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YUGOSLAVYA DA PARÇALANACAK M 1 
Dançiğ Meselesi Bugünlerde Behemehal Halledilecekti 

Fakat Acaba Dostça mı, Düşmanca mı? 
~ 

Sıra 
Cetin 

P o 1 o n y a'n ı n d a A 1 m a n · 
' 
İşlerde 

Talebleri Karşısında Boyun 
Eğmesi Muhakkak Gibidir 

Almanya, Lehlatan ve Yu· 
ıoslavyadaki talebleri ÜU· 

rinde silahlı bir tazyıki ıöze 
alırsa vaziyet ne olur?. 

Yugoslav İşi de Sulh Y olile Halledilebilecekmiş ! 

--;--

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

S on Yirmi dört saat içinde 
Paris ve Londradan ıelen 
haberler yine endişe verici 

mahiyettedirler. Çekoslovakya • 
nm ilhakının ve Memelin tesli -
minin tamamlanması ile dünya• 
nın bir müddet için rahata kavn. 
§lle&tmı sananlann §İmdi göz ve 
Jmlaklarmı yeni heyecan menu· 
lan dolduruyor. 

Almanya Lehistana da bir nota 
vererek Danzig meselesinin hal· 
lini daha bazı işlerin tesviye5i a· 
rasında iı;temiıtiT. 

Padı kaynakları yine Alınan
yanm ticaret anlapnası için Betıı
radı tazyik ettiklerini bildiriyor· 
Jar. Yugoslavya ittihadı içinde 
bulunan Bır-/atların da iııfirad 
hareketine düştükleri ve kendi • 
!erini Macoristana ilhak eylemeyi 1 

1 s 

düşündükleri yine Paris kaynak· 
)arından haber veriliyor. Yine bu 
son on iki Halin dünya milletleri 
efkirı umuuıiyesine hazırladığı 

yeni hadiseler arasında Lehista • 
nm umuııd sayılabilecek mabi • 

yette bir ııeferberliğe giriştiği ve 
Lehistanın her karış toprağın ıkan 
ve canile müdafaa kaTarında bu· 
lunduiunu bildiren havadisler 
vardır. Romen Başvekilinin dün 
yeniden• 

Tamaııule motörlze bir hale gelml ş Alınan ordusunun havadan ve ka radaıı vulrubulacak her türlü hii· 
cumlar a kartı koyabilecek zırhlı otomobi ileri 

- Herhangi bir askeri tecavüz 
karşısında derhal kanımızı akıt

mıya hazır bulunuyoruz. 

Mealinde bir beyanat vermesi 
de henüz Romanyaya mÜteveccih 
tebllkelerin de tamamile bertaraf 

edilmiş sayılmadığını gösteren 
sebebler ve vesikalar arasıııda sa· 
yılmak gerektir. 

Hlldiseler karşısıııda hakika • 
ten en yakın hükümler verebil • 

'Dünkü bir ajans telgrafı, Lon· manlar Danzig hakkı,.da VaT§OVa 
:iradan gelen haberlere at- hiiktlmetine bir nota ı•erm!şler ve 
fen, Polonyada umumi ıe • bunun üzerine Lehistan da ba.ıı 

ferberlik ilan edildiğini yazmq ve ihtiyat tedbirler alınmasına !ü • 
bu tedbirin sebeb ve Miki meçhul zum görmüştür. 
kalmıştı. Bu sabah gelen haberlere Diğer taraftan Yııgoslavyanın 

göre vaziyet az çok tenevvür et- da vaziyeti ehemmiyet kesbetmek-
mektedir. j tedir. Almanların, ticaret mua • 

Polonyada umumi seferberlik hedesi imzası bahane•He Hırvat
iliiıı edilmiş değildir. Ancak Al- larııı Macaristana iltihakını temi· 

mek için vaziyellerin daha ziya- V k d 
de inkişaf ve tebellürünü bekle- ı ı a ın a 
mek lazımdır. Yugoslavya üze • 'R • • 'd 
rinde vukuu bildirilen taz)'il<in ıvıyera a 
mahiyeti hakkında Parisden ge • 

Ciyano İle Bone 
Buluşu~ Konuşaca~j. 

ne çalıştıkları yolundrı bazı ala • 
metler göze çarpmaktadır. 
Aşağıdaki telgraflar •on vaziyeti 
hulasa etmektedir. 

BEK LONDRAY A GİDİYOR 
Varşova 28 - Haridye Nazırı 

Bek pazartesi günü Londrada bu· 
lunmak üzere buradan hareket e
decek ve orada iki gür. kalacaktır. 

IDevamı 6 mcı aahUrdc) 

• 

Mareşal Göring 

Almanya 
Afrika' ya 

Asker 
Yoluyor 
Wareşal Göring İle 
Badoğliyo Arasında 

Bir Anlaşma 

L 
ondra 28- Cenevredcn bu
raya gelen malumata göre, 
İtalyıının ;Libyaya sevki · 

yatı durmamıştır. Brenner geçi· 
dinden Alman askerlerinin ve Al
man har bmalzemesinin geçiri • 
!erek t.ibyaya gönderildiği de bil
dirilmektedir. Roma mehafili bu 
haberi kat'i surette tckzib etmiş
tir. Ilununla beraber, Almanların 
kıtaat sevketmedikleri, Llbyaya 
ancak teknisyen ve fenni aletler 
gönderilınesine devam edildiği 

anlaşılmaktadır. 

Almaayanın İtalyaya yapacağı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

inhidam 
Hadisesi 
Bugünlerde Keşif 

Yapılacak 
Beyoğlunda Yenişehirde Man • 

gasar caddesinde Topuzcu soka • 
ğının başındaki Atlas apartıma
runın ant olarak .çökmesi netice
si'nde 8 vatandaşın öldüğü, 11 ~ 
şinin de yaralandığı yazılmıştı. 

(Arkası 3 iinı'u ..a11fada) 

len ilk haberler kifi derecede va
zıh ve mufassal olmadıjiı ıibi Var· 
§OV& bükfuoetinc tevdi edilen Al
man notalarının mahiyeti de he
nüz bütün deteyayları ile aydm
lanmış değildir. 

(Devamı 1 IDCI aııJıifetle) 
Fraoko ile anlaşmaktan ba ka ç.r., 1 1 

görenıiyen General Miyaha K 1 S A C A 
'-~~~~~~~~~~---

Valimiz 
İstifa mı 
Ediyor? 

Vali Dr. Liıtfi Kırdar'ın sıhhi 

'!'ziyeti dolayısile vaziicsınden 

istila edeceği ve yerine Emniyet 
Umum Müdürü ve bir m~ddet İs
tanbul'da Muhiddın Üstündağ'a 
vekalet eden Şükrü Sökmensüer'inl 
Lt~nbul Valı. ve Belediye Reis
lıgi:ııe. tayin· edllccpğı ı;öylenmek- 1 
tcdir. 

Fransız Cumhur Reisile refikasını selamlamak iizere Londrada 
Bııkincanı saraJı öniinde to planan halkın tezahüratı 

'Yazuı G ıncı sahifede) 

• 

Teslim 
Ne Zaman 
Cumhuriyetcilerin Bü
tün Cebheleri Tam Bir 

İnhizam Halinde 

L 
ondra 28 - Madrid müda
faa komitesi Frankistlerin 
teslim olma ve beyaz bay· 

rak çeme tekliflerine henüz kat'i 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Püf Noktası 
Kurtuluşda koskoca bir aparlı· 

man yıkıldı; 14 kişi yaralandı, 8 
kişi öldü. 

Şimdi, işin püf noktası aranıyor. 
Bir muharrir: 
- Bu püf noktası nıimarda mı, 

miihendisde mi, tadilatı yapan • 
!arda mı, temelde mi ne de ve 
hangi şeyde?. 

Diye soruyor. 
Derhal cevab verelim ki: 
- Bunun da püf noktası her iş• 

de ve herşeyde başda gelen ih • 
mal. knyıd. ızlık ve .• pii! tutll§tıı· 

dır. 

Parti Grupu 
Cumartesi Gün 
Toplanıyor 

Bu Toplantıda Riyaset Diva 
Namzedleri Tesbit Olunac 
Pazartesi Günü Meclisi En Yaslı Aza Aca 

A 
nkara 28 (Hususi mu • 
habirimi>.den) - Ye1>1i 
meclis 3 nisan pazartr 

günü saat ikide toplanar~. 
en ihtiyar meb'us celseyi •· 
çacalı:tır. Meb'nslar lıirer bi
rer yemin edeeeklerdir. 

Bundan sonra Meclis • 
ren vekilleri, idare b 
ve kitibler seçildikten a.. • 
Cumhurreisi intihabına ge .
çilecektir. Meclis reisi inti • 
hah neticesini hildirinee Cwn· 
hurreisi Meclise gelerek ye • 
min edecek, bu vesile ile bel· 
ki de bir nutuk söyllyecektir. 

Ayni ıtün hükUmet istifa
sını verecek ve yeni hllk6 • 
met teşekkül edecektir. 

Parti grupu cumartesi sil
nü toplanarak, reis ve reis ve

(Devıımı 6 ıncı sahifede) 

Tekrar Meclis riyasetin 
getirilece!i sl!ylenen 

Abdülhalik Renda 

Şakir Kesebi 
Muhakeme Altına Alınıy 

273 Küsur Bin Liralık Zar 
Hesabı Sorulacak 

Ankaradan verilen malumata ce şark vilayetlerinin ihti 
göre, sekiz, dokuz sene kadar ev- Arkez şirketinden alınan 1 
vel mülga şeker inhisarı idaresin· (DPvaım G mcı s 

Y AKACIK1T AKI HEYELAN 1 

Tedbir Alınmaz 
Heyelan BOyüyece 
Pr. HamidNafiz 

T edkikler; · 
Mahallindı 
Anlatıyor 

W 
akacık'ta bır sırtın ovayJ 
doğru kaymakta olduğu 

yazılmıştı. Kartal kayma -
kamırun ve v>layetin dawti üze-
rine Üniversite jeoloji ordinar -
yüs Profesörü Himid Nafiz Pa
mir ile Profesör Parejan yanla· 
rında Bo asistan ve fakiiUt'de ıtaj 
görmekte olan istihkam ı;ubayları 
olduğu halde dün val<'a mahalline 
g>derek tetkikatta bulunmuşlar· 
dır. Kendisini gören ve heyelan 
,,,. kkınd3 izahat istiy('l bır rnu
harririmizc Profesör llilmid Pa
rr:•r şu bPyanatta hulunmli:;tur: 

• Kayma hadis~21 Yakacıkta 
Ayo1ma mevkiinın prkında ol
m&ktadır. Burada ~.; dbııürnlük 

bir arazı mütemadi) er. kaymak -
tadır. Heyelfın barız b'r şekilde • 
d 'r. Toprağın muhteı:r yerlerin
de 1,5-2 metrelik kavis şeklinde 

yarıklar açılmaktadır. Çöken kı
sımlar aşağıda dere boyunca kü
meler t~il etm~tir. Heyelandan 

Pr. Hamut r.ufiz 

altı yedi bina \'e ağıl t 

olduğundan bunlar clerh 
llye ettirilmiştir. 

.(Devamı 3 iincii 
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jHAoisELER KARşısıNDA~ 1 ZDhrevi 
- Son Telgraf. _ Hastalıkla 
BİR v APURUN BATl'\1ASI 1 çalışacak .müessese a~ar.. Sonra,' M Ü ca d e 1 e 
NELERE SEBEB OLDU? dıkkat edınce, anladık ki, bu cdak· ---

tilo aranıyorı. serlevhası bir narı Vekalettll.ücadeleİşllerini 

G 
eçenlerde Finike civarında 
batan Sadıkzade vapuru bir 
fe!Aket olmll§tu. Güç halle, 

yolcular kurtarıldı. Maddi zarar 

serlevhası değil, bir hikayenin ser- O h z · d . I t' 
levhası imiş_ 1 a a ıya e genış e ıyor 

· Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-
ÇİÇEKLEK KONUŞUYOR kaleli zührevi haslalıklarla mü-

SES ÇIKARIYORMUŞ-epeyce fazla .. Fakat, hu vapurun 
batması ile ortaya yen! hadiseler 

Bazı alimler, çiçekl~rin, diğer 
çıkıyor. Şimdi de, Mersin hattına 

nebatların konuştuklaımı, bir ne· 
işletilecek vapur bulunamıyor -
muş .. Bu havadisi ve•en gazete, vi ses çıkardıklarını iddia ediyo:-
bu kazanın, diğer bir çok vapur- !armış .. Bunun için de bir iılet icad 

edilmış· .. Bu aleti, bir ~içegı··n ya-
ları da işgal ettiğini yazıyor. Di- ~ 

nına yaklaştırıyorsunuz, mikrofo· 
ğer hatlara işleyen vapurların da 

nu da kulağınıza ta:<ıyorsunuz. 
seferleri ve saire hep değiştiril -

Güzel sesler duyuyorsunuz. Bu ne
miş.. Allah başka kaza vermesin 

.. batat melodisini, bugünkü fen. ni· 

TANK'IN MUCİDİ 

ÖLÜM DÖŞEÖİNDE 

Şu harblerdc korkunç bir silah 
olan tankı icad eden adam ölüm 
döşeğinde imiş.. Tamamile mef • 
lılç bir halde ölümünci bekliyor • 

hay et zaptetmeğe muvaffak ol • 
muş .. 

Nebatların nasıl konuştuklarını,ı 

melodilerinin nasıl olduğunu, din
lemediğimiz için, bilmiyoruz. Bu 
filiınler, icad ettikleri makine • 
!eri bir de, bizim İshnbul şehir 

muş.. Zavallı mucid .. Demek ki. meclisine getirseler, bsksak, din
yeni bir dünya harbinde, icadker· lesek, sayın azamızın l onuşma • ' 
desi olan tankların, yeni mari • !arı nasıl, sesleri var mı? 
fetlerini göremeden gö7.lerini ha· 
yata yumacak .. Fakat, bilinmez, 
bakarsınız ki, adam son nefesini 
vermeden, dünyaıı.ııı bir tarafında 
bir patırdı kopabilir. Şimdi ar • 
tık, yeni bir dünya ha•bi için, ay
larca gerginliğe, n.otalar teatisine 
seferberlik ilanlarına lüzum var 
mı? 

NEVYORK VE İSTANBUL - -
LİMANLARININ FARKI 

N evyork limanı içinde ışleyen 
nakil vasıtalarının getirdiği yeni 
virada! hesab edilmiş. Bir yıl için· 
de, 11 milyon dolar kazanıyorlar· 
mış .. 

Artık, Nevyork limanı içinde 

cadele için yeniden ve tam bir 
hızla mesaisine devam etmekte • 
dir. Memleketimizde firengilile
rin nisbeti, her sene memnuniyet 
verici bir surette azalmaktadır. 

Bilhassa Anadoluda çok görülen 
belsoğukluğu ve frengi gibi yal
nız malulünü değil, muhitini de 
mahveden bu zührevi hastalık -
!arın kökünden kazınması için 
radyo neşriyatile propaganda ci
hetine gidilecektlr. Yapılan araş
tıı·mada, şehrimize gelen bı.zı 

taşralıların mal\ımatsızlık yüzün· 
den bu illi!Uere kapılcLk1arı ~cy
dana çıkmıştır. Bunun öı.une gc-ç
mek i~ taşralıların k~tıı.kladık
ları Sirkeci otellerinde propag~n
daya başlanacaktır. 

Zührvei hastalıklarla mücad~

le teşkilatı bu hususu d .. nazarı 
dikkate almıştır. Sıhhat müzc·si 
olan memleketlerde şehre rn(safir 
olarak gelen taşralıları oka~ mak
sadile buralara davet etrr.ek. on
lara müşahhas misaller üzerinde 
belsoğukluğu ve frengi hakkında 
malipnat vermek de düşünül -
mektedir. Mücadeleye devam e
dildiği takdirde zührevi hastalık· 
ların daha büyük nisbette aza • 
lacağı umulmaktadır. 

DAKTİLO ARANIYOR MU, 

YOKSA ARANMIYOR l\IU?. 

nekadar ve çeşidli nakil vasıtası ı-------------
bulunduğunu, bu vaıutaların da 
ne derece ş yaptıklarını, varın siz 

Dün bir gazetede şövle bir hava- hesab edin. 
dls gözüme ilişti: Bir daktilo ara- Bir zamanlar ise, İstanbul li -
nıyor! manı için. Pireden ma·.rna kiralı· 

Hayret ettim, demek, böyle dak- yorduk. Yeni dünya ile, eski dün
tilo arayan müesseseler var .. Hal· yanın farkı! .. 
buki, bizim bildiğimiz, daktilolar, AHMED RAUF 

IKüÇüK HABERLE~I 
* Erzincandan üç saat ötedeki 1 

Rimekre gitmekte olan Mahmud 
oğlu Aziz donup ölmıiştür. Cesedi 
bir hafta sonra karlar altından 

çıkarılmıştır. 

* Şeker fabrikaları şirketi his

sedarlar umum heyeti dün Anka

rada toplanmıştır. Ye'l. idare he
yeti seçilmi~tir. Şirket umumi nıu· 

ameliitından 1,612,355 ııra safi kar 
temin etmiştir. 

* Artüvinde Şevkd oğlu Ça
polacı Adem vilayet -.vrak memu

16 Yaşında Bir Kız 
Sevgilisine Kaçtı 

Edirnekapıda 16 yaşlarında E
mine isminde bir kız sevdiği Hü
seyne kaçmıştır. Kızın babası Hü
seyni mahkemeye vermiştir. Bi -
rinci sulh cezada kızıl' kendi rı

zasile kaçtığı anlaşılmıştır. Suçlu 
olarak gösterilen sevgililer serbest 
bırakılmışlardır. 

Misafire Bakın 1 
Arnavudköyünde sebzeci Bay

ram sokağında oturan Ali ile Hü· 
seyln Arslanın evlerine misafir 
olarak gelen Hüseyin Köklü adın· 
da biri Hüseynin 20 ve Alinin de 
5 lirasını çalarak savuşmuş ise de 
yakalanarak mahkemeye veril • 
miştir. 

* Cimin nahiyeslr.ın Kazol 
köyünde bir dereye çığ düşmüş, 
çoban İsmail He on beş koyun al
tında kalarak ölmüştur. ru Şerifi, Çapolacı fsh:•kı ve kah- !--------------·! * Eski Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya geçen cuma günü hafif bir 

paralizi geçirmiştir. Rahatsızlık 

bir tehlike arzetmediğı için evin
de tedavi edilmektedir. 

* Sultanahmedde Arasta soka 

ğında bir müddettenloeri tatil e
dilen hafriyata tekrar başlana -

caktır. Baksner buradr. yapılacak 
istimlak işine aid tahsısatı kendi 

müessesesinden almıştır. 

* Feridun Manyastan açılan İs
tanbul ticaret ve zahire borsası 

komiserll~ine İktısad Vekal~tı 
murakıb komiserlerinden Mah • 
mud Tekin tayin edilmiştir. 

* Posta ve telgraf umum mü
dürlüğüne vekaleten Nazım ta • 
yin edilmiştir. 

veci Veyseli birer saat fasıla ile 
tabanca ile öldürmü;;tü. Artvin 

Ağır ceza mahkemesi l·-atili ölüm 

cezasına mahkum etm'ştir. 

* Dün akşam Üskiidarda çavtl} 
çiftliği denilen korul,kta yangın 

çıkmışsa da yetişen k?ıylüler ta • 
rafından söndürülmüştür. 

* İstanbul meb'us!arının yeni 

lntihab mazbataları hazırlanmış 

ve tasdik edilerek Dl!ıiliye Ve • 

kaletine gönderilmiştir. 

Yurdun en uzak köşeslndekl 
yoksul yavruların sağlığına eri
şebilmek için yılda bir lira ve-

ı
rip Çocuk Esirgeme Kurumuna' 
üye oWım! 

Halifenin Sarayında 1 

1 Bir ispanyol Güzeli ______ , ________ __. 
1 arihi Roman: No. 34 

İht.yar kadın toruı,undan gü
r..ın mühım ışleri haKkında ma · 
Jurnal alıyordu. Bir ar•lık başını 
ön e eğdi: 

-· Selim! dedi. Ben geçenlerde 
birşev duymuştum. Halifenin En
d lıis'c gi'1en ordusunı;n başında 
Mus bın Nas;. 'i.n azarllı kölesi 
'I'~ . « bin Zıyad varmı~. Bu cesur 
k~hraman orada büyük işler gör
mli5 .. Eı ~.ılus"ü .İspat.yollardan a· 
hyr·rn;t:ş.- Yakında II< life de ora· 
ya ,ef. r yapacakmış. Rurıları a
ğııdan ağ!a duyuyonr~ . .Doğru mu 
ar.ana-:' 

Sel "' !fayyat haf r hır göğüs 

Yazan: CELAL CENGİZ 

geçirdi ve sevgilisinin yüzüne ba
karak: 

- Hepsı doğrudur, dedi, eğer 

Halife Erıdülüs'e giderken Hac • 
cac'ı beraberinde götiı rmezse, İs

panyada muzaffer olabilir. Gerçi 
Haccac'ın da zaferleri sayısızdır. 

Şimdiye kadar hiçbir harl>den 
mağliıb olarak döndüğtl görülme
miştir. Fakat, Endülls'deki kah· 
ramanlar, Haccac'ı sevmezler. Hac
cac oraya giderse, Tarık bin Ziyad 
g;bi birçok müslüman kahraman
ların Endülüs'den uzaklaşmaları 

muhtemeldır. İşte Şamda, mem -
leketini seven müslümı.nlar bu en·l 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Mebmed adında biri Fatihde 
Horhor caddesinde Didarın evi
ne girerek hırsızlık yaparken suç 
üstünde yakalanmıştır. 

* Ramide oturan Şahabeddin 
adında bir arabacı Balatta ara • 
bacı Tevfikin arabasından bir çu
val arpayı çalarak savuşurken tu
tulmuştur. * Eyübde oturan Hakkı oğlu 
Mehmed sokakta kendisile alay 
eden Semih adında bir çocuğu 
taşla başından yaralamıştır. 

* Fenerde Cafer sokağında 
Fatmanın evinden yangın çıkmış, 
sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

dişe içinde !1accac'ın arkasından 

yumruk sıkıyorlar. 
- Halüe Abdülmelik bunları 

bilmiyor mu? 
- Bildiğini tahmin etmiyorum. 

Halifeye bu hakikati anlatmağa 
kim cesaret edecek? 

- Neden? Abdülmelik de Mısır 
Firavunları gibi, Emeviye tah -
tına oturduktan sonra, yere ve gö
ğe meydan okumağa mı başladı? 
İnsan bu kadar mağrnr olmamalı, 
yavrum! Halifeden buyük, Allah 
vardır. Ve bizi yarataıı odur. Ha· 
Iıfenin ve dilencinin - öldükten 
sonra - gömüleceği yE: topraktır .. 
Orada ıkisi de yanyana yatarlar. 

Sitti Hadice gün görmüş, uya
nık bir kadındı. Abdülme1 kin tut- ı 

tuğu yolu beğenmiyodu .• B:ı hü
kümdarın ruhan zulme tem~yıi ii 
yoksa, zalimleri hlmave edemez!> 
diyordu. 

Habibe. Selimin büyük .ııne -
sinden çok hoşlanmıştt. 

• s PO L 1 
Ve ' .. Mahkemeler 

Talebenin 
1 Yapacağı 

açlar Altıncı Kamutay ve 
Beynelmilel Vaziye 

Yaun: Ahmed Şükrü ~:1n: 

Dalgın Havale 
Memuru 

1800 Lirayı Nasıl İhtiliıı 
Etmiş! 

Fatih pastahanesi havale me -
muru iken ihtilasen zimmetine 
para geçirmekten suçlu Tabir 
Pekerin mu\ıakemesine dün de a
ğırcezada devam e<iildi. Dünkü 
duruşmada mczkür postahane 
şefi Tevfik, şahid sıfatile sorgu
ya çekildi.. Tevfik mahkemede şu 
ifadeyi verdi: 
•- Maznun postahanemizde 

havale memuru iken, her gün ken
disine havaleleri ödemek için i
cab eden parayı verirdim; ak -
şamları da odama gelirdi, ken • 
disHe hesablaşırdık. 

Bir sabah kendisine 1000 lira 
vermiştim. Tahir bu paranın 800 
lirasını havale sah;blerine vermiş. 
Fakat tediyat defterine ödediği 

havale miktarını yedi yüz ve ba
na iade ett>ği para miktarını da 
üç yüz lira olarak göstermiş. O 
akşam, dalgınlıkla, bana getirdiği 
paranın. yüz lira noksan. olduğu -
nun farkına varamadım. Fa.kat er
tesi giinü, yaptığım hesab netice
sinde, eksik para aldığımı anla· 
dım. Havale memurunu çağır • 
dun, Tahir: - Ödediğim paranın 
miktarı 800 lira idi. Geriye 200 li
ra kalmıştı. Bu sekiz yüz Liradan 
yüz lirarun muamelesini yaptı -
ğırn halde sahibine vermedim. Çün
kü, yüz lira açığım vardı. 

Tahir çok dalgın ve acul ol
duğu iıçin, onun havale memurlu
ğunda kalmasını artık doğru bul
madım ve kendisine: 

- Seni başka b>r vazifeye tayin 
ettireceğim, başka açığın var mı1 
diye sordum. 

Suçlu, kasadan 1800 küsur J.i,.. 

razimmetine (;tçirdiğini söyledi. 
Bunun üzerine, keyfiyeti alaka -
dar makamlara bildirdim. Ertesi 
günü müfettişler geldi, tahkikata 
başlandı. 

Bu hadise hakkında tahkikat 
yaptıkları arılaşılan P. T. T. mü
fettişlerinden Celiil ve hukuk mu
avini Tabirin de mahkemcee şa
hid sıfatile dirıleruneleri için du
rll§ma 24 nisana bırakıldı. 

iki Kumarbaz 
Fatlhde Maltaçarşısında otu -

ran Hıdır adında biri Ordu cad
desinde Mehmedin kahvesinde 
Mustafa adında biri ile kumar oy
namış ve beş lira kadar kaybet • 
miştir. Hıdır kaybettiği paraları 

geri istemiş, alamayınca da ka • 
rakola giderek ıjikayet etmiştir. 

Polis her iki kumarbazı yakalı • 
yarak mahkemeye vermiştir. 

* Samatyada oturan Misak oğ
lu İstepanın bindiği bisklet Ba
kırköyde Berber Alinin 5 yaşın

daki çocuğu Mustafaya çarparak 
yavruyu muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. 

- İnsan. bu kadınla kor.<IŞlnB· 
ğa doymuyor .. 

Diyerek mütemadiyen Sittl Ha· 
diceyi söyletmek istiyordu. 

Selim lafı çevirdi: 

- Burada kimseye sezdirme • 
den nikahımızı kıydırsak fena ol
maz. 

Yat Düdüğü 
Çalm.ştı ?· 

Su ;!ular Kabahatleri 
Birbirlerine Atıyurl. r 

Yusuf bir zavallı hali takındL 
Birimi sulh ceza reisine yalvaran 

· nazarlarla baktı, sonra anlatma
ğa başldı: 

- Ben onln değil, onlar beni 
öldürmek istediler beyim!. Çün
kü, had.seden birkaç gün evvel 
öldürdukleri Bek.irin arkadaşı i· 
dim, hemşerisi idim. Bekiri; hiç 
şüphesiz eroin sattıklarını idare
ye ihbar ettıği için öldürmüşlerdL 
B:r gün işlerine engel olacağımı 
dürünerek, beni de anılarından 

yok etmek istiyorlardı. 

Hadise geU<'si, gardiyan İs -
mail, ertesi günü koğuşlarda te
mzllk yapılacağ•nı habtor verdi. 

Ben de bunu koridorda tesadüf et
tiğim Mustafaya söyledim. Mus
tafa, kısa bir müddet, birşey söy
lemeden yüzüme baktı, sonra ko

Iıımdan tuttu, beni birinci koğu· 
şa doğru götürmeğe başladı. Ben 
Mustafanın bu hareketinden bir

şey anlamıyor, şaşkın şaşkın ona 
!;akıyordum. O sırada Hasan, İb
rahim ve Rifa t ellerinde bıçak -

!arla, birinci koğuştan çıkarak, ü
zerime hücum ettiler ve beni ya
raladılar. 

Sultanahmed cinayetinin faili 
Rifat, hadiseyi şöyle anlattı: 

- O gün başgardiyan Yusufa 

bir kama vermiştL Hadiseden bir 
saat evvel, üzerimiz arandı; fakat 

bir aro.ştırma yapılacağını evvel· 
den haber alan Yusuf kamasını 
gardiyanlardan Mehmede teslim 
etmişti Kontrol, koğu.şumuzdan 

çıkıp gittikten sonra, Mehmed tek

rar bıçağı getirdi, Yusufa ıad etti. 

Gece, saat sekiz, dokuz raddele
rmde, birkaç arkadaş, birinci ko

ğuşda oturmuş, konuşuyorduk. 

Bir ara kapı açıldı ve kapının i· 

çine birisi düştü. Dikkat edince, 
bunun Mustafa olduğunu gördüm. 
Derhal yerimden sıçrıyarak, onun 
yanına kuştum. Çocuk, sırtından 
yaralanmıştı. Ben, Mustafayı yer
den kaldırmağa çalışırken, odaya 

Yusuf girdi ve elindeki kanlı bı
çıkla Kirkora saldırdı, onu da 
yaraladı. 

Yusufun gözleri dönmüştü, ne 

yaptığının farkında değildi. Önü
ne gelene, bıçağını sallıyordu. 

İşin garib tarafı şu ki; hadise 
mahall>ne gelen gardiyanlardan 

hiçbiri de Yusufa yaklaşmıyor, 

onu hareketinde serbest bırakı -

yorlardı. Nihayet ben, .Yusufun 
arka tarafına geçtim, onu bilek -
leninden sımsıkı tuttum. 

Aradan bir iki dakika geçme -
den, küçük Yusuf geldi, elindeki 

sopa ile şiddetle başıma vurdu. 
Ben bu darbenin tesirile sersem
ledim, Yusufu bıraktım, o da bu 

Haşim, benim eski emektarlarım· 
dandır. 

* HABİBE, SELİMLE 
EVLENDİKTEN SONRA .. 

Aradan bir hafta geçmişti. 

Seyid Haşim, Şamdan döı!er 

dönmez Selimle Habibenin nikah· 

Dedi. Sitti Hadice düşünceli bir !arını kıymıştı. 
tavırla başını salladı: Habible, Selimle evlendiğine 

- Evet. Birbirinize bağhnma
nız için hemen nikah kıydırma • 
lıyız. Fakat. bu işi yapmak için 
bir ikı gün bekliyeceksiniz!. 

- Niçin? Bnugün yapmak müın
kün dğil mi? 

- Köyümüzde nikah !•ıy mağa 

salfıhiyeti olan Seyid Haşim d'ın 

Şama gitmişti. Ancak yarın ak • 
şam dönecektir. 

- Seyid Haşim sizin güve~di
ğiniz bir imanı mıdır? 

- Evet, yavrum! On1 her sırrı· 
mızı emniyetle açabil'riz. Seyid 

memnundu. Selim de o güne ka
dar böyle bir kız bulamadığı için 
evlenmemişti. İkisi de birbirini de
lice seviyordl). 
Şama yakın olan bıı küçük köy

de ne zamana kadar saklı kalacak· 
!ardı? 

Selimin • ogünlerde • kafasının 
içini yiyen bir kurd vardı. Endü
lüse gitmek.. Tarık bin Ziyad'la 
çalışmak .. 

Selim bu arzusunu Habibeye a· 
çarnıyordu. 

Seyid Haşimin Şamdan getir -
diği haberlere göre, Halifenin ye-

Geniş Bir Program 
Hazırlandı 

İstanbul kzı ve erkek liseler! a
rasında yapılacak olan spor ha
reketleri için yapılmış olan prog
ram ı ' rlanmıştır. İstanbul mek· 
teb. · > ır bölgesi başkanlığııu 

valı v Sclediye reisi D~. Liıtfı 
Kırdar deruhde etmiştir. Spot kıı· 
mesi başkanı maarif müdürü Tev
fik Kut'dur. GerFI sekreterliğe de 
ht' l'lul lisesi beden terbiye.;ı .. ğ 
<Etmeni Vahi Oktay seçilmiştı". 

Maarif hayatımızda beJer. ter
biyesi nıoktasından mühim Lir 
başlangıç telakki edilen ~ı.ıvı te
maslarına şu mektebler i~tirak e
decektir: 

Kızlar: Boğaziçi, Curnhurıyet, 

Çamlıca, Ercnköy, İstanbul kız, 
İnönü, İslıklal, Kandilli, Şişli Te
rakki, K!z muallim, .3elçuk ve t S· 

küdar kız enstitüleri. 

Erkekler: Boğaziçi, Darüşşafa

ka, Galatasaray, Haydarpaşa, Hay
riye, İstanbul erkek, İstiklal, Işık, 
Kabataş, Pertevniyal, Şişli Te • 

rakki, Ticaret lisesi, Vefa, Yüce 
ülkü, Erkek muallim, San'atlar. 

Mektebler arasında maçlar ya
pılacağı haberi oo binlerce talebe 
tarafından tüyük alaka ile kar· 
şılanmıştır. 

Maarif Müdiirlüğünde toplan -
mış olan komisyon dün maçların 
tarihlerini tesbit etmiştir. 

cı Kamutay seçimi yapıldı. 

Cünıhıuiyet Halk Partisinin gö 

tenliği namzetler kazandı. Bu o 
ticenin manası sarihtir. Ve Tü 
kiycde olup bitenleri yakında 

takip eden yabancıların gözleri 
den de kaçmıyacaktır: Türk mi 
!eti Cümhuriyet rejimine inanı 
yor. Türk milleti Ebedi Şefinin c 

rafında nasıl toplannuşsa, bu · 
M lli Şefinin etrafında aynı tes 
nütle toplanmıştır. Bu toplulı 
manzarası, Cümhuriyct Türk'y 
sinin beynelmilel vaziyetini tak 
viye etmiştir. Bugün devletleri 

kuvveti, topları ve silahları kada 
ve hatta ondan daha ziyade mil 
b'rl'kleri ile öl~ülür. En mükc 
mel silahlarla teçhiz edilmiş ord 
!ara sahip olan bir millet, biri' 
temin edemediği için daha birka 
gün evvel tar'hc karışmıştır. F 1 
hakika beynelmilel vaziyetin so 
derece nazik bulunduğu bir d 
virde yaşıyoruz. Geriye bakıp 
bundan evvelki beş kamutay vazi 
feye başladığı günler içinde 
beynelmilel vaziyete b'r göz ata 
hm; 

Birinci kamutay vazifesine baş 
ladığı, daha doğrusu Türk devleti· 
nin temelini kurduğu zaman, Bü· 
yük Harp nihayetleneli henüz ikll 
sene geçmem· şti. Harp sonras 
devrinin istinatgilııru teşkil ede 

Yapılmış olan fiküstür basıla-
cak ve ondan sonra aıaJmdarlara cek olan Versay sulhu da on ar 

evvel imzalannuştı. Gerçi Türk 
dağıtılacaktır. 

topraklan düşmanların ayakları 

Eroinci altında ve Yakın Şark da büyük 
Tarlataşında Kulübe sokağın.- istikrarsızlık içinde idi. 

da 14 numaralı evde oturan Pet- İkinci kamutay vazifeye başla· 
ro adında birinin eroin sattığı ca- dığı zaman, Versay s'stemi artık 
her alınmış, evinde ve üzerinde yerleşmiş demekti. Türkün 82· 

yapılan arama neticesinde 20 gram llı.iyle Sevr paçavrası da yırtılmış 
eroin bulunmuştur. · onun yerine Lozan muahedesi kn· 

Petro adliyeye ve~tir. im oldueundan Yakın Şarkta bir 
. sulh ve sükfuı devresi açılmıştı. 

fırsattan istifade ederek, beni bir Fakat Versay sisteminin en çok 
kaç yerimden bıçakladı. 

Rifattan sonra, Mustafa sorgu
ya çekildi: 

- O gece bir numaralı koğuşta 
çay ziyafeti vardı. Ben de bu zi. 

yafete davetli idim. Koğuşa gi -
derken, koridorda Yusufa tesadüf 
ettim. Yusuf fımirane ve sert bir 
tavırla: 

- Yat düdüğünü duymadın mı? 
dedi. Neden hata koridorda dola-
şıyorsun?. 

Gülü'ınsiyerek: 

- Siz k>nı oluyorsu.,uz, beye • 
fendi, dedım. 

Yusuf bu sözüme öfkelendi, göz
lerini hiddetle 11çtı ve: 

- Sana kim olduğumu anlata
cağım, diyerek bıçağını çekti, Ü· 

zerime yürüdü ve üç defa bıça
ğını salladı, fakat bir yerime ras
getiremedi. Canımı kurtarmak ;. 
çin birinci koğuşa doğru koşma

ğa başladım. Koğuşun kapısı Ö· 

nünde, Yusufun samimi arkadaş
larından olan Kazım beIIL yakaladı 
ve yaraladı. 

Hadise şahidlerinin de dinlen -
meleri için duruşma nisanın ü -
çüne bırakıldı. 

M. H. 

sağlamlaştığı devir, şüphesiz, Ü· 
çüncü kamutayın açıldığı 1927 sc· 
nesine tesadüf etmektedir. 

Dördüncü kamutay vazifeye 
başlıyacağı sıralarda vaziyet de 

1 değişmiye başlıyor. 1931 senesi i· 

çindeyiz. Avustıuyada bir baııka· 
nın iflilsiyle başlıyan, çabucak Al· 
manyaya intikal eden ve İngi!tc· 
reye geçen mali kriz meğer Ver· 
say sisteminin temeller · ni sarsı· 

yormuş. O 1aman bunu kimse gör· 

ınedi. İktisadi s ~ ·nı mukavvadan 
yapılmış ev gibi yıkıldL Sağlanı 

paralar kıymetten düştü. Ticaret 
daraldı. Kredi kalktı. Devletler 
be:ı:nelnıilel nıühadele için başka 
b~ usuller ihdas ettiler. Fakat 

bunun umumi bir inhidamm bııŞ• 
!angıcı olduğu ancak sonra anla· 
tıldı. 

Altıncı koınutay vazifeye baş • 
!arken beynelmilel vaziyet nedir? 
Bunu Milli Şef, şu ,·eciz sörlerle 
izah etmiştir: 

- Harici siyaset sahasının şüp· 
heli ve karışık bir devrinde bu • 
olunduğumuz uyanık gözlerinizden 
gizli kalmaz. İnsanlığın büyük fa· 
cialar karşısında kalması ihtimali 
her zamandan ziyade artmıştır. 

Hakikaten beynelmilel ınünase· 
ni bir ordusu Tarık bın Ziyada · betlerin anarşi içinde hıılunduğu 
yardmıcı olarak çok yakında yo- bir zamandayız. Büyük Şefin işa· 
la çıkacaktı. Selim Hayyat bunu ret buyurduklara gibi, insanlık ai· 
duyunca büsbütün sabırsızlan • lesinin bir uzvu olan Tiirkiyenin 

vazifeler karşısın~a kalması bile 
mağa başlamıştı. 

muhtemeldir. Fakat Cüınhuriı·et 
Selimin büyük ann•si: Türkiyesi i•tikbale emniyeti<> ha· 
- Çocuklar! diyordu. Müslü • kabilir. Çünkü milli birliği sof!· 

manlar ayaklanıyor. İslamiyet ı d am ır. 

dünyanın her köşesin<' yayılacak. --
Bu bir yağmur seline benzer .. Kar
şısın.da hiç bir kuvvet duramaz .. 

1 
İslam ordularının geçtiği ve gir
diği yerlerde yaşıyan insanlar der
hal islamiyeti kabul ('diyorlar. İs
panyadaki katolikleri'l, islam or- . 
dularını nasıl karşıladığını bilmi· 
yorum amma, orada i~ bambaşka 

olsa gerek. İspanyollar Papaya çok 
merbutturlar. Bu yüzden islam or· 
dularının İspanyada uzun müddet 
çarpışacağını umuyorum. Halife 
Abdülmelik oraya yardımcı ordu· 
la:- göndermeğe kalkı~mış. Bana 
lı:alırsa bütün Arabistan halkı bu 

(Devamı var) 

Kırk Gün Matem 
Yasefaçl cok ihtlyarlamıth. Btr C'&ifl 

karu;ını ve ('O<'Uklartnı ba.~u('uoa ç• .. 
iırdı. Şaycd. kendiı;sl ölürst>, neler yaP .. 
mak icab f'tti&ini vasi.ret eUi. ÇO<'ult .. 
ları cok müte~~~ır oldular. Atlarn~i~ 
başladlla.r. 

BÜJ'Ük kıu Ester hu;kı.rarak: . l 
- Baba- Baba .• dedi .. Evlmlziıı ır 

kırk sün matem tutacak .. 
Y:ı..~rrael, hemrn yerinden dofr1.1Jd&1: 
- O zaman dükk.1nı kim a('ıP kil "' 

Orta.köy: Said ı<aıırd 



Bayramlardaki Anane 
---------------------------------Rozet Dağıtma 
Usulü Kalkmalı 

Rozetler Daha Nazikane Surette 
Göğüslere Takılacak 

ifil bayram ve resmi tatil 

M günlerinde müesseselerin 
rozet dağıtmak suretile ia -

ne topladıklari malfundur. Şu ka
dar var lıi ııon zamanlarda bu ia-
ne toplamak ve rozet dağıtmak i§i 
biraz aksamaktadır. Buna sebeb 
olarak da, gerek matbuatın gerek 
hususi şikayetlerin işaret ettiği 

veçhile, bazı iane toplıyanların 

nezaketsizliği iddia olunmakta
dır. Rozet takan bazı kimselerin 
bu işe yaraşır vekar ve ciddiyette 
olmadıkları, bu vesile ile vesaiti 
nakliyede meccanen seyahat et
mak endişesini güttükleri ileri 

görülmektedir. Alakadar daire • 
ler, bu halin kat'i surette önlen
mesine karar vermi§tır. 

Bundan sonra mU:i günlerde 
hallnn hamiyetine karşı bazı ço
cuklar tarafından gösterilen say
gısızlık bertaraf edilecektir. 

Rozet dağıtan ve ian~ toplıyan 
çocukların pek küçük oluşları bu 
gibi Jaübaliliklere yol açtığından, 
mümkün mertebe büyük ve seç
me talebeler tarafından mezkur 
hizmetin ifasını temin hususu dü
şünülınektedir. Alakadar daireler 
icabeden tedbirleri alacaklar ve 
aksaklıkların önüne geçeceklerdir. 

-=- 1 ÜNiVERSiTEDE ÇALIŞMAL'R 1 

~ Birlik Kurulması için 
M8··;~;;;~ .. ~~::~~; Seçilen Mümessilleri 

vatandaş yaralandı. Birçok Talebe Tanımıyor 
da maddi servet heba oldu. Adli- ' 
ye tahkikat yapıyor. 

Dün bir gazetede, bu biıdisenin 
tafsilatını okuyorduk. Bu refiki
nızi, tahkikatı, sanki kendisi ya
pıyormuş gibi, çabucak neticeyi 
elde etıniş. 

Ona göre, netice şudur: 

Bu facianın mes'ulü yoktur. 
Hayret değil mi? Bir apartıman 

çöküyor. Ocaklar sönüyor, Me,... 
ulü yok,_ Yahud da, kimsede mes• 
uliyet görülmüyor. 

Bu, bir kaza mıdır?. Bir tabii 
iifet midir?. Yoksa, bu apartnnan 
bir zelzeleye mi kurban gitti?. 

Böyle hüküınlerimizde acele et
me5ek ve herkese kendimizi gül
diirme•ek, iyi ederiz. 

BURHAN CEVAD 

Cuma Günü Mümessiller Bir 
Toplantı Yaparak Konuşacak 

T 
eşkil edilecek talebe birliği 

etrafında murahhasların Ü
niversitelilerle Iayıkı veç>

hile görüşebilmelerini temin için 
cumaya kadar mühlet verilmiş -
tir. 

Üniversite talebesi, birlik işini 
konuşmak üzere ayrılan talebe ar
kadaşlarının mümessıl sıfatını ta
nımadıklarını, çünkü bunların de
kanlar tarafından ayrılan birer 
memur olduklarını iddia ederek 
teşkil edilecek (tale~ birliğinin) 
bütün Üniversiteye şamil bir ma

--------------ı hiyet almasını istemi~lerdir. Bn---------------------------1 Bir Bisiklet nun için de yeniden ve reyle ta-

AtatÜrk 1 h"d 

lehe murahhasları seçilmesini tek

lif etmektedirler. Diğer taraftan 
Üniversitelilerin itiraz ettiği e -
saslı noktalardan biri de, teşkil 

edilecek birliğin geniş manasile 

bir faaliyet teşekkülü halinden 
çıkarılmasına yarıyacak madde

lerdir. Bu maddeler ~rasında bir
liğin talebeye defter, kalem, ka -

ğıd, rozet ve kitab satması işi var

dır. Talebe, (fakültelerin hususi 
cemiyetleri bu işi görmektedir, 

Talebe birliğinin meşguliyet sa
h~ı tahdid edilmelidir) demek -
tedirler. 

Anıdındaki 
n 1 am Hırsızı 

Ha.A .Jı·sesı" yaka/andı 
Toprağımız c 
Bundan bir müddet evvel İs

tanbul Şehir meclisi Ankarada A
tatürk için yapılacak anıd - ka

birde İstanbul toprağının da bu
lunması hakkında bir temenni lta-ı 
bul etmiş ve bunu Dahiliye Ve

kA!etine göndenn~ti. Dahiliye Ve
kaleti İstanbul halkı namına ya

pılmış olan bu temenni hakkın

daki cevabını Belediyeye gönder
miştir. Şehir Meclisinin nisan dev

resi içtimaında bu cevab okuna -

caktır. Öğrendiğimize göre Da

hiliye Vekaleti, Atatürk anıdında 

İstanbul toprağımn da bulunma -
sını kabul etmiştir. 

---<>o--

Pamuk Müsta~silleri f mrine 
1 Yerilen Tohum Ekme 

makineleri 
Ziraat Vekiileti muhtelif istihsal 
mıntakalarında pamuk zeriyatının 

fennt bir şekilde yapılması için 

lüzumlu her tedbire başvurmak -
tadır. 

Tohumdan ve amele masrafın
dan büyük tasarruflar temin eden 

pamuk ekme ve çapa mal<inelerir 

nln faydasını kullanılmasını müs
tahsillere göstermek, öğretmek ve 

bir taraftan da b~ kısım zeriyatın 

maldne ile yapılmasına yol açmak 

19"1 Ziraat Vekaleti İçel viliiye

tine (54 ) tane pamuk ekme ma -
kinesi tahsis etmştir. 

--O--

Maarifte Bir Toplanh 
Dün öğleden sonra maarif mü

dürü Tevfik Kut'un başkanlığın

da maarif müdürlüğünde topla -
nan İstanbul maarif memurları, 

mesleki birçok işleri görüşerek 

karar almışlardır. 

(1 lııd sahifeden deY8ıtl) 
Bu feci inhidam hadisesine ait 

gerek adliye, gerek polis ve bele
diyece yapılan tahkikat, henüz 
bilmiş değildir. Adli tahkikat, bu 
facianın hakiki meselesini mey -
dana çıkarmağa matuftur. 

Maamafih keşif yapılmadan 

kat'i biıley söylenmesine imkan 
tasavvur edilememektedir. Keşif 
hHhassa temel üzerinde yapıla • 
cağı için enkazın tamamen kal -
dırılması beklenmektedir. İtfaı-
ye, bu husustaki faaliyetlevine Jnz ı 

vermiş bulunmaktadır. 

Atlas apartımanının mütareke 
senelerinde yapılmış olması, bı

nanın çürümeğe yüz tuttuguna 
kuvvetli bir delil olarak gösteril
mektedir. Esasen gerek apartı .. 
manın altındaki ahşab evde otu
ran Froso. gerek ölen şoförün ka.

rısı Fatma ve halıcı Yusuf, apar
tımanın sağlam olmadığını mute
addid defalar mal sahibine soy -
lediklerini iddia etmekted.ırıer. 

Mal sahibinin ihbarJ.ara icab ecıen 
ehemmiyeti vermeyışı, binanın 

makarna fabrikası sahibi Raka·ya 
ipotekli oluşuna atfedilmektedır 

Diğer bir iddiaya göre de At
las apartımanının ani olarak yı

kılması, bu mevshnde sık sık gb
rülen heyelan vak'alar iıle kabih 

izahtır. Esas •n temellerin bulun
duğu saha da, bu ihtimali kuv -
vetle hatırlatmaktadır. Diğer ta

raftan son yağmurların inhiciam 
had.isesi ü:aerinde müessir olciıv 

ğu da zannedilmektedir. Binanın 
bulunduğu mahallin çukur o~ • 

ması ve yağmurun bu istikamette 
.akmas1ı yalnız bu binayı değil, ı 
civardaki diğer bazı binaları da 
mütei!ssir etmiştir . 

Bu it.ıbarla keşif yapılırken ay• 
ni yol üzerinde ull)umi bir tetkik 
yapılması zarureti vardır. 

Yaralıların sıhhi vaziyetleri iyi
dir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 113 

Kadı Paşa, ağalara, Hafid E -
fendiyi soruyordu : 

- Efendi hazretleri nerede? 
- Ağalar, ~i bildikleri için ida-

re ediyorlardı. Fakat; paşanın key
fi yerinde idi. Gıizel bır ceylan 
"vurmuştu. İkinci ceylan da kar -
§ısında elpençe divan duran Ha
san Can idi. 

Hafid Efend•yi biraz daha bek
lediler.. . Gelen giden yoktu. 
Paşa Ha o an Cana dönerek· 
- Oğlum; efendinin geleceği 

yok . . Acaba konak ycrıni başka 

bir yer olarak mı aldık dersiniz? 

Yazan: M. Sami KARAVEL 

- Hayır paşa efendımiz; Ak -

pınar diye tenbih buyurmuşlardı. 
- Ne diye daha gelmediler der... 

sınız ... 
- Bcllt.i ava daldılar!.. 

- Eh! .. Onlar geledursun .. He-
le; sen şu heybeyi aç bakalım ... 

Benim karnım zil çalıyor evlad .•• 
Onlar da geldiği zaman yerler ... 

Kadı Paşa; kolların~ sıvamıştı. 

Önüne koydukları tavuk söğüşü; 

helva ve saireyi iştih~h iştihali 

atıştırıp duruyordu. 

Hasan Cana da iltifat edip zor-

Emniyet 

dürlüğü 

mü- .---~ 

ikinci 

şube ikinci kısım 

memurları dün 

yaman bir bisik

let hırsızını ya -
kalıyarak adliye -

ye teslim etmiş -
!erdir. 

Cihangirde Kum-
rulu sok.ağında 

Rana apartıma -

nında oturan Nec

det adında biri fa .nail oğlu lzzeı 

birkaç gün evvel, öğle üzeri evi
ne gelmiş ve bisikletini aparlı -
manın antresinde bırakarak otur
duğu dairesine çıkm;ştır. Biraz 

sonra aşağı inen Necdet bisikletin 
yerinde yeller estiğini görmüş a
ramış; bulamayınca karakola gi
derek haber vermiştir. 

Alakadar memurlar tarafından 
yapılan tahkikat neticesinde bi
sikletin İsmail oğlu İzzet adında 
bir sobacı tarafından çalındığı tes
bit edilmiş ve kendisi yakalan -
mış, çaldığı bisiklet de sahibine 
iade edilmiştir. Bundan evvel şeh
rin muhtelif semtlerinde çalınan 
bisikletlerin de İzzet tarafından 

çalınmış olduğu zannedilmekte -
dir. Zabıta tahkikata devam et -
mektedir. 

Orta Tedrisat 
Müdürlüğü 

Altıncı Büyük Millet Meclisine 

meb'us seçilen Maarıf Vekaleti 

orta tedrisat umum müdürü Av

niden münhal memurıyete, İstan

bul maarif müdürü Tt·vfik Kut'un 
tayin ed .\).cceği söylenmektedir. 
Tevfik Kut'dan inhilal edec'ek ma, 
kama kimin getirileceği belli de

ğildir. 

la karşısına oturtmuş ve &0frasına 

almıştı. 

Hasan Can ile tatlı tatlı suhbet 
ediyor ve soruyordu: 

- Nasıl sen bir kurşunda bir 
ceylanı yere düşürebilir misin? 

- Daha nerede bu kuvvet ve 
meharet bizde paşam!. 

- Gördün ya?. Hem atım mü
teharrik, hem de ceylan uçar bir 
halde iken bir kurşuııda düşür -
düm şikiırımı? 

- Vallah paşa hazretleri mef-
tun oldum bu halinize ... 

- Sen de çalışırsaıo olursun? .. 
- İnşallah .. 
- Çok merakın var mı? Her 

vakit efendin ile ava çıkıyor mu
sun? 

- Merakım var paşa efendimiz. 
Fakat; ayda yılda bir çıktığım 
için fazlaca beccrcmi:/orum bu işi.. 

- Bana gel! .. Her nkit seninle 
ava çıkarız. 

Yeni 
Belediye 
Bütcesi • 

Hususi Muhasebe he 
Birlikte 13 Milvon Lira 

Denizbank' ın 
Yaz 

Tc r:fesi 
Karadeniz ve Marmara 

Seferleri Değişiyor 
Belediye bütçenin varidat kıs - Denizbank Karadeniz seferle -

ınını tamamlaınış ve encümenden rini 1 nisandan ihbarer, değiştire

geçirerek tabetmiştir. Geçen sene 
1 

rek yaz tarifesini tatbika başlı -

bütçesi Belediye kısl"!"ı altı mil - yacaktır. Karadeniz i~ın postalar 

yon lira idi. Hususi muhasebe kıs- İstanbuldan pazar, salı ve pcrşem-

mile birlikte bu miktr.r on bir mil

yonu buluyordu. Bu defaki bütçe

nin on iki buçuk, on üç milyon li· 

raya baliğ olacağı tahmin edil • 
mektedir. 

Masraf bütçesi müsvedde ha -
linde hazırlanmıştır. Tetkiklere 

devam edilerek bu kısım ikmal e

dilecek ve bütçe hazırlanmış ola

caktır. Belediyeler bankasından 

alınacak beş milyon liralık istik -

raz da yeni bütçenin fevkalade 

kısmında gösterilecektir. 

Bu münasebetle halkın ihtiyaç 

ve dilekleri de tetkik ettirilmek
tedir. 

Bast orize Süt 
Fabrikası 

be günleri kalkacak, her vapur 

dönüşte son iskelede· ı kış tarife
sine nazaran birer glir. daha er -

ken kalkarak, İstanb11la bir gün 
evvel gelecektir. 

Mudanya vapurlarının yaz ta
rifesi de 15 nisandan itibaren tat

bik edilecektir. Mudanya vapur -
!arı İstanbuldan her gün 8,45 de, 

Mudanyadan da akşam 17 de kal

kacaktır. Cumartesi günleri ayrı

ca saat 12,30 da İstanbuldan bir 
posta kaldırılacaktır. 

Yeni Posta Va Telgraf Umum 
Mü~ürlüğü Binası Yapı•aca~' 
Ankarada posta, telgraf ve tele -

fon umum müdürlük binasının in

şaatına yakında başlanacaktır. Bi-

İİstanbulun bir türlü halledile- na, bugünkü postahane binasının 

miyen derdlerinden süt işi , Bele- bulunduğu arsa ile bu arsaya biti-

diye istişare heyetind0 dün bir ke- şik olan \'e idarece satın alınıruş bu

re daha görüşülmüştür. Birkaç lunan arkadaki bo§luk üzerinde ya

içtima daha yapılarak bu mesele- pılacaktır. İnşaata evvela arkada
nin bir şekle sokulmasına çalışı- ki arsadan bşlanack ve orası ta -

lacaktır. Bir pastoriz~ süt fahri -

kası tesis edilmesi için de tetkikat 
yapılmaktadır. 

mmlandıktan sonra bugünkü bina 

yıkılarak, inşaata devam olı.tna -

caktır. Bilindiği üzere yeni posta

'=:;;:;;:;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;::;;;;;;:;;;;:;;;;:~~lbane binası için bu seneki bütçeye 

1
23 Nisan Çocuk Bayramı l 500 bin lira tahsisat ilave edilmiş-
Çocuklann Bayramı yaklaşı- tir. İdarenin 939 mali bütçesıne de 

yor. Yavrulara iyi bir Bayram ayrıca tahsisat konulduğu anlaşıl -
geçirmeleri için hazırlanalım. 1 maktadır. 

Ha.san Can; paşanın bu iltifa
tını kaçırmamıştı. Derhal cevab 

verdi: 
- İrade efendimizindir... İrade 

buyurursanız kulunu>.ıt mesrW' 
ey !ersiniz... , 
~ Efendine söylersem, benim 

yanıma gelir misin? 
Hasan can paşayı avlamıştı. 

Sevincinden yüreği hop. hop oynu
yordu. 

Hemen ayak öperek cevab ver

di: 
- Paşa efendimiz .. Bir gün da

hi durmam gelirim ... 
- Peki öyle ise söyliyeceğim 

efendine ... 

Kadı Paşanın tahammülü kal
mamıştL Hasan Canın hizmetteki! 
dikkat ve itinasını vesile ederek 
Hafid Efendiden bu köleyi istiye
cekti. 

Ne çıkardı? .. Bunda şüphelene
cek ne \'ardı. Zavallı paşanın göz-

!eri kararmıştı. Artık hiç bir şey -
de şüphe edilecek taraf görmüyor
du. Bu suretle gösterdiği fikri 
muhakemesile kendisi'li teselli e
diyordu. 

Paşa; Hasan Can ile o derece 
lezzetli ve neş'e ile y~mek yedi ki 
vaktin nasıl geçtiğini hissetme -
mişti. Neden sonra Hafid Efendi, 
kiıhyası ve avenesi gelmişti. 
Kadı Paşa, bağmycrdu: 

- Efendi hazretleri boş mu ge
liyorsunuz? 

- Hafid Efendi; sanki av peşin
de at koştura koştura yorulniuş 
imiş gibi bir tavır takınarak: 

- Aman paşam bilseniz neka
dar yoruldum!,. Fakat eli boş dön
dük. .. 
Kadı Paşa; iftiharla cevab verdi: 
- Bak; Ben bir ceylan vurdum. 
Hafid Efendinin avenesi top -

lanmıştı. Hepsinin de eli boştu. 
Yenildi içildi. Kahveler pofur -
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Tahsil 
Hayatı 

Üniversite Mahallesi 
Tedkikleri Bitiyor 

lstanbul'da Herşey 
Bir Meseledir 

Önümüzdeki sene bir Ci'te tl'ni.- 00 irkaç hafta sonra, İstanbul'nn 
verstair teşkil için tetkiklere de- en büyük derdi plajlar o -
vam edilmektedir. Böyle bir tl'- laeaktır. İstanbul'da he"1ey 
niversite mahallesinin Avrupa - derd, herşey bir mesele balinde
daki emsaline 'liç olmazsa müşa- dir .Plilj da bir meseledir. Şehrin 
bih olması ve ielecek bütün tl'ni- her tarafı denhle kaplıdır. Fakat, 
versite nesillerinin f.ıvdalanmaları İstanhul'lular doyasıya denize gi
gayesini istihdaf ed~ etüdler remezı.,r. Bunuıı ilü sebclbi nn. 

bu sene bitirilmezse, ilerideki se- dır: . . 
neler teşebbüse geçebilmek mak· . l- Denne ırırecek yerler, şeh-

rın merkezinden çok uzaktır. 
sadile tetkiklere devam edilecek-
tir. Bu takdirde, pansiyon, yurd, 
otel ve han köş~lerinde dağınık 
bir tarzda tahsillerin~ devam e
den ve boş vakitlerni ekseriya 

kahvelerde geçiren bazı gençlerin 
hayatı organize .edılın;ş olacak, 
yüksek tahsil de daha ucuz yapıla· 
cııktır. 

Abbasağa 
Mezarlığı 
Kaldırılıyor 

İstanbul umumi meclisinde bir 
çok münakaşaları mucib olduktan 
sonra nihayet park haline geti -

rilmesine karar verilmış olan Be
şiktaşda Abbasağa mezarlığı et
rafındaki çalışmalara başlanmış-

tır. Belediye 1918 bütçesinde bu iş 
için az para ayırabild:ği için me
zarlığın bir kısmı park haline ko-

nulmaktadır. Nisan devresinde 
müzakere edilecek olan 1939 büt-
çesinde parkın tamamen meydana 
getirilmesi için kiifi tahsisat var • 
dır. 

-*-
Yakacıkta 
Heyelan 

(1 inci sahifeden dc-~am) 

Kaymanın sebebi şudur: Bura
daki arazinin altı şist tabakasile 

l.aplıdır. Bu tabakının üzerinde 
de dağalrdan gelıni'ş ve kalın bir 

örtü teşkil etmiş olan taş birikinti
leri ve molozları vardır. Son za
manlarda yağan şiddetli yağmur
lar akacak kanal bulamdıkların
dan bu şist tabakasile moloz ta
bakası arasından geçmiştir. Bu 
hususda köylülerin de kabahati 
v.1rdır. Civardaki bütün akar su
lar bu moloz tabakasının altına 

dnğru akmaktadır. Sular şistleri 

yumuşatmıştır. Zaten şist kayıcı 
bir satıh verir. İşte heyelan bu 
muazzam moloz tabakasının kay

masmdan olmuştur. Şayed tedbir 
alınmazsa kayma devam edebilir. 
Bız alınması icab eden tedbirle -
rin neden ibarrt olduğunu Kartal 
kaymakamına anlattık. Aynca 

Rektörlük kanalile de vilıl.yete bir 
=apor vereceğiz. Şimdiki halde ya

pılması icab eden şey köy civl' -

rında akar suları ufak ve basit 
kanallarla dereye vermektir. Şa

;yad bu yapılmıyacak olursa mev
zii mahiyette ohm bu heyelıl.n bü
yüyebJir. • 

datıldı. Çubuklar çakıldı. 
Kadı Paşanın keyfi ~ erind~ idi_ 

Durmadan Hasan Can ile konuşu
yor ve onu konuşturuyordu. ! 

Kahya ve Hafid Efrndi yan göz- ı 
le paşayı kontrol ediyorlardı. Hal
den memnun olmuşlardı. 1 

Demek, paşa gece dalgınlıkla 

gençleri görmemişti. Hiç böyle ol
masa Hasan Cana karşı bu tavrı 
takınır mıydı? 

Kadı Paşa, olduğu yere uzanıp 
uyumuştu. Bütün awn~ Kadı Pa
şayı taklid etmişti . 

İkindiye kadar bolca uyuyup 
yorgunluklarını almışlardı. 

Hele, geceden uykusuz olan 
Hasan Can öyle deri.rı bir uyku
ya dalmıştı ki; paşa kalkmış ses
leniyordu 

- Hasan Can! Hasar< Can oğ -
!um! 

(Devamı var) 

• 

Z- Denize girecek yerler, }·ani 
plijlar pek pahalıdır. 

Bir de nakil nsıtalart i~ini ü
zerine ilave etınek lazımdır. 
Şehrin ilyle ııerntleri ..ardır ki, 

denize girmeğe karar veren hır 
insan, üç defa nakil vasıtası de
ğiştirmeğe, üç defa ayrı ayrı para 
vermeğe mecburdur. 

Gazetelerin verdiği havadislera 
bakılırsa, belediye plajların ha • 
zırlıklan ile §İmdiden meşgul o
luyor. Bu ya ne olacak? Geçen 
seneden farklı birşey mi?. lli9 
sanınıyormn. 

Yine bir banyo almak ateş pa· 
hasma malolacaı.. 

Bence, plij meselesini mesele 
olmaktan çıkarmak \'e halkı de
nize girmemeğe and içirmemek i
çin, şehrin bütün sahillerinde mü· 
teaddid deniz hamamları açmalı
dır. Bunu belediye pekfiliı yapa· 
bilir. O :uman plijlar fiatları in
dirmeğe mecbur olurlar. 
Yapılacak deniz hamamlarında 

lükse kaçılırsa, altından kalkıla
maz, 

Koea istanbul ıehrinde yazııı 
deniz banyom almıyanlar o kadar 
çoktur ki, insanın hayretten ağıı 
açık kalır. Halbuki, deniz kader 
sıhhi, deniz kadar güzel ne \'ar?. 

REŞAD FEYZi 

Şehrin Yeni 
Bütçesi 

13 Milyon 
Belediyenin 1939 biltçesi haz -

lanarak daim; encümene verı: -
miştir. Yakında encümenden cı

kacaktır. Bu sene Belediye va,:. 

dat yekünu 13 milyonu bulmtl!" -
tur. Geçen sene bu miktar 10 r .ı 

yon lira idi. Yapılacak beş mil -

yon liralık istikrazın nerelere r 

!edileceği, mütedavil sermaye u 
retile ne kadar hasılat geilrccr 1 
de besab edilmektedir. 

--O---

Meb'usOlan Mualliml" ı 
Haydarpaşa lisesi felsefe mu • 

allimi Nevzad, meb'us • seçild l 
için muallimlikten istifa etmişı 

Meb'us seçilen diğer muallimi r 
de birer birer istifalarını V"r -
mektedirler. 

Vekalet meb'us seçilen mual • 
!imlerin yerierine çabucak mı: 1 
!im tayin ederek dcrsieri aksat -
mamak için icabeden tedbirle i 
ahnıştır. 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Talebelerin Kadirg 
Yurdundan 
Şikayetleri 

İki ~Uu yakın Ünivf'r.itt> '\:e 

lise ta1eb~lntn barmdıiı Kadirga 
talebe yurdundan mlitnddid ~i

liyeUcr almaltta.yız. Ta.ı.radar. 

l'elen ve ta.bsU aşklle yanan mem
leket çocuklarına k:ifi bir mfh•f' 
olması lt:>fn Ti.ırk l\laa.rif ( l"mb·f'll 
tarafından buyök fl"dak:irlıklJrla 

kurulaı1 bu ;yardda c;on Kunh·rde 
talebelere fi.arp ihtimamın aıal -
dıiı, yemeklerin yai:larına dik -
kat tdllmedlii, ökiden me\'<'Ud 
Hamidlye !lltJYUDUn kaldırıldıiı. 

yatak t;".arşanannın uzun ıaman 
detiştlrRmediii ve tale~lerin is
tirahat •amanlarında istifade ~I • 
melerJ_ Jçin alınmı.1 (l)an radyodan 
talebelerin kal'i)·yen istif ad(· et· 
tlrilnıedl(I ştkiyet rdi.lm.C'ktcdir. 
Talebelrrin bu derdini kendi ller
dimlı ~aydıl11nıı; i('in :t.li.kadara.
rın nazarı diltkaiini celbf'diyoru7 . 
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1 Müstemleke İşi Tazelenirken 1 jMeraklı Şeyleri 
İSTATİSTiK BEKOBU Aiman Donanması 

Kayde Bağlanamaz! 
Kanadah bu b~lbUk~, bk 11aaı l ............................. 111 .................... 1 .......... 1131 ................. . 

içerbı:lnde seçen vak'alan fil s k B D 1 ' 
~~~ . a 

60 dakikada bütün dünyada f,600 a ın ana rı ma ,.. 
klşl ölüyor, 5,000 çO<Dk dotu.rormıq. • 

lngilfere ile Deniz Mukavelesi 
Feshedilmek Üzere mi ? 

Taraftan Karadan, Bir 
Birde Denizden ... 

.. 

198,000 ltifl kanuna aykın harekoller-
de bulu.nllJ'or, l'l'Z,000 maznun mab· 
keme olunu.yormuş. 
Bo~llve makineleri 1,700,000 rue

ıe basıyor, stüdyolarda 31 kllometro 
wınnluiunda IUlm çevrUlyormıq. 

Bir saatte 'l',300 otomobil çıkardı • 
• :ror, 1.Z50,000 mektub ve kartpostal, 
115,000 tel&'ral alınıyor, verlllyormıq. 

Bu müddet içinde dün7a avctları, 
~.ooo kllf vuruyorlarmq. 

Küre, bu kısa umanda süııetln et
rafında 1,776 kllometro, ka.sırraıar da 
1.800 kUome&.ro mesafe kat.ed.l)'or -
mwı-

.B BİR REKOR 

l\.lontana eyaletinde. llelena şehrin
de adamın biri on senedenberJ tamam 
250,000 cam sfünlşllr. 

Bu müddet z.arfında lkl defa ölüm 
tehJikesJ a-eçirml!flir. Biri: Bir evin 
lknicl katındaki camları silerken mer
diven devriJmif, yere dli miiş, fakat 
hatif bJrkaç bere Ue kurtulmut. 

O 
gece doktor Necdetin evin· 
de toplanmışlardı Melfilıat 

poker meraklısıydı. 
Konuşuyorlard:. 

Birdenbire kapı çalındı. 
Doktor kapıya koşt'.ı. 

Dışarda bir gürültü .. 
Doktorun şen kahka!ıası. 

Ve kısık bir ses .. 
- Vakitsiz geldimse. sakın ba

na darılma!.. 

Otuz yaşlarında, dağınık saçlı, 
müstehzi bakışlı orta b~ylc bir mi
safir .;...-Jona gir~U. 

- Ayda yıld3 b\r kere uğrıyan 
eski arkadaşır.ı !l.l'allim Fazıl., 

Ev sahibi yeni mis3firi bu şe
kilde prezanta etmiş•i 

Melfıhat bu yeni misafirdu. hiç 
de hoşlanmamıştı. 

Muallim Fazıl. Necdetin karısile 
konuşurken: 

- Çoktanberı uğrı~·amadım am
ma .. Sakın bana darılma! 

Yazan: 

lskender F. 

Sertelli 

• 

;;:.,.-
--

İkincislnde: Bir apartımanın onun
cu kat camlarınL !Silerken bir kadının 
durup kendisine baktıtmı rörmliş. Ka. 
dın hoşuna gitmiş, ell1e bir selam cön
dermek i~temı,. J\.tüvaıencsinl _kay • 
bederek düşmüş. Bereket versin, blr 
kat aşağıdaki balkonun parmaklıkla
rına tutunarak hayabru kurtarmış. 

GARİB BİR DAVA 

Parisll bJr madam köpetinf, köpek 
müsabakasına kaydettirmiş. JU.rl kö
pete bir müka.tat vermemiş. 

Tekerlemesini bir dılıa savurdu. 
cSakın bana darılma:. 
Bu, onun aclıydı .. 
Muallim Fazıl herkese, her yer

de ve her lafın başında bu teker
lemeyi savuru.r .. Bazısının hoşu • 
na gider, bazısı da dııdak büküp 

ya~:::' oldukça hararetli gidi - ı , Radyo 

1 
Muallim Fazıl, hem doktor Nee- Poraramı 

detle konuşuyor, hem de ara sıra ı _____ ;.....;;.;.,.,;ii;;....,;;,..,, __ 

• 
ayağa kalkıp Melahati kontrol e- Ankera Radyosu 
diyordu: Acaba kazanıyor mu, 
kayıb mı ediyor? Bunu anlamak 
istiyordu. 

- Böyle biçim!'ilı bir köpek olur 

Alınan1anıı 
muT. geçerdi. 

SOD yaptırdıklan denizaltı cemile rinden bın Dem4. Buna madamın canı sıkıl - Muallim Fazıl kumar sevmez • 
mq, mahkemere müracaatla: d.i. Doktor Needet bir aralık: 

auotlN 
17.30 Kon11tma (İn.lulib brlhl den-

lerl - Balkevindeo nakl• 
18,30 Prorram. 

Ç 
ekoslovakya meselesi, on
dan sonra Memel meselesi 

ve daha birçok mesele var ld 
bugünlerde Avrupa'yı çok meşgul 

etti.Öyle ki bu meseleler artık tır. Ortada birbirini takib eden «Köpetlne hakaret ettikleri ıoın Jüri 
ki b .. · ·n İlk kare oyuna başlamıştı. polıtika aleminin dedikoduların- vekayi var ugun ve yarın ıçı heyeti aleyhlne dava açmvı. 

d d . 1 ıı h ·kim d k ı da Muallim Fazıl bir arabk Me -dan ibaret olarak dünya matbua- her tarafta derece erece en ışe er Heye a e: ınevcu anun ar , 
tını meşgul etmekle kalmamı• • uyandırıp duruyor. köpeklere hakaret edenleri cezalan - lahatin tepesine dikildi: 

• ti dır&n bir madde olmadatını aüyliyerek 
Fransa'da Daladye hüküme - Hanımefendi! Bıı seansta si· 

davayı reddetmiş ... 

- Fazılcığım, dedi, hiç merak 
etme! O hanım, iyi bir oyuncu -
dur. Şimdiye kadar ben onun kay-

1 
bettiğini görmedim. 

18,35 Müzik (Neş'ell mudk - Pi.) 
19 Konuşma (Tllrkb'e postası). 
19.15 Türk müzltl (Fasıl heyeU), 
Okuyan: Tahsin Karakllf Ye Salb'e 

Toka:r. 

4000 
fevkalade zamanlar için memle • zinle karına zararına crtak gidi • 
ketin hazırlığını görmek üzere ça· DİZBAGI NİŞANI yQrum .. 

lışmak maksadile parlamentodan Dedi ve arkasından ilave etti: - İngllterenlıı eu buyük ııişanıtlı. Ve 
büyük büyük sal8hiyetler aldL üçüncü Edvar tarafından ihdas olun- - Sakın bana darılma! 
Fransa'nın böyle her ihtimale kar- t s b bl d d 

mwı ur. e e e şu ur: Melahatin canı sıkıldı. O akşam şı hazırlanmak kararile vaziyet Kontes Salhbury, Kral ile danse -
genç kadın şansını deneyecekti. alması Avrupa'da ne tesir hasıl derken sol a,.aiuıdakl mavJ çorab ba· 

etti?. Fransa ile birer surete !:.ağlı tını dllŞürüvermifll. Kral yava'l\l& e- Beş lira ile oyuna başlamıştı . Mu-
olan memleketler vardır: Lchis- fildi, ı;orab batını aldı, Kontese verdL allim Fazılın uzattığı beş lirayı da 

Dunu cören aısdzadeler blrlblrlerlne ba. · t' · k ld ş· ..l' •· •· d tan ı'le Roman,•a da böyledir. Rus- ıs ımıyere a ı. ımc:ı onun e on 
.1 ktŞarak gülümsediler. Kralın canı ~H· 

ya ile Fransa da müttefik bulu • kıldı ve yüksek bir sesle: •Fena dllŞil- · liracığı vardı. 

NE GARiB ŞEY! 

Sokaklarında 
Deli Gezinen Bir Şehir 

nuyorlar. nenlere linet!.• dedi ve müstebzllerln Öteki oyuncular oldukça paralı 
Söylemeğe lüzum yok ki Av • •• sonra böyle bk çorab batma nail kimselerdi: Biri zengi~ bir tüccar .. 

olmak Jstiyeceklerlnl ili.ve etti. Hü - b · b k rupa'da bir taraftan Rusya'nın, Diğeri maaşı dolgun 11 an a 
kıimdar, ertesi rünli (Dl:ıbatı) nişanını 

Fazıl güldü: 
- Kaybetmemiş olabilir. Bun

dan ne çıkar? Demek kazandığını 
görmedin hiç? .. 

Doktor Necdet sigarasını tel -
Iendirdi.. 

Ccvab ~rmedi. 

Fazıl: 

- Sakın bana darılma doktol'
cuğum! 

Diye mırıldandı. 

Birinci seans bitmişti. 

Melahat Sevinçle ycrınden kalk-
diğer taraftan AJmanya•nın ara- ihdas etti. Bu nişan hiımlllerl ancak 26 memuru.. Üçüncüsü de doktor 
sında bulunan Leh1>tan'ın vazi - dır. Aııcak hükümdarlara, cok asil kim- Necdetin karısı. 
yeti naziktir. Bu itibaı·la Varşo - selere verilir. Ölünce de &'eri alınır. İlk kare iki erkek iki kadından 

tı.. 1 
- Şansınız varmış beyefendi! 

Buyurunuz hissenizi. . , 
' · ' h f'l' de ele du·· Topkapı sarayı hazinesinde Abdülme-

va nın sıyası me a ı ın n r - !baretti. Bir misafir daha gelirse, 
1 A ı elde afd bir (Dh:bağ'ı) ni!o:'anı vardır. şünüldüğüne dair yeni ge en v- Müstesna olarak &'eri alınmamvıtır. ikinci bir kare daha yapacaklardı. 

• Fazıl soğukkanlılığ.nı muhafaza• 

rupa gazete !erinin verdı gi ma lıi- !!;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;.;;;.;;;;.;;;;;;.;;;;;;.;;;;;;.;;;;.;;;.;;;;;;.;;;;;;.;;;;;.;;;:; matı gözden geçirmek iktiza e-
diyor. Bu malumata göre Varşo- 1 
va mehafili ihtiyatlı görünüyor. 
Buna mukabil Leh istan'da efkarı 
umumiye Çekoslovııkyn'nın uğra

dığı akıbet karşısında son derece 
infial göstermekten kendini ala -
mamaktadır. 

Leh matbuatının yazılarından 

da bu anlaşılıyor. Leh hüküme -
metinin bu vaıiyet karşısında mü. 
essir bir harekette bulunması İS· 

teniyor. Lehistan Harıciye N eza· 

Yarın Akşam SÜMER Sinemasında 
Güzelliği, >esi ve dehıh san'atkfıranesi ile MARTHA EGGERTH'i 

bile unutturan şirin ve şayanı hayret Macar yıldızı 

MARIKA RÖKK 
tarafıııdan harikulade bir tarzda yaratılan 

ederek parayı aldı.. Saydı: 

- Yirmi beş lira ... Demek ki, 
bizim beş lira, yirmi beş lira do
ğurmuş. Ne iyi şey. 

Parayı cebine koyarak ilave 
etti: 

- Sakın bana darılma, hanıme
fendi! 

- Estağfurullah.. Bilakis mem
nun oldum. Ben ömrümde ilk defa 
kazanıyorum pokerde. 

- İsterseniz beş lira daha vere
yim .. İkinci seansa da giriniz. 

- Hayır. Teşekkür ecleri.rn .. 

A 
vrupa'da bir şehir var. Bu 
şehirdeki delilerin akıl haı;. 
tanesi umumi meydanlar, 

sokaklardır. 

ediyorsunuz? Pek u•akta 
Belçika'da, Gheel şehrı .. 

d~gıl 

reti de soır günlerde büyük bir 
faaliyet göstercr~k Macaristan, 
Romanya ve bilhassa Baltık deı·
letleri ile sıkı surette temasa gi
ril!miş buunu:yor. Bu siyasi ku 

GASPARON 
Musikili büyük operet filmı başlıyor. 

NAPOLİ'NİN güzellikleri arasmda çevri1en ve mükemmel mevzuuna 

Vaktim yok. Saat on i1<ıyi geçti. E
vime gideceğim. 

- Pekalii.. Sen bilirsin. Sakın 
bana darılma! 

Bu şehir nerede diye merak mı 

Burada, eski bir an'aneye ria

yeten akıl muvazene~i bozulanlar, 
(Devamı 7 inci sayfada) 

Nerede oturup kalktığını kolluyor .. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

nefis şarkılar ve güzel danslar iliıve edilen 1 
AŞK- DANS ve ŞARKI Filmidir. * Me!ahat o geceyi unutmuyordu. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Bana kaç kere: Nerede, kiminle oturduğunu 
sordu. Bilınedığime inanmıyor .. 

Yılanın başına basma! 
Bekle onu. 
Beni dinle. YOS A 

sürerliğinden dalga dalgaydı: 

- İstemem Hanife abla, hemen 
Dedi ve: 

- ' Hoşça kal .. 
Diyerek kapıya yürüdü! 

gidiyorum .. 

Dik başlılık etme! 
Yosma, birden köpürdü: 
·-Daha ne yapayım?. 
Aldırmamazlık etmiyorum 
Para getiriyorum.. 
Onu sayıyorum .. 
İçımde korkusunu taşıyorum! 
Benim yerimde kim olsa bu kadarıru yapmaz. 
Ya hiç görünmesem. 
Hiç gelmesem .. 
Ortadan kaybolsam?. 
Hanife abla· 

- Olursun. olursıın amma, bu !ursa da 
,sağlam bırakmaz .. 

Dedi ve .. Yfne yavaştan alarak yalvardı: 
-Birkaç gece I:.u"ada kalıver ... 

Onu yatışuralım! 
Yosma! 
- İmkanı yok kalamam .. 

DC'rli, ilave ett : 

• 

seni 

No. lliS 
-----Yazan. ETEJl.1 İZZET BENiCE .. --··---

- Ben şimdi eskisi gibi b~ı boş değilim. Bura
ya gelmek, para getirmek, getirdiğim parayı ka
zanmak için kendimi ne tehlikelere koyuyorum, o
nu bir ben bilirim. Benim yaptığım özveriliğin en 
aşırısıdır. Bundan ötesini yapacak kimse çıkmaz. 

Ve .. Kızması artıyor, siıo.irli sinirli konuşu -
yordu; 

- Ona söyledik. Bir büyük voli çeviriyorum. 
Bu lafla olmaz. Vakit ister, emek i~ter, cavanmak 
ister, zek{i ister, kurnazlık ister; ister, isl~r, ister .. 

Bu kadar güçlükler içine bir de Hüse.yin der
dini sığdıramam. Bu durumu öpsün öpsün de ba
şının üstüne koysun. Evi var otııruyor, yemeği var 
yiyor, parası var harcıyor; kazanmak !i?rdi yok. 
kaybetmek derdi yok. Daha ne istiyQr~ 

Ve .. Son sözünü söyledi: 

- Hanif~ ~bla, şimdi sana üç .vüz !ıra daha 
bır•kıyorum. Bunu da tutumlu tututl'fcı kuUaııır-

sın. O a.laına anlat, bulup da bunaına•ın. Benim, 
burada oturmam onun karnını doyurmaz. Afurt 
tufurt etmiye de lüzum yok. Ben bir işe girmişim. 
Bunun sonunu getirmiye mecburum. Ya kazanıp 
kurtulacağım, ya hep birden kaybedeceğim, an -
!adın mı? 

Hanife abla: 

- Anladım kızım .. 
Dedi, boynunu büktü. 

duruşile: 

- Anladınsa oııa da 
Dedi ve .. İlove etti: 
Hanife kadın: 

Yosma bir komutan 

öylece anlat .. 

- Hiç yukarıya çıkmadın, o urmadın. bir 
kah ve içmedin .. 

Diyerek, sözüne ekledi: 

- Çarçabuk sana bir hakve yapayım .. 
Yosmanın yüzü kıpkırmızı, sesi ~inirliliğinln 

BU ANAHTAR 

Doktorlar ~ık sık geliyorlardı. 
Yine Rü§tü Çapçı geldi. 
Güney, o, Yıldız hastanın yanındaydılar. 
Rüştü bakımını bitirdikten s~~"'': 

- Çok iyi geçiyor. Bir şey k' madı. Bugün o
nuncu gün. Mükemmel. 

Dedi. Genç kadın kocasının hastalığını ken -
disine üzüntü hastalığı edinmiş gibi dalgın dol
gun duran gözlerini hekimin gözlerinden ayırmı
yor, onu önemle dinliyor, ağlıyan sesile: 

- Ah .. O iyi olsun doktor. 
Diyordu. Rüştü Çapçı, şen şen: 
- Hi~ir şeyi yok. İyi oldu bile. 
Diye ilave ediyordu: 

- Çok hafif geçen bir zatürrie Büyük şans. 
Ve yaratılışındaki şakacıl.ıkla: 

- İki günde kendisini taplıyabilecek. Hiç ü-
zülmeyin. - Devamı ~·ar -

20 Ajans, meteoroloji haberleri, ıir ... 
borsası ( f la 1) • 

20,15 Türk mlizliL 
Çalanlar: Zühlll Bardakotlu, Cevdet 

Çatla. Oevdet Kozan, Kemal NIJ'aııl 
Seyhun. 

Okuyanlar: Sadi H-. Semahal 
Özdenses. 

1- Ulcn• pefnrri - Osm&A BeTtn.. 

ll- Şerif İçlinin - Bleaı prlu • 
Derdl.m.i ummana döktüm. 

3- Şevki Beyln - Rica• prkı - Al 
eyle suçum ey l'lilit.er • 

4- Şekib Beyln - Wcu f&l'IU - Mab 
volsun o ta.JUL 

5- Kemal Niyazi Seyhun .. Kemea
ııe lakslml 

6- Yesari Asımın - Hlcu tarklSı -
Sazlar çalınır. 

7- Hlca. lllrkll - Çıkayım rldeylm 
be kuzum. 

8- Mahmul Celalelün paşa - Hüı
zam şarkı - Kerem eyle mestane Jul. 

9- Rakımın • Ilüzzam tarkı • ~· 
kın bana bir &"izli elem oldu yar. 

10- Lem'lnln - KürdllklcaaUr •ar-
kı - Nazlandı büldül. 

21 Memleket saat a7arL 
21 Konwıına. 
2:1.15 Esham, tahvUi.t, k&mhlyo 

nukut borsası (flal). 
!l,25 Neş'ell plaklar - B. 
21,30 Müzik (radyo orkestrası " Şel> 

Praetorlus). 
22,30 Mii2;1k (Opereller - Pi). 
23 MÜ>lk (Cazband - Pi.) 
23,45 - 24 Son ajans haberleri ve 

7arwkt pro~am. 

YARIN 
12,35 Türk mıbliL 
Çatanlar: Vecihe, Fahire Fersaa, ıte .. 

fl.k Fersao, Reşat Erer. 
Okuyan: I\Iuzafter İlk.ar. 
1- Uşşak peşrevi. 

ll- R>hnıl Beyln - Uffllk ....... • 
Ağyare nl&'iih eyledltim. 

3- Lem'lnln - Uffllk ,arkı - Y-
mı,ıun ne tüzel be:ııninde. 

4- Zeki Duy&'Ulu - U ... k prkı -
Bir gün releceksln diye, 

5- Refik Fersan ~ Tanbur b.ksfmL 
6- Türkü - izmırtn içinde Vlll'du

lar benL 
7- Tllrkiı - Şu daflan delmeli JÖ· 

nülü eylemeli. 

13 Memleket saat ayan, aJaruı: ve 
meteoroloji haberlerl 

13.15 - l4 Mtlılk (Riyaseti Cıımhuı 
bandoso - Şel: .İ!ısaıı Klinııer). 

1357 Hicd 

. ı 
1355Rumi 1 
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Yata 20 02 1 S2 
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1 İlmi İddialar Etrafında • • 1 1 ._ ş_A __ K_A_ı 
MAHKEMEDE: Dünya Dönmüyor mu?. 

Yeni iddia Yanlış .. G=a 
aklın bir serseriye ııorar: 

- Adın ne?. 
- Jan Simon. 

Profesör Salih Murad: Bunun 
fvlünakaşa Edi'ecek T a~afı Yok, Diyor 
1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 

G 
eçen gün bir akşam gazete. 
si, bir Türk iliminin mü • 
hiın l,ir keşfinden hah ,e -
diyordu. Birinci sahifesin· 

de yer bulan bu keşif şu idi: 
ilk ınekteb çocuklarının dahi 

bildikl~ri bir hakikat vardır. Küre, 
kendi mihveri etrahnda döner. 
Bundan gece ile gündüz hasıl o· 
hır. Dünyanın güneş etrafında 

dönmesinden ise , mevsimler basıl 
of ur. 

s~•ı:de, bu nıevzuları uzun yıl .. 
lardanberi tetkik eden bir zat, 
k.i.ircnıizjn kendi mihveri etrafın· 
da dönmediğini isbat ediyormuşn 
Küre, kendi mihveri etrnfuıda 

<lönn,üyor mu?. İnsanın akltna 
bir ~üplıe grriyor. Çünkü bu haki
kat birkaç sene var ki malılmdıır. 
Biiliiıı kozmoğrafya, coğrafya ve 
riyaziye ve tabüye alimleri tet -
kiklerini bu esas kaide üzerine o-
turturlar. ' 1 

Bu meseleyi en salıihiyettar a
ğızdan öğrenmek için, Profesör 
Salih .Murad'ı ziyaret ettim. Yük
sek mühendis mektebi fizik pro -

fe>örü Salijı .Murad, mevzuu aç -
tığım zaman güümsedi. Kendine 
mahsus meşhur tevazuu ile dedi 
ki: 

- Güneşin kendi etrahnda dön
ınediğini iddia eden bu zat ile bir 

! 
ı_ 

Dünya kendi mihveri etrahnda döner, durur. 

neler olduğunu bilmemek lazım
dır. 

Meşhur ıilim Nevtor'un cazibel 
umumiye kanunu vardır ki, gü -
l'CŞin kendi mihveri etrafında dö
ııüp dönmemesi meselesini halle
der • .Münakaşaya biç açık kapı bı
rakmaz. Böyle iddialar geçicidir. 
Güneş shtemi içine giren ci -

simlerde böyle bir münakaşa ola-

maz. Arzın cazibesi ayın cazibe -
sinden çok daha fazladır. Arzın 

cazibesi havayı daha çok çeker. 
Zaten hava, arzdan başka bir

şey değildir. Havayı arzdan ayrı 
mütalea etmek doğru değildir. 

Teneffüs ettiğimiz bava, arzın müş 
teınilatındandır. Eğer, ayın cazi
besi daha fazla olsaydı ve havayı 

(Devamı 7 inci sayfada) 

- San'atın?. 

- San'atım yok!. 
- Ne ile geçiniyorsun?, 
- Hava ile ... 

İKİ ALİM ARASINDA: 

- En çabuk unutulan nedir? 
- İyilik! 

- En güç unutulan?. 
-Kemlik!. 
- En geç ve güç verilen şey?. 
- Borç!. 
- En ziyade sevilmiyen?. 
- Fakirlik, çirkinlik!. 

- En ağır ve tahammülü güç 
şey?. 

- Çocuklu misafi!r. 

LOKANTADA: 

Müşteri. -, Yemeklerin fiatı ne? 1 
Garson.- Iki fiat var: 1 

Biri iki buçuk frank, biri de beş. ı 

Müşteri.- Buna sebcb ne? Ye-
meklerin nefaseti mi?. 

Garson.- Hayır! Yemekler he? 
blrdir. Yalnız tabaklar, bıçaklar, 

çat.Jlar daha güzeldir, kıymetJ.i

dir. 

Müşteri.- Ben ne tabağı, ne 
çatalı ve ne de bıçağı yiyeceğim. 
İki buçuk franklıktan getir. 

NÜFUS SEÇİMİNDE: 

Memur.- Siz nesiniz, Mösyö?. 
- Muharrir!. 

- San'atınız nedir?. 
- Muharrir dedik a!. 
- Anladık, fakat ne ile geçinir-

•. ? 
sınız .. 

- Kalemle!. 
- {Arkadaşına) yaz .. Uzun saç-

lı, koca kafalı, kalem tüccarı ... 

caat etmişti. İddiasını söyledi. o Hazi ir V k'a • 

kaç defa konuştlllll. Bana müra- ç 
Kendisine riyazi vo ilini hesablar
la, iddiasının doğru olmadığım 

·öyledim. Fakat, bana inanmamış l•-=A•••••••••••••••••••••••••••-•ı•••••••• 
olacak ki, çalışmalarında devam 
ettiğini ve güneşin kendi mihveri 
etrafında dönmediği fikri üzerin
de ısrar ettiğini anlıyorum. Güne
şin kendi mihveri etrafında dön· 
nıesi öyle b'r ilmi ve riyazi haki
' ·attir ki1 bunun Ü.Zerinde .ır.üna· 
kaşaya bile lüzum yoktur, mü • 
nakaşa yersizüir. 

Bilfarz böyle birşey olsaydı, ya
ni güneş kendi mihveri etralın

da dönmeseydi, bugün dünya, ta
biat başka türlü bir ml!nzara ar
ıedcrdi. 

Böyle iddialar Avrupa'da da sık 
~ık görülür. Bunlar fantezi kabi
linden şeylerdir. Fakat böyle id· 1 
dialurm, ilmin süzgecinden geçiril
meden, bir gazetenin birinci sa • ı 

hifrsinde yer bulması tuhaftır. 

İlimde iki esas vardır: Riyazi tah
lil 'c labor:ıtuar bütün meseleler 
bu ınehekta~larına vurulur. 

~e>ela, bu zatın iddiasına gö -
rl'. aynı cPzbesi deniz sularını çe· 
ki~·· r da, havayı neden çekmiyor? 
""'ayı da çeksin, öyle mi?. 

Ro,Yle bir iddiada bulunmak 1-
~uı ~azin ne olduğunu, cisimle • 
rin .;aı, ma)i ve sulh hallerinin 

Son Moda 
Tiryakiler 

B 
ız sigarayı kendi bildiği -
miz gibi içeriz. Halbuki si
gara içmek şimdi yavaş ya• 

va:; modern bir san'at haline gel
mektedir. 

Stefan Tama.s isminde bir Ma
car sigara kağıdının lüzumsuzlu
ğunu ileri sürerek ve hatta ma -
ıarratını iddia ederek, tütünleri 
ıne<· tütün yaprağile sararak yen! 
bir çeşid sigara imnl etmiştir. Hat, 
tıl bu odam dumansız sigara da icat 
etm ı ştir Bu suret!~ sigara içenler 
dııınanlarile etrafı rahatsız etme -
ıncktedirler. 

1 ngiliz kibar sosyetesinde şim
dı dıımanı renk:i sigara içmek mo
da olmwştur. Bilhassa kadınlar tu
val< tlerine uygun renkte dum..
n o'.;:ı.n sıgaralar kutlanmaktad'r· 
faı. -

15 Seııe Sonra Nasıl Buluştular? 

Yağlı Boya B,ir Tablonun Kerameti 
F ransız gazeteleri söyle ga

rib bir vak'adan bahset -
mektedirler. 

Rober Dabda isminde bir zen -
gln gece yarısına doğ,·u evine dön
müş. Kapıyı açacağı sırada, biraz 
ileride, sokağın köşesinde henüz 
çocuk denilecek birin:n durduğu-! 
nu görmüş. Halinden kapıyı gö -
zetlediği anlaşılıyormuş. 

Rober, kapıyı açıp içeri giri -
yor ve kapıcıya sıkı sıkı tenbi -
hatta bulunduktan sonra yatmak 
için oda.sına giriyor ve yatıyor. 

Şöminenin üzerinde güzel blr 

kadının yağlı boya bir re:mti var: 
ı:levgilisınin resmi... On beş sene 
evvel tanışmışlar. bir müddet be
raber yaşamışlar, sonra bir hiç ! 
yüzünden ayrılmışlar. 

Bu kadını ta'lldığı zaman he
nüz on sekiz yaşl.mnda bir deli
kanlı imiş. 

Genç kadın bir kaç ay sonra, 

kendisinden on beş ya~ daha bü
yük bir zabitle evlenmiş ve bu za

bitten bir çocuğu olmuş, kocası da 
izdivaçtan dört sene sonra ölmüş, 

Rober biraz salond<ı birinin 
dolaştığını duyar gibi oluyor. Ya
tağından fırlıyor, yastığın altın-

(Devamı 7 inci sayfada) 

Kocasından 15 
sene ayrı 

yaşayan kadın, 
kocası ve hırsız 

çocuk 

• 
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l ki Sene Mihraceler 
Yurdunda Tanrılık 
.. 
OJdüğü Zannedilen Bir ltalyan 

Asılza desinin Macerası 
Beyaz Entarisile 

Dönünce 
ve Yalın Ayak 

Herkes Şaşırıp 
Memleketine 
Kaldı 

Solda Ganj 
nehrinin 

kenarındaki 

mabetlerin• 

•.. ~ı.i.;..~;;...~..,;i.,,;,ıı11ı.....;cıır.:.'.....ı.iı:.liiii;.ii.iı~.,:O::,~ ........ ~ ..... ...::.:;:~~~;_~,,.:' den biri, 
-- - -- llllğda İtal-

yan aeılzadcsiniu yaya dolaştığı yerler .. 

• ki sene evvel, tetkikatta bu • 

l lunmak için Hindistana giden 
İtalyan şairi Lanza del Vasto'nun 

hayat ve mematına daır bir haber 
alınamamıştı. 

Dostları ve kendisini tanıyan
lar öldüğüne hükmederek müte
essir olmuşlardı. Fakat o, günün 
birinde, hiç beklenilmiyen bir za
manda çıkageldL Akla ve hayale 
sığmıyan hikayeler, vak'alar an
latmıya başladı . 

HIRSIZLAR 

Lanza del Vosta'nın Hindistan 
seyahatine çıktığı zaıran biraz pa
rası vardı. 1795 den beri İngiliz
lerin elinde bulunan kıymetli taş
lar adası Seylan'da karaya ayak 
bastı. 

İnci avcılarile; yakut, zümrüd 
ve zeberced, çay ve kauçuk satı -
cılarile tanıştı. Kandy mabedini 
ziyaret etti. Bu mabedde bir buda 
heykeli vardır. Dişleri pırlanta -
dandır. Gece ve gündüz, müsellAh 
bekçiler tarafından muhafaza olu
nur. Sonra Palk boğazını geçti, a
sıl Hindistana dahil oldu. 

Adi bir turist gibi dolaşıyordu. 
Bir gün şehir haricinde dolaşırken 
bir kuyuya tesadüf etti, Kuyudan 
çıkarken paralarının çalınmış ol
duğunu gördü. 

HİNDİSTANt NASIL DOLAŞTI? 

Birkaç gün sonra, Güveri'nın 

kenarında bir köyün 1<apısının ya
nında yere uzanmış yatmıştı. Yor
gunluktan bitab idi. Ayakda du
racak, bir adım atacak hali kal -
mamıştL Açlıktan gözleri kararı
yordu, İki gündenber! ağzına. tan
rı nafakası girmemişti. Susuzluk
tan dili kurumuş, dimağına ya -
pışmıştı, Bir aralık ba~ını çevirdi. 
Yanında iki çanak göıdü, Birinde 
su, ötekinde pirjnç vardı. Bunları 
bırakanın köye doğru gittiğini 

gördü, 

Lanza del Vasto doi;rruldu, bü
yük bir iştiha ile pirinçleri yedi, 
suyu içti. Bu sırada uzaklaşan 

gölgenin geri döndıiğünü, yanın
da beş erkek bulunduğunu gör -
dü Yanına geldıler, bir s~diyeye 

Lanza ingilizce biliyordu. Halliıi MEMLEKETE DÖNÜŞ 
anlattı. Tanza bundan sonra Mahalma 

Köylüler yedirdiler, lçirdiler; Gandi'yi ziyaret etti. Oradan müs 
yaralarını tedavi ettiler, be/az bir lümanların meskıln bulunduğt 

entari verdiler. Artık turıstlikteu Agra'ya, sonarları Delhlye gitti 
çıkmış, bir Hindli olmuşta. <J?evamı 7 inci ıayfada) 

J 

•• 

Suçlu 
Soba 

Borularını 

Temizle
mek İçin 
Gelmiş 

• 

K
D n a a 

koydular. Köye götiırdüler, te o m ~ o m n ş 
miz bir kulübede, t:"'ı.~ ~fr ya.ta,· U U U U 
ğa yatırdılar. Ertesı gunu e\ını, 

yüzünü, vücudünü yıkadılar, temiz ı · 
bir gömlek giydirdiler, kulübenin p aris 14 üncü sulh mahke - \ gut b?ğuk olduğunu, ılci yascıık bt 
önündeki ceviz ağacının altına ı mesi reisi mösvö Klavel, ı lunduğumı yazıyor. Mademki ya 
serdiklerl seccadenin üzerine 0 • genç bir erkekle bir kadıını, nızsınız, iki yasdığa ne lüzum 
turUular. Köyml' büyükler• gel- muhakeme ediyor: 1 var?'" 
diler, yanına oturdular. C'.tiğsünün Reis - {Kadına) madam, apar- Madam - Yatak iki kişilik de 
üzerinde, küçük iken yapılan s:ı- tımanınınn üç odalı olduğu doğ- ondan ... Fakat, ben yalnız yatı · 
llbe bakıyorlardı. ru mu?... yorum. 

Sonra, nereden geldiğin;, ne • Madam - Evet... 

1 

Reis - Dolabda, birçok erkek 
ı-eye gitmek ıstediğini sordularw Reis - Zabıta, raporuda yata- • (Devamı 7 inci ıa71fad4) 
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Yugo~lavya da 
Parçalanacak mı? 

Şakir 
Kese bir 

Sıra 
Cetin 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esaı No. 

149 
Yeri Kıymeti Nevi .Mesab•ıı .-pozito 

(1 inci sahifeden devam) ı kaldırılmasını sarahaten istemek- (1 inci •ahit,.den devam) 
kerlerinin satışı dolayısile idare 
273,000 küsur lira zarar etmi§ ve 
müfettişlerin tahkikatından son
ra, meclisi idare reisi eski Edirne 
meb'usu Şakir Kesebir ile Kasta
monu meb'usu merhum Hasan 
Fehminin meb'us olmaları dola -
yısile ifadeleri alınamamıştı. Mec
lis bun,ların masııniyetı teşriiye -
!erinin ref'i hakkındaki talebi de 
teşkilatı esasiye kanuııuna muva
fik görmiyerek kabul etmemişti. 
Şakir Kesebir bu devrede meb'us 
intiha.b edilmediği için, hükfunet, 
talıhikata devam edilmek üzere, 
bu husııstaki fezleke ve merbu -
tatıru meclisten istemiştir. Anla
şıldığına göre, Şakir Kesebir bu 
meseleden dolayı muhakeme edi-

. ' 
işlerde 

150 

İstanbul Kasımpll§a Eyyü
hüm Ahmet Ef. mah. Ca
miişerif sokak No. 41 
İstanbul Kasımpaşa Eyyü
hüm Ahmet Ef. Caıniişerif 
No. 38 

000.- Bir evin 3/4 hlMesi. 180. 

Polonyada mühim askeri tedbir- tedirler. Polonyanın bazı şehir-

ler alınmaktadır. Fakat bu ted - )erinde Almanya aleyhinde teza-
birler gayet gizli tutulduğu için hürler yapılmıştır. 

sarih malumat alınamamaktadır. YUGOSLAVYA MESELESİ 

VARŞOVANIN NOKTAİNAZAR! 
Paris 28 - övr gazetesinin yaz

dığına göre, Almanlar istedikleri 
gibi bir ticaret muahedesi akdi için 
Yugoslavyayı tazyik rtmektedir -
Ier. Bu tazyikin altında gizlenen 
mana şudur: Hırvatistanı Maca -
ristana ilhak etmek. 

Yugoslavyada 450 bin Alman 
vardır. Bunların Yugoslav parla
mentosunda bulunan üç azası Ber
line davet edilmişlerdir. Zağrep 

ile Budapeşte arasmık durmadan 
gidip gelişler olmaktadır. Alman 

Gestapo gizli polis Uşkilatı da bu 
işde mühim bir rol oynamaktadır. 

(1 inci sahifeden devam) 

leci!ktir. 

152 

153 

154 

21S 

316 

216 

310 

337 

İstanbul Büyükada Ayani
kola caddesi No. 71/2 

İstanbul Büyükada Ayani
kola caddesi No. Y. 32 E. 26 
İstanbul Büyükada Ayani
kola c.ad. No. 26 E. 32 Y. 
Boğaziçi Kandilli Mezarlık 
sokak No. 26 eski. 

Heybeliada Bayır sokak 
No. 2 

Kandilli Mezarlıksokalı: No. 
24 eski 
İstanbul Kocamustafapaşa 
Sazende ve Ramazan Ef. 
sokak No. 2/44 E. 7/36 Y. 
İstanbul Büyükada Yalı 
mah. Küçükkarakol sokak 
No. 58 E. 6. Y. 

700.-

70.-

l>OO.-

300.-

1000.-

182.-

1400.-

1S3.-

40.-

Hanenin 3/4 hiııııesi 

Denizden dolma rıh
tmı arsası 

Odayı havi bağın 

480/768 hissesi. 

Bağın 480/768 

Turla 

Tarll 

Arsa 

140. 

70.08 M2 14. 

2183.10 M2 lOO. 

1838.40 M2 60. 

46.009 M2 200. 

182.50 M2 36.40. 

Cl4793.4.f M2 280. 

30.60. 

Varşova 28 - Bura mehafilinin 
kanaatine göre, Berlin hükfuneti 
şu yakınlarda Dançig meselesini 
ortaya atmak azmindedir. Hariciye 
Nazın Bek bu vaziyet hakkında 
İngiliz devlet adamlarının fikir
lerini öğrenmek üzer~ Londraya 
gidecektir. Siyasi mehaild• derin 
bir endişe hükümfermadır. Kori
dor meselesi hakkınd;, evvelden
beri Varşova ile Berlin arasında 
müzakereler devam ediyordu ve 
V arşova hükfuneti Almanlar le -
hine bazı fedakarlıklarda bulun
mağa rıza gösteriyordu. Fakat bu 
defa Berlinin meseleyı daha ge
n~ mikyasta tutmasın!lan korkul
maktadır. Bu takdirdı: ise Polonya 
Almanyaya karşı son fedakarlık
larından daha ileriye gitmek ni
yetinde değildir. Almanlar Dançig
dekl Milletler Cemiyeti nizamının 

Muhtelif milletlerden mürekkeb -------------parti• G b 

Ancak, gözününde bulunan en
dişe mevzuu Almanyanın ııerek 

lebistan ve gerek Yugoslavyada -
ki talebleri üzerinde silihlı bir 
tazyiki giize alıp almıyacağıdır. 

Uç ~iiphe yok k~ ne Romanyadan, 
ne de Lehistan ve Yugoslavya -
dan Almanyanın Çekoslovakyada 
ve Avostııryada olduj;'ll gibi ko
layca ilhaklar kaydeden muvaf
falciyetlerine eşidlik edecek mu
vaffakiyoller kazanmasına im -
kin tasavvur edilemez. Lelı,tan 

ve ltomanya yekdiğeri ile müt -
tefik olduğu gibi Romanya da Yu
goslavya ile Balkan paktı hüküm
leri dahilinde müttefiktir. Ve .. Al
manya siliıhlı bir tazyik yapmak 
istediği takdirde ilk hamlede kar
şmna dikilecek yedi buçuk mil
yonluk ve modern teçhzatlı bir 
müttefikler ordusu ile boğuşmak 

10.50 M2 8.-
453 İstanbul Büyükada 

Çekoslovakya nasıl parçalandı ise ru u 
yine muhtelif milletlerden mü _ C • Gu·· 

00 
•• 

rekkeb Yugoslavyanın d; o suret- UffiarteSJ 454 

maden mah. Ayanikola so
kok ada 180 P. 7 
İstanbul Samatya Koca -
mustafapaşa Katib Müsla
hattin mah. Hekimoğlu Ali 
paşa sokak No. 24 E. 266 Y. 
İstanbul Beylerbeyi Bostan 
cıbaşı Kalaycı sokak No. S 
İstanbul Eminönü Rüstem-

49.- Arsa 49 M2 9.80.-

Teslim 
Ne Zaman 

(Birinci sayfadan devanı) 

cevablarıru vermemişlerdir. Bu 
sebebden Franko kıt'alarının iki 1 
cephede taarruz hareketi durma
mıştır. Cumhuriyetçi kıt'alar mu
kavemet etmemekte, hüyük 
kütleler halinde Franko kuvvet
lerine teslim olmaktadırlar. Bü -
tün cephelerde tam bir inhiliıl 

vardır. Bu vaziyet karşısında Mad
rid müdafaa komites{nın artık da- . 
ha ziyade tereddüd etmiyerek, 
belki bugün teslim C('vabını ve -
vereceği beklenmektedir. 

MADRİD BOŞAl..JYOR 

le parçalanacağı günlerin yakın T ı 
olduğu, Macar meha1ilinde açıkça Op anıyor 
söylenmektedir. • 

POLONYALILAR MtlDAFAAYA 
HAZIR 

Varşova 28 - Bütün mesleki 
teşekküller milli müda1aa için 
canlannı ve mallarını fedaya ha
zır olduklarına dair karar sureti
ni kabul etmektedirler. Bu ce~ 
yetlerin adedi gittikçe artmakta
dır .• 

POLONYA DA BOYUN EGİYOR 

Londra 28 (A.A.) - Ban siyasi 
mahfillerde söylendiğine göre Po
lonya, hali.hazırda Almanya ile 

gizli müzakerelerde bulunmak -
tadır. 

(Birinci aayfadan devam) 
killeri namzecllerini tesbit e
decektir. 

Meclis rehliğine tekrar Ab
bülbalik Renda'nın namzcd 
gösterileceği haber verilmek· 
te ise de bazı mehafilde Ren
da'nın yeni Relik Saydam ka
binesinde mühim bir mevki a
lacağı da söylenmektedir. 
İNÖNÜ'NÜN TEŞEKKÜRÜ 

Ankara 27 (A.A.)- Rei
sicumhur İsmet İnönü aşağı
daki mektubun neşrini Ana
dolu ajansına emır buyur 
muşlardır: 

Anadolu Ajansına 
Meb'us arkadaşlarınım ve 

vatandaşlarımın sevgi ve te
veccühlerini ifade eden bir -
çok telgraflar alıyorum. Yü
rekten tC§Okkürlerimi kabul 
buyu.rmalannı rica ederim. 

mecburiyetinde kalacaktır. Alman 
ordnlan ile yedi buçuk milyon 
askeri ihtiva eden bir ilk hat itti
falıı:ınm .kanlı boğı ... masınm da 
muhitlerine tesir etmeden mevzii 
bir mahiyet ifade ve çerçevesi i
çinde kalmasına mkiın tasavvur e
dilemez. Böyle bir çarpışma er -
geç büyük bir yangının diinyayı 

sarması demek olur ki, İngiltere, 
Fransa, Sovyet Rusyanın şimdiki 
vaziyetleri ne olursa olsnıı her -
halde Lehistan, Yugoslavya, Ro
manyada tutuşabilecek bir harb 
ve n1üdafaa yangınının çıkması
na ve başlama;ına karşı lakayd 
kalabilmeleri ihtimali asla mev -
zuu bahsolmamak lazımdır. Bu
nun için de en başda gelen birin
ci şart küçiik devletlerin muhtaç 

1 bulundukları emniyet şartlarını 
fiil halinde ortaya koymaktır ki, 
sulhu ancak bu şartın tahakkuku 
koruyabilir. 

El'EM İZZET BENİCE 

455 

467 

556 

558 

621 

675 

• paşa mahkeme sokak No. 32 

İstanbul Büyükada Karan
fil mah. Karanfil sokak No.l 
İstanbul Büyükada Nizam 
mah. Yücel-epe sokak No. 2 

İstanbul Edi:rnekapı Hacı 
Muhitim mah. Yusufağa 

sokak No. 7. 9. 11. 13. 15 es
ki 1, 3 yeni. 

İstanbul Beyoğlu Katib 
Mustafa Çelebi mah. No. 2S 
E. 31 yeni. 

100.-

74.-

175.-

524.-

203-

203.-

291.49.-

Arsa 55.SO M2 

Arsa 17t "O M 2 

Arsa 35 metre 

Taşacağını havi arsa 2094 m-etn 

Bahçe 2031.25 M2 

Arsa 1016.15 M2 

Arsa 132.50 M2 

Adresi yukarıda yazılı gayrimenkuller peşin veya faizsiz sekiz taksitle pazarlık suretile 

20.-

14.80.-

35.-

104.SO 

40.60.-

40.60.-

58.30.

satılacaktır 
İhale 3/4/939 Pazartesi günü saat ondadır. 
İsteklil-erin bildirilen gün ve saatte uüfus tezkeresi, depozito akçe si ve üç vesikalık fotoğrafla bani< 

mız emlak servL~ine gelmeleri. (764) (1825) 

Mutlak Okuyunuz İstanbul asliye altıncı huku 

Londra 28 - Madridden büyük 

Varşova hükümeti, Beck'in Lon
dray'l seyahatinden bir müddet 

sonra, Polonya ile Almanya ara
sında Danzig meselesi hakkında 

dostane bir anlaşma hasıl ol.duğu
nu bildirecek bir vaziyete gele -
cektir. 

Ttirkiye Reisicumhuru ve • 

c. H. P. Değişmez.Genel f ransa-ltalya 
Fatih sulh ikinci hakuk mah -

kemesi satış mcmurll•~undan: 
Dairelerde, ticaretlıonelerde, a

parlıman ve köşklerd~ mübayaa
cılık, vekilharçlık ve kapıcılık ve 
sair işlerde muktedir. namuslu 
kefaletli ve emniyetlı ve toprak 
işleri bilir oknr yazar bir efendi
:•• ihtiyacı olanlar Sirkeci Os -
maniye otel ka·tibinden sual. 

mahkemcsjnden: 

Vecihe Öze.J tarafından kocas 
olup mukaddema Şile kazasını 

Ahmedli köyünde ikamet etmek 
de iken halen nerede olduğu bel 
olmıyan İlyas aleyhin; açılan 
şanma davası için tayır kılınso 

tahki~, t günür.ün on be~ gün müd 
detle gazete ile ilanına karar ve· 
rilerek bu hu3usta ;mJa kı!ınao 

davetiyenin bir nüsha.ı da mah· 
keme divanhanesine asılmış ol • 
makla adı geçen İlyasın 6 nisan 
939 perşembe günü saat 16 dS 
mahkememizde bizzat hazır bU • 
lunması veya kanunı bir vekil 
gönderilmesi lüzumu tebliğ ye -
rine geçmek üzere ilan olunur. 

muhacir kafileleri Valansıyaya 
doğru gitmektedirler. Yollar pe - j 
rişan bir halde şehri !erkeden ço-' 

luk çocuk kadın ihtiyar ailelerle, 
araba, kamyon kafill !erile dolu
dur. Mütemadiyen u~ınakta olan 
Frankist tayyareleri !.>unlara iliş
memektedir. Bunların çoğu aç -
lıktan ve Madridin işgali yüzün
den çıkması muhtemel felaketler
den korkarak kaçmaktadırlar. 

AZANA'Nm SÖZLERİ 

Par is 28 (Hususi) -- Eski İs -
panya Cumhurreisi Azana şehri

mizde bir otelde oturmaktadır. 
İspanyadaki son vaziyet hakkında 
fikrini soran gazetecilrrc şunları 
siiylemi§tir:, 

c- Ben artık kendimi edebiyata 

vakfettim. Yazılmış bazı kitab -
!arımı tabettirmek üzere burada 
kitab evlerinden birik temasda 
bulunuyorum. 

İspanyaya gelince, moalesef cum· 
huriyetç.iler partiyi kaybetmişler

dir. Çünkü aialarındakı anlaşa -
mamazlık yüzünden Çok zayı! 
düşmüşlerdir. Bu selıebden mü • 
cadele zihniyetini c"nlandırmalt 

çok güç olacaktır. Eğer Katalon· 
ya ric'atinden sonra. Fransa v~ 
İngillerenin tavassutu ile mü -
zakerelere giri§ilmiş olsaydı, va· 
ziyet bugünkü gibi olmazdı. Artık 
İspanyada kardeş kavgasının som 
ermesini ve yeniden kan dökülmt· 
mcsini göniilden dilerim. J 

ROMANYA MÜDJIFAADA 
BULUNACAK 

Bükreş 27 (Hususi) -- Romanya 
Başvekili Kalinesko hükiımet par

tisinin yüksek konseyi huzurun
da beyanatta bulunarnk demi§ • 
tir ki: 

- Hiçbir yabancı tnprak işga
lini istemiyoruz. Rorr.:ınya - Al

manya ticaret anlaşmas? halis bir 

iktısadi rnuahededir. Romanyaya 
büyük krediler açılmıştır. Bundan 
başka Almanya Rumen ordusunu 
teslih edecektir.• 

• 
Başvekil Faris - So., muhabi -

rine de, Romanya taarruza uğra

dığı gün, kime karşı olursa olsun 
kendini müdafaava hazır olduğunu 
söylemiştir 

İNGİLİZ GE;>;ELKUI;lMAY 
BAŞKANI FRA~SAD,\ 

Londra 28 - İmparatorluk ge
nerkunnay ba~kanı General Vj -

kont Giort General Gamle'nin da
veti üzerine birkaç gün için Fran-: 

saya gidecek. manevralarda hazır 
bu 1 un acaktır. 

LİTVANYA KABİNESİ ÇEKİLDİ 

Londra 28 - Lltvan:va kabinesi 
Almanya ile akdettiği anlaşma ile 
Memel'i Almanlara teslim etti -
ğinden dolayı dün istifasını ver -
miştir. General Sonus yeni kabi
neyi teşkile memur edilmiştir. 

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

As~fer 
Dr. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKDll 
DM!İLİYE :\IÜTF.HASSJSI 
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Başkanı İsmet Inönü 

PARTİ. G~EL SEK~ET.~ 'ani aşa mamazlıg" ı 
LiGiNiN TEŞEKKÜRU · 

Atina ile Sekban zade Ahmeq;~ 

şayian mutasarrıf oldukları Fa- 1 
ti.hde Kirmasti mahallesinin Kü

çükkaraman ve Emir 1>anı sokağın
da eski (18, 20, 22) .veni (16, 24, 

24/1) numaralı saf{ tar~fı manav 
Nuri dükkanı , arka." Mustafa 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genci Sekreteri Erzururn 
meb'usu Dr. Fikri Tuzer vali 
ve C. il. P. Başkanlığına gön
derdiği bir mektubda, meb'us 
seçimi dolayıüle. iki ay de
vam eden intihab faaliyetinin 
her safhasında intihabı meb
usan kanununun Parti mev
zuatının ve Genel Sekı-eterlik 
tebligatının bütün hukukla -
rını günü gününe ve tam ola
rak yerine getirmiş olan ve 
Parti teşkilatında vuifc al
nnş olan biilün arkadaşlara 
gerek istjşarc, gerek resmi İn· 
tihahlarda gösterdikleri yilk
sck alaka ve siyasi olgunluk
tan dolayı candan teşekkür 
edilmektedir. 

İstanbul birinci ticaret mahke
mesinden: 

İstanbul muhakemat müdiriyeti 
ile dava olunıln Çakrnakçılarda 

Sıvacıyan hanında 14 numarada 
mukim tüccardan Nuri ve Muhid-

P aris 28 (Hususi) - Musso
lininin Tunus, Süve•ş \'e 
Cibuti hakkınd~ki t ıleble-

rinden maada 1915 mt:ancdcsil"de- menzili arsası ve Nazıııi Bey ha
ki teminatın yerine l{etirilnıPsini 

de istediği söy lenmck•~rlir. S'yasi 
mehafil bu talebi gayri varitl gjı
mektedirler. Bununla .:ıerabn ba
u mehafil 1915 muahctlcsirıdekı 

teminatın yerine getirilmesini de
ğil, onun yerine kaim olmak ü -
zere başka bir muah: denin tan-
zim edilmesinı 

zannetmektedirler. 
isti ye bileceğini 

MüZAKERE BAŞLADI 
Faris 28 (Hususi) · · Mussolinı

nin nutkunu müteakıl: Fransa ile 

nı; sol tarafı sebzeci Eftim kasab 
dükkanı; cephesi tarikiiim ile mah
dut (9968) lira muharr.men kıy -

metli fırın ve üzerindeki apartı- t 
man izalei şuyu zıml"»;da yapı- t 
lan açık arttınnadn müşteri be - J 
deli ihale olan (beş bin sekiz yliz 

lirayı vermemiş olduğund:n icra 
ve ifliıs kanununun (133) cu mad-1 
desi mucibince ihale fosih edilmiş 

ve bir evvelki müştefide teklif 
ettiği bedel ile almıya razı olma
mış olduğundan (15) giir. müd -İtalya arnsında gayri resmi mü

zakerelere başlanmıştır. Bu mü- detle yeniden arttırmaya çı'.<arıl
zakereler daha ilk safhasında çe- mış olduğundan 11 Nısa'1 '";,9· 
tin bir mahiyet arzetmektedir. Bu- salı günü saat (14) t.?n (16) ) a 
nunla beraber mütekabil hüsnü kadar mahkeme başkatibinin oda
niyetle bir neticeye varılma.ı ü - sında saWacak ve en çok ~rttırana 
mldleri kuvvetlidir. Müzakere - ihale edileci!ktir. İş!ıu ~p·vtımana 
lerin diplomasi yolilİ! değil, her kapıdan girilince çini döşeli b!r 
iki taraf mümessiller;nin ya Pa- ufak taşlık, merdivenle çıiulınca 
ris beya Roma'da, ağlebi ihtimal bir ufak koridor ve bi!- odunluk, 
Rivera şehirlerinden birinde top - • (28) ayak merdivenle çık,Jınca d"rt 
!anarak görüşmeleri kuvvetli bir oda bir mutfak, bir hala, bir de 
ihtimal dahilindedir. Bu takdirde banyo odası olan bir daire o1duğu 
İtalya namına Kont Ciyano'nun gibi (22) ayak merdıvenle daha 

Fransa adına da Hariciye Nazın yukarı çıkılınca (2) ufak oda, bir 
Bone'nin müzakerelero memur e- iıalii, bir mutfağı olan bir diğer 
dilıneleri ihtimali vardır. daire daha vardır. Apertımanın iki 

Paris 28 (Husıısi) - Nazırlar tar.ısı olup binanın üzerinde de ayrı 
meclisinin dünkü fevkaliide top- bir tarası daha vardır Apartımanın 

İstanbul asliye birınci 
mahkemesinden: 

H.K. 

hukuk 

Ölü Avram vereses;nden karısı 
Mazalto namıdiğcr Frıtiina ve kızı 

Malk~na ve oğlu Yasef; İsak ve- 1 
kıllerı avukat Hamdi Uge tarafın
dan htanbul Belediye» ile İstan-1 
bul ıtfaıye grubu baş şoförü Fah_/ 
rettin aleyhine Avra!T'ın ölümüne 
sebebiyet verilmiş ol•l"asından do-

(P38 - 2027) , 

Eyüb sulh hukuk hakimliğin • 
den: 

Posta ve telgraf idares_ tara • 
layı beş bin lira mad.ii tazminat 
davasında: M. aleyhi •r:krı Fah -
rettine gönderilen dav3 arzuha -
linin tebliğ ilmühaberine müba -
şir tarafından verilen meşruhatta 
931 tarihinde itfaiye grubu şoför

lüğünden istifa ederek gittiği yer 
ve halen ikametgıibı meçhul ol
duğu yazılı bulunma~ına b inaen 
davetiyenin mahkeme div'anhane-1 

sine talik ve gazete ;ı., ilan edil - ı 
miş olduğu halde mahkeme günü 
gelmediğinden muhakemenin gı

yaben icrasına karar Yerilmiş ol
duğundan gıyab kararı makamına 

duğundan mahkeme günü 12/5/939 

cuma günü saat 14 de talik edil
miş olduğundan gıyab kararı ma
kamına kaim olmak üzere ilan 

1 fından Eyüb Kızılme.>dd Balcıya• 
kuşu 3 numarada po<t., müvezzı· 
liğinden tasfiyeye tabi olan sa· 
lahattin hakkında ikame edilırd 

olan alacak davasından odlaY': 

olunur. (16323) 

Mumaileyhin lkametg:hı m.çhul 
bulunduğundan ilanrn tcbligllt 
icrası üzerine de malıkemed4 ha' 
zır bulunmadığından bu kere ,·e
rilen karar üzerine mtıbakeme gii' 
nü olan 19/4/939 saat ıı de mu· 
hokcmeye gelınediği takdırde 
mübrez zimmet kayı-1 pusulasını 
kabul etmiş ve her türlü itiraz 
hakkından vaz geçmiş sayılacağı 
ve gıyabında hüküm verileceğ. 1 

mübeyyin tebliğ mak:-mına kairtl 
olmak üzere işbu gıyab kararı J5 
gün müddetle ilan olı;nur. 939/21 

din aleyhlerine açılan davanın es
nayı rüyetinde müddeıalevhlerden 

Muhiddinin halen oturduğu yer 
belli olmadığı namına çıkarılan 

davetiyesine verilen meşruhattan 
anlaşılmakla hakkmd1.> ilanen teb
ligat ifasına karar verilerek mu

hakeme 5/4/939 çarşamba günü 
saat 14 de bırakılmıştır. Müddei

aleyhlerden Muhiddinin mezkur 
gün ve saatte mahkemeye gel -
mesi lüzumu işbu ilan ile tel:ıliğ 

lantısı son derece mühim olmuş- altındaki fırına gelinca geniş tez-1----------------A'maJJ9 Afri~a7a 
CöJjeriyor 

(1 ind ıahifoden devam) 

)luayf'ne saatlttl: Paıar harie her 
ıü.n 2,5 - I , Sah. C."umart~ ıı - 2,5 

fıkarayı . Tel: '??398 

olunur. 35/886 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATIJ 

tur. Cumhur reisi LöLrün'ün re- giıh mahalli ve ayrıca ekmek pi- . -
isliği altında llç saat süren bu top- şirilen mahalden başka (7) aya.\ 

lantıda, Londrada eld~ edilen ne- merdivenle yukarı çıkılınca bir 
ticeler gözden geçirildikten sonra kapıdan içeri girildikte çinkodan 

yardım rkrecesi elyc\·m İtalyada 1-------------
bulunaıı lllarcşal Göring ile İtal
ya ~lareşali Badoğliyo arasında gO. 
rü~ülınü~ \ 'e kafi surette teshil 
edilmiştir. 

Yine Gi;ring ile Ciano ·\'e :\tu .. 
~olini arasında ) np ıJan teuıas]ara 

göre A,lmanya Afrika~·a se,kikat 
yapmakla hcrabcr. İtalyanın ha
rekele j{('ÇmC'si. ~ark ınt,C'leleri .. 
nin hallind('>n ~onra olal·ağı söy
lenmektedir. 

Emnıyet Sandığı l\IiJdürlüğün

den: 

Sultanahmed Kadirga Liman 
caddesi 126 numarada oturan Bay 
Cemil Aksoy 2/1/939 ·tarihinde 

sandığımıza bıraktığ. para için 
verılen 496 numaralı cüzdanını 

ka) bettiğini söylemiştir. 

verileceğinden eskısinir 

olmı~acağı ilim olunu• 

Yenisi 

hükmü 

•Tayyare ve benzerlerine mah
sus pervane. hakkın.:laki ihtira 
için alınmış olan 5 rrıayıs 1937 ta
rih ve 2457 No. lu ihtıra beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahud icadın 

mevkii fiile konması için icara 
verileceği teklif edilır.<!kte olmak· 
la bu hususta fazla m~luına tedin
mek istiyenlerin Gal~tarl 2 Aslan 
han 5 inci kat 1 - 3 numaralara 
müracaat eylemeleri ıliin olunur. 

İtalyan Başvekili Mussolini'nin yapılmış hamurluk bir tahta tek-
Başvekil Daladye'n in bu nutka, ne olup buradan yukarı çıkılınca 
etrafında da görüşmder olmuş, bir geni§ sofa ve bir dolap ve a~ · 
Başvekil Daaldye'nin bu nutka, rıca sokağa na21r iki ııda vardır. 
cevab mahiyetini teşkil etmek ü- Fırın ve apartıman ve elektrik 
zere yarın akşam radyoda söyli- tesisatı olup yalnız apartımanda 

yeceği nutkun esaslar: hazırlan - Terkos tesisatı vardı•· Bu gayri 
mıştır menkulün arkasında da bir mik-

Zannedildiğine göre Fransız Baş- J dar ufak bahçe vardır. arttırma 
vekıli Daladye, İtalyanın taleble- peşin para iledir. Şaı-tname her
rin:n bi müzakere IT'Cvzuu teşkil kesin görebileceği surl"lte açıktır. 

edebileceğini ifade ecl~cektir. Tarihi ihaleye kadar \'Prgiler his-

Baş,Diş,Nezte,Grip,Romatızıııd 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrı' arınızı derhal k .. s~' 
•• icabında gUnde Uç kate alınabilir. 

ou· sedarlara ve %2 buçuk tellaliye ı almak istiyenler satış (IOR) 
o· ile (20) "senelik evkaf taviz bedeli mara ile satış memurluğllr ?. O'l 

müşteriye aittir. Fazla malumat J racaat etmelidirler, (16311) 
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UHALK Fi L.. O 
'Iefrika Numarası ı 69 Yozon · Rahmi YACIZ 

Davust ikinci Akşam Meleği Çok 
Daha Fevkalade Buldu 

İpek Pijamaların İçinde İmrenilecek Bir Jestle 
Kabaran Göğsü, Hakikaten Bir Cennet 

Firarisine Benziyordu 
Davust akşam üzeri Dikranın 

bulduğu han katını gezmeğe git
miştL Bu, perşembe oazarında bir 
yağcı dükkarurun üst katı idi. 
Sahibi Karamanlı Hıralambo is -
minde bir Rumdu. Paragöz yağcı 1 
yüksek bir fiatla ayda 140 lira üc
retle bu kısmı Davust'a kiralama- 1 
ğa razı olmuştu. 

Delikanlı bu parayı hiç istik.
sar etmedi, konturatın ertesi gü
nu derhal yapılmasını, 6 aylık ki
rayı peşin vereceğini anlattıktan 

sonra yağcıya sordu: 
- S.ize güvenebilir miyim? 
Karaman'lı hayret etti: 

- Ne gibi! 
- Bir sır ifşa etmek istiyorum! 
- Nasıl sır bu? 
Deikanlı cali bir şüpheli ba -

l<ı§la etrafım gözden geçirdi, son
ra gizli birşey fJBıldıyormuş gibi 
Usta Haralambo'ya anlattı: 

- Biz burada kaçakçılık yapa
cağız! 

- Kaçakçılık mı? Ne kaçakçı-

lığı?. 

- Yok canım o kadar korkma
na lüzum yok... Tehlikeli birşey 
değil, amma biraz gizli bir i.ş •.. 

- Tütün mü kıyacaksınız?! . 
- Hayır, tütün kıymıyacağız ... 

Petrol alıp benzin çıkaracağız! 

Burası zaten yağcı dükkanı değil 
mi? ... Üzerinde bir t95fiyehane 
bulunması pek tabii görülür. Ben
zin çok para ediyor.~iz kendi a
damlarımızla burada kuracağımız 
makitteleri işlt'terek petrolden 
benzin istihsal edeceğiz. 3onra yi
ne kendi adamlarımızın ellerile 
piyasaya süreceğiz. 
Karaman'lı işin bu tarafına e

hemm>yet v•·rmediğini ııösetrir 

bir omuz silkşle bunun kendisini 
aıpkadar etmediğini tebarüz etti
rerek söylendi: 

- Ne çıkarırsanız çıkarın. Kon
turat üzerinize değU mi? Basılır
sanız benim haberim yok der, i
şin içinden çıkarım. 

Davust'un keyfi yerine gelmişti. 
Haralambo'ya bir nuktar pey ver
di, Dindan'ı aldı, oradan uzak -
!aştılar. 

giye doğru baş döndürücü bir 
hızla koşuyorlardı. 

Davust ikinci akşam Melek'i 
çok daha fevkalade buldu. İpek 
pijamaların içinde imrenilecek bir 
jestle kabaran göğsü, incecik beli, 
mevzun baldırlarile Melek haki
katen bir cennet firarisine, ilahi 
otoriteden kaçıp da arza düşmüş 
bir melek görünüşüne sahih ke -
silmiştL 

Delikanlı kapıdan girer girmez 
mütebessim bir yüzle söylendi: 

- Maşallah erken gelmişsiniz! 

- Tabii değil mi ya .. Şimdilik 
lutfunuzla yuvam diye benimse
-'lij\im bu evden başka sığınacalr 
bir damaltı yok ki ..• 

- Mersi Melek! 
Ve .. iki genç, körpe ve hariku

liıde güzel insandan miırekkeb bu 
çift şakrak bir neş'e havası için
de yemeklerini yediler. Sonra 

1 

başbaşa gece yarısına, saat 24 den 

sonralara kadar havadan, sudan, 
şurdan buradan konuştulr, niha
yet Davust saatine baktı: 

- Eh Bayan Melek ... Yarınki 
işlerimiz için ar.ık yatmak zama
nı geldi! 

Dedi, genç kızın elini sıktı, iliıve 
etti: 

- Hayırlı geceler dilerim ... 

Melek delikanlının elini bırak
mıyordu. Davust güzel gözlerini 
baygın bir bakışla genç kadının 

ir.i, tahrirli, siyah ka-dıfe gözbe
beklerinde dinlendirirken mırıl

dandı: 
- Haydi, uyu artık Melek! 

- Sen yatmıyor musun?. 

- Yatacağım! 

- Nerede?. 

- Tabii kendi odamda!. 

(Devamı var) 

Alman Donanması 
Kayde Bağlanamaz 

(4 üncü. sayfadan devam) 

nuşmaların, temasların neticesi 
ne olursa olsun Lehli'lerde daha 
ilk günde kendini gösteren bir 

karar vardır. 

Eğer Almanya tarafından Le -
hlstan üzerine de bir hareket ya
pılmak istenirse Lehli'ler olanca 
·kuvvetlerile mukavemete hazır -
dırlar. 

Şu günlerde Rusya ile İngilte
re'nin münasebatı daha sıkı tir 
hale gelmiştir. 
Rusyanın hava kuvvetlerinden 

bahseden kumandan Demisof ta -
rafından Moskova'da söylenen söz
leri oradaki İngiliz tüccarları Lond 
ra'ya bildirmekte gec'kmemişler
dir. 

Verilen malumata göre Rus ku
mandanı Rus hava kuvvetlerinin 
dünyada en mükemmeli olduğunu 
söyledikten sonra şunları da ilave 
etmiş: 

- Rus tayyareleri pek yüksek· 
lere kadar çıkar. Daha çabuk u
çar ve daha uzaklara gider. Eğer 

lazım olursa Rus tayyareleri harb 
açacak olanların üzerine inecek -

nız Avrupa itibarile İngiltere'yi 
değil, Afrika müstemlekeleri itir 
barile de aliıkadar eden İngiliz do
minyonlarını meşgul ediyor. Bu 
takdirde Almanya'ya karşı İngil
tere'nln alacağı vaziyette eğer do
minyonlar müessir olacaksa bu 

herhalde mukavemet göstermek 
ve artık uysal olmaktan vazgeç -
mek şeklinde görünecektir. 

Alınan gazeteleri İngiliz impa -
ratorluğuna karşı Berlin'in takib 
edeceği politikayı da saklamağa 

lüzum görmüyorlar. Bugünkü Al
manya'nın en ileri gelen bir ga -
zetesi Völkışe Beobahter diyor ki: 

Artık Almanya şimdiye kadar 
İngiltere'ye karşı takib ettiği po
litikayı değiştirmelidir. 

Mühendis Kağıdhanedeki mal
zeme parkından yeni istasyona la
zım olan malzemeyi ertesi günü 
buraya taşımak üzere Davust'tan 
ayrıldı. Delikanlı da Ayaspaşa -
nın, kendi evinin yolunu tuttu. 

1 tir. 

İl>giliz imparatorluğuna karşı 
Berlin'in politikası değişmesi de
mek müstemleke bahsinin artık 
tamamile ortaya çıkacağı olduğu 

gibi Almanya'nın deniz kuvvetle
rini de arttıracağı demektir. İn -
giltere ile Almanya arasında de

niz kuvvetleri için bir an'aşma 
vardır. Alman gazetelerinde baş
lıyan neşriyat öyle gösteriyor kir 
Artık Almanya kendisini bu an -

!aşma ile bağlı sayınıyarak istedi
ği kadar harb gemisi yaptırmakta 
serbest görecek. .. 

İngilizlerin harici politikasınd8' 
mühim bir değişiklik olacaktır. 
Almanya'nın takib ettiği yol yal-

Bir müddet evvel Büyükderede 
basılan telsiz istasyonunun yeni -
sini tesis etmek imkan ve fırsa -
tını böye kolayca halleden genç 
casusun şimdi kafasını yoran bir 

mesele kalmıştı. Bir akşam evvel Du" nya D .. H ? 
yolda bulduğu, evine getirdiği genç on mu yor mu. 
kadını düşünüyor, onun anlattığı • 

hikayede tasni oluşundan şüphe vanı· l''J J. v l 
ettiği tarafları tekrar tekrar dü- J 1 a ala J an l ş •• 
şün ' ındc d.tdikliyor, kendisine 
sorduğu suallerin hangi maksadla 
yapıldığını kestirmeğe çalışıyor

du. 
Melck'in tahrirli ıri siyah göz

leri Davusl'un içini gıcıklamakta 
gecikmemışti. Tuttuğu yolda, seç
tiğ. meslekte ılerlemekten başka 
birsey düşünm;ycn delikanlı ken
di kendine söyiendi: 

- Gcire) im seni Davust, hele 
gönlunü ~okla... Bakalım orada 
aşka verilecek yeı bulabilecek mi
sin? 
• 1§.n tuhafı l\Iclek olsun, Da\•ust 
olsun her biri diğerini kendi e
mellcrirc alet etmek, teshir kuv
vctlef'!'e dayararak aşık rolü oy
pamak suretile buna muvaffak 
olmak, sevdava kapılmadan sev
gı i gürünmek kararile hareket e
derken içlı. büyük ve .. ıleridP ye
ni hauiseleı e yol açacak bir sev-

(5 inci sayfadan devam) 

çekip götürseydi, hava molekül -
lcrinin yağmur gibi, arz üzerine 
düşmesi lazım gelirdi. Ay, bizden 
360 bin kilometro uzaktır. Dünya, 
kendi mihveri etrafında dönme
seydi de dursaydı, arzın sühuneti 
değişirdi. Bava molekülleri sani
yede 450 metre sür'atle uçarlar. 

Profesör Salih Murad, dünya-
nın kendi mihveri etrafında dön
düğünü isbat için, bana daha bir
çok nazariyelerden, riyazi netice
lerden bahsetti. Fakat, okuyucu -
!arımın, çok ilmi ve ihtisasa ta -
alluk eden bu meselelerle alaka-
!arının fazla olamıyncnğını tah -
min ettiğim için, buraya y.azmı
yoruın. İtiraf edeyim ki profesör
öyle hesablar yapıyor ve öyle ne
ticeler çıkarıyordn ki, bunları kav
rayıp not dahi edemedim. 

Kendisinden ayrılıyordum, Son 
sual olarak dedim ki: 

- Bir de Merih'e seyahat et • 
mek, aya gitmek iddiaları var • 

dır. Bunların mahiyeti nedir?. 
Bunlar da birer fantezi kabilin • 
den iddialardır?. Bir gün ıa:,ja, 

Merih'e seyalıat etmek miimkün 
olacak mıdır?. 

Kıymetli profesör bir ıihza dur
du. Yine gülüıusiycrek: 

- Bu, ayrı bahis, dedi.. Belki, 
mümkündür. Mümkün olacaktır. 

Fakat, ne zaman?. · 
Sonra, profesör, aya, l\lerih'e 

seyahatlerin mahiyetlerini anlattı. 
Bir gün Merih'e gidebilecek mi

yiz?. 

Salih Murad'ın bu sualime ver
diği cevablart gelecek yazımda 

anlatacağım. 
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Çok Hazin H ıKAYE: 1 İstanbul Belediyesi İlanları 
Bir vak'a Sakın Bana ~enelik muhammen kırası 48 lira olan Mercanda Yavaşça Şahin 

(5 inci sayfadan devam) 
daki rovelveri alıp salnna geçi -

D 1 1 mahalle•ınde Uzunçarşı sokağında 41 numaralı dukkan teslun tar.hin-e r J m a . den ıtibaren bır sene müdde:.le kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 

yor. 
Şaşırıp kalıyor. Şöminenin üs -

tündeki resmin önünde bir çocuk 
diz çökmüş, başını elleri arasına 
almış ağlıyor. 

Rober'i görünce ayağa 
çocuk yalvarıyor: 

kalkan 

- Mösyö, mösyö ... 
beni... Affediniz ... 

Affediniz 

- Söyle, bakayım serseri, kö
şenin basında bekliye· sen değil 
misin?.. Beni öldürmek, paramı 

çalmak istiyordun, değii mi? ... Ne 
susuyorsun, cevab versene ... 

Çocuk hıçkırarak a<ılıyor, bo -
ğuk bir sesle: 

- Oh! Hayır, mösyö ... Yalnız, 
hırsızlık ... Evet, hırsızlık için bu
raya girdim. Sizin ze:ıgin oldu -
ğunuzu söylemisle:·di. Ben bir se
filim ... Fakat, buraya girince şö
minenin üzerinde annemin ... Evet, 
zavallı annemin resmini gördüm. 
Bu resim burada ne drıyor, bilmi
yorum. Annemin tatlı bakışları, 

gülüşleri kar~ısında ceasretim kı
rıldı. O! Affediniz mi;syö... di -
yor ve Rober'in dizlcrme kapanı· 
yor. 

Ne yapacağını şaşıran Rober 
çocuğu bir kanepeye oturtuyor. ve 
masasırun başına geçerek şu mek
tubu yazıyor: 

Sevgili dostum, 
cGarib bir tesadüf b~ni oğlu -

nuzla karşılaştırdı. Kıymetli bir 
yadigar olarak sakladı/!ım resmi
niz sayesinıle kendisini büyük bir 
hatadan kurtardım, o kadar sev -
diğim annesine iade ediyorum ..• 

Rober Dalzak salon.1 döndüğü 

zaman çocuğun uyu.dı ğunu görü· 
yor ve üzerine blr örtü örtüyor. 

Mektubu kapıcı ile gönderdik.
dikten bir saat sonra da çocuğun 
annesi geliyor. 

Rober diyor ki: 

- Eğer şöminenin üzerindeki 
resim olmasaydı. çoctığunuz bir 
hırsız olacaktı. Evet, gızlice apar
tımana girmiş. Hırsızlık için ... Fa
kat resminizi görüne~ ces.aretini 
kaybetmiş. Ben salona girdiğim 

zaman kendisini ağlar buldum. Ve 
affettim. 

O zaman genç kadm ! 
- Affet, beni Robet. diyor .. Bi

liyorum, sana karşı merhametsiz 
davrandım, tekrar izdivaç tekli
fini reddettim. Affet beni. .. Çocu
ğumu bana iade ettin. Babası da 
olmak istemez misin? .. 

Sokaklarında 
4000 Deli 

Gezinen Şehir 
(4 üncü. sayfadan devam) 

nasıl hastanelerine kapatılmaz, 

deli gömleği glydirilmez. Kendl 
haline, serbest bırakılır. 

(4 üncü. sayfadan devam) 
Aradan üç dört ay g~çJ;Ilişti. 
Melfıhat iki yıldanbtri kibar ya

şıyordu. Kocası Çanakkaleye gi-
den bir vapurla batarak denizde 
boğulmuştu. Melahati o zamandan-
beri istiyenler yok değildi. O 
hlli kocasının matemini tutuyor
du. 

Bir akşam tramva}cian inerken 
yetmişlik bir ihtiyar nasılsa Me-
13.lıatin aya<'(ına bastı ihtiyar, is
temiyerek yaptığı bu kabalıktan 
çok myleessir olarak· 

- Affedersin. kızım! dedi. Gör
medim .. Sakın bana J·.rılma! 

Mell\hatin canı yanmıştı .. Ce -
vab vermeden yürüc!ü Eve ge -
lince ihtiyarın sözleri ona muallim 
Fazılı h~tırlatmış•.ı. Doktor .Nec- / 
detm ev:nde rastl~C'•gı bv au~m
dan ilkörıce ne b:ı.ı• hoşlanma- j 
dığını fakat bir .. .: sonra onun ne 
kadar ş n, temıt yurck 1

; hır ad·1m 
olduğunu dü~uıd·· 

- Nefret etti!ti" bu tip benı 
şimdi neden al~~Edar ediy~r?! 

diye söylendi. 
Garib bir tesadüftr\ bu. O gün 

doktor ~ecdet lor"!I~ birlıkte 

Melahate uğ·;-115., Necdetin di
linin altınd;. bir şeyler ı;uliydı.. 

Sabredemedi: 
- Meliihat Hanım, ded;, bizim 

muallim Fazıl sık sık bana sizden 
bahsediyor. Hatta geçen gün: - İs
tesem var maz mı? dedi. Haydi 
gelin sizi Fazıl ile e\'lendirellm. 

Ve arkasından gülmeğe baş -
ladı: 

- Sakın bana darılma e mi? 
Melfilıat süzgün gözlerini dok

tora çevirmişti. Yarı hicab, yarı 
hayret ifade eden bir bakışla: 

- Mademki siz ter.sib ettiniz! 
dedi. Peki.. Darılmıyacağıın. 

Ah .bu kadınlar!.. Nt garib mah
luklardır. Ekseriya, ya çok sev
dikleri, yahud da çok nefret et • 
tikleri erkeklerle evlenirler. 

İki Sene 
Mihraceler 
Yurdunda 

(5 inci gayfadan devam) 
burada ağaç altında yaşıyan bir 
azizle görüştü. Oradan Bengal'e 
ve Kalkıita'ya geçti. Gandi'nin 
hocası yetmiş yaşında bir şairle 
görüştü. 

Oradan Himalaya'daki Camna
yı ziyaret etti. Daha uzaklara git
ti. Dünyanın en i.caib prenslikle
r.inden olan Napali ziyaret elti. 

En sonra Bombaya döndü. Va
pura bindi. Avrupaya döndü. O
nu Fj:indli gömleği ile ve ayakları 
çıplak görünce şaşırdılar. Fakat 
kendisini tarudılar. 

Tanza memleketine gelince ken
di kendine soruyordu: 

- Acaba rüyada mıydım? 

konulmuştur. Şartı 'mesi Levazım M'üd\ırlüğünde görü.ebılir. bcek
ı~~r 3 J .. ra 60 kuruşıuk ilk teminat makbuz veya mektubıe beraber 11/ 
4/939 Salı günü saat 14,30 da Daimi Encümi!nde bulunmalıd•rlar. (1966) 

1 Askerlik İşleri ı 11 
Eminönü Yb. As. Ş. sinden: 

PERfEKT 
1 - İstanbulda bulunan yabancı 

mükelleflerden aşağıda doğum ve 
sınıfları göster':l.en yoklama ka
çakları sevkedileceklerinden top
lanma günü olan 29 mart 939 gü
nüne kadar nüfus cüzdanlarile / 
§Ubeye geleceklerdir. Bedel vere
ceklerin bedelleri 29 mart 939 ak
şamına kadar kabul edilee,•ktir. 
1 - 316 : 332 dahil piyade sıruf 
2 - 316 : 33 dahil muhabere • 
3 - 316 : 33 Nakliye • 
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4 - 316 : 33 Mızıka • 
5 - 316 : 333 İstihkam • 

PERFEKT markası kullanışlı, 

dayanıklı ve elverişli olan ye

gane süt makınesidir. 1 
, Salış yeri: 

6 - 316 : 334 dahil topçu • 
2 - Teşrin 938 celbinde bedel 

vermiş olanlarla da"a evvelki 
celblerde bedel verdikleri halde 
kanuni sebebler dolayısile sevke
dilmemiş olanların da 30 mart 939 
günü şubeye gelmeleri aksi tak -
dirde haklarnıda kanunun gös • 
te: diği ceza hükümlerinin tatblk 
olunacağı ilan olunur. 

11 Gala~· ;}m~d~·eA C~d. No. ı 
61 Telgraf Camcan - İstanbul ----

Beyoğlu yerli askerlık şubesin
den: 

333 ve 334 doğumlulardan nakdi 
bedel veren ve verec~k olanların 
bu celbde askere sevkedilmiye -
cekleri dünkü gazetelerle ilan e
dilmişti. Bunlar da bıı c~lbde as
kere sevkolunacaklarından 30 
mart 939 sabahı şubede bulunma
ları yeni~en iian olunur. 

• 
Kadıköy yerli ve yabancı asker-

lik şubesinden: 

1 

1 HALKEVLERINDE 1 
Eminönü Halkevinden: 

1 - Cağaloğlundaki salonumuz

da 28/3/939 akşamı saat (20.30) da 

muharrirlerimizden Bay Peyami 

Safa tarafından (Türk İnkıliıbl} 

mevzulu bir konferans verilecek

tir. 

2 - 29/3/939 çarşamba günü ak

pmı saat (20.30) da Doçent Dr. 

Bay Orhan Alisbah tarafından da 

(İlim ve terbiye) mevzulu bir kon

ferans verilecektir. 

Her iki konferans için davetiye 

yoktur. Arzu edenler gelebilir. 

•-Dr. HORHORONl-• 

1 - 938 teşrin celbinde bedel 
veren erlerle 939 nisan celbinde 
bedel verecek erler talim için 1 

nisan 939 da kıt'ada bulunmak ü
zere 30 mart 939 da ~evkedile -
cektir. 

,~astalarırıı akşam .. kadar Sir-ı 
: keci Vıyana Oteli yanındaki 

muayenehanesınde tedavı eder. 

Telefon: 24131 -2 - Kadıköy yerli ve yabancı 
şubesinde kayıtlı bedel er}orinin 

mezkiir gün saat 9 da şubeye gel
meleri ilan olunur. 

3 - 333 doğumlu erler sevke -
dilmiyecektir. 

• 
Bakırköy askerlik şubesinden: 

1 - 316 - 333 (dahil) doğumlu
lardan henüz askerliğini yapma
mış olan piyade, topçu. istihkam, 
muhabere, nakliye v~ mızıka sı

nıflarına mensub islam eratla 334 
doğumlulardan yalnız topçu erat 
derhal askere sevkecıleceklerin
den 30 mart 939 günü •abahı saat 
9 da şubede bulunmaları. 1 

2 - Bu erattan nakdi bedel ver-ı 
mek istiyenlerin bedelil!ri 29 mart 
939 akşamına kadar kabul edile- , 
cektir. 1 

3 - Evvelki celplerde bedel ver-· 

YENİ BİR TEN 
GÜZELLİGİNE 

doğru atılacak 

JADIM 

Bu şehirde, akıllılarla deliler 

bir arada yaşarlar. pek de iyi ge- Pijama Kimin? 
--------------1 miş olan erat dahi 30 mart 939 da 

Bururol<l•r'"l.it.;.i.ı 
iıale e-lilebi1ir 

çinirler... (5 inci sayfadan devam) 
Resmini gördüğünüz bu yaşlı ve kadın elbiseleri varmış .. . 

kadın çok zengin imiş. Servetini Madam - Elbiseler mi? ... Bun-
kaybedince çıldırmış. Şimdi her lar, üç senedenberi ayn yaşadı -
gün kolunda mukavva bir kutu ile ğım kocamın elbiseleridir. 
sokakları dolaşıyor, lüzumsuz ka- Reis - Gecenin saat altısında 

ğıdları topluyormuş. mö.syö ile beraber yalnız ne ya • 
Resimdeki adam da, sokaklarda pıyordunuz? .. 

dolaşan delilerden birisi. Bu ada- Madam - Sooanın tamirini ko-
mın kimseye zararı y<'k. Sabahtan nuşuyorduk. 

akşama kadar dolaşıyor, kendl Reis - (Maznuna) san'atınız 
kendine söyleniyor. Şunun bunun nedir sizin? ... 
verdiği şeylerle karn.nı doyuru - Maznun - Sobacı!.. İyi çekme
yor, geceleri kırlarda veya ahır - yen boruları muayeneye gel -

1 
_Ja_r_d_a_:_y_a_tı_y_or_._________ miştim. 

Reis - İyi amma, polisler sizi 
ipekli bir pijema ile görmüşler ... 

iUI 
1 Şehir Tiyatrosu •

lm~I'~ Tepe başında 

ııu jl!I DRAM KISMI tilll;,/[ı' Buak00 m 20.JO da 
KORKUNÇ GECE S perde 

Halk epereti 
akşam 9 da 

Zozo IJalmas 

Aşk Borsası 
Büyük operet 3 perde 

Maznun - Bu pijama benim 
değildi. 

Madam - Hayır! Onun değil. 

kocamın pijaması ... 
Reis - Soba tamiri pahasına ... 

aşkdaşlık yapıyordunuz değil mi?. 
Bu söz üzerine kadın ve erkek 

birbirlerine bakışırlar. cevab ver
mezler. 

Zevcin vekili cezaya çarpılma
larını ister. Jüri heyeti kısa bir 
müzakereden sonra erkekle kadı
nı üçer ay hapse mahkum eder. 

• 

sevkedileceklerinden bunların da 
ayni gün ve saatte şubede bulun
maları ilan olunur. 

• • Selimiye tümen askerlik daıre-
sinden: 1 

1 - Evvelki celplerde olduğu 
gibi 939 nisan celbinde de 316 : 329 
doğumlulardan bakiye kalanlarla, 
330, 331, 332, 333 doğumluların pi
yade, topçu, nakliye, istihkam mu
habere, mızıka sınıfına mensub 
ve askerliğini yapmamış olanları 

kfunilen ve 334 doğumluların y,ııl

nız topçuları silih altma çağırı -
lacaktır. 

2 - Şubelerde topl<>nma günü 
30 mart 939 günüdür. Bedeli nak
di 29 mart 939 akşamına kadar 

alınacaktır. Alakadarların şube -
!erine müracaatları ilan olunur. 

Taksim nüfus merr.urluğundan: 1 

Taksim Hamalbası Korneşli so
kak 25 No. da oturan Üsküdar 
Kuzguncuk Çiçekçi sokak 3 No 
da kayıtlı Baruh Bovcti tstanbul 
müftülüğünün 29/12/9:UI tarih 754 
sayılı vesikasile ihtid ederek is
mi Muzaffer tesmiye edildiği ilan 

olunur. 

ViJ•D• Oai•enite91nden bir Profttof 
8iMe1 - Tabir cltıld .. ri Gençlitt• c• 
ı.ip bir UDturuau ke,ıetrni,ur tsı.ı 
~•vber h.•libaurda penbe re ola: tein T o· 
ltaloa kremi leılı.ıbiode mevcuthu 
Citdia bw yeP,ne Uıl9Untou ak.toml•r• 

yatlllllzda• e••el tatbi" rd.oır 
9is ayurk.ıta, o ; c.aktinn:: 

Meler ft ~'.qtinr 

~•. 11tnnin ve 
kadife fibi yumı..talr •• siya.. aolrt.· 
Nrda• lı:urtarmak için her Mb..b be-

yu Reokdelri Tokoloa 

Semere.ti 
J•)'et emin •e 
memnuoiyet bab~ır. 
40 yaşlarıoda görüo~hilirler. Y •t~o 
izlerini ~direrek bir Gf'nÇ lcıvm fU• 
sel cildini ikame eder. Cildın uomru 
olan Tolı:alon lıcremioin tet'l'lerui :t-"J· 
7aııı hayrettir. M~moun kalmayaolhr 
paruıoı geri a.labilirler. 



'-••• Taı.ıay- • •&•' 1'11 . 

Bir il& ar, bir gün Kıs kararsız 
hatalar hasta1ıkların en büyük 

Yardımcısıdır! 
•llcudQnllzün grip. neıle, baı n dlı ağrm 
kırılıhlı, ainlr, adale, bel a~larına kar~ 

iP 

Ri • 
1 

Mideyi bozmadan, kRlbi ve böbrekleri 
yormadan bütün ıztırabları dindirir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören 
her şeyin taklidi ve benzeri 
vardır. GRIPIN yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

~ 't y i' t Hazımsızlık, Şişlik, Bulanh, Gaz,t 
Sancı, Mide Bozul.duğu, Barsak 

• 
ataleti, I N K I B A z, 
Sarılık, Safra, Karaci~er, 
• 

M/DEekşilik ve yanmalarında 

ve bütün M 1 D E, Barsak bozuk
luklarında kullanınız. 

Horos Markas11~a Dikkat. 
Son derece teksif edilmiş bir toz 
olup yerini tutamıyan mümasil müs 
tahzarlardan daha çabuk, daha ko 
lay ve daha kafi bir tesir icra eder. 

iıiiııiiıiıiiiiıiiıiiiiiiiiiiıiıiiiii••iiiiiliiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiİİİİİı ..... 

PASTiL KATRAN HAKKI Ôksiirükleri ~ök?~de . 

., 
KAR 

Kadın •e erkek cep, kol, alim ve metal saatler 10 - 15 sene ıaranu 
bisikletler ve ütüler, Elektrik y~•tıkları su ısıtma kaplan, çay
danbklar, her neıri elektrik ev aletleri, havagazı ocakları, ban
yolan, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

Umumi a~entuı 

FABRİKA FİATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 

İstanbul, Rizapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

Soğuk aJgıolığı, oezle ve 
yollarile geçeo hastalıklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında, !lt'S 

kı•ıklığında pek faydalıdır. 

NGILIZ KANZUK ECZANESi 

keser tecrubelıdır. 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

• 

Sert Rüzgarlar 
? • 

"'Ş GÜNEŞLERİ 
Cildi pek Iena vaziyete sokar. 

Bu mevsimlerde: 

KREM PERTEV 

- ı · ~ ' . . .. 

5- Gayrimenkul kendisi.ne ihale olunan kimse derhal veya \"erı

len mühlet .çinde parayı vermezse ihale kararı !esholunarak kendı
sinden evvel en yüksek teklıfte bulunan kimse arz ı etınış olduğu be
delle almağa razı olursa ona. razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 

Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler! 
Diş macunu kullaoanlar 
bir çok tecrübelerden 
sonra neden daima 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar ? 

~ünkü R A O Y O L i H : 
• Dişlerde (Küfeki • Tartre) 

husulüne imkan bırakmaz. 

Mevcut olanları da eritir. 

1 • Dişleri mine tabakasını 

1

• çizip hırpalamadan temizler 

1 
ve parlatır. 

• Ağızdaki mikropları % 100 

kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, diş eti 

hastalıklarına maru olur. 

Ağız kokusunu keser. 

Siz de llllhah, öğle ve ak§am, her yem •kten sonra 
Günde 3 defa 

Kullanınız 

J İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
1- Şartnameleri mucibince (200.000) adet (100) kiloluk ve 

(50.000) adet de (50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın alına· 
caktır. 

ll- (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) ku· 
ruş, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuruşdan 
(105.500) lira; muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

Ill- Eksiltme 12/4/939 tarihinde Çarşamba günü saat 15,30 da Ka· 
baıaşda Levazım ve Mübayaat §Ubesindek:i alım komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün sözu geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
BaşmüdiJrlüklerinden (525) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektublarını ka· 
nunl vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat • mektublarını ihtıva edecek kapalı zar~ların ilıale saatinden bir saat ev-
velme kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
Jazımdıı. ( 1845") 

Nafıa Vekaletinden: 
5/5/93» Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası için

de Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis

yonunda 72000 lira muhammen bedelli 6 adet Traktör 6 kar küre~e 
cihazı ile ikı seyyar taş kıran cihazının kapalı zarf usulile eksiltınesı 

yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 360 kuruş bedelle Mal· 

ı:eme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4850 liradır. İsteklılerin teklif mektuplarını, 

muvakkat temınat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün 

saat 14 e kadar mezkur Komısyona makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. (967) (1819) 

Kabataş Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Mık<i•r• Tanmin ilk eksiltme gün ve saatı 

bedeli teminat 

gün müddetlt arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. Ikı ıhale Lacivert yün 
arasındak; fark ve geçen günler içın yüzde fi den hesap olun.ıcak ıaız 1 kumaş 

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

ile diğ~r zararlar ayrıc• hükme hacet kalmaksızın memuriyetımizce Sıyah Vida
alıcıdan tahsıl .llunur. 

100 çift 400 • 30,00 • • 14.30 

6- İpotek sahibı alacaklılarla diğer .ılacaklıların ve iitınk hakkı 
sahiplerinın gayrı menkul •izerındeki hak!arının hususile faız ve mas
rafa dahil olan ıddialarını ışhu ilan ıarihJnden ıtibaren 20 gün içinde 

la iskarpin 

l - Okulumuz pansıyonu meccani talebeleri için yukarıda ya=>.ı 

olduğu şekilde ve nümuneleri okulda mahfuz 300 metre lacivert ku-
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetintize bi1dlnnelerı icab eder. maş ile 100 çift vidala iskarpin açık eksiltmeye konmuştur. 
Aksi halde hakları tapu >ıcilli ile s&bit olmadıkça satış bedelir.in pay
laşmasından harıç kalırlar. 

7- Alıcı arttırma bedelı haricinde olarak ihale kal'ar pullarını, 

l tapu ferag harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelinJ vemıeğe mecbur
dur. 

2- Eksiltme Beyoğlu İstiklal caddesinde İstanbul Liseler muha-

sebeciliğinde toplanan komısyonda yapılacaktır. 

3-- İstekliler ılk teminatlarını belli gün ve saatten evvel liseler 

muhasebeciliğı veznesine yatırarak makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret 

Odası vesikalarını ve istenecek diğer belgelerle birUkte eksiltme za· · Gayrı menkulün nefsinden doğan müterakım vergiler, tanzifat ve 
tenvil'iye ve dellaliye resmi. vakıf icaresi borçluy~ ait olup arttırma be-

manından bır saat evvel komısyona vereceklerdir, 
delinden tenzıl edilir. 

Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma §artnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı alınış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayrimenkul ~bu ilan ve gös
terilen arttırma şartnamesi dahilinde satılacağı ilan olunur. 937/7237 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları 'J I-;.... ______ .:_ ________________________________ ~---

1 Nisan 1939 tarihinden itibaren D. D/25 numaralı maden cevheri 
tarifesi alelumum taşlara teşmil edilmiştir. Bıı tarifeden istiiade ede· 
cek taşların blok halinde olması ve nakledildikleri mahalde ayrıca iş
lenmeden m.mari tezyinatta, mobilyada ve saır eşya imahnde ve diğer 
herhangi bir mahalde kullanılmıyacak şekilde ve nakil esnasında am-

4- Nümuneler, şartnameler okıl idaresinde görülebilir. 1627 

Üçüncü icra memurluğundan: 

Vildana borçlu Abrli İsmailin 
mahcuz olup sahlmasına karar 

verilen ev eşyasının ilk açık art

hrmasının 30/3/939 günü saat 14-
15 e kadar Osmanbeyde Rumeli 

caddesinde 116 numaralı evin üst 

katında yapılacağı muhammen 

DEVREDİLECEK iHTİRA BERATI 

Sahip ve neşriyatı idare eden Ba~muharrirl 
ETEJ\l İZZET BENİCE 

istimalini ihmal etmeyinİ2. balaj ihtiyacı hissettlrmyecek derecede satıhları kaba tarzda yontula-

kıymetinin % 75 ni bulmadığı tak· 
dirde ikinci arttınnasmın 4/4/939 
günü ayni mahalde arn. şaatt~ 

bilmüzayede satılacağı ilan olu-

.Madenlerin Mordanlanınas1> 

hakkındaki ihtira için alınmış o

lan 21 mart 1935 tarih ve 1998 nu· 

maralı ihtira beratını 1 ihtiva E"t· 

tiği hukuk bu kerre b~skasına de· 

vir veyahud ıhtiraın mevkii fiılc 

konması için icara dah! verilebıle· 
ceği teklif edilmekte olmakla bıı 

hususta fazla malumat edinmek is· 
tiyenlerin Galatada Aslan han 5 

inci kat 1 - 3 numaralara miirar;ıat 
ev leuıeleri ilan olunur. 

••••••••••••- rak düzeltilmiş olmaktan daha fazla tasfiyE edilmemiş olması ş·arttır. 
Baaıldır yer• SON TELGRAJ' Matbaası ... <Ula tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. ·1078· .2035, nur 116319) 

" . -


