 
Serm<'dle evlene('.t!ğini söylemiş, 

kocasıııın mektubunu göstermiş -
ti flu vaziyet karşısında Güzin 
11 .• 1111 beyninden vurulmusa uu •. 

müştü. - Devamı ı•ıır - / 

1 - 939 nisan celbi için 316 do
ğumludan 333 doğumlu (dahil) 
erlerden askerlik etmemiş olan
ların piyade, topçu, nakliye, is • 
tihkfım, muhabere ve mızıka er
leri sevkedilecektir. 334 doğumlu 

!arın topçu erleri de gidecektir. 
2 - Toplanma günii 30 mart 

939 saat 9 dur. 
3 - Bedeli nakdi 29 mart 939 

akşamına kadar alınır. 

4 - Yabancı şubesinde kayıtlı 

bulunan erlerin toplanma günü 

2 - 29/3/939 çarşamba günü 
akşamı saat (20.30 d1 doçent Dr. 
Orhan Alisbah tarafından da (İlım 
ve terbiye) mevzulu bir konfe -
rans verilecektir. 

mezkur saatte şubede bulunmaları 
ilan olunur. 

Çünkii ASPİRiN senelerdenberr' 

her tü rlü soğukalgrnlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç ı 

o lduğ u nu isbat etm i ş ti r. 
• • 

AS P 1 R 1 N in tesirinden e min 
il "tf ~ k d • u en. ··~•A mar asın a ik kat ediniz. 

o lmak iç in 

\~~ 
"~~iil.'~~' 
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HASAN DEPOSU KARAKöY ŞUBESi AÇILDI 
Hasan Deposu ile Alakadar Olanlarııi Sirkeci Liman Hanın Altındaki 

Mağazaya Müracaat Eylemeleri 

• 

GRiP - NEZLE. KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJİ - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

OSM 
Kadm ve erkek eep, kol, altın ve metal saatler 10 - 15 sene garanti 
biaikletler n lltüler, Elektrik yast&kları au ısıtma kaplan, çay
danhlılu, her nevi elektrik ev aletleri, hn11&azı ocaktan, ban
yoları, elektrikli ve elektribi& dunr saatleri nııtiliıtörler, avizeler 

E i 

GALATA: Bankalar Cad. No. t7 ı BEYAZIT: tlnıvenlle Cad. No. ıs 
Vo7Toda han ••mln kat. KADIKÖY: İskele Cad. 32/2. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
-------: 

I - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için plan ve şartna
meleri mucibince 7 adet maa teferrüat tahammür kabı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

II- Montaj dahi; olarak muhammen bedeli &Ü 23.000 lira, mu
vakkat teminatı 1725 liıadır. 

Jll - Eksiltme 11 Mayıs 939 perşembe günü saat 15 de Kabataş
da levazım ve miibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve planlar her gün sözü geçen şubeden ve İzmir. 
Ankara başmüdürlükl~rinden 115 kuru~ bedel mukabilinrlP.. alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar verecekleri mal
zemenin teferrüat ve evsafını gooterir tekliflerini münakasa tarihin

ck!n on gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlü~i müskirat 
fa.brikalan şubesine ' vermeleri ve münakasaya iştirak vesikası alma
ları !Azımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşinci mad
dede yazılı vesika ve o.< 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri 18.zımdır. (1922) 

Karaciğer, böbrek, taş v~ 

kumlarından mütevellid san

cılarınız, damar sertlikleri 

ve şişmanlık şikayetlerini" 

URİN AL ile geçiriniz. 

URINAL 1 

Vücude tOplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye -

'lleklerden sonra yarım bar

dak su içerisinde alID.ır. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETElll İZZET BENİCE 

Basıld.V yer: SON TELGRAF l\t .. tbaası 

. Mersin Salı Postası 
28 Mart Salı günkü Mersin Postası yapılıruyacaktır. Buna mu

kabil 31 Mart Cuma günü Mersin Postasına kalkacak (Tarı) va
puru yalnız Salı Postasında olan iskelelere de UAveten uğrıyaca.k
tır. 

Karadeniz Postaları 
YAZ T ARİFESi 

1- 1 Nisandan Hibaren yaz tarifesi tatbik olunacaktır. Posta

lar eskisi gibi İstanbul'dan Pazar, Salı ve Perşembe gün

leri mutad saatlerinde kalkacaklardır. Salı günü kalkan 
Pastalar gidişde Zonguldağa uğramıyacak, buna mukabil 

Perşembe günü kalkan Postalar uğrıyacaklardır. 
2- Dönüş seferlerinde Postalar son iskelelerinden kış tarife

sindeki kalkış günlerinden birer gün evvel kalkacaklar ve 

tekmil dönüş seferlerinde iskelelerden bu suretle bir gün 
evvel kalkmış olacaklardır. 

Bartın Hattı Birinci Postası 
istanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın 

hath birinci postaları 4 Nisandan itibaren Salı günleri saat 

18 de kalkacak ve Cuma günü saat 10 da İstanbula dönecek -

!erdir. 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
27 Marttan 3 Nisana kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimler!, 
kalkış gUn ve saatler! ve kalkacakları rıhtımlar 

ııarad.nlz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 
de (Ege), Pazar 16 da (Cümhuriyet). 
Galata rıhtımından. 

Bartı~ hattına - Çarşamba 18 de (Bursa), Cumartesi 
18 de (Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattın• - Salı, Perşembe ve Pauır 9.30 da (U • 
ğur). Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün saat 9 da (Sus) sistemi vapur
lardan biri, ayraca Cumartesi 13.30 da 
(Trak). Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 
(Trak), Çarşamba saat 20 de 

(Antalya), Cumartesi 20 de (Ülgen). 
Tophane rıhtımından. 

Karablga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane 
nhtnnmdan. 

İmroz hattına - Pıuıar 9 da (Tayyar). Tophane rıhb • 
mından. 

Aywalık hatuna - Çarşamba 15 te (Saadet), Cumartesi 
15 te (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sürat hattın• - Pazar 11 de (Ankara), Galata rılıb -
mından. 

M•raln hattona - Cuma 10 da (Tarı) Sirkeci rıhbmmdan. 
(Bu hafta Salı po•tası yapılnııyacak -
tır. Tarı yalnız Salı postasında olan is
kelelere de uğrıyacaktır. 

N ol: Vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşağıda 
telefon nurnaTaları yazılı acentelerden öğrl'nilir. 

Karaköy acenteliği - Ka•akö;r, Köprübaşı Tel: 42362 
Galata arcntcliği - Galata, Deniz Ticareti 

llfüd. binası altında Tel: 40133 
Sirkeci acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu Tel: 22740 

-

Sıhhatinizi ::ıeverseniz ? 

IZMIRIN 

KOLINOS'U 
Kullanmakla Gülü~ünüzün parlaldı~mı Tezyid 
edi11i.1. Güzellik ve cazibe, sa~lam ve revnak 
diılerle kaimdir. KOLINOS KENDiNiZE 
eazib ve ailzel oldu~unuzu hiuettiren KO· 
LINOS'u TECRUBE EDiNiZ. 

T ue bir afzın ve ıehhar bir gülilşün saa• 
delini hi11edecefinize mutmain olabilirsiniz. 

Macun tek 
ıll •dildi· 
dlğinden ib 
tiyacınııı 

uzun mUd .. 
det taıml• 

ıiiilı..C:::::::::Z~""'-•I ed ... 

AŞÇIBAŞI Markab •-Dr. HORBORONİ- GÖZ HEh.ı ... J 

MAKARHAL ARI ll;astalarını akşama kadar Sir-ı Dr. Murad Rami Aydı' 

il 1 

keci Viyana Oteli yanındaki Taksim - Talimhane, TarlabaŞI Her yerden israrla isteyiniz 
muayenehanesinde tedavi eder. caddesi No. 10 Urfa aprt. ·• 

Selıiuik Sergisinde Büyük 

1

. Telefon: 24ıaı - "Jel: 41~ 
Mükafat 

......................... 
• 


