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Sahib ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Umumi Vaziyette Vehamet Alimetleri Belirdi 
Demokratlarla Totaliterler Karşı Karşıya! 

Demokratlar: 
Çemberlayıı, Ruzvelt, Daladye, Stalin 

Mektebliler Her şey 
Ve Sp~r 1L jlnd:r 
iş 1 e r ı 

Romada Müzakereler Oluyor 
F rankoJ nuııDerhal Antikomintern 

Pakta Girmesi İst·endi 
L ondra 31 (Hususi)- Umumi vaziyet fevka- ı 1!1 

iade nazik ve vahim addedilmektedir. 939 yı
lının ilkbaharından itibaren fevkali\delikler-

le karşılaşılacağını iddia edenler bak kazanaca~a 
benzemektediT. 

Siyasi müşahidler Çeko - Slovakya mcsele;ile 
başlıyan hadiselel'in bilhassa önümüzdeki ayın ilk 
n1Sfından sonra başka başka sahalarda yeni tecelli
lerine şahid olunacağı kanaatinde bulunmaktadrrlar. 

Berlin - Roma - Tokyo müsellesinin aralarmda 
teshil ettikleri programı sür'atle tahakkuk eltirme
ğe savaşacakları anlaşılmaktadrr. 

Bu savaş içinde demokrat devletler siya;! ve 
Jkhsadi menfaatlerinin baltalanmamasına son de
rece dikkat etmektedirler. Bununla-beraber demok
rat devletlerce dost memleketlerin korunması için ne 
cibi tedbirlerin alınması mu vahk olduğu da göz -
den ııeçirilmektcdjr. 

Totaliter devletler de yeni faaliyetleri· etTa -

fında Komada yeni ve mühim bir görüşme yapma
ğa başlamı~lardrr. Bu görüşmelere Almanya adına 
Mareşal Göring, Japonya namına Tokyonun Bertin 
sefiri Ashima iştirak etmekte, Macarlı;tanla İspan
yanın Roma sefirleri de hazıT bulunmaktadır. 
· Sür'atle ikmal edilecek olan bu görüşmelerde 
miisellesio yeni hamleleri bütün teferrüatile tetkik 
ve te;bit olunmaktadrr. 

Diğer taraftan bütün İspanyaya hakim olan 
Franko'nun derhal aotikoınintern pakta dahil 
olduğunu resmen ilan eylemesi istenilmektedir. Bu 
hususta fazla istical göstermeyi münasib göTrniyen 
Franko Bertin ve Roma ile muhaberede bulunmak
tadır. 

Berlin • Roma mihveri yeni hamlelere giriş • 
nıeden önce Polonya meselesini halletmek ve şark 
cephesini tamamile garanti eylemek kararında bu
lunmaktadır. Fakat Polonyanın müstakil ve azim· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Totali terler: 

Bitler, Musollni, Arita, Fraııko 

Bek'in Salih BozoK [Meclis V~ Parti Grupu 
• 

B w , . Meb'usluktan 
ag 1·1 istifa mı Etti ? 

lctimaı Hazırlık/art 

Ankara 31 (Hususi muhabiri -
aılzden)- Mektebini müsabaka • 
larda temsil etmek şerefi ona la
yık olan çalışkan ve dürüst tale
benindir. Vekillik hazırlad1ğı Ji. 
&8113 fişlerini ıöy le bir taınlın ile 

Almanl a r Polonya Hududunun 
Muhtelif Yerlerinde T ahŞidaf a Başladı 

Saylavlığa yeniden intibah edi
len Bay Salih Bozok'un sılıhi se
beblcr ve mazeretler dolayısile 

meb'usluktan istifa ettiği hakkın
da dün ve bugün şehrimizde kuv• 
vetll bir şayia deveran etmiştir. 

Yeni İntihabımız /A ~a 31 (Hususi muhabl· 'Ji.. runizden)- Büyük l\lillet 
Hakkında Yugoslavlar Meclisi pazartesi giiııö sa~ 

Ne Düşünüyor? at 15 de en yaşlı aza olan Bilecik 
meb'usu Dr. Emekli General Be
sim Akalın'ın başkanlığmda top
lanacaktır. Ruzname hazırlanmak
tadır. Ruznamede riyaset divanı, 
idare limirlikleri, P arti grnp rei!
lkleri seçimi gibi pazar ırünkü 
Parti grupu toplanhsında karar
laştırılacak maddeler de vardır. 

göndemtlştir: 

1.- Okullarım temsilen müsa
bakaya girecek her türlü talebe
nin bir lisansı olacak ve lisanssız 

Maarif VelUlı H . Atı Iuc.!1 

olanlar hakemlerce müsabakaya 
alınmıyacaklardır. 

2. -Bu lisanslar apcak (Spor 
yurdları) ve (müsabakalar) tali
matı mucibince müsabakaya gir
meğe mezun olan ·talebeye veri -
lecektir. 

3.- Gerek çalışkanlığı, gerekse 
ahlaki vaziyetleri ile mektebini 

(Devamı 6 ı;cı sahifede) 

Bulgar Başvekili 
Beyanatta 
Bulunacak 

. Sofya 31- Meclisin bugünkü 

toplantısında Başvekil Köseiva

nof'un umumi vaziyet hakkında 

beyanatta bulunması bekleniyor. 

K abinede esaslı değişiklikler ya
pılacağı söylenmektedir. 

[6 ındra 31 (Hususi) - Al • 
manyarun Dançig ve kori
dor meselesi hakkında Po-

lonya hükumetine verdiği nota 
bir ültimatom mahiyetinde adde· 
dilmemektedir. Ancak Almanla -
rın Dançiğin Alman htıkimiyetine 
dönmesi ve şarki Prusyaya her 
türlü s~vkiyatta bulunmak üzere 
bir otostrat yolu açılması Polonya 
ile bir müzakere zem ini açmak is
tedikleri kanaati vardır. 

Bununla beraber Almanlırın son 
1 

zamanlarda tatbik ettıkleri emri 
vaki sistemlerini gözönüne alan 
bazı mehafil, Varşova hükumeti
ne verilen notayı bir ihtar mahi
yetinde telakki etmektedir. 

Polonya Hariciye Nazırı mira-

• 
ikinci· 
• 
lnönü 

1921 yılı martının ikincı gü
nü, bundan tam on sekiz sene 
evvel, ikinci İnönü meydan 
muharebesi. kollarını sallıya
rak Ankaraya gireceklerini ii
mid eden düşmanın ric'ati ile 
nihatet bulmuştu. 

İstilacı devletlerin bol harb 
malzemesi ile teçlıiz ettikleri 
düşmanı, her türlü techizat
tan mahrum Türk ordusu .. kı 
rık tüfeııgi, cephanesi kıt, a

dedi kıt topile karşılamıştı. 

Bunu bilen düşman bir nok
tada aldanmıştı. l'ürk göğsü
nün ne yaman bi1· çelik kale 
olduğunu anlıııama.mıştı. Garlı 

cephesi kumandanı lsmet Pa-
(Devanıı 6 mcı' sahifede) 
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ı,en orauıarı haşkumandum Mareşal Smigli Ridz 

!ay Bek pazartesi günü burada bu· 
lunacaktır. Bek'in Polonyanın ta
mamiyeti mülkiyesini kat'i surette 
tekeffül etmesi için İngiltereden 
yeni teminat taleb edeceği zan -
nedilmektedir. Bu tem;natı ala -
madığı takdirde, Varşcva hüku • 
metile Berliıı arasındaki müza • 
kerelerin başka bir veçhe iktisab 

edeceğine şüphe edilmemektedir. 
Bu takdirde Polonya P.lmanya ile 
uyuşmak mecburiyetinde kala • 
caktır. 

Londra 31 (Hususi) - Buraya 
gelen haberlere göre, Almanlar 
Polonya hududlarının muhtelif 
yerlerinde kısmen tahşidatta bu-

Oğlunu 
Denize 

(Devamı 6 ıncı sahifede) J 

B'ir 1 .. okatla 
Atan Baba 

Boğulur hen Denize 
ve Kurtardı 

Çocuğu 
Atıldı 

Üsküdar belediyesine aid 24 
numaralı çöp mavnası tayfaların
dan İnebolulo Hüseyin oğlu Ce
mal dün akşam üzeri 14 yaşındaki 
oğlu Tayyarı mavnada bırakarak 
çarşıya gitmiştir. Bu sırada mav
nayı Azabkapıya götürmek için 
bir motör gelmiş, Tayyar babası
nı aramış, bulamayınca mavnayı 

romorkörün arkasına bağlıyarak 

dümene geçmiştir. 
r Biraz sonra iskeleye gelen Ce

; mal mavnayı yer inde bulamayın
ca telaşa düşmüş, fakat diğer mav-

nacılardan meseleyi öğrenince i
ki çifte !:tir sandala atlıyarak mav

nayı aramak için yola çık=ştır. 

Azabkapı önlerinde mavnasına ye
ti~cn Cemal, mavnaya atlamış ve 

dümenın başında bulunan oğlu 

Tayyar'ın suratına varkuvvotile 

bir tokat indirmiştir. Tayyar to

katı yiyince denize düşmüştür. 

Hiddetli baba bir müddet denizde 
çırpınan oğlunun boğulmak üzere 

olduğunu görünce denize atlamış 
ve oğlunu kurtarmıştır. 

Bu şayialar üzerine Bozok S•· ı 

lih'i evinde gördük ve kendisıa· 
den bu şayianın doğru olup olma· 
dığını sorduk. Bay Salih bu şayi
ayı kendisinin de esefle işitmiş 

oJduğunn kaydederek şunları ı;öy. 
ledi: 

1 

•- Böyle birşey asla hatırım
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ki SACA 1 
Yunus'un Nasihatleri 
•Bir Yunus balığı gibi tekncle?'

le yarışan, açık havada güneşli • 
yen, hoplıyan, ve sıçrayan bir malv
!Uk olmak isterseniz, fırtınaya, 

dalgaya. rüzgara bakmadan de
nizin yüzüne çıkar, or.un güçlük
lerine göğüs gerer, dalgaların iniş 
çıkışlarına alışı,. ve öylece yaşar

sınız. Yook; bunu göze almaz, bir 
teviye dalgasız bir ömür sürnıek 

Yeni meclisin en yaş1ı meb'usu 

General Besim Ömer Ak~lın 

Riyaset divanı, idare Amirlik • 
!eri, grup reisliklerlnde lıazı de
ğişiklikler olacağı zannedilmek • 
tedn. 

Yeni meb'uslaruruz pazar gün. 
kü Parti grı.pu içtimaında birbir
lerile tanışmış olacaklardır. 

Hükumet Meclise yeni kanun 
liyihalan vermeğe başlamıştır. 
YENİ SEÇİM YE YUGOSIAVYA 

Belgrad 31 (A.A.)- 'J'ürkiyede 
yapılan teşrii intih3hat 'ıakkın· 

da Samoprava gaut~.~ı, ezcümle 
§Öyle deme~ .~-lir: 

Son intihabat, TGrlt milletinin 
ve onun ~n geniş iıüt'elerinin Ke
nıal Atatüıl 'ün miras bırakmış 

olduğu siyaseti ve i-:leo.ojiy: ne 
derecede teyid etmekt2 oldukla-

(Devamı 6 ıncı şahifede) 
]---

isterseniz, yukarılara göz atmak- ' ' s B R k 
tan vaz geçer, dibin sakin, sessiz e n a n a a 1 
ve hareketsiz hayvanlaTı gibi ya--

şarsınız. o zaman ne dalga var- vermiyorsun Ha' 
dır, ne fırtına! Ne iniş vardır, ne • ' ' 
çıkış! Bir midye, bir istiridye gibi 

ya bir kayaya yapışı .. , bir pavurya, Diyerek Tabancasını Arkadaşı
bir istakoz gibi, ya bir taş kovu • 

ğuna sığınır yaşarsınız. o da ha- nın Göğsüne Dayadı ve Boşalttı 
yattır, öteki de. 

Birinin zevki, tadı; cakası, fiya· 
kıısı şusu busu vardır, amma fır
tınası, dalgası ve tehlikesi de ... 

Yunus'un hayatını, prensiple • 
r ini ve yaşama öğüdlerini tahlil 
ve izah eden bu cümleleri Felek'in 
bir hlı:rasmdan aynen iktibas edi
yoruz. Bilmeyiz siz de bizim gibi 
merak edecek misiniz: 

- Ac .. a Felek'in hayat bilgisi 
mi arttı, yoksa balıkçıhk enstitü
sünden diploma aldı da farkında 

d ğil .. ., 
mı e ız •• 

Herhalde ikisinden biri!. 
$ • 

Dün gece Çatalcada çok feci 
bir cinayet işlenmiş, bir a
dam içki aleminde sarhoş

luk yüzünden çıkan kavga •onun
da bir arkadaşını tabanca ile göğ-
sünden vurarak öldürmüştür. 

Aldığırmz malilmata göre ha
dise şöyle olmuştur: Çatalcada or
ta okul karşısında Kul sokağında 
10 numaralı evde oturan Arü a· 
dında biri, ayni semtte Tevfik so· 
kağında 5 numaralı evde oturan 
eski ve çok sevdiği arkadaşı Mus
t afa oğlu H üseyni dün akşam e -
v ine davet etmiş ve iki arkadaş 

içmeğe başlamışlar, gecenin saat 
birine kadar oturup güzel gü:>.el 
konuşarak içmişlerdir. Saat birP 
doğrul içkiyi fazlaca kaçıran Hli 
seyin lüzumsuz yerde ileri g_er• 
sözler söylemeğe başlayınca, Arll 
arkadaşrmn daha fazla içm-:sme 
mani olmak için önlerinde bulu
nan rakı şişesini ortadan kaldır • 
mıştır. Hüseyin kadehini tekrar 
şişeyi aramış. önünde şişeyi gö • 
remeyiııce Arifden şişeyi istemi~· 
tir. Arif güzellikle arkadaşım tç
mckten vaz geçirmek için uğra • 

(Devamı 6 ıncı ıah!fede) 
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1 HADiSELER KARŞISINDAI 
--------Son Telgraf-· --
BİR BALO HATIRASI 

ADLI HİKAYE 

D 
ostumuz ve üstadımız Re
fik: Ahmed Sevengil artık 
birkaç gün süren uzun hi

kayeler yazmağa başladı. Biri bi
tiyor, biri l:.aş!ıyor. Arkadaşımı

zın bu yoldaki veliıd hissiyatına 
diyecek yok.. Yeni başladığı uzun 

hikayenin ismi cBır balo hatıra-
11> dır. 

Acaba, Refik Ahmed, bu sene
ki matbuat balosundan mı bahse

diyor. Çünkü, bu seneki matbuat 
balosu, gif ip görenler söylüyor, 

geçen senelere nisbetle zevksiz 
geçmiş.. Bilhassa, yeniden meb
usluğa seçilemiyen matbuat ce -

miyeti reisi Hakkı Tank Us'un yü
zünden düşen bin parça oluyor
muş.. 

ECZACI MEKTEBİ 

!'ttUHASEBECİ YETİŞTİRİYOR 
----------------~ 

Dünkü Vakit refi.kimizde eski 
belediye muhasabe müdürü Ke
mal hakkında kısa bir hal tercü -
mesi vardı. Bu hal tercümesinden 
anladık ki, Bay Kemal eczacı mek
tel:.inden mezun olmuş, sonra, bir 
yıl kadar tıbbiyeye gitmiş. fakat, 
bilahare terketıniş. Eczacı mek
tebinin muhasebeci yetiştirdiğini 
duymıyan varsa, öğrensin. 

HA~TALARIDOKTORA 

GÖTÜREN KOMİSYONCULAB 

-------------------------Sirkeci ve civarındaki otellerde 
yeni tip bazı lcomisyoncular tü -
remiş. Bunlar, tedavi için Ana -

doludan gelen ve bu civarda o
tellere yerleşen vatandaşları kan
dırıp muayyen bazı doktorlara 
götürüyorlarmış .. Bu komisyon -
culann hastalardan bir miktar ko
misyon almaları tabiidir. Fakat, 

aciiba, bu komisyoncular, doktor
ıTrdan da komisyon alıyorlar mı? 
Bu havadisi veren gazete de ayni 
auali endişe ile soruyor. Fakat, 
biz, bu meselede bir fevkaladelik 
görmedik.. Bu zamanda, hangi işe 
komisyonculuk girmedi ki... ne:. 
mele, doktorlar da ayni yoldan 
gidiyorlar. 

HER GEÇEN DAKİKADA 

_KA,_ç._s_EK __ RE_T_E_R_D_E_G..:tş:...lY_o_R_? 

Dün, bu sütunlarda, dünyada 

her geçen dakikada ne gibi hadi
seler olduğunu gösteren kısa bir 

istatistik yazısından bahsetmiş -
tim. 

Tan refikimizin hir yazısından 

mültem olarak hulasa olarak kay
dediverdiğim o satırlarda bir is

tatistik daha unutmuşum ki, ben
ce, çok mühimdır. Dünyada her 
geçen dakikada neler oluyor diye 

düşünür ve cevablarını ararken, 
şu sual de hatıra geliyor ki: 

İkdam refikimizde, her geçen 
dakikada kaç sekreter değişiyor?. 

BEYAZ ÇORAP, KISA 

PANTALONLA ZİYAFI.T 

İngiliz Kral hanedanının otur -

duğu saraylarda teşrifat, protokol 
çok mühım bir mevzudur. İngiliz

ler, esasen muhafazakar bir mı!
lettir. Bilhassa teşrifat usullerin

de an'aneye çok riayet ederler. 

Asırlarca muhafazakar bir taas
subla protokol usullerini değiştir

mezler. İngiliz Kral aı1.esinin sa

rayına aid öyle adetler vardır ki, 
bunlar bugün birer garibe halin

dedir. Meseli, bu eski an'aneye 
göre, Kralın resmi ziyafetinde bü
tün davetlilerin beyaz çorap ve 
kısa panWonlu bir kıyafet taşı

maları Uzundır. 

Fransı:ı: Cumhurreisinin son 
Londra ziyaretinde, İngiliz Kral 

hanedanının bu eski an'anesi ilk 
defa olarak bozulmt;,')tur. Ziyafet 

masasında oturan Fransızlar frak
la yemekte hazır bulunmuşlardır. 

Fransız Reisicumhuru'nun 

Londra seyahati Britanya sarayı
na aid daha birçok garib protokol 
ideUerini bozmuş.. Şimdi, İngi

liz, Fransız gazeteleri, uzun uzun, 
bunlardan bahsediyorlar. 

Dünyanın bu karmakarışık ha
diseleri arasında bakınız, beri ta
rafta, neler de oluyor!. 

AHlUED RAUF 

(KüçüK HAHERLE~I 
* Bel.edl,ye imar m üdiriyeti 

bundan sonra len işlerinden ay -
rtlar.ak müstakil bir müdürlük 
hal.tnrle idare edilecektir. * Otobüs fOfor ve kondoktör
lerlne yazılan cezalarda bunları i
cah ettiren sebcbler zabıtlarda e
saslı surette kaydedilecektir. 

* Asfalt olarak inşasına l:.aş • 
!anan Babıiıli caddesinde araba ve 
otomoblllerin yalnız bir istika • 
metten j.şlcıncsine karar veril • 
miştlr. 

* Belediyene faalıyete geçen 
yeni istimlak müdürlüğünün kad
rosu bir da-ktilo, iki muakkib, iki 
fen memuru ve bir mühendis • 
ten müteşekkildir. 

* Çanakkalede karaya oturan 
İngiliz bandıralı Stanmit gemisi 
kurt.anlmıştır. 

* Daimi encümen yeni sene 
bütçes nin hazırlıklarını bitir • 
ıniştir. Yeni bütçe pazarteı;iye 
toplanacak olan Şehir Meclisin
de azaya dağıtılacaktır. 

* İçkrinde benzin ve gaz gibi 
kolayca iştigal edebilecek mad _ 
deler bulunan garajlarda mangal 
yakılması yasak edilmiştir. 

* Gümrükler müdürü Medhi 
bütçe üzerinde temaslarda bulun
mak üzere Ankaraya gitmiştir. * Geçen haftaki fırtınada ~ 
libolu açıklarında batan Muzaf -
fer motörünün üç kişiden mürek
keb mürettebatının boğulduğu 
anlaşılmıştır. 

* Son zamanlarda sokaklarda 
köpekler çoğalmıştır. Belediye 
bunların toplattırılması için ala -
kadarlara emir vermiştir. 

Halifenin Sarayında 1 
1 Bir İspanyol Güzeli· 

Tarihi Roman: , o. 37 
- Bu ne kıyafet Selım? Neden 

giydin bu dı'.~man ell,i~esini! .. 
Selim çok heyecanl:\'dı. Kısaca 

anlattı: · 

- Haydi çabuk ol! Scııink bir
likte bu gece gôlü geçere?: l.u;·şı 
yakaya, papam oturd;.ıı;,:.ı ~:ltn_yu 
tece<süse gıtl cef:iz. 
Fatmanın yı.<zü gültiyordu .. Ko

ca orılunun içlnd bu işi görmek 
için Selimhı onu seçmcsı elbette 
bövle bir kahraman kadının guru
runu okşıyacaktı 

- Dayımın bu işte;ı haberi vor 
mı'! 

lJiye sordu: 

Yazan: CELAL CENGİZ 
Selim: 

-:- Elharis şimdi beni c;ağırdı .. 
Emır '"erdı.. Ben de seni seçtim. 
Bu işi ikimizden başb hiç kimse 
bilmiyccek. 

Dedi. Fatma sonsu~ bır sevinç 
ve heyecan ıçinde yc•rınden fır
ladı: 

- Ben de senin g!b• mi giyi
neceğim! 

- Evet. O civarda bizi gören 
olursd. bu kılıkla şüphelenmez .. 
Biz de serbestçe işimize b:ıkaıız .. 

- Pekala. Hemen ş mdi hazır
lanacağım 

Kızı I 
Ayın 
Geliri 

Varidatı Arttırmak 
Çareleri Aranıyor 
Alakadarlar, Kızılayın varida

tını artırmak cihetini düşünmek
tedirler. Malılm olduğu üzere Kı
ztlayın aza aıdatı, rozet dağıtmak 
suretile iade ve bayramlarda neş
redilen Kızı.lay gazetesinin hası -

,p O L • 
1 s 

Ve .. Mahkemeler 

Kutuda 
Neler Var 
Neler Var! 

1 

1 

Gözü Hep 
Başkalarının 
Malında! 

!atından başka esaslı bir gelir kay- Bckled:!!i A f 
nağı yoktur. Halbuki Kızılay, faa- ·D . 

1
· •. 0 "- pBa~ ~an Bir Teneke Peyniri Sırtlayıp 

. . . . .. · aırr crını ''"yan ır "apıcı C "t·· H 
lıyet sahası ıtıba. ıle en fazla mus- • . . • 1 o urtn ırsız 

mir olan, daha çok iş görmek ız- • kınd. c~za mahkemesı zabıt ka- . Bundan bir ay evvel, Şehza-
tırarında kalan zelz~Je ve harb 1 tıbı onundekı masado bulunan, debaşında bak&llık yap • 
felaketlerinde ş~fkat kollarını yur- üzeri gazete kağıdı ıle sanlmış makta olan Mehmed ismin-

dun her tarafına uzatan bir teşek· 
küldür. Kızılayın varidatını arttı

racak çarelerden biri şudur: Şeh
rin bazı yerlerinde drrme çatma 
bulunan baskülleri organize et -
mek, bilhassa cumartesi, pazar 
ve bayram günleri, kadınlar ara
sında sokaklarda tartılmak tema
yülünün arttığı, bu bakımdan 

mezkür kaynağın hayli varidat ge
tireceği ümid edilmektedir. - . 

Yaralanan Kadın 
Hastahanede Öldü 
Evvelki gece Galatada dostu şo

fö~ Mahmud tarafından bıçakla 

ağır surette yaralanmış olan Des
pına adındaki kadın tedavi için 
kaldınldığı Beyağlu Belediye has· 
tanesinde dün ölmüştür. 

1 
KISA POLiS 1 
HABERLERi 

--- --* Kazlıçeşmede Alekonun de
ri fabrikasında ustabaşı Yaninin 
üzerine üst katta bulunan deri is
tifi yıkılarak Yaniyi muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. 

büyücek paketin ip nı çözerken, 
paketten neler çıkaczğını merak 
ediyordum. 

Katib nihayet ipi çözdü, gazete 
kağıdının içinde tnh' o bir kutu 
vardı. Kutunun kapağını açh. 

Aman efendim! Kutudan neler 
çıkmadı. neler! .. Hani. iğnesinden-,· 

den tutun da ipliğine kadar. .. Sa
k~ mübalağa ediyorum zannet- 1 
meyin, sözilme inanın'.. Kutuda, 
bir insana !i'ızım olan, yatak ve 
elbise gibi şeyler müstesna, her 
şey vardı. İpek kadın gömleği mi 
istiyorsunuz? Bizim kutuda bula
bilirsiniz.. Tıraş takımı mı soru -
yorsunuz? Mevcud .. İpekli mendil 
mi arıyorsunuz? İsted'.ğiniz. kadar .. 
Çocu,ilunuza bir top mu almak is
tiyorsunuz? O da bulunur .. Çan • 
talar, gözlükler, bıçaklar, kama
lar, çatallar, kaşıklar, fincan ta -
hakları, dikiş makarnları, ağızlık- · 

l 
lar, tabakalar, zincirl<'t, saat kös-

ı 

1 

tekleri. berşey, her şry var ... 

Hakim, eşyanın kıymetini tak
dir etmesi için, mahkemede hazır 
bulunan avukatlardan en yaşlısını 
ehli vukuf tayın etti. Avukat ma
saya yanaştı ve baştanbaşa masa
nın üstünü kaplıyan şeylere kıy
met bitçrmeğe başladı. 

Ehli vukuf, bir ara eline aldığı 
bir dik! makarasına: 

- On kuruş eder .. 

de bir şahsa aid bir teneke peyniri, 
dükkana götürülürken. arabadan 
alıp kaçan, fakat bilahare yakayı 
ele veren sabıkalılardan Caferin 
muhakEmesine dün Sullanahmed 
bir•nci sulh cezada ba~landı. 

Hadise şöyle olmuş:ur: 
Bakkal Mehıned çarşııfan dört 

teneke peynir almış ve bunu Şch
zadebaşındaki dükkanına götür • 
mesi için Mehmed isminde bir ha
mala teslim etmiştir. 

Hamal Mehmcd; el arabasında 
pe~·nir tenekeleri yükli\ olduğu 

halde, Tahtokale yoku~unu çıkar
ken, suçlu Cafer kendisine so -
kulmuş ve: 

- Yokuşu kolayca çıkmak için 
sana yardım edeyim. Diyerek ara
baya dayanmıştır. 

Fakat biraz sonra hamal Meh: 
med bu yokuşta tesadüf ettiği bir 
arkadaşile konuşmağ~ başlayınca, 

Cafer bu fırsattan istifade ederek 
tenekelerden birini a'ınış ve ora
dan uzaklaşmıştır. 

Dünkü duruşmada sorguya çe
kilen şahidlerden Bahaeddin şu 
ifadeyi verdi: 

c- Caferi birkaç senedenberi 
tanırım. Kendisi müteaddid sabı
kaları olan ve hırsızlıkla, yanke
sicilikle geçinen bir adamdır. Gö
zfi dalma baş ala ı n ma ında -
dır. Birşey çıkmadığı gün kat'iy
yen rahat edemez. 

1 Yeni 
1 ki 

Mektep 
Bakırköy ve Kasım paşa 

Orta Oku.lan 
Maarif Vekaleti, şimdiye kadar 

şubeler halinde tedrisata devam 
eden Bakı: köy ve Kasımpaşa orta 
mektebleri şubelerınin badema 
müstakıl birer orta mekteb olma
larını · kararaltına almıştır. Bu 
hale nazaran, önümüzdeki ders 
yılında Kasımpaşa ve Bakırköyde 
ikişer tane orta mekt~b olacaktır. 
Hazırlıklara başlanmıştır. 

Üç Evin 
Tahliyesi 

• 

istendi 
Çöken Atlas Apart
manın 1 emelleri 

Açı'ıypr 
Yenişehirde çöken Atlas apar

tımanında henüz keşif yapılama
mıştır. Enkazın kaldırılmasına ve 
temellerin açılmasına devam e -
c,... ıektedir. Keşfi yapacak mü
hendisler tayin edilmek üzeredir. 

Müddeiumumilik şahidlerin is
ticvablar;nı bitirmiştir. Lüzum 
görülürse diğer kimseler de is • 
ticvab edilecektir. 

Belediye mühendisler! yaptık
ları tetkik neticesinde o civarda 
bulunan kısmen ahşab üç evin 
tahliyesini istemişlerdir. 

ı----···--·-

Sabıkalı Bir 
Hırsız Yakalandı 

Bir hafta evvel 

bir gece Fatih - ff~~?\\~\!f 
de Hasan aaında 

dükkanına kllIJı• 

yı kırmak sure -

* Akbıyıkta oturan Mustafa a
dında biri sarho ·luk yüzünden çı-· 

kan kavga neticesinde kunduracı 
bıçağile Aziz ndında birini baca
ğından yaralamış. Aziz de Mus
tafanın elinden aldığı bıçakla Mus

tafayı elinden yaralamıştır. 

* Şişlide Kocamansur sokağın
da oturan bahçivan Yakonun 4 
yaşındaki çocuğu Angeliki evin 
ikinci kat penceresind~n sokağa 

düşerek muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmıştır. 

Dediği zaman, h':. ın h~fifçe 

kaşlar1nı çatarak. itiraz etti: 
- On kuruş mu? Amma yap

tınız ha! .. Bu makaralar dükkan
larda beş kuruşa, seyyar satıcılar
da da üç kuruşa .. Kim alır bunu 
on kuruşa?!. 

Hadise günü onu gördüm. Omu- tile giren meç-
zunda bir teneke vardı. Tahtakale hu! bir hırsız 

* Süleymaniyede Dökmecilerde 
oturan Rasim adında biri Çadırcı
larda müşteri Slfatile girdiği Meh
medin dükkanından bir balta ça
larak savuşurk:en yakalanmıştır. * Mehmed oğlu Mehmed adın
da biri Beyoğlunda Hamza adında 
birinin cebinden saatini çalarak 
savuşurken yakalanmış. adliyeye 
verilmiştir. * Şoför Caferin idaresindeki 
3079 numaralı otobüs iJe 425 nu
maralı tramvay Beyoğlunda çar
pışarak her ikisi de hasara uğra
mışlardır. * Şoför Hüseynin idaresindeki 
447 numaralı hu. usi otomobil Ye
ni.köyde Kamil adında bir çocuğa 
çarparak b~ından y~ralamıştır. 

Yaralı çocuk tedavi altına alın • 
mış, Hüseyin yakalan&rak tahki
kata başlanmıştır. 

Selim tekrar 
Bekledi. 

çadırdan çıktı .. 

Fatma çarçabuk hnırlanarak 
Selimin yanına gelmi~ti. 

* RABİH FF.RNANDO'YU 
YAKALIYACAKLAR MI? 

Gece yarısından iki saat evvel 
göle atlamışlardı. 

İkisi de yii tme biliyordu. 
Gölün karşı yaka<ındaki muh

teşem şatosunda oturarak, bütün 
İspanyayı buradan idare etmeğe 
çalışan rahib 1'"ernando çok kur
naz bir adamdı. O, İspanyada Kral
'dan sonra gelen \'e her dedjğini 
yaptıran mühim bir şahsiyetti. 

Fernando. İspanyayı idare eden 
yediler heyetıne: • 

.Müslümanlar çok yakında En
dülüsü terkcriıp dönecekler!• tar
zında bir de trm!nat Yermişti. 

Ogece, Selim ile Fatma gölde 
yüzedursunlar· biz gelelim Fer _ 
nando'ı un şatosun.ı ... 

- İyi amma bay hak.ım bu tü· 
fek marka! 

- Ne olursa olsun! Her gün 
aldığımız şey canım!. 

Eşyaya 525 kuruş kıymet tak -
dir edildikten sonra müddeiumu
mi; bunadn iki ay evvel, bir gece, 
kapıcısı bulunduğu apartımanın 

birinci dairesine girerek, eline ge
çirdiği şeyleri toplayıp kendi o • 
dasına götüren, fakat ikinci defa, 
tekrar bir başka dairede hırsızlık 
yapacağı sırada, suç üstünde ya
kalanan Mehmedin, amme şahid
lerinin ifadeleri ve kendisinin a· 
çık ikraraı ile suçunu sabit gördü
ğünden, ceza kanununun 492, 62 

ve 80 inci maddelerine göre tec • 

ziyesini istedi. 
Duruşma karar vermek için on 

üç nisana btrakıldı. 
MEHMEV HiCRET 

--- --
Fernando, İşbiliye kalesi önü~

de kime güvenerek oturuyordu .. 
ve müslüman ordusunun mühi 
bir fırkası gölün karşı yakası ın 
geldiği halde, İspanyol rahibi b:~ 
rada ne cesaretle oturabı"l· d 

ıyor u? 
Bu hadise bütün İspan 11 • yo arın 

oldugu kadar, nıüslüma 1 d .. . narın a 
gozune çarpıyordu. 

Ferııando'nun hususi bir ordu
su mu .~ardı? Yoksa, o da Kralın 
bek!edıgı gibi mü 1.. "k 
t b" f • s umanlara go -
en ır elaket inmesini mi bek
lıyordu ?. 

İste, papasın çömezlerinden bir 
başka rah·b .. n 1 , Fernando'nun önU -
de · ·ı egı miş, telaş ve heyecan için· 
de b" ırşeyler anlatıyordu. 

- Bu akş .. k .. u .. nü ]cara-
b 

am go yuz 
ulutıar kapladı. Umarıııı ki ge-

ce Yarısına doğru, çoktanberi bek
lediğimiz felaket ve rnııslt>Ct yağ-

müslü -muru yağacak ... Bütün 
manlar telef olacaktır 

yokusundan aşağı iniyordu. Ya
nımdan geçerken yüzüne baktım. 
Pek neş'eli görünüyordu. Gülüm
siyerek, kendi kendime: - Kimbi,-

1 
lir, bu tenekeyi yine nereden çal
dı? diye söylendim.• 

Mevcud deliller ve şahidlerin 
ifadeleri ile Caferin suçu sabit gö
rüldüğünden; üç ay, on gün ha
pis cezasına mahkıiın edildi. Fa
kat yaşı küçük olduğu için bu ce
zanın altıda biri indirildi. 

-+--

Kanlı Kavga 
Galatada Kemeraltında oturan 

Şükrü adında biri bir hiç yüzün· 
den çkıan kavga neticesinde ayni 
semtte oturan Nuri adında birini 
~ıçakla kolundan, araya girmek 
ıstıyen Tarık adında birini de e
linden Yaralamıştır. Yaralılar te
davi altına alıl)mışla:, hadiseden 

1 
sonra kaçmak istiyen Şükrü bıça
ği!e beraber yakalanarak tahkika
ta başlanmıştır. 

Fernando, bu riyakar rahibe 

sordu: 
_ İşbiliyeden ne haber var?. 
_ Eskisi gibi, Sinyor. Hiçbir 

tehlike yok. 
_ I{ale kumandanile konuştun 

ınu!. 
_Konuştum, Sinyor! Ve . 

. k d' . emır-
Ierinizı en ısıne tebliğ tt' 

Ask . b" e ım. 
- erın ırşeye iht' • ıyacı yok 

mu .. 
- Hayır. Si13b var C h E ... ep ane 

var... rzak var ... Fak t 
Rahib ağzının · . a ... 

. ıçınde birşeyler 
geveledı .. Cesareti b. d . 
rılmıştı. ır enbıre kı-

Fernando gö 1 .. 
z erını açarak: 

- Fakat .. Ne var? s·ı·h h 
k 

. ı a , cep a-
ne, erza .. Bunlar b' ml k ti 
müd f k , ır me e e 

. a aay~ lifi gelmiyor mu?. 
Dıye bagırdı. 

Papasın cesareti büsbütün kı· 
nldı. Korkudan d" 1 . . ·· ·· ı .. ız erın ın bağı 
ÇOZU ffi1'D ' " • .,, •ena.,rı birbirine çarp-
mag.< başlamıştı 

dükkandan öte 
beri çalarak kaç
mıştı. Emniyet 
ikinci kısım me- Kel Necati 
murları taarfından y<.pılan tah -
kikat neticesinde bı.< hırsızlığın 
Üsküdarlı Kel Necati adında bir 
sabıkalı tarafından yapıldığı an
laşılmış ve Necati yarakalanark 
adliyeye teslim edilmiştir. 

---<>--

icki 
t 

Sofrasında ... 
Topkapıda Melekhatun mahalle-

sinde 23 numaralı evde oturan 
Mustafa adında bir arabacı evvel
ki akşam Cavid ve Tahsin adında 
iki arkadaşını evine davet ederek 
içmeğe başlamışlardır Kafalar 
tütsülendikten sonra aralarında 
kavga çikmış, Cavid çakı ile Mus
tafayı bacağından yaralamış, bu 
sırada araya girmek istiyen Tah
sin de yüzünden yaralanmıştır. 

Susmak olamazdı.. Rahib her
şeyi göze alarak, hakikati söyledi: 

- Askerimizin cesareti kırıl • 
mış, Sinyor! Maneviyatı bozuk 
bir ordu her zaman mağliıb ola • 
bilir. Halbuki müslümanlar göl!i 
geçip kaleye sa!dırmağa hazırla
nıyorlarmış. 

Fernando bu sözleri büyük bir 
soğukkanlılıkla dinliyordu. 

- Cesaretsizlik gösterenlere ce
za verilmesini emretmiştim. Bun
ları kumandana söylemedin mi7. 

- Sülemez olur muyum, sinyor! 
Efendimizin emirlerini her gidi
şimde söylüyorum. Son defa ku
mandan bana: •Kalenin zindan -
!arına attığımız kimselerin sayısı, 
kaleyi müdafaa edenlerden fa> la 
oldu!• dedi. Görüyorsunuz ki, ka
le kumandanı tamamile emrinize 
mutidir. Baş kaldıranın başını e
ziyor, cesaretsizlik gösterenleri 
derhal kale zindanlarına atıyor. 

(Devamı var) 

Almanya ve Devletler 
Yasan: Ahmed Şükrü Ji:S:VIEll 

Almanya tarafından geçen mar 
tanberi. takib edılcn polit,ka ta 
arruzunun muvaffakiyctli inkişal 
demokrat, sosyalist, büyük, kü ı 

çük, bütün Avrupa de\'letlerini eı 
dişeye düşürmüştür. Almanya bt 
sene için de Avusturyayı ilhak e 
miş. Çekoslovakyayı parçalıyP ı. 

muhtelif cüzülerini bir veya dığı 
şekilde kendisine bağlamış. Me · 
meli geri almış. Rom:::.nya ile dı 
kendisine bu memleket üzerindı 
iktısadi nüfuz tem:n rden bir ti 
caret muahedesi imzalamıştır. 

Bu emrivakilerin btzıları hen( 
büyük devletler tarafıı,dan tanı 

mış olmamakla beraber, Alman 
yanın istikbalde yapar.ağı emriv 
kiler her devlet içın endişe mev 
zuu olmuştur Bir gün Rc'nı:nya: 

bir ültimatom veoildığ. nden ba~ 

sediliyor. Ertesi gün Yugı slavy 
hakkında imalı haberler ver.l'yj 
Filhakika hazan bu hıberl~r. A 
manyaya düşman olan !- vnak 
!ardan çıkmaktadır. Fakat bir sı 

nedenberi Almanyanm tak ib e1 

tiği siyaset her tarafta haklı b 
endişe uyandırmıştır. Eğer kenı• 

sine muvaffakiyet tem:n eden y 
üzerinde yürümek istPrse, Alm 

yaya kim mani olacaktır? İşte il 
rupa devletlerini karşılıyan me 
sele budur. Çekoslovakya darbe 

sinin heyecanı içinde lngilterP ' 
Rusya ayrı ayrı iki teklif yapm• • 

lardı. 

1 - Rusya, altı devletin içti 
maını teklif etti. Rusya, İngi!U 
Fransa, Romanya, Polonya ve T 

kiyenin iştirakile Bükr<'Şde. bir 
tima aktedilmec'ni v~ bu içtim 
da Almanyanın şarka doğru ya 
pacağı taa:ruza mani olmak iç 
alınacak tedbirler üze~i~ " 

rüşülmesini ileri sürdü. B 
İngiltere tarafından kabul edil 

d' rn tiir. 

2 - İngiltere bunuı; yerine d 
devlet tarafından bir deklaras1 
yapılmasını ileri sürdü. Bu dö 
devlet şunlardı: İngiltere, Frar 
Rusya ve Polonya. Bıı •eklife 
Polonya yanaşmamıştır. İngil 
re çok sarih teahhüd ~Hına gir 
mediği takdirde Polonya Alma 
yaya karşı vaziyet almak istPr. 
yor. Bu dekli\rasyonu J ~'onya 
kiımeti, kiifi derecede oarih a( 

detmemektedır. 

• 

ç 

lm 

Her iki teklif de sliya d ;m 
olmakla beraber, Almanyay:ı k 
tedbir almak teşebbüsü büsbü 

terkerlilmiş değildir. Anlaşılı 

·ki bir formül bulmak içın dev~ 
!er arasında temas devam etm 
tedir. lngil tere Başvekili Çe..,, 
!ayn geçen gün avam kamara$ 

da beyanatta bulunarak bu tr 
!arın devam ettiğini, maama 
şimdilik bu mesele üzerind~ 

şey söyliyemiyeceğini bildirMt! 

tir. İngiliz parlamentosu m lıi 

de tahmin edildiğine göre, İrl 
Fransız ittifakının dairesi gL'll 
letilerek iki devletin menfaati 
rini alakadar eden her mıntak 
teşmil edilmesi düşünülmekle 

Filhakika birkaç sene e\'vels 
kadar Manş denizinin <ahiller 
inhisar eden bu anlaşma, Bale 
zamanında Ren nehrin in kens 
rına, birkaç ay ev\'el d~ garbi 
denize teşmili düşünülmekteı 

Fakat İngiltere ve Fransa Soı• 
Rusyanın ve Sovyetlerle bera 
Polonyanın teşrikini l~mın etr 
dikleri takdirde bazı nııntakal 
Almanyaya karşı alınacak tec 

!er müessir olamaz. Bugünkü 
rafya vaziyetine göre, yalnız ! 

yellerin iştiraki kafi değildir. 

manyayı büyük harb~en evvc 
gibi iki cephe arasına almak l 
Şarkta Polonyanın da Sovyet 
ve iki garb demokrasi~iylc bir 
te yürümesi lazımdır. Polonya 

tirak etmediği takdırde Sovyı 
!erin Almanya ile temasları 
olamaz. Bu sebebledir ki bugi 

enternasyonal muvazenede P 
lonya çok ehemmiyetlı bir unı 
dur. 

ver; 
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GÜNÜN MESELESi: 
................................. ~ ............ 

Son zamanlarda 
Neden z Seyyah 

Geliyor 
Gelen Seyyahların Büyük Bir 
Kısmı Şehire Para Bırakmamak 

Yolunu Tutmuşlardır. 

B ugün turiııc başlıba~ına 
biı- teJaıik ve bilgi me· 
&ele&i haline gelın.İftir. 

İstanbulu bir seyyah şehri 
haline getirmek için belediye 
turizm şubesi ile Turing klüp 
kendi saha ve vüs'ııtleri dahi
linde çalışmalarına devam et
mektedirler. Şu kadar var ki 
Türlıiyeye gelen seyyah, git
tikçe memlekete birşey bırak· 
madan gelip g'*"'eyi gaye 
edinmişe benzemektedir. Hn· 
au.t ıurette tutulan istatia • 
tikler, memleketimize gelen 
seyyahların yüzde yetmiş be
şinin memlekette bıraktıkları 
paranın taksi ücretlerine in
hisar ettiğini meydana çıkar· 
mıştır. 

Seyyahllll'DI limanımıza 

transit olarak uğnyan her 
türlü konforu haiz gemile • 
rinde yiyip içtikleri, yattık • 
lan art.ık hepimizce malUm. 
bir keyfiyettir. Şüphe yok ki 
bunun en büyük sebebi, aley
himizdeki propagandadır. 

Bizim gazetelerimizin da 
arasıra pahalılık, t ifo, kolera 
ve sair sari hastalıkların mu· 
ayyen mevsimlerde çoğaldığı, 
bilha!!Sa tifonun liığım sula • 
rile sulanan borlanlar dur • 
dokça şehirden uzaklaştırı • 

NAFIA IŞLERİl'v iz : 

lamıyacağı, şehir suyunun ki
fayetsiz ve içilemez olduğu, 

eğlence yerlerinin kıtlığı nis
betinde pahalı oluşu etrafın
daki neşriyatımız seyyah de
nilen •nuenini• kuşkulandı
rıp kaçırmaktadır. 

Peki, ~yyah gelmiyecek di
ye beledi derdlerden bahset
miyelim mi?. 

Şüphesiz, bu da gaflet de· 
mektir. O halde turizm me -
selesinin memleketimize aid 
bu cephesi hepimiz için müş
terek bir dava olmalıdır; ea
zetelerimizle, <Cabiliyenıizle, 

sıhhiyemizle, belediyemizle 
aleyhimizdeki propagandaya 
.karşı mücadele açmalıyız. 

Hulasa, seyyah mescle•i i
çin alüadarlar ciddi kararlar 
almak arifesindedirler. acen
teleri ile mi anlaşacağız, > u
karıda temas ettiğimiz malı · 
ıı:urlarla mı mücadele edece • 

iiz, ne yapacaksak yapalnn, 
bu açıktan gelebilttek mil • 
yonların başka memleketlere 
akınasına n13.ni olalım. 
Unutmıyalım ki, İtalyd, Yu

nanistan, batta Romanya, llfa

caristan ve Bnlgarsitaıı bu 
yüzden her sene milyonlar 
kazanmaktadırLar. 

Ali Çetinkaya' nın 
Mühim Beyanatı 

B
azı tetkiklerde bulunmalı: 

üzere şehrimize geldiğini 

yazdığımız Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya, dün Metro hanına ge
lerek, tramvay ve tünel şirketle
rinin Nafıa Vekaletine geçmesin· 
den sonraki vaziyeti gözden ge -
çirmiştir. Ali Çetinkaya bugün de 
tetkiklerde bulunacak ve yarın 
akşam Ankaraya dönecektir. 
Nafıa Vekili dün ayrıca şehrin 

imar işlerile de meşgul olmuştur. 
TRAMVAY - TÜNEL 

Ali Çetinkaya dün kendisini zl. 
yaret eden gazetecilere etraflı be
yanatta bulunarak demiştir iri: 

- Yeni tramvay ve tünel ida
releri için hazırlanacak proje ile 
meşgul olmak üzere İstanbula 
geldim. Satın alına mukavelesi !le 
yeni teşkilat projesi hakktndalı:i 

layiha yakında Millet Meclisine 
verilecektir. Tramvay hatlarının 

:ınubtellf semtlere temdidini de 
düşünüyoruz. 

TAYYARE POSTALARI 
İst:ınbul · İzmir - Ankara ve A

dana tayyare postaları 1 nisanda 
~yacakttr. Diyarıba.kır, İran ve 
Iı:aka kadar ulaşmak üzere yeni 
tayyareler satın almak üzereyiz. 
Bu tayyareler yakında gelecektir. 
Sirkeci - Haydarpaşa !ribot işlet
mesi için de bir kanun layihası 

hazırlanmıştır. Bu iş iki senede 
tamamlanacaktır. 

İran ve Irak hududlarına doğru 
yayılmakta olan demiryolu inşaatı 
hızla ilerlemektedir. 

Sulama işlerine gelince, bugüne 
kadar muameleleri tekemmül e
derek münakasaya konmuş olan 
miktar 23 milyon liraya varmış
tır. 

ŞEHİR ARASI TELEFONLARI 
Telefon hatlarımız Suriye ve 

Mısıra da bağlanmıştır. Pek ya -
kında Mısır ve Suriye bizim hat
larımız vasıtasile Avrupa ile gö
rüşebilecektir. Gelecek sene Er-

ZORBALAR· 
SALTANATI 

No. 116 

Yani bir ~rzemei Jı:alile ortadan 
tegallübü yok cderker. bir diğeri 
devlet ve millete tasallut etmiştir. 

Tarihin bu kayıdları vuzııb ile 
ortada bulunurken Alemdar Mus
tafa Paşayı tarihçilerimizin mü • 
t,eceddid bir vatanperver ve halas
kJirı millet ve ümmet telakki et
meleri şayanı lı:ayıddrr. 

Yoksa; bu tarihçiler de ayni uka 
rnensub, ayni ıddiayı taşıyan in
sanlar mıydı? 

Türk oğlu Türk, zannetmem ki, 
düşünduklerimden başka türlü 
vukuatı tarif ile başka yolda be-

Yuan: M. Sami KARAYEL 

yanı mütaleaya kendisini sevket
miş bulunsun ... 

* 
Alemdar, usul ve rüsumu devlet 

denilen bir takım kavaidi mevzu. 
aya vakıf değildi. Adeta; dağda 
imiş gibi mali meseleleri hallet
meğe çalışıyordu. 

Bazan öyle potlar kırıyordu ki; 
ulema ve rical hayretler içinde 
kalıyordu. Korkularından ses çı

karmayıp susuyordular.. Fakat; 
kin ve adavet hisleri artıyordu. 

Hatta; bir gün, bir huzur müra
faasında vekayi katibidavayı tak· 
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Orman 
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Sanayüne Doğru • • • ı 

Kalkınm-;mızda 1 
Ormanlarımızın 

Ehemmiyeti 
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Sinan 
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Dilencilerle Mücadele 

B 
elediyenin önünden maa • 
ril dairesinin önüne kadar 
yeni yapılan asfalt yoldan 

yürüyünüz. Bu mınta.kada, tamam 
üç dilenciye rasgelirsini:ı ve bu 
adamlar, her gün, yolunuzu ke • 
serler. 

Belediyenin dilencilerle nas•l 
mücadele ettiğini, işin tekniğini 

bilmiyoruz. Fakat, böyle İstan • 
bulun en işlek ve mühim bir cad
desinde, belediye binasının bur· 
nu dibinde dilenciler, açıktan a
çığa dileniyorlar. Şehrin diger 
semtlerini varın kıyas edin. Kapı 
çalan ve mahalle mahalle dola • 
şarak dilenenler de var. Dilenci
lerle ya mücadele edilmeli, yahud 
da, mücadele ediliyor, daha şid -
detli mücadele edilecek edebiyab 
bırakılmalıdır. 

BURHAN CEVAD 

Tahran' daki 
Muhteşem 
Düğün 

Hariciye Vekilimiz ve 
Bir Tayyare Filomuz 

Tahran'a Gidece'k 
İran V cliahdı ile Mısır Kralı 

Faruk'un hemşiresi Prenses Fev
ziye,nin düğün merasimi nisan i

çinde Tahranda yapılacaktır. Dü
ğün merasımine Türkiye namına 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
bir heyetle birlikte iştirak ede
cektir. Hyetle birlikte bir askeri 
müfreze gönderileceği gibi, bir 
tayyare filomuz da merasime iş

tirak edecektir. 

-*
Hüseyin Rahmi 

Rahatsız 
Maruf romancımız Hüseyin Rah

mi Gürpınar bir mü<idettenberi 
rahatsız bulunm t>dır. Üstad 
~ahminin rahatsızıığı bir hafta 
evvel ş iddetlenmiş ve olduk~a e
hemmiyetli buhranlar geçirmişti. 

Hastanın nabzı şimdi normal • 
leşmiştir. Kendisine acil şifalar te
menni ederiz. 

zorum istikametine doğru da te
lefon hatları temdid t:dilecektir. 

UCUZ RADYO 
Halk için ucuz radyo temin ede

ceğiz. Bu hususta Medise bir ka-' 
nun layihası verilecektir. 

İSTANBULUN İMARI 
İlk iş olarak, Eminönü meyda -

nından Unkapanına dt'ğru bir yol 
açılacaktır. Bu yolun biran evvel 
açılması için tedbir alınmıstır. Be
lediye ile birlikte çalışacağız. 1 -
mar işi bir sıraya konacaktır. 

TRAMVAY ŞEBEKESİ 
Tramvay hatlarmı ihtiyaca gö-1 

re temdid edeceğiz. Maçkadan Be· 
şiktaşa bağlıyacağız . Eminönün -
den Atalü:k köprüsüne kadar a
çılacak yol üzerındc h.ı: temdıd e
dilecektir. Daha sonra Eyübe doğ

ru gidilecektir. Yol acılınca, hat 
yeniden boğaziçine doğru uzatıia
caktır. 

rir ve tasvir ettikten sonra kazas
ker efendinin: 

- İşi hükmettim. 
Dediğini işitince: 

Alemdar, olduğu yerden fırla

dı. Ayağa kalkarak; bir zorba tav
rile bağırdı: 

- Bu ne iştir? .. Asıl işi şu kü
çük efendi tarif eder ve görür, bu 
büyük efendinin ne lüzumu var
dır? .. 

İşte; Alemdar koskoca İmpara
torluğun veziriazamı ve sabibi as
lisi makamına gelmiş bir adam ol
duğu halde bir muhakemenin ne 
demek olduğunu ve bir katibin ne 
işle meşgul bulunacağının farkın

da değlldi. Bu derece basit bir ida
re usulüne vakıf olamı~·an bir a
damı halaskar ve dahi ünvanla
rile tavsif edip tarihe kaydetmek 
Tür!< ınilleti ıçin hakaret olsa ge
rek .. 

Yien bir gün; ulemadan iki 

• 
Ağaç, lzmit Kağıt Fabrikamızın 

En Mühim İbtidai Maddesidir 
İnşa halindeki Türkiyenin bü

yük kalkınma davasında keres • 
tenin mühim bir mevkii vardır. 
Yapı kerestesi., traver•, yakacak 
odun gibi ihtiyaçalardan maada, 
Türkiyede 'henüz yenı kurulmuş 
bir endüstri şubesi obn kAğıd sa
nayiinde kereste ehewmiyetle göz 
önünde tutulmıya değer. Sellüloz 

1 

ayni zamanda sun'i ipek, sun'i 
yün, patlayıcı maddekrin de ham 
maddesini teşkil eder. 

Sümer Bank tarafından İzmitte 
kurulan ve halen işlemekte olan 
kağıd ve karton fabrikasının se
nelik odun ihtiyacı 15,000 metre 
mikabı dır. Tesis edilmekte olan i· ı 

kinci kağıd ve sellüloz kısımlan 
işlemeğe başlayınca bu ihtiyaç 
100,000 metre mikabma yüksele -
cektir. 

Bu ihtiyacın memleket orman
larından tedariki Türk kiiğıdcılı· 
ğının iktısadi istikbal: ve işleme 
emniyeti bakımlarından Hizımdır. 

Diğer taraftan yabancı memleket
lerden odun ve kağıd tediriki me
selesi de günden güne güçleşmek
tedir. Bu itibarla odun sıkıntı ka
ğıt ve sellüloz fabrikamızın ipti
dai maddesi sellüloz olan endüs· 
tri şubelerimize zaruri olabilir. 

ORMAN SANAYİİMİZİ 
NASIL KURACACIZ? 

Kağıd ve sellüloz sanayiımizin 

tesis ve inkişafı bu s~nayiin ham 
maddesınden en mühimini te
min edecek olan orman sana~riinin 
de bir an evvel kurulmasını ıcab 
ettirmektedir. İştigal sahaları ge
niş, mahsulleri de o nisbette ç 
sidli olan orman s:ın~yii yalnız 

kiiğıd ve sellüloz fabr;kamız ı ha
rici buhranlardan kurtarmakla 
kalmıyı.cak scll i: loza dayana.ıı di
ğer endüstriye de emniyet temın 
edecektir. Bundan ba~ka inşaat 

mahrukat ve diğer malzeme pi • 
yasalarında bariz salah temin e
decektir. 

Bugünkü vaziye·n göre senede 
100.000 metre mikabını bulan odun 
ihtiyacımızı memlekel ormanla • 
nndan tedarik etmek mümkün -

deniz mıntakasında ormanlar, bil· 
hassa, Kocael~ Bolu, Zonguldak 
ve Kasta monu vilayetleri saha -
sında kalmaktadır. Bu orman • 
larda en çok tesadüf edilen ağaç 
çamdır. Bundan sonn köknar ve 
diğer ikiz yapraklı ağaçlarla, ka
yın, kavak, gürgen, dişbudak, kes
tane ve gen iş yapraklı ağaçlar gel· 
mektedir. Memlekette inkişafına 

gayret ettiğimiz sanay' kollarında 
bütün bu ağaçlardan ;.zami istifa
de temini imkan dahil;ndedir. 1 

934 istatistikleri, memleketimiz
de her sene istihlak edilen keres
tenin 3,120.000 metre mikabını 

bulduğunu göstermektedir. Bu ra
kam, nüfus başına 0,23 metre mi
kabı kereste düştüğünü göster • 
mektedir Bunu Almanya ile mu
kayese edecek olursak aradaki 
farkın pek büyük olmadığını gö
ruruz. Almanyada nüfus başına 
kereste sarfiyatı 0.453 metre mi· 
kabıdır. 

Yakına odununa gelince, sar • 
fiyatımız senede 9,700.000 metre 
mıkabı , yani nüfus başına 0.70 
metre mikiibıdır. Almanyada ise 
bu nisbet 0.648 metre mikabıdır. 

Bizdeki nisbet, memlekette kö-
mür istihlaki arttıkça, odun yakan 
vatandaşların sayısı do günden gü
ne azalmaktadır. Odun kömürü 
istihsalatı Türkiyede !i .600.IJOO ki
logramdır. 

Türkiye, bu bakımda n dünya
nın pek az yerine nasib olan bir 
zenginlige maliktir. Ocman kanu
nunun mulıafazası altında. balta
nınta lutundan kur tulm· p an 
o, manlarıınız memleketimiz için 
zengin bir kaynaktır. Orman sa • 
nayiimiz kurulduktan sonra on -
lardan daha geniş mikyasta istifa
de edileceği muhakkaktır. 

Pasaport 
Hare/arı 

' 
dür. Ancak metre mikiibının fi • Birkaç senedenberi pasaport üc-
atını cihan piyasasına uydurabil- retlerinin 27,5 liraya çıkarıldığı 
mek için işletme usullerini rasyo· malumdur .. Evvelce bir pasaport, 
ne! bir şekilde tanzimi, modern 1 125' kuruş ile temin edilirken har
tekniğin icablarına uygun şekilde ' cm böyle yükseltilmesi seyahat· 

tesisat vücude getirilmesi lfızım- 1 leri azaltacak zannedilmişti. Hal-
dır. buki istatistikler, döv'z zorluğuna 
NEKADAR ORMANJMIZ VAR? rağmen harice gidenlerin azalma-

9 nisanda Sinan ihtifali vardır. 
ihtifal komisyonunun evvelce top
lanarak ittihaz ettiği karar lan 
yazmıştık. İhtifalin her senekin • 
den güzel olması içın hazırlıklara 
devam edilmektedir. 

9 nisan pazara tesadüf ettiğin • 
denya bir gün evvel, yahud bir 
gün sonra ilk mekteblerde Sinan 
hakkında konferanslar verilecek
tir. 

• 

Akşam 
Kız San'at 
Mektepl er ı 
Birkaç senedenberi lhdas edilen 

Akşam kız san'at mekteblerinden 
büyük istifadeler "dilınektedir. 

Maarif Vekaleti tarafından büyük 
bir ciddiyetle tedvir edilen Lu 
san'at yuvaalrı, . k•zlarınııza her 
türlü ev işlerini m t-ccanen öğret
mektedir. Buraya devPm eden kız· 
ların, elbise dikmek, ye'nek pişir
mek ve pasta yapmak, erkek el • 
bisesi, çamaşırları k1dın çamaşır 
ve tuvaletleri dikmek hu5usun • 
daki müktesebatı. her s~ne açıl.ın 

sergilerde açıkça bellı olm ı kt.>:hr. 
Bu san'at yuvalarının akşam -

lan tedrisat yapmaları, birçok ça
lışkan ve evli kadınların da istl
fadelerini temin etmc~:ledır. Ak· 
şam kız san'at mekteblcrinin ta
lebesi, her sene artm~k adır. Bu 
mekteb'erın Türbedckı Amerikan 
kız san'at mekkbi ile hususi ma
hiyette dikiş yurdlarmdan başka 
esas lı h cbir rakibleri yoktur. Ve
kiıl . onumüzdeki ~ene şehrin 

münas b yerlerinde yeniden bir 
kaç mekteb daha tesis etmeği dü
şiınmcktedir. 

Refi Bayar'ın 
Teleaüdlük 

Talebi 
Milli Reasurans umum müdürü 

Refı Bayarın tekaüdlüğünü taleb 
<'ttiğ i ni yazmıştık. Dıin Ankaradan 
şehrimize dönen Refi Bayar de
miştir ki: 

- İki senedenberi hastayım. Bir 
seneden fazla bir müddet evvel 
İş Bankasına müracaatla tekaüd· 
lüğümü istemiştim. Çünkü ben 
İş Bankasının kurulduğu günden
beri memuru bulunmaktayım. Mil
li Reasürans da bankıının kurdu-

1 

ğu bir müessesedir. Uzun bir isti
rahat ve tedaviye kat'i ihtiyacım 
var. Fakat yaptığım müracaat • 
lardan bir netice çıkmadığından, 
hasta olmama reğmen vazifeme 
devam ediyorum. ·-Resmi istatistiklere nazaran or- dığını, beynelmilel se:gilerin ha

manlarımızın kaplad•ğı sahaılar tırı sayılır derecede Türk Turist 

topluca 8,816,000 hektıın bulmak· celbettiğini meydana çıkarmıştır. 

tadır. Bunun 4,238,000 hektarı Ka- Yalnız, pasaportların üc; aylık ol
radeniz mıntaaksında, aşağı yukarı mak üzere kısa vadelerle harçlara 
3 milyonu Akdeniz mıntakasında bağlanması etrafında bir tasavvur 
600,000 hektarı merkezi Anadolu vardır. Şimdiki halde tahsile gi
da 978,000 hektarı da Doğu Ana- decek talebelere nısıf ücretle pa
dolusundadır. saport verilmekte iktifa edilmek· 

ı Bir Tayyare Filomuz 
Amerika'ya Gidecek 

Yurdun en çok ağaclı olan Kara· tedir. 

dişli rical arasında b:r arazi me
selesinden münazaa çıkmıştı. Bu 
işı ne huzur mürafaas: ve ne de 
şer'i muhakemeler, halledeme • 
mişti. 

Hatta; Sultan Mahmuda kadar 
akseden dava, hallolunmak üzere 
Alemdar Paşaya yollanmıştı. 

Dava, çok mu!assal bir şekil ib· 
raz etmekle idi. Bir miras taksimi 
idi. Tarafeyinden birisi olmadıkça 
dava hallunamazdı. 

Alemdara davanın mevz1.1unu 
anlattılar ... Düşündü taşındı. 

Nihayet; davacıları çağırdı. Her 
iki hasım Alemdarın karşısına di
kildi. 

Alemdar sordu: 
- Hacı efendi; söyle bakalım! .. 

Bu davayı senelerce uğraştığınız 
halde neden halledemediniz? .. 

- Devletin işi yok da sizin bir 
karış araziniz için m! uğraşacak? 

nedir bu tomarla fermanlar? .. Ne
dir bu kağıd yığını? .. Kim oku -
yup içinden çıkacak bıı arab saçı
nın işinden! .. Küçücük bir mesele 
bu kadar kağıd halin.:- getirilir mi 
hiç? .. Söyle bakalım! .. Bu dava na· 
sıl hallolunur? 

Tabii hasım tarafın aleyhine ol
mak ve kendisini kurtarmak için 
Hacı efendi davanın şn yolda hal
lolunabileceğini söylemişti: 

- Paşa hazretl<!ri ... Verasette 
akdem biziz... Bu efendi yok o
laydı biz var olduğumuzdan bu 
davada mevzu olmazdı. Binaen • 
aleyh; ahkl\mı §er'iye de yerini 
bulurdu. 

Diyince; Alemdar, bu muğlak 
ve fıkıha aid meseleyi bir türlü 
kavrı,yamadığından alelacele sor
du: 

- Yani bu olmamı~ olsaydı, bu 
dava olmaz, bu kağıdlar vücude 
gelmez, sizler de bizi böyle uğraş· j 

Amerika Birleşik devletleri is· 
tikliilinin 150 inci yıldönümü şen
liklerinde hazır bulunmak üzere 
bir tayyare filomuzun Amerikaya 
gönderilmesi düşünülmktedir. 
maddesinden en mühimmini te • 

tırmaz mıydınız demek istiyor • 
sun? 

- Evet; paşa hazretleri ... 

Alemdar bir an için düşündü. 

Ve diğerine tevcihi kelam ile: 

- Sen söyle bakalım ... 

Bu hasım da; ayni Hacı efendi 

gibi iddiada bulundu. Yıİnl, Hacı 

efendi olmamış olsaymış akdem 
varis olacakmış. 

Alemdar, fena halde sinirlendi. 
Bu ne biçim işdi? Ne karmakarı
şık bir dava idi? 

Şöyle bir an için düşündü ve 
§il karara vardı. 

- Demek bu heriflerin her ikisi 

de mevcud oldukça bu dava hal -

}olunmaz!. Ve bu davada en son 
mercii hal olmak üzere kendi -

sine tevdi edilmişti. Mese"ll! ba -
sitti.. 

(Devamı var) 

Neşriyat H'1yatımız 
Yürekler Acısıdır. 

ugüulerin en giizel yerli lı 
beri Ankarada toplanaca 
bildirilen •neşriyat kongr 

si• dir. Maarif Veki.leti, boyle b' 
kongre toplamak fikrini 

atmakla çok isabetli 
seçmiştir. 

Türkiye neşriyat hayatı, yakın 

dan bilenler ve içind.! bulunanı 
daha ıyl farkındadırlar, yürek.le 

ac.sıdır. Neşriyat bugüne kadar 
devletin hiçbir zaman, hiçbir su
retle alikadar olmadıı:'l bir iştir. 

Maarif Vekaletinin, bugüne ka· 

dar neşriyatı himaye maksadile 
koyduğu bir tahsisat vardı. Bu 
tahsisat, itiraf etmeli ki, çok u 
zaman, yerinde sarfedilmiştir. 

Bu tahsbatla, daha çok e§ dost 
kitabı satın alınmış, bu 'uretle 
bazı kimselere yardım edilmiştir. 

Zaten, maarifin, son on beş yir

mi yıl içinde, bir inkıliıb memle • 
ketine yaraşır ve layık şekilde 

tam randıman verememe~i. mcm· 
leke! kalkınmasına tanı manasile 
ayak 11yduramaması, Bu vekale

tin vazifelerinin çok uıahdud bir 
sahaya inhisar ettirilmesinden do
pyordu. 

Okumak için ne kadar talebe 
müracaat ediyor?. Şu kadar .• 

Bunları, balık istifi gibi nıekteb· 
lere doldurmak_ Sonra da, nıck

tebsiz talebe kalmadığını ilim et
mek .• Maarif V ekliletinin vazifesi 
yalnız bu mudur?. l\lcml<"ket ne 

cins insana, hangi tip mektebe, ne 
kalitede vatandaşa mubtacdır?. 

Bunlar, maalesef, şin;.diye ka· 
dar düşüniilcn mevzulaı dej;ildi. 

İnkılabdan bugüne kadar, <&n· 
netmiyoruz ki, diğer herhangi bir 

vekiılet, maarif kadar htikrarsız
lık geçirmiş olsun .. Maarif v~kıi· 
letinin erki.nı sırama b.!u":t ö.ı le 

zevat geçmiş, öyle ınühi ın •zile· 
!er dcruhde etmişlerdi ki, bunlar 

• doğru söz acıdır - ekseri ·a etrn 
fa boş görünmek, bir sızıltı~ a me 

dan vermemek, çckin.liı·ıcri k·m

seleri kırmamaklan bn\'·' bir c 
dü iinmüyorlardL 

Uzun yıllar, maarif politikası . 
um içyüzü, hakil:f cephesi bu ol
muştu. 

Halbuki, Türk d~·letinin bıi • 
yük inkılabında, üzerine en çok 
vmsile ve mes'uliyet alması i<alı 

eden uzvu, Maarif Vekaleti ol · 
mak lazımdı. 

Bu satırlarım, biliyorunı ki bir 
çoklarını, kıracaktır. Doğru söz 
acıdır. Kimseyi kırmamak bir i· 
dare.i maslabatcılıktır. Bu sistem· 
le iş görülemez. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Asfaltlar Arasında 
Çamur Deryası 

GözleDede Sultanlar ookaimda 
5t numarada oturan blr okuyucu
muı:dan aldıtıma bir mektubda 
denlllşor ili: 
~ llr.IDel, halli ii<uncü 

derecedeki birçok yolları tamir 
edilmlf, batta &Bfalt olarak yeni
... bıta olwnm .. bıılanduiu hal· 
de blrbıcl derecede.ki ba'Lı a.na 
yollar tamamııe lbmal edilmiştir. 1 

Sırt bazı kimselerin balmnı h°' 
etmek mabMIUe hareket e<len el• 

ki """ ve belediye reisinin tut • 
tutu bu 7&nllf 7oldan vazreçil 
mesJ. Uı.ımdır. 

Meseli Gödepenln !ılek cad -

delerinden biri S•ltanlar soka • 
fuwı hali sıuete llllualarında an
la.iıla.mı7aca.k derecede fecidir. 
GözleJ>Onln dlter br lsolıaiı me· 
deni bir AvnQJa tebrl man'larası 
l'österirken oaun. J"anmdald batk& 
bir solt.atm lı:urunuvu~t.i. de,·rln
den katma bir vulyette bırakıl

ması bllme.m lr.l nt dertct-ye ka -
dar dotnıdur. 

Yeni Vallmb buraya kadar bir 
zahmet etse sok.atımızın run ce(
meden tamiri lctn emir Ttntell
ne kanllL• 

Karilmlzln bu haklı ikı.\vf'tl 

hakkında bh de Vali L6ttl Kır
dar'm nazarı dlkkaUnl celhf'de-rlz. 
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istemiyor 
Almanya'nın Genişlemesi Karşısında: ltalya 
istikbali Hesablamak Zaruretindedir 

den aşalı detlldL 1,190 bllJ'ük, u,soı 
küçiik ev vardı. 

Evler; tlmdlkl rlbl blrkao katlı n 
yliksel<IL ·Kal kal kiraya verlllrdL 
Zenıtnler hu.'iusl konaklarda oturur ... 
Jardı. Ekser evlerln zemin kallarmda 
dükkanlar bulunurdu. Kiralar çok 

pabalı ldL 

SUVEYŞ KANALI - --
Akdeulzle Kıııldenfzl birleştiren SU

''eyş kanah, banın dotuşundan 1,30G 
yıl evvel, Flrau.n birinci Sellnln dev
rinde açdmqtı. 

~ Kral'ın Nutku Nasıl Tefsir Edildi 
O vakiller, Nil üzerindeki Bubasl

dan DeJyopoJlse k.adar uzanır ve Tlm· 
sa.k &ölünde nihayet buJurdu. Bura
dan kızll denize geçmek lcln t.ktarma 
7apmak U:tiıa e-derdl. • 

D 
ançig meselesi ve saire kur· 
calanıyorsa da artık bu iş

ler teferrüattan sayılıyor. 

Almanlar ortalığı yeniden heye
cana verecek herhangi bir hadi· 
seye 20 nisandan evvel girişıni -
yeceklermiş. 

Dünya meseleleri yalnız orta 
Avrupadalti Alman imparatorlu· 
ğ•, un etrafa yayılarak büyüme
,, nelen ibaret değil Yeni vak'alar 
çıktı çıkalı Avrupa gazetelerinin 
artık dığer ikinci derecedeki sa • 
hife ve sütünlarına geçen lspan· 
ya meselesi bugünlerde yeniden 
tazleniyor. Çünkü İspanya mese
lesinin alacağı şekil t.ütün Av· 
rupa meselelerinde ~idr ·~·tle ttj 
sirini göstermiş olacaktır. 

İspanya dahili harbi tamamile 
bitmeden İspanyanın vaziyeti tas
fiye edilmeden Avrupada esaslı 
bir anlaşmıya varılamıyacaktır, 

diyorlar. 
İspanya ile Fransa arasındaki 

münasebat bundan sonra ne ola· 
cak? İspanya ile Fransa arasın· 
da devamlı ve karşılıklı itimada 
dayanan münasebat tesis edilme
dikçe Avrupanın gaTbında, Ak • 
denizde ve Afrikada sulhun de
vamı da tehlikeye girecektir. İşte 
Mareşal ~ten büyük elçi olarak 
Fr:ı:ık' hükümelinin nezdine gön
der .. mekle Fransan1n İspanya ile 
.>lan r.ıünaset-atanı ne ktlar bü
yük hır e..'lemmiyet verd;ği görü
lüyor. 

İtalya Kralı faşist meclsiinl a-

İtalya Kralı Viktor Emanücl 

çarken söylediği nutukta İtalya· 
ruıı diğer memleketlerle olan mü
nasebatından da bahsetmiş ve 
İspanyaya dair söz söylerken Fran· 
ko'nun zaferini de hatırlatarak bil· 
hassa şunu ilave etm1ştir: 

- İtalya ile İspanyanın men • 
faatleri arasında hiçbir aykırılık 

lngilizleri Alakadar eden Bir Mesele: 

Patlıyan Bombalar· 
Meselesi 

Ş
" son aylar· 
da İngiliz 

hükümetı • ~~~~~~~= 
n ve efkiirı umu- ~ 
m vesıni çok n-.eş· 
g .. ı eden bomba 
uu ılakları ıizerl • 

• 

ne yakalananlar • 
dan bir kısmı ge-
9eıılerde mahküm • 
olmuştu. Bunlar 
en ı.::;un seneler 

İrlandadan bir manzara 

ağ r hızmet cezalarına mahkUm 
d lmişierdı. 
t~gilterenin bellibaşlı yerlerine 

konan bombalardan başka daha 
bazı kimselerin evlerinde böyle 
patlayıcı maddeler bulunduğu gö
rülmüştü. 

Yakalananlardan 9 kişinin da· 
ha muhakemesine Londra ağırce
za mahkemesınde başlanmıştır. 

Bombacı olmakla maznun bu do: 
kuz kişiden en şayanı dikkat ola· 
nı 23 yaşlarında bir delikanlı olan 

(Devamı 7 inci sayfada) 

yoktur. İtalya ile İs~anya müm
kün olduğu kadar geniş bir sa· 
hada teşrıki mesai edebilecek • 
!erdir. 

Bu sözler İtalyanın İspanya iş· 
!erinden kolay kolay elini çekmi· 
yeceğini açıkça gösteriyor. Kralın 
nutkunda bır nokta daha vardır 
ki o da uzun bir sulh devresi ge
leceğini !;eklemek hayal olduğu 
için buna inanmamakla beraber 
hiç olmazsa mümkün clduğu ka
dar devam edecek bir sulha İtal
yanın muhtaç olduğunu söyleme
sidir. 

İtalya sulha niçin muhtaçtır? 
Bunun için sebeb olarak ele ge
çirdiği yeni vasi imparatorluğun 
servetini işletmek imkanını bu· 
labilmek lüzumu gösteriliyor. 

Kral nutkunda iki defa sulhdtn 
Jıahsetmiştir. • 

Nutukta • Berlin • Roma ınih -
verinden bahsedilmiştir. Fakat 
istikbal için Berlin • Roma mih
verinden şu veya bu bekleniyor di
ye birşey söylememiştir. Alman
yadan bahsetmiş, fakat arkasın

dan hemen İngiltereyi öne sür
müştür. Hem de manalı olarak şu 
nokta anlatılmak istenmiştir. İn
giltere ile İtalyanın arası bozul· 
makta, Habeşistan meselesi do • 
layısile Milletler Cemiyeti sebeb 
olmuştur. Yoksa doğrudan doğ -
ruya İngiltere değil! . 

İtalya - Fransa münasebatı hak· 
kında da Kral İtalya hükümet!nin 
17 kanunuevvelde Fransaya bil • 
d1rmiş olduğunu söylemeyi kiıfi 

bulmaktadır. 

Kralın nutkunda Fransa - İtal
yan ihtilafından cbu esnada. di-

0ye b&hsedilmiştir. Bununla Paris
Roma müzakereleri için ileride 
imkan olduğu ve ihtilafın geçici 
birşeyden ibaret kalaca~ı mı an· 
!atılmak isteniyordu? 

İtalya Kralının nutku heyeti u· 
mumlyesile itidal ve anlaşma ru
hu ile hazırlanmış, sakin bir ses
le söylenmiş bir nutuktur. 

Deyli Ekspres gazetesi İtalya 
hükümdarının nutkundan bahse
derken İtalyanın kuvvetli oldu • 
ğundan ve saireden bahsetmek 
istenince Musolini'nin söz aldı • 
ğmı, İtalyanın zayıf olduğunu an
latmak meselesi ise Krala bıra • 
kıldığını yazıyor. İngiliz gazete
sinin bu nutuktan çıkardığı ma • 
na şudur: 

İtalya dünyayı tehdid edebile
cek bir vaz~·ette değildir. Onun 
için Fransaya ültimatom verecek, 
bir takım şeyler istiyecek mevki
de değildir. İtalyanın Habeşistan· 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Süveyş kanalı Flraunlar devrinde, 
Potolemeler zamanında., İranlıların ve 
Arablaırm istilasında olmak üzere dör& 
defa açılınq, kapanmıştır. 

Son acılışınm sebebi çok prlbdlr, 

llıdlv Mehmed Ali, İskenderl1e 
Fransıı konsolosu Ferdlnand dö Lespesl 
çafırtn:uş. otlu Pren!I l\tetımed Saide 
ata blameslnl öfretmeslnl emretmlşlL 

Pttns l\.lehmed Sald. alla cezmiye 
eıktıfı zama.olar. konsolosun evlne rt

db'or. Babası zayıflamamuı için. ona. 
perhize somu,ıu. O da canı lstedlil 
yemekleri ancak orada do7a do7a 11 .. 
:rordu. 

Babası ölllnce 1erlno l'eçtl, RullY 
oldu. FerdJnada karşı ,ükran borcunu 
ödemek btiyordu. SUve11 kanalı lm
tbazını bunun için verdL 

YERALTI BASTAHANELEl!.f 

Lendra (hekimle< eeml1etl) beledl-
7e1e milracaalla ;reraltmda hasta.ha· 
neler teslslnl btemltler. 

Paytahtta Te bü7Uk tehirlerde J&• 

pılacak 7eralll hastaha.nelerlnln harb 
svhuronda wk faydası olacatmı aö7-
lemişler. 

BeledlT•· bıı talebi dlkkal nauruıa 
alınış-

ELEKTl!.İKLİ BİLARDO 

Londrada, Leyçeyter bahçealaln 1a
nındakl bar. rece ve rü.ndilz dolu imiş. 
Buraya cldenler, içki içmek lçla de· 

JU, elektrlldl bllirdo oynamak lçla 
l'ldlyorlamuş. 

Bu bilardo çok rarlb blrşe1. Bil • 
7alar0 blrll.~·ine çarpınca ıoo. 500, 

2.000, ili.h ..• yazıyor, 10,000 povan 7&• 
pan kazanıyor. 

İnglllz zabıta ... elektrikli bilardo • 
nun ı-ürdüğil rağbetten endişeye b~

lamtı. Bütün İngllterede 100 000 den 
fazla elcktrikll bilirdo T&rtruf. 

Bar sahtblerl 7üzde 7trml be;. ka
zanıyorlarmlŞ. 

YILANLI SARAY 

Hindisi.anda. İndord•, lntaah yan 
bırakılmlŞ mua:ı:ıam blr saray vardır. 

Bu o;;arayı, mlhra.celerden blrl baş
lal.mıt. Fakat, sünün birinde. temelin

de kocaman blr yılanın yuva yaphJı 
şayla~ı fıkmı , Yalandan çok korkan 
mihrace, sarayın lnp.sından vazcıeo· 

mlş. 

ÖLDÜREN AGACLAB 

Csvad:a. cUpos:. df".nllen btr ctn• a
taç vardtr. Bu ağ'a.cm dallaruta kun~to 
kuşlar, böcekler .. elektrik tellerine 
kotimıq clbl .. anide öJürter. 

Panamada da buna benzet bir •· 
!ao vardtr. Yaprakları çok ıriı·.1.:el ve 
yaz kt!J yeşlldlr. Meyvaları elmaya 
ben:ıer. Fakat, hJc dokunmıyl\ t.cbnt-ıt. 

Anide insanı ıehlrler, öldürbr. B:ı 
atacın alhnda oturmak da L.ehllk(;U
dlr. Ben on dakika sonra bir 1Ja7ı;1n
lık arız otur. Yarım saat sonra da ebe
di bir uyku ... 

Bu ataç k~lldlkten sonra lkl aene 
kadar ı.ehirlnln te!ilrlnl muhafaza e· 
diyormuş. Yerli lttndlller bunu, ok .. 
larının uçlarını zeblrl"mek. için kul • 
tanıyorlarmq.. 

O 
nu bir gün göl kenarında 
tanımıştım. 

Çok güzeldi.. 
SevimliydL 
İlk bakışta gözlerim gözlerine 

takıldı. 

Durdum. 
O da durdu" 
Ve gözleri gözlerime takıldı. 

Bana . dikkatle baktL 
Ben o zaman otuz yaşlarında 

yakışıklı bir erkektim. 
O. gönlümü yaralıyan ilk ka • 

dınciı. 

Onu, bir göl kenarında sevmiş· 
tim. 

Bana bakarak yürüdü. 
Ben de yürüdüm. 
Koştu .. 
Ben de koştum. 
Ve seslendim: 
- Benden mi kaçıyorsun? 
Başını salladı .. 
•-Hayır ... 

Demek istiyordu.. 
Konuşmuyordu. 

Konuşmadan koşuyordu. 

O zaman bana biru gülümse
memiş olsaydı, onu bir gölge gibi 
peşinden kovalamıyacaktım. 

O, gölün karşı sahıiinde idl. 
Ben. beri tarafta .. 
Aramızda sesızce akan blr nehir 

vardı. Beş metre genişliğinde bir 
nehir ... 

Sessizce akan bu sular, ikl kal-
bin birleşmesine mani oluyordu. 

O, biraz durdu. 
Ben de durdum. 
Gözlerim tekrar gözlerine ta • 

kıldı. 

Gözlerinin rengini 
görd'üm: 

yakından 

Kışın tepemizde dolaşan yağ • 
mur bulutlarından daha siyah, ve 

daha korkunçtu.. Kiıh kızıllaşan, 

kiıh kararan bir renk. 

Haykırdım: 

- Yıldırım saçan gözlerini ne· 
den bana çevirdin? Kimsin sen? 
Nereden gelip nereye gidiyorsun? 
Neden cevab vermiyorsun? 

O, ellerini yüzüne götürdü .. 
Katılırcasına güldü. 
Sonra birden başını önüne eğdi. 

Cevab vermedi.. Somurttu 

Ve 01IJZunu silkerek uzaklaştı. 

Atlıyarak koşuyardu. 

Ceylan bacağı gibi, ince, zarif 

bacaklarile öyle çabuk ve ahenkll 
bir koşuşu vardı kL. 

Onun ancak suda yürüyen göl
lf ?sini takib ediyordum. 
Koştu .. Koştu .. Koştu .. 
Ceylanlar gibi, sıçrayarak koş· 

tu. 
Kelebekler gibi, uçarak koştu. 
Düşmeden, yorulmadan.. Mü 

temadiyen koştu. , 
Onu artık kaybetmiştim. 

Gülüşü kulağımda çınlıyordu. 

Bana bağıran sesini duyar gibi 
oldum: 

- Budala! diyordu Suyun üs· 
tfindc yürüyen gölgemi bile dur· 
durmağa muvaffak olamadın! Ar· 
kamdan uyuz bir kurd gibi, seke
rek, topollıyarak koşuyorsun! Hay
di, kendine güveniyol'$lln, peşim· 
den arslanlar gibi koş ve yetiş ... 
Beni tut .. Ve kucakla! 

c- Ben bir uyuz kurdum, öy· 
le mi?. 

Diyordum.. Duruyordum. 
Arslanlar gibi kükremek, dağ -

ları birbirine çarparak. onun gi· 
deceği yolları kapamak istiyor -
dum. 

Dizlerim kesilmiştl 
KO'f&l'.nı.yorduın..-.:....-----

Yumruklarımı sıkarak bağır -
dım: 

- Her güzel kadın gibi, sen 
de güzelliğine mi güveniyorsun? 
Haydi koş .. Durmadan koş! Fakat, 
dinle! - Benim annem de Şang. 

hay'ın en güzel, en sevimli kadı
nıydı. Prensler. önünde diz çöke· 

rek sürünürler, iltifat dilenirlerdi. 
Mikado bile yıllarca annemin: pe· 
şinden koşmuştu. Annem, hergün 
gelen aşk mektublarınıı. cevab ver

meğe yetişemezdi. Bugiin o da or· 
mantardaki ağaçlar gibi ihtiyar· 
!adı ve nihayet bütün çiçekler gi
bi soldu.. Çirkinleşti. Elli yaşında 

yüzüne bakılmaz blr hale geldL 
Halbuki, onu kovalıyan prenslerin 
kollarında yine güzel cariyeler; 
Mikado'nun koynunda yine uzun 
saçlı ve beyaz tenli dilberler ya· 
tıyor. Annem.. Oh .. Onu hiç sor
ma! İşte, yarın sen de onun gibi 
olacaksın! Annem gibi solacaksın! 

* Gölgenin gözü kulağı olur mu? 
Gölgenin gözü, kulağı olduğuna 

- O gece çc.k toy, çok bön davrandım. Bır ke
recik dudaklarından öpmekle kaldım. Ne diye sa· 
lıverdim, ne diye elimden kaçırdım?, 

Ve onun sôzlerini hatırlıyordu : 

- Her şeyi evleneceğ•miz güne sakla. Bu bek· 
!eyiş çok uzun olsa bile sonunda bizi kazandıra -
caktır Bizim a<kımız gelgeç bir istekten doğma 
değıl, gücünü, dirliğıni bizim benliğ'mizden, ya
ş~yışımızdan alıın gen.ş, sürerll bir kaynağın ya· 
ratığıd1r. 

YOSMA 
dın içli bir tanışlığı, kimsesizliği. güçsüzlüğü ko • 
ruyordu, Yosma da azgın, haşarı, çapkın, doymaz 

bir görünüşün baskısı altında mideden gelen bir 
ıstırabın ejder ağzına etini lokma lokma atıyor, 

fakat, kendini, benlik davasını, kurtuluşunu, umu· 

dunu korumağa çalışıyordu. Gülen yüzünde yer 
yüzünün en ke•kin ağuları, sevinçten büyüyen, 

büyüdükçe nemlenen gibi görünen gö7.lerinde içe 
akan, yine ağudan hızını alan din!l'ek bilmez bir 
sel vardı! 

Ve o da kendi kendisini tesellıye \31ışıyordu: 
Bekliyec~ğim. Sonuna kadar bekliyeceğim. 

Ne~rin, ne olursa olsun benim olaca'c ve bütün 
bu acı günlerin, be':leme günlerinin öcünü aşkı· 

ınızın gücünden çıkaracağım. 

BABALIK 

Bir geceydL 
Babalık durmadan Hanlt• Kadına çıkışıyordu: 

- Bu kız artık bize yar o!mıyac.:ık.. 
Onu göz gore göre ellmden kaçırıyorum. 

Kaç ay oldu bu melreşliğin bir türlü sonu gei

medL 
Ve koı;ku veriyordu: 
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- Bu kez elime geçirirsem adım attırmıya • 
cağım. 

Müşteriye kendim götürüp kendim getirece-
ğim. 

Böyle böyle bizden uzaklaşıyor. 
Kaçarsa öldürürüm .. 

Kafasını patlatırım! 

Y!!Zünil gözün!! delik deşik ederim. 
Ve Hanife Kadın onun bu ~erl '<.vleme\erln 

den bunalmış bir haldı) Safiyeyı ı orumağa çalı

ııyordu: 

- Daha ne yapsın kızcağız?. 
Para getiriyor.. . 
Aklı fikri ~ende 1 

Para kazanr:rnk kolay mı!. 

Büyük bir voli çevirecek. 
Diin yine para göndermiştı 

Pek o kadar üstüne düşme .. 
Fakat, bütün bu •özler, korumalar, yavaştan 

almalar pos bıyıklı, dik bakışlı, kalın ~nseli, tabla 
yüzlü, kaba sözW. adamın sinirini dindirmiyor, bü
tün bütün arttırıyor ve onun bağırmasını sürdürü
yordu!. 

GENE O GECE 

Babalık, .Hanife Kadını sanki suçlu 0 . . ' ymuş gı-
bi hdıı;palar, dık kaba, sert sözlerile haşlarken y 0

9
• 

uıa a' 
- Metresliğini yapıyorum .. 
Dediği ve: 
- Moruk .. 

Diye adlandırdığı adamın değil B f ,1 . , aramın 
koynunda ve Hanıfe Kadının bir başk t" .... 

·b· "ğ .. .. .. . a urlu \l 
gı ı go sunun uzerınde dire len güel . b' 
h 1 • d' . ,.u ır "rkek 
aşarı ıgıru ındırmeğe çalışıyordu H ., 

· &nı.e Ka • 

Ağlıyordu, fakat gözleri yaşsızciı. Gülüyordu, 
fakat, gülüşlerinde şenlik değil, yüze dağılan na· 

sırlaşmış, kat kat olmuş ağunun dalgalanışı vardı. 

Göğsünün !!zerinde yuvıµ-lanan erkek başının 
verdiği yükü: 

-Ooh.. 
Diye karşılıyordu. Fakat, bu blr !ç rahatlığı,· 

nın, isteğe doyuşun değil, hıçkırık olup boğazda 

düğümlenen ıstırab yumağının sökülü' ve haykı· 
rışıydı! 

Ve .. Onun kafasındA, dillnln ucunda bu gece
nin yrı:gunluğu. uzunluğu içinde tek şey 'ftl'dı: 

- Babalıita ne götüreceğim? 
(Duama .ar) 

inansaydım, kadının da görüp l • 
şittığine iman ederdirr~ 

O artık beni görmüyor ve lşit>

miyordu. 
Güneş battı .. 
Ve gölü kaplıyan gPcenin kor

kunç ağzı, suda yürüyen gölgeyi 
yuttu. 

Bu, hayatta gördü~ilrn faciala-
rın birincişi ve sonuncusuydu. 

Zavallı gölge! 
Zavallı kadın! 

Ve korkunç karanlıklar içinde 
yine her zamanki gibi eşsiz ve 
kimsesiz kalan zav.allı ben. 

auolhf 
17,30 Konuşma (iııkıllb tarihi de ... 

teri - Halkevladen naklen). 18,30 Procram. 
18,35 Müzik (Oda mllzllt • PL) 
19 Konıqma. 
19,15 Türk müzltl (Fasıl he1etı), 
Celil Tokses ve arkadqlan. 
Hakkı Derman, f:1rer Kadri. Haaa 

Gür, Ha mdi TokaT, Basri Urıu. 
H AJaıu, meteoroloJI llabetlerı. 11-

naı borsası (rtaıı. 

20,15 Ttlrlt mü•ltL 
Calanlar: Züblil Bardakofla, Cov • 

del Catla, Bertk Forsan, Kemal Nb'asl 
Seyhun. 

Oku1anlar: Halil Beoal, lladlle 
NeTdlk. 

1 

1- Osman BeTla • U""k P .. revL 
ı- Lem'lnln • Q'fll&k tarkı • Nelew 

oekllm neler canan. 
3- Fab Kapancı • u..,.k •arla • 

Ba1all çıkmı1or bir dem l'Önillden. 
4- Batdwı 1\-lenemeoctotla. .. Nllıa

Te.nt ıp.rln - Gfttzara salm. 
5- Zuhlil Bardakotıu • Tak•lm. 

r eyin • lcaıklr şar •· 
Güldü acıldı 1lne cül riıztü yar. 

7';- Sadettin Kaynatın .. Hicaz far

kı • Benim ıönlüm bütün sevmek. 
8-- Y es.art Asımln .. Htcu prkı • 

Bilmem ni:re bir busenL 

9- O•man Nlhadın • Hlcaıklr pr• 
kt - Ellere uzaktan bak. 

10- Şilkrti Osmanın • Pusellk .... 
kı ... Gönül harareti sönmez. 

Zl Memleket saat 1.7an. 
21 KonDŞmL 

%1,15 Esham, tahvilli, lrambb'o 
nukul borsası (flal), 

21,25 N°''ell plaklar • il. 
21,30 Minik (BlTasell Cnmhar 

lirmonlk. orkestrası). Şer: Baaaıı l'tt 
Alaar. 

%2.30 Mllı:lk (Lleder • Pi), 
!3 Müzik (Cazband • Pi>. 
Z3.45 • %4 Son ajans haberleri 

J'M'IBkJ prorram. 

YARIN 

13 ,35 Müzik (Müzik hol, kabare 
saire) PL 

14 Memleket aaa& •J'•n. aJau 
ıneleoroloJI haborlerl. 14.10 Türk müzlil. 

Calanlar: Refik Fenaıı, Fa1ı1!'9 I' ..... 
oıru,....: Sadi n-. 
1- 05man BeTla • Sedh ııeıır 
ı- Ka-ker Must..ra ineı • 

l'lh ııarlct • Doldur rellr e1 1akL 
3- Blmen Ş•n • S•ırUı p_rltı • 8 

da fçSfn. 
4- Fahire Fersan • J[emeaçe 

ılmL 

5- Sedadm - Hüzzam prkı • 
tayl hlcrln1e rönlüm ı_ıkllsuı.. 

6- Balk türküsü • Bata rlr 
1- Halt tllrkiısil • Hatlcem. 
14,40 Müzik (Cazband) • Pi. 
15.30 ltonD$111a (Haknk ilmi 1a 

kurumu • Kanun biklml1etl), Hal 
evladen naklen - B. Sıddık Sami 

1357 Hicri 
Sefer 
10 I 

1355 R 
Mart 

18 
İ939,AY3, Gün 90, Kas·m 144 

31 Mart CUM4. 

Vakitler 

---
Gllııet 

oıı. 
tktndl 
Aqam 

!'ata 
Ln.u: 

Va11tl 

.... "·· 
.s 47 

12 19 

ı .s .52 

ıa 32 

20 04 

4 04 

12 
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1 İstanbul~µ n Köşe Bu cağı] 

Mecidiye Kö ünün 
Sahibi Yok mu? 

ı l._ş_A_K_A_l 1 Vücudünün Güzelliği ile 
DEFOLGİT! 1 M h Ak . , 

ı 
Ev Y apt~rmak Yasak, Fakat, Boyuna 
Yeni Binalar Yükseliyor Tuhaf Değil mi 
1 Yazan: .REŞAD FEYZi 1 

G 
eçen pazar, hava nekadar 
g(ızeldi? .. Şöyle Evden çık

tım. Yürüyerek Macidiye 
köyüne kadar gittim .. Köyün, ba-

ı 

harın bu ilk güneşli ve ılık gü -
nünde, manzarası nekadar güzeldi. 
ylarca, bütün kış. kapalı yerler· 

de çile doldurduktan sonra, böyle 
bir kır havasile karşılsşınca, neka· 
dar tatlı bir rehavet duyuyoruz. 
Güneş ufukta doğarken Meci • 

Jive köyünü selamlıyor. Batarken, 
yine Mecidiye köyüne elveda, di-

Güzel Meeiıliye köy üı:den bir maıızırra 

yor .. Güneşi bu kadar çok olan Kırdarı da ziyaret etmişler. derd· 
başka bir kırbaşı azdır. !erini anlatmışlar. Halledileceğine 

Mecidiye köyü baharda en gi).zel dair, vaid almışlar. İnşallah, bu 
ve zevkli günle~ini yaşar. Yazın günahsız, taksiratsız vatandaşla -
.;ok sıcak olur. rın işleri hallolur. 

Pazar günü, bit kır kahvesine Bir köylü anlatıyoı: 

oturdum. Temiz hava, ciğerlerimi - Ben bu araziyi. 30 sene evvel 
yıkadıkça, Mecidiye köyüne karşı, satın aldım. Şurada köşkü olaıi es· 
deta, içimde bir aşk uyandL Ani kl bir veliahttan bir senedle al· 

b:r karar verdim: Yazı burada ge- dım. Elimde tapusu yok .. Bina· 
~irebilirim. Buradan iyi sayfiye enaleyh arazimin muntazam ha • 

,illi olur? .. dedim. ritası, hududu da yok .. Ben bu ara-
Mecidiye köyü İstanbulun hemen ziyi aldığım zaman, köyde yalnız 

yanıbaşındadır. İsmi köydür. Fa- 1 
kat, Belediye hududl•rı içine a- G 
unmıştır. Şişli son tramvay durak 
yerinden beş on dakika yürüyünce 
i.öye gelirsiniz .. 

cami vardı. Yaptığım ev köyün 
ilk binasıdır. Araziyi imaT ettim. 
Ağaç diktim. Fakat, rnal sahibi • 
yim? .. Bilmiyorum .. Tapu işleri • 
miz var. Bir türlü halledilmiyor . 
Tapudan bize bir sened veretek
lermiş. Fakat, ne zaman. O vakit, 
bir miktar para !stiycceklerm~· 

Ne kadar bilmiyoruz .. Arazim ge· 
niştir. Bundan bir müddet evvel, 
baktım ki, benim arazinin bir kö
şesine birisi bir ev yaptırıyor. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Y aşlı bayan, dilenclye:- Hay- e ş u r t r ı s e 
di, çeyreği aldın. Durma 
git... Yoksa kocamı çağı-

rırım. 

Dilenci.- Kendisini tanıyo • 
rum. Kısa boylu bay değil mi?. 
Dün kapıya o çıktı. Haydi defol, 
git, dedi. Yoksa bayanı çağırırım. 

SEBEBİ NEYMİŞ_:_ 

Bir yabancı, Londrada bir so
kak arıyor. Tesadüf ettiği bir cam 
siliciye soruyor: 

- ... ... sokağı nerede?. 
- O ... çok uzak!. 
- Tahminen ne kadar sürer?. 

- Hafta içerisinde üç çeyrek 
saat. Pazar günleri on dakika. .. 

- Arada çok fark var. Buna se
beb ne?. 

- Pazar günleri barlar kapalı 
da ... 

SARHOŞUN HATASI: 

Çok içki içen, kendini bilmiye
cek derecede sarhoş olan bir ada
ma dostları: 

- Yahu! diyorlar. Bu kadar 
içtiğine çok hata ediyorsun ... Bak, 
ayakların biribirine dolaşıyor. 

- Yanılıyorsunuz ... Çok içti • 
!)ime değil, içtikten sonra yola, 
çıktığıma ha ta ediyorum. 

KAYNANA, DAMAD 

ARASINDA: - ·-Kaynana.- İstanbula geldiği -
me pişman oldum. Ne zaman Be
yoğluna çıksam, yarı ölü döne -
rim. 

Damad.- Bu sizin eski Metin.iz, 
herşeyi daima yarıda bırakırsınız. 

ve Neden Yandı? 
n ondrada geçen senenin ya
l!:ı zındanberi uzıyan bir da

va görülmektedir. Mis Şeyla is -
mindcki aktris geçen temmuzda 
mahkemeye müracaatla kendisi
nin yaralandığını söylemiş ve bu
na sebeÇ olanlardan zarar ziyan 

istemi~tı. Mis Şeyla sinema artis· 
tidir. Geçen yaz bir gün açık bir 
yerde film çekihyormuş. Aktris 
de rolün icabı olarak gayet ince 
bir esvab giymişti. Fakat giydiği 

esvab hemen ateş alarak yanabi· 
lecek cinsten olduğu için kendisi
nin atese yaklaşmaması lazım ge
liyordu. Film çekilirken bir kaza 

olmuş, Dis Şeyla tutuşmuştur. Vü
cudünün bazı yerleri pek fena hal· 
de yandıktan sonra ateş söndürü

lebilmış. aktris tedavi edilmiş ve 
nihayet mahkemeye müııı.caatla 

zarar ziyan istemşitir. 

Aktris film kumpanyasından 

davacıdır. 
1 

- Çünkü, dıyor, film kumpan -
yası bana böyle hemen tutuşacak 
bir elbise giydirdi. Ateş çıkması
na mani olacak tedbirleri de al· 
madı. 

Film sahibleri de şöyle demşitir: 
- Bu kaza Mis Şeylanın yanın

daki hizmetçinin ihmali ile ol -
muştur. Biraz evvel Mis Şeyla 

bir de çayıra kibrit ve yahud sön
memiş bir sigara atmıştır. Ateşin 
kendi esvabını tutuşturmasına ma
ni olacak tedbirleri almıyan ken
disidir. Sonra giydiği esvabın ça
buk tutuşan hirşey olduğunu bil-

mez değildl Eğer böyle değilse 
elbise güneşin hararetile tutUŞt 
muştur. Bu takdirde kabahat gii
neştedir!. 

İlk muhakemede aktrisin iddi
ası reddedilmiş, film sahihlerinin 
kabahati olmadığına karar veril -
m~ti. Fakat Mis Şeyl.a dav~ı tem
yiz etmiştir. 
Şimdi yeniden muhakemeye 

başlanarak aktrisin o sırada sigara 

içip lçmedıtwn, eter kan sigarı. 

yüzünden olmuı Lse ılgara iç~ 

nin film kumpanyuı tarafındaıı 

neden yasak edilmediğinin tahkJ 
kine karar verll..ınlşt!r. Ahali ta . 
rafından lntihab edilerek mah 
kemede vicdan kanaatini söyliye 
cek olan jüri heyeti eğer aktris 
kendi sigarası yüzünden tutuşmu! 
ise öbür tarafın mes'ul olmıya~a 
ğini bildirmiştir. 

Yazı bu köyde geçirmek kara
r i verdikten sonra, derhal ev 
aramağa koyuldum.. Kır kahve
sinden kalktım .. Köyün yerlilerin-
den birkaç vatandaşla konuşma-

dı 1, Ö-

Lazım Olan Gıdqyı Tedarik 
Eder.hen Gözetilecek Noktalar 

yünün ne çok derdi varmış?. Ben, 
buraya dinlenmeğe, hava almağal y 
değil de, derd dinlemeğe gelmişim. 

emek içmek meselesi insa-ı
ların en çok uğraştığı bir 
iştir. Vücudün ihtiyacı o

Akşam ıeç vakit Mecidiye köyün
den ayrılırken, buradıo. oturan va
tandaşlnra karşı bir acımak his -
sediyordum. Mecidiye köyünde 
ev kıralamak veya bir ev satın al
mak beni günlerce ll'!eşgul etti. 
Size bu meraklı ve hayret verici 
hadiseyi anlatayım. Onun için de, 
kövlillerin, yani yer!Uerin söyle
dıklerinı sıra ile yazacağım. 

Zavallı köylüler, bir müddet ev
vel Vali ve Belediye Reisi Lıitfi 

lan maddelerin alınmasıdıc. Ne 
gıbi şey !er yemeli ki vücude kar
şı faydası olsun. Burada hatıra 
gelen bir şey var: 
Lazım olan maddeleri temin et· 

mak pahalı bir iş değil midir?. Ha
yır. Londralı Deyli Ekspres ga
zatesi okuyucularına bunu anla
tarak kolayca tedariki mümkün 
olan bir takım yiyecekleri..'l ucuz· 
!uğuna nisbetle pek çok faydalar 
temin ettiğini hatırlatıyor. En 

lüzumlu maddeler en ucuz surtt
te tedarik edilebilir. Londralı ga
zatenin sıhhat bilgisine dair yazı 
yazan muharriri şöyle anlatıyor: 

Madeni bir takım tuzlar, vı ta

min ve mayiler vardır ki gıdalar 
için pek lazımdır . Eğer kırda ya· 
şıyor da bahçenizden taze mey
va ve sebze temin edebiliyorsanız 
çok iyi. Umumi harbin sonunda 
dünyaya yayılan ve adına İspan
yol nezlesi denilen grip asıl te
sirini şehirlerde yapmış, kırlarda 
yaşıyan ve bahçesinden, bosta • 
nından taze meyva ve sebze ko-

Bahar, Çiçek, Kadın 

T akvim itibarile baharc ge~n ça,.ıamba ka
.. :ıştuk. Fakat malüm ya meıhur bir darbı 
11 c.el vardır : lıtanbulun kt§I ya::a karşı 

<Url.er. Filhakika lstanbulda nisan ayında kar ı•ağ
ılıl)ı glirülmüttür Ek•PriyeNe bütün nisan soba 

t1akı..ak, palıc. giymek ile geçer ·e kt günlerini 
'ıal'ıyyeıı Mıutturnuı.z. Ha:buki bu aene henüz 
•uırt bitmeci.-4 hcva<ar ıı:ayısı hatırlatacak gü -

zelllk , ncaklık göstermektedir. Ağaçlar iyice to
murcalclanml§, heT taraftlı papatyala·r açml§tır. 

GenÇ kızlar· §imdiden lıaklkt bir balıar hayatı ya· 
,amıya bll.flamışlardır bile.. ' 

Esasen bahar, çiçek ve kadın üçü de birbirinin 
mütemmimi olup muha' • ,ı.dı.\· •ııbiatin insanlara 

rı U Oı•lUgu 

bahşettiği en iyi en ince, en aıu •• , ... •fif sey-
lcrdir. 

parıp yiyenlerin bu hastalığa da
ha az tutuldukları anlaşılmıştı:. 

Onu içm şehirlerde yaşıyanlar 
her gün yıyeceklerinde kati nıik· 
tarda madni tuzlarla vitamin bu· 
lunmasına dikkat etmelidider. 

Evvela yumurta gerek tuz ve 
gerek vitamin itibarlle zengiı;dır. 
"Eğer oolık yemeği seviyorsanıı ve 
çok et yiyorsanız yumurtayı h;f
tada c!ört beş taneden fazla yeme
melL Eğer yalnız sebze yiyorsa • 
nız yumurtayı daha arttırınız. 

En faydalı bir gıda da lahnadır. 

Bunda vücude lazım gelen ma -
deni tuzlar boldur . .Sonra kök o· 
lan sebzenin faydası büyüktür. 

Havuç, Şalgam, Patates fayda
lıdır. Bunları haftada bir ik. kere 
oisun yemeli. 

Süt unutulur gibi deii:ldır. Bu
nu biraz olsun içmeli. Yalnız süt 
içmekten hoşlanmıyar:ia: bıraz 

çay, kahve karıştırmah. Pcyn'r i· 
se hiç sofradan eksik olıl'ama!ı. 
Peynir her gün az çok yenmesi la
zı molan bir gıdadır. 

Fakat vücud her gün aldığı ma
deni tuzları sarfetmektedir. Onun 
için sarf edilen bu ic • ~mln mad
delerin yerine k.)n• • •k d;ğ"er şey
!ere ihtiyaç v•rrl r Bi: itibarla en 
mühim olarak ka1 ;iyom ıle nıag

:ıezyum madı:!eıeri dişlerın \'e 
hmiklerin bes'eı:nıesi ı\ın lıi • 
Zılt'dır. 

Kalsiyum marldesi yumurtarın 
sarısında, seb1elerin yaprağında, 

sütte ve i)eynirde bulunuyor. Mag· 
r.ezya."l"l•l d~ yulaf unu, ekmeı<, 

fındık ve ceviz temın etmektedir. 
Vücudiin dij!er mühim bir ih

tiyacı da sodyumdur. Bu da ek
mekten, tereyağ"ından, peynirden, 
yumurtanın akından, havuçtan a
lınır. Vücudün dij!er taraftan da 
pitasvum maddesine muhtactır. 

Adaellerin kuvvetlenmesi ve kan
daki kırmızı küreyvelerin artmas ı 

için lazım olan bu madde muzda, 
ltıhnada, buğday, arpa ve diğer 
hububatta bulunuyor. 

Sağda Dütea yatııiıada uyuyor. Or tada katil içeriye ~)'Ol'. O!H>ICla mil ıeltl>'7e Matmınıel Haııri Bet _ 

TARiHi BiR VAK'A 
......................... 1 .... Dll .................. ... 

MART İÇERİYE GİRİNCE PİRE DIŞARIYA ! 

Fransız Tarihinde Unutulmıyan Bir Facia 

D 
ük ve Düşes dö Prazlin yirmi beş seneden
beri Pari!de Sentore caddesinde büyük bir 
konakla ikamet ediyorlardL 1847 senesi a

ğustosun 18 inci günü seher vakti, Düşesin oda 
hizmetçisi büyük bir gürültü i•itt' Yotağmdan 

fırladı, arkasına bir manto aldı, al: kata indi. U
şakları uyandırdı. Hep birden yukar : cıklılar. 

Kapıyı açmak istediler. Muvaffak olamadı • 
!ar. Bahçeye çıktılar, pencereden bir adamın kaç
tığını görür gibı oldular. Nihayet, bin müşkülatla 
kapıyı kırdılar, içeri girdiler. Perdeleri açınca kor
kunç bir manzara karşısında kaldılar. Düşses, ge· 
celik gömleğı ıle ve kanlar içinde yerdry yatıyordu. 
Vücudünde otuzdan fazla yara vardL Kafatası 

parçalanmış, beyni akmıştı. Boynundaki parınak 

izlerinden boğularak öldürülmek istenildiği anla· 
şılıyordu. Karnı deşilmiş, barsakları dışarı fırla • 
mıştı. Katilin elınden kurtulmak için uğraştığı 

muhakkaktı. Odanın duvarları, perdeleri üzerinde 
kanlı el izleri görülüyordu. 

Bu sırada yandaki kapı açıldı. Dük göründü. 
Sanki yeni uykudan uyanmış gibi gözlerini uğuş
turuyordu. 
-- Ne var, dedi. Niçin hep buraya toplandınız? .. 

Hizmetçiler cevab veımediler, yerdeki ölüyü 
gösterdill'r. Dük bağırdı: 

- Odaya ilk giren kim?... Katili görmediniz 
mi? Niçin kaçırdınız? .• Kapıları iyi kapamadınız 
mı! ... 

Sustu. Ve içini çekerek i!Ave etti: 
- Çocuklarım_ ne olacak şimdi! ..• 

iz bulamadılar Konağın kapılarının kapatılma • 
sını, kimsenin girip çıkmasına müsaade olunma
masını emrettiler. 

- Bu, dedi. Profesyonel bir adamın ~i değil. 
Dük; dalgın duruyor, birşey söylemiyordu. 

Cesedın yanında bir tabanca vardı. Diıkün taban
cası. .. 

Zabıta memurlan, o-lasına girdiler. Kanlı el· 
biseler buldular. Düloün ellerine dikkat ettiler, 
tmnıl< içerisinde olduğunu gördüler. Bunun ne
den ileri geldiğini sordular, Dük sadece: 

- Söylemem ... 
Cev11bını verdi. Düşesi, Dükün öldürdüğü mu. 

hakkaktı. Fakat. milli mecliste aza olduğu ıçın 
teşrii masuniyeti kaldırılmadan tevkifine imkan 
yoktu. Kendisin! odasına kapattılar, kapısının önü· 
ne iki nöbetçi diktiler. Müddeiumumi keyfiyeti 
Krala arzetmeğe gitti. 

FACİANIN SEBEBİ NE! .. 
Evet, şüpheye mahal yoktu . Dük, karısını ili· 

dürmüştil. Fakat niçin? .. 
Dük, on dokuz yaşında iken İmparatorluk 

devri generallerinden Sebastiani'nin kızı Fani ile 
evlenmişti. O da ,kend!si gibi gençti. Büyük bir 
serveti vardı. Biribirlerini severek evlenmişlerdl 
Altısı kız, beşi erkek olmak üzere on bir çocuklan 
oldu. Çok mes'ııd bir hayat yaşıyorlardı . 

En mühim bir madde fosfordur. 
Kalsiyum gibi bu da kemikle -

rln ve dişler!nbeslenmesl için el
zemdir. Yumurta sarısında bol 
bol vardır. Yulaf ununda, kepek. 

IDew.mı 7 inci sayfada ) 

Az sonra, 7.abıta ve adliye memurları geldi
/ !er, tahkikata ba,Iadılar. Bahçeyi dolaştılar, blr 

Düşes, çocuklarının terbiyesi için bir müreb
biye getirdi. Bu güzel bir kızdı. Dükün gönlünü 
çektL Düşes, kocasile mürebbiye arasındaki mü . 
nasebetl anladı. Kendini öldilrmeğe kalktL Dük. 
mürebbiyeyi göndermeğe mecbur kaldı. 

(Devamı 7 (nci ıa11fod&J 
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Umumi Vaziyette Vehamet 
Alametleri Belirdi 

(1 inci sahifeden devam) 
kar llİyaseti karşmnda mihverin bu düşüncesinde 
muvo.ffak olup olamıyacağı henüz kestirilememek
tedir. 

İşte bütün bu vaziyetler karşısında demokrat 
devletler de aralarında mukabil bir vaziyet almağa 
gerek .her biterlerini ayrı ayn, gerek toplu halde 
alikadar eden muhtemel vaziyetlere karşı siyasi 
ve askeri bakımlardan tedbirler almağa koyulmuş
lardır. 

Bu arada şimdiye kadar yalnız Avrupadaki 
Fransız ve İngil!z topraklarının müdafaasına mün· 
hasır olan Paris • Londra bloku şimdi bütün dün-

yaya şamil askeri bir ittifak haline çevrilmektedir, 
Bundan başka Paris ve Londra blokilc V nşington ve 
Moskova arasındaki umumi müna•ebat yeni başdan 
tanzim edilmektedir. 

Berlin 31- Alman gazeteleri, İtalyanın talcb
lerinde Almanyanın her türlü müzaheretten geri 
durmıyacağıru teyid etmektedirler. Söylendiğine 
göre, İspanya harbi bittiği için yakında Roınada 
Musolini, Mareşal Göring ve General Franko ara
sında ikinci bir mülakat vukua gelecektir. Maama
fih bu haber henüz tyid edilmemiştir. Bertin me
bafili asıl buhranın altı hafta sonra en had devrine 
girmiş olacağı kanaatini izhar etmektedir. 

••••• 
Herşey Miralay Bek'in Londradan 

• 
ikinci 

• 
in önü 

(l i1lci sahifeden devam) 

şa, ikinci defcı lnintü:rı<k dii§
manı durdurmakla değil, ge
riye atmakla da istil<icılara 

olduğu kadar büt-Jn dünyaya 
da Türkün istikl<il aşktnı bir 
kere daha tanıttirmı§ oldu ve 
Atatürkün dediği gibi Tür • 
kün makils talihini de yendl 
Bize bu mes'tui günleri yaşa
tan şehidi.erin ruhu mübarek 
olsı.ın. 

Salih Bozok Meb'usluk
tan İstifa mı Etti 

(1 inci sahifeden devam) 

ile SABAH ÖGLE ve 
Her yemekt~n sonra günde 3 defa 

fır · alayınız. 

AKŞAM 

' - ~ ·- " 
SATIŞ İLANI 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 
Kudsiye Ahmet Tank ve Zinnur Ziya t.arafuıd&ıı Vakıf Paralar 

daresinden 22754 ibaz numarasile borç alın.an paraya mµkabil birinci 
derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödemneıneCnden dolayı satıl

~ 

KREM BALSAM! 
K.ANZUK 

masına karar verilen ve t.amamına ehli vukuf tarafmdan 5500 lira kıy-
dan ve bayalımden bile geçmiş met takdir edilmiş olan Erenköyünde Göztepe maballesinm yeni so- Bütün dünyaca tal<Qır edil sil 
değildir. Bu şayianın asılsızlığını kakla (mahallen Çimenzar sokağı) esiri 25, 26 yeni .ltayden H ırohallen miş .sıhhi güzellik krel1lleridı de 
gözönüne koymak için bilhassa l2, 14 No. lu sağı müfrez 2 harita No. h Ali Saibe ait hane ve bahçe, solu Gece için yağlı, gündüz i~i C Avdetine Bağlı 

(l inci !a1ıifeden devam) ı 

lunmaktadırlar. Alman tayyare -
!eri de ara sıra keşiflerde bulun

maktadır. Bununla beraber, Al -
manyanm Polonya Harıclye Na

zırı Bek'in Londrayı ziyaretin -
den avdetine kadar yeni bir te -

ıebbüste bulunmıyacakları zan -

ÇEMBERLYN BİR NUTUK 
SÖYLİYECEK 

POLONYADAKİ 

bu sözlerimin gazeteye dcr<ini Nureddine ait hane ve ba ... Çt' arkası tarla, önü yol ile çevrili ır.ıifrez yağsız halis acıbadem çeşitleıta 

1
_r_ic_a_e_de_r_i_m_._• --------ı ma.abahçe, köşkün evsaf ve mesahası aşağıda y.u:ılıdır: hususI vazo ve tüplerde satı a 

Zemin kat Bahçe içinde bulunan ve mahalleu 12 No. yi Uışıyan lır. İNGİLİZ KANZUK TN ALMANLAR 

nedilmektedir. 

MACARİSTANDA YAHUDİ 
DÜŞMANLI(;J 

Budapeşte 31 - Hükumet Ya
hudiler aleyhinde bir kanun la -

yibası hazırlamaktadır. Bu kanu
na muhalefet eden ayun azasından 
Karo! istifa etmiştir. 

Mektebliler ve 
Spor İşleri 

(l inci ~ahifeden devam) 

temsile bihakkın layık olmıyan 

talebeye J.isans verilmiyecektir. 

Yüksek okulların maçları da 
yakında başlıyacaktır. Bu müsa
bakalara ancak dışardaki vazife
leri dolyısile sivil kulüplere inti
sab etmemiş talebe iştirak edebi
leceklerdir. 

Başvekfilet beden terbiyesi ge
nel direktörlüğünce lisansiye edil
miş bulunan talebe bu müsabaka
lara giremiyeceklerdir. 

Dışardaki vazifeleri dolayıııile 

llİvil kulilblerde oynamak istiyen 
talebe tesbit edilerek listesi en kı· 
sa bir zamanda Maarü Vekilliğine 
gönderilecektir, 

2.- Bu suretle dı~ardaki ku -
lüplere tescil edilmiş olan tale -
benın dahil bulundukları okul h

kımlan iştirak edecekleri mü -
sabakalarda hükmen mağlüb sa
yılacaklardır. 

, Tepe başında 

~~il ,
111

,.',
6 
Şehir Tiyatrosu 

i ~\ f''' DRAM KISMI 
~!&~ Buakş•m 20 • .:10 da 
KORKUNÇ GECE 3 perde 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMJ 
(BİR MUHASİP ARANIYOR) 4 P. 

İstanbul 4 üncü icra memurlu

ğundan: 

Bir borcun temini ıstilası için 
satılmasına karar verilen biraha
ne eşyası açık aı t'tırma ve peşin 
para ile 4/4/39 salı günü saat 15 
den itibaren ilk açık arttırma ve ı 

muhammen bedelin yüzde ydmiş 
beşi bulmadığı takdirde 7 /4/39 cu
ma günü saat 15 den itibaren i
kinci açık arttırma sw·etile Be -
yoğlunda İstiklal. caddesi ve Kum-
baracı yokuşu köşe~indeki 4fü 
No. lu birahane önünde satılacak
tır . Talihlerin 939/915 numaralı 
dosya ile mahallinde hazır bulu
nacak memuruna müracaatları 

ilan olunur. (16426) 

Londra 31 (Hususi) - Hariciye 
Nazırı Lord Halifaks Polonya se-
firile bir kere daha görüşmüştür. 
Kabinenin dünku toplantısında 

Almanya - Polonya vaziyeti tetkik 
edilmiştir. Başvekil Çemberlaynin 
beynelmilel vaziyet hakkında bu
gün avam kamarasında bir nutuk 
söylemesi beklenmekt~dir. 

Avam kamarasında siyasi mü
müzakereler Polonya Hariciye Na
zırının Londrayı ziyaretinden son
raya tehir edilmiştir. Miralay Bek 
Londradan sonra Parise de uğrı -
yarak Fransız hükiımet adamla -
rile de görüşecektir. 

Vapur İhtilafı 
Halledildi 

İngiltere'ye On bir Yeni 
Vapur Sipariş Ediyoruz 

Almanyada yaptırılan Vll

purlar hakkında al.ikadar firma
larla çıkan ihtilillar hemen he -
men halledilmiş gibidir. 

Bu vapurlardan Etrüsk geç tes
lim edildiği için al.ikadar firma 
mukavele mucibince tazminat ver
meyi kabul etmiştir 

Vapur bütün noksanları ikmal 
edilmek üzere Almanyaya gön
derilecektir. Şalon, Kadeş ve Tar

han vapurlarında da tadilat ve 
i!Aveler· yapılacaktır. 

Nepton tezgfilıları taahhüd et
tiği halde Karadeniz tipinde ge
miler yapamamıştır. Bu tezgahla 

mukavele feshedilecektir ve şir

ketin iki buçuk milyon mark taz· 

minat verme•i hakkındaki mua
mele tekemmül etmektedir. 

Bundan başka evvelce İngilte
reye sipariş edilen on bir vapu -

run inşası durdurulmuştu. Bu ke
re siparişlerin yeniden verılınesi 
takarrür etmiştir. Buna dair olan 

imza müzakerelerine başlanmak 
üzeredir. 

-o--

Bulgaristan 
Türklerinin 
İstekleri 

Sofya 31 (Hususi)- Bulgaru

tan Türkleri Sofya hükümetine 

müracaat ederek bazı taleblerde 

bulunmuşlardır. Bu arada tedris 
usullerinin değiştirilerek modern 
şekle sokulması, sarıklı hocaların 

kaldırılması, bütün tedrisatın ye
ni Türk harflerile yapılması ve 
Türk mekteblerini bitiren çocuk

ların Bulgar mekteblerine kabul 
edilmesmi ıstemişlerdir. 

Hükumet bu talebleri tetkik et
mektedir. 

Portakal Nakliyatı 
D. O. Yolları Umum Müdürlüğünd<-n 
1/4/939 tarihinden itibaren mer'iyet mevkiine konulan 105 numa

ralı tarifenin birinci zeyline nazaran İstanbul - (Dragoman hudut) me
safesini geçmek suretile 14 şubat başından 13 şubat sonuna kadar olan 
bır senelik müddet zarfında 1500 ton ve daha fazla portakal sevkeden 
mürsıllere Türk Franko Elenik ve Bulgar demiryollarında mer'i rloğru 
müşterek 105 numaralı tarife mucibince tediye ettikleri idaremize ait 
nakil ücretlerinden ~!, 25 i ikramiye olarak iade olunur. 

Fa>la tafsıliıt ıçir. Sırkrcı i.;tasyoııuna mııracaat olunma~ı 
(1134) 1?154) 

HAZIRLANIYOR 
Varşova - Birkaç gündenberi 

Poloıwa yukarı Silezyasındaki Al
manlar Südet usulü çorablar giy
meğe başlamışlardır. İhtarlar bir 
netice vermemektedir. 

ALMANLAR HAKARET 
GÖRÜYORMUŞ 

Berlin 31 - Gazeteler, Polon -
yadaki Almanların maruz kaldık
ları fena muamelelere dair haber
ler neşretmektedirler. Salı günü 
Ribnik'de vahim hadiseler olmuş
tur. Birçok genç Almanlar tahkir 
edilmiş ve döğümü1tür. Nüma -
yişçiler lokantalarda oturan bazı 
Almanlara taarruz etmişlerdir. 

Sen Bana Rakı 
Vermiyorsun ha! 

(l inci sahifeden devam) 

şırken, sarhoşluktan ne yaptığını 
bilmiyen Hüseyin tabancasını çek
miş. Arifin goğsüne dayayarak: 
.Sen bana rakı vermiyorsun ha! 
Al sana!. diyerek ta~ncasıru a -
teşlemiştlr. 

Kanlar içinde yere düşen Arif 
derhal ölmüştür. Sarhoşluktan ne 
yaptığının farkında olmıyan Hü -
seyin tabanca sesi üzerine gelen 
memurlar tarafından yakalanmış

tır. Arifin cesedi dokt<>run göster
diği lüzum üzerine morga kaldırıl· 
mıştır. Zabıta ve Çatalca müd -
deiumumisi tahkikata el koymuş
tur. 

BIÇAKLA YARALADI 
Haydarda Bıçakçı s:ıkağında o

turan İsmail oğlu Emın henüz an
laşılamıyan bir sebebden çıkan 

kavga neticesinde aynı so~takta o
turan Hüseyin oğlu Emini bıçakla 
bacağından ağır surette yarala -
mıştır. 

Albay Kol e Hariciye 
Vekili İle Görüştü 

Ankaraya gelmiş olan Fransız 
yüksek komiserliğinin Hatay de

legesi albay Kole dün Hariciye 
Vekilimiz tarafından kabul edil
miştir. 

Meclis ve Parti Grubu 
İctimaları 

(l inci salıifeden deııam) 

rım gö~termiştir. 

Bugün Türkiye be•111eln»lcl ha
yatın çok mümtaz bir rliknüdür. 
Ve bu rolü herkesin gözü öııünde 
ve çok mühimdir. 

Reisicumhur nönü'nü.n fırkası
nın böyle bir zaferi dcvreı fJm
nin bir muvaf!akiyeti ve Balkan 
antantının mühim bir rüknü ve 
devletimizin, milletill"''mı sadık 
bir dostu olan yeniden hayata .k.!

vuşmuş Türkiyenin taze bir kuv
vet kazanması demektir. 

--<>-

Sadıkzade Vapuru 
Kurtarılamıyoy ! 

Oturan Sadıkzade vapurunun 
yapılan muayenesi neticesinde 
kurtarılmasına imkan olmadığı an
laşılmıştır. Vapur mahallinde par
çalanarak satılacaktır. 

Vapurdaki eşyanın tahliyesine 
başlanmıştır 

dairesin -İstanbul ikinci icra 
den: köşkün eü.mle kapısından ve camlı ve harab caınek.an4 ayrılmış zemini t EC'ZANES 

Aziz Nizamettin vereseleri ka- mermer döşeli papuçluktan içeri gllillnce ahşap bir sofa üttrinde bi- İSI'ANBUL _ BEYOCLU 
rinde yük ve dolabı olan karşılıklı ilci oda, alaturka hela ve BOfadan 'L:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nsı Öjeni ve evlatlarının Baker 

Limited şirketinden borç aldığı geçilen ve arka kısma tesadüf eden bir salon üzerinde bir oda, salondan 
paraya mukabil ipotek gösterdiği bir kapı ile ayrılmış ufak bir antre üzerinde bir merdiven altı üst kata 
biri İstinye havuzu arkasında bu- çıkan bir merdiven "" kcişlce sonradan ilave <!dilen kısma geçen bir 

Junan (Beykoz 4) No. lu ve diğeri kapı vardır. Bu katın altı bodrumdur. 
Beykozda Umur yerinde karada Birinci kat: Ufak bir antreden girilen ve drtasmdan buzlu c~ 
olan (Bebek 4 - tank 1) No. lu kin.la bölünmüş hır salon üzerinde üç oda, alaturka heladan ibarettir. 

benzin ve gaz nakline mahsus İkinci kat. Çatı katı olup bir kapı ile iki kısma ayrılmıştır. Ön ve 
şilepler borcun ödenmemesinden arka kısımlarında zemini çinko döşeli ve etrafı ahşab korkuluklu iki 

dolayı açık arttırmaya çı.k:anlmış- balkon vardır. 
tır. İlave kısım: Mahallen 14 No. yi t~ıyan ve köşkün zemin katındanj 

Evsafı: Beykoz 4 No. lu tank biri ve bahçeden ayrı kapılarla girilen bu kısımda zemini tugla döşeli hır 
karada ve biri denizde olmak üze- kiler, zemini kırmızı çini döşeli mermer kurna ve musluklu bir hamam 

re iki demir, müstamel beş parça ve çamaşırlık ve içinde bir oda ile kazan ve ocağı ve Hu maltızı bulg.. 
zincir, bir rota, müstamel tel nan zemini çimento döşeli bir mutfak ve yanında bir ahçı odası ile çık
halat bir ırgat. bir el vinci ve dön- ma sundurmalı bir hela vardır. 

me ırgat dümen ve yekeden iba- Umumi evsafı: Her iki kısım ahşap olup 12 No. lı kısım haricen 
ret parçalan vardır. Halen muh- tamamen ve d.ahılen kısmen yağlı 'l;oyalıclır. Kiremitleri Marsılyadır. 

tacı tamır olup muhammen kıy - Elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. Bahçenın etrafı kafes telle çev
meti iki bin liradan ibaret şilep - rili ve içinde mermer bir havuz, bir kuyu, ahşap bir kameriye, müte
tir. Ve deniz ticaretteki siciline na- addıl çam ,meyva ve meyvasız ağaçlar vardır. 

zaran hın yüz on iki No. lu olup j l\.Iesahası: Umumu 1367,50 metre murabbaıdır. Ve i.fnız haritası 
gayri safi tonil:itosu 278 ve rüsum mevcuttur. 
tonilatosu 2G4 tür ve Rusya<;ia ya-
pılmıştır. 

(Bobek 4 tank 1) No. lu şilep 

üzerinde hiç bir parça yoktur ve 
uzun müddet karada benz;n gaz 
gibi sacı yiyici mayiatla kulianıl
masında fevkalade harab bir hale 

Yukarıda hudud, evsaf, ve mesahası yazılı gnyrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 10/5/939 tanlıiııe raslıyan Çarşamba gü-
ıw. t 14 n. k ., c. 

arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 3 75 ini 
bulduğu takdicde gayrimenkul en Ç<lk arttıranın üzerine ihale edileoek, 

aksi takdird~ en son arttıranın taahhüdü baki kalın.ak üzere arttırma 
ou b~ş gıin müddetle temd.id edilerek 25/5/Q39 tarihine rasl.ıyan Per

gelmiş yedi yüz lirada lny~et tak• şembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine daireuuı:!e ilind AÇJJt art
dir olunmuştur. Ve d~nız tıcaret- tırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıra
teki siciline nazaran N o. su 1111 nın üzerine ihale edilecektir. 
gayri safi tonilatosu 278 rüsum Sat n..cindir Taiblerill arttırın · d ı h . • .. ış ır-•-· . aya gırıneı: eı e'Y'ft mu ammen 
tonilatosu 264 dur. Rusyada yapıl- kıymetin ,., 7.5 u nisbetinden pey akçesi vemıeleri 'f'eya milli bir ban-
ıruştır. Bu 1111 ve 1112 No. lu gaz kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

nakline mahsus dubaların gümrük, Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
resmi olarak 1390 lira merakibi · mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fcsho!umırak kendisinden 
'--'--· . d 193 r kazanç uaıuıye resmın en ıra, evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmio ld - bed J1 alma· 

. . d 2286 lir borcu vardır ..,, o ugu e e ga 
vergısın en a • razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gu .. n müddet:e 
B bo · ve uliis kanununun ' k . u reun ıcra . .. _ .. arttırmaya çıkarılıp en ço arttırana ihale edilir. İki ihale arasmdaki 
206 ıncı maddesı hükın une gore - 1 . . .,_ 

fark ve geçen gun er ıçın ıo 5 den hesab olunacak faiz ve diğeı· zarar-
miımtaz olduğundan evvel emirde !dr ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurnyetimiz:ce alıc'Clan tahs:l 
bedeli müzayededen tenzil edile- olur.ur. 

cek ve satış tutan bu imtiyazlı a- . Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzif.y~ VE dellfil.iye 
lacakları temin etrnee.iği takdirde re•ıınlerı ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 sencl;k taviz 
satış icra kanunu hükümlerine gö- l:oedeli müşteriye aittir. , 
re geri bırakılacaktır. 2004 numaralı iera ve iflas kanununun 126 ıncı ıru.dd<?S•nin 4 üncü 

fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ik ruğer aU.
.cadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu lıak1annı ve hUSUEile fa.iz 

ve masrafa dair olan iddialannı, hu iJarun neşri tarihind~ it.ı"baren 20 

efrn içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icah eder. Aks; halde hak

ları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşıııasından hariç 

kalacakları '!e daha fazla ınalUrrıat almak isti yenlerin 10/4/939tarihinden 

itibaren herkesin görebilmesi için açılı: hulundurulacalı: ol.an arttırma 
şartnamesile 937/6285 ;ıumarı.J.ı dosyası.na miiracRUan ili~ alıınur. 

Yukarıda evsaf ve k,ymeti ya
zılı şileblerin birinci açık arttır -
ması 3/5/939 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 10 daıı 12 ye ka
dar İstanbul ikinci icra dairesin
de icra kılınacak ve en çok arttı
rana ihale edilecektir. Ancak o 

gün muhammen kıymetin % '75 

ini bulmadığı takdirde arttırma 

on beş gı.in temdid edilerek 18/5/ 
939 tarihine müsadif perşembe gü-

1 
_____________________ c2_:ır._., __ _ 

nü ayni mahalde, ayni saatte icra 
kılınacak ikinci arttırmada en çok 
arttıranm üstünde bırakılacaktır. 

Maarif Vekilliğinden: 
Kendi hesaplarına eser baslımıı§ olan milel.liflerden ve husud te-

Bu gayri menkullere aid şart- L~~"erden 
fC""Ü.U. , Ankara'da Sergievinde Maarif VeJrm;,.. wafından ter-

nameler 'l:l./4/939 tarihinden iti - ,.. 
baren herkesin görebilmesi için tip edilen •on yıllık Türk nqriyat sergisi• satq pniyonımda ~lıTini 

gayri menkuller üzerindeki hak- olunur. •2089> 

f HALKEVLERiNoE: 
Beş ... aş Hall<evind< : 

l n an 1939 cuman~ günü~a 
p.mı_ evimi• üyelerinden Kab;§Ö 
lısesı tarıh coğrafya ml!allirni 
mih Nafiz tarafından mfüi ta gl 
miz hakkında bir konfrans vese 
cek konferansı temsil grubu!Jlye 
zun uzun zamandanber hazır de 
nan yeni bır temsilı b1'7J edcc 
tir. 

* Şişli Halkevinıl n : 

Şırndiye kadar lıinlııree taf 
be ye!i~ticılmiş olan menılüe ; . 
mızın en değerli ve ~nmışb 
zik öğretmenlerinden profE. 

Zati taraiından Nişantaşında d 
in Şişli Halkevinde (Koro) 
leri verilme',ğe başlanmlitır. • .. 

Eminönü Hallre·\"1ndea 

rurr!Mliesi=,,.u;:; .. - r 
(20,30) da evimir.den C&talon 
daki merkez salonunda temsıp 
betniz amal.öden tarafından r 
zife) piyesi temsil edilttıekttlü 

ı,. n 

Eminönü Halkevinden: m 

31 mart 939 cwwı ak§a;nıı 
(20,30) da Evimizin Cağal.oğd 

da.ki salonunda Güzıel Sa:n'a, 
Akademisi pnıteallrlerindcn /; 
med Hamdi Tanpınar Uırafn: 
şair (.Biki) hakkında bir mit 
habe y pılacak ve Bak. divanif 
şiirler olronacaktır. P 

* Emınönü Halkevinden: 

' 1 - Millet melrtebleri imtC 
larına girerek vatandaşların ~ 

zırlanmalarına yardım olmak 
Evim.izde haftada iki gec A 
kursları açılacalt ve türkçe, 
metik, sağlık ve yu•,. bilgisı 
leri verilecektir. 

2 - İlk tahsil çağına geçmif 
vatandaşlar arasında ilk t. 
imtihanına gitmek suretile t" 
alacaklara bir kolaylık olmaı' 
bun.lan ~ üzere Ei 
de haftada üç gl!Ce tarih, oo · 
ya. yurd blJgisl, matenııtik, 
bilgisi dersJ.eri verilecektir. 

Her ilQ lı:ıırsa yazı lrnak Ye 

lanm ağren:mek :lstiyenlerin 
vesika fotogralı ile Ev b -
miiracaaUan nan olunur. 

Halk eperE 
Bu akşam 

Zo:ro 
Macar haleti (Çard3f 

Miizik Kllman 

icra divanhanesinde aç1k bulun - sattırmalı: istiyenlerin iştirak p.rtlannı öğrenmek üzere, Aııbr:ıı'.U 
durulacaktır. İpotek sahibi ala - Vekillik Yayın Direktörlüğüne, İstanbul'da Balnili caddesinde Bamı.a 
caklılarla diğer alakadarların bu yazı ve n!Simleri Derleme Direktörlüğüne Jniinıcaat etmeleri il.b\ 
larını hususile faiz ve masarife !=========================================' 
dair olan iddialarını evrakı müs-
bitelerile Yirmi gün içinde daire

mize bildirmeleri, aksi takdirde K•ymeti 
hakları gayri menkul sicillerile muham
sabit olmadıkça satış bedelinin mcııesi 
paylaşmasından hariç kalacakları L K. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden : 

ve taliblerin % yedi buçuk pey 
akçes, veya milli bir banka temi
nat mektubu ibraz etmeleri ve da

ha fazla malfunat almak istiyen
lerin her zaman 937 / 11299 No. lu 
dosyaya müracaat e<lehilecekleri 

Muvakkat Semti Mahallesi Sokağı 
temınatı 

L K. 
330 00 24 75 Kadıköy Zü.htüpaşa ÖmerEf. çıkmazı 

40 50 3 00 • > • > 

308 50 23 14 1-h'<üdar Selimiye Harem iskelesi 

No. 

2 No. taj 17 

2/1 15 
8 

Cinıi 

Yanın kargir 
ahır odalar m 

odanın tamamı 

arsanın tama 
<d-"I· 

y , Q_f. \" :· •"' 1e mevkileri gösterilen yerlerin mülkiyeti satılına k fuere arttırmaları 10 gün 
mı:;tır. !haleleri 3/4/939 Pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Malmıidürl 

iliın olunur (16427) ıı•tmeler~ U.143) 
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'lefrika Numarası ı 72 Yazon: Rahmi YACIZ 

Enver Paşa ile Cemal· Paşa Yine 
Birbirlerine Girdiler 

İki Nazir, İki Arkadaş Birbir/erile Müebbeden 
Dostluğu Kaybetme Sıralarına Kadar Geldiler 
Enver Paşa ile Cemal Paşa bu 

silahendaz tab" • 1rı meselesinde 1 
· dıı de alelusul birbırlerine girdiler. 
içi Cemal Paşa itira;:ını §iddetle or
let taya attı. Enver Paşa ısrarında 
tı ayni şiddetle mukavemet etti. İki 

Nazır, iki eski arkadaş, İttihad ve 
Terakkinin bu iki en nüfuzlu o
caklısı birbirlerile müebbeden 
dostluğu kaybetme şıralamıa ka-

" dar geldiler. Nihayet, Harbiye Ne
Ezaretniıde yine bu işin münakaşa

sını yaptıkları Sarkldoryan top
. lantısının üçüncü günü Cemal Pa

.. şa arkadaşına son ve kat'i ceva -
llbını esbabı mucibes:il" birlikte 

ab'şliylece bildirdi 
i - Bir Çanakkaledir tutturmuş 
ar gidiyorsun Paşa ... Alii... Hepimiz 
vesenin kadar bu cephenin ehemmi
rpyetini idrak ediyoruz. Onun için 

zırlde hndimize dU~en sahalardaki 
dectıertil;ıttınıızı almakta kusur ıet-

medik. 
Allah ~östermesin İngiliz ta -

arruzu karada muvaffak olsa, X. 
uf· kıt'alarını geriye, Gelibolu is
k hl<ametinde Ticate mecbur etse, 

c edüşman deniz lruvvetleri de umumi 
ş bir zorlama ile denizden m uvaf-

rofE.. k b. akı ·· .ı:a ır n vapsa en son mu-
da dafaa hattımız .neriye dayanıyor 
) : ,bil biliyorsun! 

_ Narada Yavuzla diğer zırhlıla
rımızm bütün topları paytaht ka
pılarının son mukavemet unsu -
runu teşkil ediyor. Bu, böyle iken 

lopasıl olur da sen o donanmadıın, 
· aytahtımızın son müdafaa kud

an retinden iki tabur ifrazına. bu en 
ktilÜzumlu ve yetiştirilmesi güç dP

niz efradını hiç bilmedikleri, gör
medikleri, alışmruiıkları toprak 
>iperlerde imhasına bükmedersin! 

- Ne yapalım ... Memleket mü
aloğdafaası bunu amirse!. Esad Paşs 

'asrarla taze kuvvetler istiyor. Ne
t·eden bulayım ! 
· Cemal Paşa sakalını oynata -

mö'ak elini havada dolaştırdı. Çokluk 
vanifa.;!,e eden bu hareketile Enver 

Paşayı snsturduktan sonra an -
.attı: 

- Köşede bucakta bir iş görml
ren, cephelerde kan gövdeyi gö

imti:ürürken dalga geçen bir sürü 

- No.93 

perE.Bu darbe pek çetin olmuştu. Gü

fşam m Hanım bir san>ye içinde bü

P nJln kazandıklarını kaybetmiştL 

ırdaş 'akat o kazandığı ganimetleri pek 

ın abuk kaptıracak bir insan değil-

i. Şaşkınhktan pek çabuk sıy -
tldı: 

- Eğer ona mukabele etmemiş 
ıeniz 1 namuslu. dürüst ve şerefli 

insi ir erkeğe düşen vazifeyi yap -

ıışsınız demektir. Ne olsa Meral 

ar'gir ir genç kadındır. Böyle zaaflar 

.ıar m:Oslerıniş "labilır. Fakat bütün 

namı unla onunla evlenmeniz için bir 
tamaebeb değildir. 

gün u - Elbette .. Kabul ediyorum. 

üdürıuunları hiç bir zaman öğünmek 

iyi, mantığa uygun gelmişti .. Pa
şa, tahtelbahirlere karşı sahilleri 
koruma vazifesile ihdas ettiği bu 
taburlardan şimdiye kadar hiçbir 
suretle iyi netice alamamış, bir 
fayda istihsal edememişti. 

Ay !ardır boşuna yere Boğazda, 
Marmara sahil şehirlerinde arka
üstü yatıp yanpala istirahat eden 
bu kuvvetlerden ' uli, şu en buh
ranlı zamanda paytaM kapıalrını 
koruyacak cephede pekala istifa-

de edilebilirdi .. 
Enver Paşanın düşünceye dal

dığını gören sakallı bahriye na -
zırı devam etti: 

- Çanakkale muhar<1tesi za
ten siper muharebesine döndü. Eh, 
biraz yaşlı olan bu adamlar da 
boy çukurlarının şivleri arkasın

da pekala çakmak çalar, düşmana 
kurşun atarlar. Hepsi de iyıi. ni -
şancı, iyi vurucu eski muharibler_ 

tJ"cvan ı \a ) 

Mecidiye Köyünün 
Sahibi Yok mu? 

(5 inci sayfadan devam) ı 
Gittim. Ne yapıyorsun birader de
dim. Dinletemedim. Evveliı mani 
oldum .. Sonra, ben Jıir seyahate 
çıkmıştım. Bir ay sonra geldim 
baktım ki, adam evi imrmuş .. Evi 
yıkamam ya .. 

Bir başka kôylü anlatıyor: 

Bir başka köylü anlatıyor: 
- Elimde şu arsa var. Köyün 

en güzel yerinde.. Köşe başında .. 
Vaktile bir senedle ür, yüz liraya 

aldım·. Fakat, benim arazinin iki 
tarafından, müstakbel planda yol 

geçecek diyorlar. Arazim olduğu 

gibi yola gidecek galiba .. Ben ne 
yapacağım .. Bilmiyorum. Ben bu
rasını aldığım senelerde, metro 

- Bizim evimizin da tapudan 
senedi yok .. Arazinin de yok .. Bir 
senedle birisinden satın aldık .. Sa- murabbaı yarım lira olan bazı a
tın aldığımız şey temı;k ve imaT 1 razi parçaları, iki ay sonra, met
hakkıdır. Bu arazi b;zim olacak 
mı?. Yoksa, bizi buradcn sonra yü

rütecekler mi, bilmiyorum .. Fakat 
hükfunete vergi veriyoruz. Vergi 

ermiyen arui ve bin. sahibleri 
de var. Mesela şu aşağıdaki evde 
oturanlar evvele evergi verirler
miş .. Dört sene var ki gelip vergi 
istemiyor !armış .. 

Bir başka köylü anlatıyor: 
- Bütün köy halkı endişe için

dedir. İstikbailmiz ne olacak. Ü-ı· 
zerinde ev kurup yıllardır otur
duğumuz arazi bizim mi, değil mi? 

Bunu sarih olarak kövde hemen ı 
kimse bilmiyor. Bütün Meeıdıye 
köyünde hemen kims2nin tapudan 

senedi yoktur. Yalnız birkaç ki
şinin var diyorlar. Bl1!1lar da nü
fuzlu adamlarmış.. Muamelelerini 
yaptırmışlar. Köyde, senelerden

beri, yeniden inş:ıat memnudur. 
Fakat, boyuna ev yapılır. Şu gör
düğünüz kırmızı bine henüz bir 
kaç ay evvel tamaml•tdL Memur
lar geliyor. Ce1a kesi7:.r. Ceza birj 

kaç- liradır. Cezayı veriyorlar. in- ı 
şaata devam ediyorlo:·. Memurlar 

yine geliyor. Yine ceza kesiliyor, · 
yine veriyorlar. Fakat, hu espada 
da evin inşaatı tamarıl::tnıyor. Ya· 
nı birkaç defa, birkaç lira ceza 
vermek ile bina kurtan11yor. Ev 
tamamlandıktan sonra yıkılmaz 

ya .. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

çuı söylemedim. Gururumu ve 

namusumu kurtarmak maksadile 

hepsini sayıp dökmek icab ettL 

Görüyorsunuz ki kızınızı kandır

mağa çalışmış değilim! 

- Dediğiniz gibi olsun! Kısa 

keselim .. Sizden istediğim şudur: 

Kızımla evlenmiyecek,;iniz. 

- Buna Meral ne c1 iyor? 
- Sormadım. Belki evveliiları 

biraz üzülür. Fakat sonra bu çıl

gınlığı yapmadığı için memnun 

olur. 

- Böyle mi zannedersiniz?.. 

- Evet .. Emin olunuz böyle o-

lacak .. Benim sizi gördüğümü söy
lemezsiniz. O zaman iş sade iddia-

ro murabbaı üç liraya çıktı. Biz, 

buna aldandık. Köyün planı biran 
evvel yapılsa da, biz de, ne olaca
ğımızı bilsek .. 

Yukarıya kısaca ve hulasa ola
rak yazdığım satırlar, Mecidiye kö

yünün bugünkü halini anlatmağa 

kafidir. Onların derdi daha çok v 

uzundur. Bu köyün hukuki v 

yeti ne olacaksa biran evvel dü
zelse .. Neden bekletiliyor?. Bura

daki vatandaşlar neden end~e 
içinde yaşıyorlar .. 

Köylülerle birkaç gün temas e

dip Mecidiye köyünün mahiyetini, 
iç yüzünü anlayınca, buradan ne 
ev kiralamak, ne arazi satın almak, 

ne bir kulübecik almak işime gel
medi._ Adeta ürktüm .. Güzel kö

yü, d.erdleri ile başbaşa bırakarak 
ayrtldıın. 

Yoksa, Mecidiye köyünde, ta -
pulu, senedli, sepetli olmamak 
şartile, ev almak, araıi almak öyle 

ucuz ki. bttkaç yüz lira verdiniz 
mi, geniş bir arazi s;zin oluyor .. 
Fakat, sakın kanmayın .. 

Ben, yalnız, Mecidiye köyünün 
halli bu şekilde bırakılmasının se

bebini bir türlü anlıyamıyorum .. 
Bugün artık. Kongo'nun bile ha

ritası yapılmış mülkivet vaziyeti, 
h11lı"uki pc:')o:-1,.,rı tpc;ı...:t .-.n;ımi,..tir. 

'.il - -- _!! 

ya biner. Kendiliğinizden vaz geç
tiğinizi söylersiniz. Kızım bunu 
izzeti nefis meselesi yapar. Sizden 
uzaklaşır. 

Sermed bu tek lif zarfının için
deki hakiki muhtevasını hisset -
mişti. Meralin annesi, bir oyun çe
viriyordu. Bu oyunun bütün ka
zancı kendisine aiddi. Teslim ol
mamağa karar verdi: 

- Buna bir şartla razı olurum 
hanımefendi. Merali bana var -
maktan siz vaz geçirebilirseniz .. 
Aksi halde ben bu işi yapamam. 
Zira Meralin beni birçok sebeb -
!erle ve birçok şahısfarla itham 
etmesi ihtimalı xar. Hem ben pe
ki demiş bulunduğuM bir şeyden 
nasıl vaz geçerim. Bu çok garib 
olmaz mı? 

Güzin Hanım hiddetle yerinden 

fırlamıştıA.. 
- Niç~ki clf'diniz .. Siz hem 

kel hem fodul olduğunuzıın far
kında değil misiniz kuzum! 

Sermed kollarını açtı: 

Patlıyan 
Bombalar 

( 4 üncil sayfadan devam) 
Kasey'dir. Çok güçlü, kuvvetli, 
gözü pek İrlandalı bir genç ki 
mahkemeye getirilirken muhafa
za için etrafını birçok gardiyan 
sarmıştır. 

Sıra Kasey'e lazım gelen sual
lerin sorulmasına gelince İrlan -
dalı hiçbir şey söylemıyeceğini an
latarak hakikaten de sorulan su
allere cevab vermemiştir. 

Hakim maznun delikanlıya ni
hayet şunu sormuştur: 

- Kendi h:ıkkınızda ne düşünü
yorsunuz?. Mücrim misiniz, değil 
m!sinzi?. jüri heyeti sizi dinlemek 
istiyor. Heyete söyliyecek birşe

yiniz yok mu?. 
Delikanlı bunun üzerine yüksek 

sesle şu cevabı vermiştir: 
- Ben İrlanda cumhuriyet or

dusuna mensubum. Kendimi mü
dafaa edecek değil;m! 

Bunun üzerine hakim de maz
nun delikanlının bu cevabından 
kendini mücrim saymadığı neti -
cesini çıkarmıştır. 

Diğer suçlulardan <iört kişi da
ha ayni suretle cevab vererek her 

biri: 
- Ben cumhuriyet ordusuna 

mensu b bir askerim. 
Demiştir. Bunların da mücrim 

olmadıklarını iddia ettiklerine 
hükmedilerek muhakemelerinin 
ona göre devamına karar veril
miştir. 

Bundan sonra müddeiumumi 
cumhuriyet ordusu teşkilatı ta -
rafından hariciye nazırı Lord Ha
llfaks'> ııiinderilmiş bir mektubu 
okumu,,.... Bu mektub 12 kanu
nusani ı .. rih!idir. Kağıdın yuka -
rısında ·İrlanda cumhuriyet or
dusu karargahı umumisi, Dub -
lin• kelimeleri yazılıd:r. Mek -
tubda şöyle deniyordu: 

Halen İrlandada bulunan bütün 
İngiliz kuvvetlerinin dört günde 
geri çekilmesi lilzımdır. Aksi tak
dirde lazım gelen harekata geçi
lecek ve a•tık başkaca birşey .Yaz
mağa lüzum görülmiyecektir!. 

Maznunlardan birinnin evinde 
bir harita bulunmuştur. Müddei -
umuminin dediğine göre bu ha

da cumhuriyet ordusu -
renin muhtelif yerle

eseleri berhava et
cağı bombaları yer-

leştirmek içiıı yol göstermekte -
dir. Mıihakemenin dev.amı baş,

ka bir güne bırakılmıştır. 

-o:tUl'I 'J't:LGKAP- 31 il A a T ım 

T ar i h i Bir Vak'a -
(S inci sayfadan devam) ğü sorulunca: 

Ve üç gün geçmeden karısını öldürdü. Kralın 
emrile konağından tevkifhaneye naklolundu, sor

guya çekildi. 

- Hayır! Karımı öldürmedim. Katil değiim! 
Dedi. Düştiı, bayıldı. Tevkifhaneye götürtü

ler, yatağına yatırdılar. Hastalığı bir türlü teşh .. 

Dük, bitkin bir halde idi. Çehresı solmuş, 

gözleri çukura batmıştı. Karısını niçin öldürdü- 1 
edilemedi. Sabaha karşı öldü. Sırrını da beraber 

ı götürdü. 

Gıda Meselesi 
(5 inci sayfadan devam) 

te, peynirde, ette, baklada, fa -
sulyada, bezelyede, nohutta çok 
bulunur. Fakat vücudün diğer de
mit . ve bakır ihtiyacı da vardır. 
Eğer demir ihtiyacı temin edil -
mezse kans•zlık baş gösterir ki 
bunun önüne geçmek ıçin et, et 
suyu gelir. Yumurta sarısı, taze 
ekmek ile beslenmek lazımdtr. 

Kuru üzüm, ceviz ·de unutulma
malı. Vücudün bakır ihtiyacı da 
demir ihtiyacı ile bir_likte temin 
edilmelidir. Ciğerde, kakaoda, ke-

İyodin de pek mühim tir ihti-

DAVETiYE 
İlkbahar ve yaz mevsimleri münasebetile salonlarımızda teşhi" 

ettiğimiz SON MODA ve ZENGİN çeşidlerimizi görmek için Gahta 

EKSEL.SYOR 
Büyük elbise Ticarethanesini ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıd•r: 

KADINLARA 3otı Moda Mantolar, Pardesüler ve İpekli Muşambalar 

ERKEK ve ÇOCUKLARA her nevi Kostüm ve Pardesüler. 

Hususi dairemizde her cinsten en iyi Yer! ve İngiliz kumaş

lardan 1SMARLAMA KOSTÜM ve PARDESÜLER. 

Teşhir ettiğimiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSİTLE m.ıa-

melemiz her yerden elverişlidir. 

pekte, fındıkta vardır 1 
yaçtır. Bu madde eksik olursa bo- \ 
ğazda şişler peyda olur. Bu mad- 1 Galatada EKSELSYOR büyük elbise Ticarethanesi Direktörli:ğü 

de suda mantarda, nebatların yap- - • 
rağında, yumurtada, midye ve 
istridyede, balıklarda vardır. İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

C.:lllSl MiKtl<irt Muhammen 
Bedelı 

Lira. Krş. 
20 kalem 1258 10 

300 Kgr. 345 -

%7,5ınu\ôk• 

l..at te • 
Lira Krş. 

Ekstl.ıne ıın 

:;,ekli Saat 

94 35 Açık eksiltme 14 
25 67 • • 15 

1 

Teknik aleti 
Sarı toz yaldızı 
Çıralı tahta 

• kalas 

18 M3 
14,426 M3 

1426 74 107 - • • 15,30 

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

t~~'l"z ııazetesinin sıhhat bil -
gilerini okuyµcularına anlatan 
lı~uuarririnın bu yazısından çıkan 
netice şudur: Yukarıda isimleri 
geçen bellibaşlı gıdaları vücude 
elzem olan maddeler mevcuddur. 
Bunların çoğu da pek pahalı ol
ri'uyan maddelerdir. İyi gıda al -
mak için mutlaka çok par_a sa~fı 

lazım gelmiyor. Çünkü iyi gıda 

almak başka, hoşa gidiyor diye 
türlü türlü yemekler yemek baş
kadır. Bir elma, bir portakal çok 
defa en faydalı gıdalar sırasına ge
çer. 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 

yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı Eksiltmeye konmuştur. 

Ali; Fatih Kirmasti mahalle -
sinin Karabaş yokuşunda 14 nu
marada oturan askeri mütekaidi 
es.ki Beşiktaş Belediye tahsıldarı; 

Fatih sulh ikinci hukuk hakim-

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme sa
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 11/4/939 salı günü hizalarında yazılı saatlerde Ka
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 

IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden alınabileceği gibi yaldız nü munesi de görülebilir. 

liğinden: V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün vı: saatlerde % 7,5 
Belediyenin aleyhinize mahke- güvenme paralarile mezkiır komisyona ge~elerL (2023) 

menin 39/251 No. 1ı evrakla ikame * * 
eylediği yirmi beş lira doksan ku- 1- İdaremizin Çamaltı tuzlası için alınacak 2 adet Dizel lokomotif 
ruşun faiz, avukatlık ücreti ve ma- kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
sarifi muhakeme ile b;r!ikte tah- Muhammen bedeli sif İzmir .5400. lira. % 7,5 muvakkat temina-
sili davasının icra kılınacak du- tı 405 liradır. 
ruşması için ilanen yapılan teb- il~ Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15,30 da 
ligata rağmen gelmediğinizden Kabalaşa Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı-
gıyabınızda yapılan muha - lacaktır. 
kemede müddei vekili ve - ru _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
saik ibraz etti. Dava hüküm nabil.ir. 

-İtalya Harb \ 
Etmek istemiyor [ 

(4 üncü sayfadan devam) 

derecesine gelmiştir. Müddetinde IV - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız tekliflerini 
tahriren itiraz etmez vE duruşma- ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel İnhisarlar Umum M:.i
nın muallak olduğu 14 nisan 39 iürlüğü Tuz Fen Şubesine berayı tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerinin 
cuma günü saat on birde malıke- katulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 
meye gelmez veya bir vekil gön- V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7, 
dermezseniz vakıaları kabul ve parası makbuz veya banka mektubunu ve münakasaya iştir 
ikrar etmiş saYJlacağını bildiren sını ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü eksiltme 
işbu muameleli gıyap kararı teb- bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14,30 a Kadar mezklır da ve İspanyadaki zaforlerile yük

leIJJDiş olduğu ağır yük Kralın 

nutkundan anlaşılmıştır. 
!iğ makamına kaim olmak üzere başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. •1035. 

on beş gün müddetle ilan olunur. * * 
Kral sulhu seviyor, istiyor. Fa- (16380) 1- Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 .adet yük-

kat burada Musolini'nin de arzu- ı---------------:sek randımanlı sigara makinesi kapalı zarf usullle eksiltmeye kon
suna tercüman oluyor. İtalva Kra- DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI muştur. 
lı hükumetin tasvib ve mu~afakati cTütün ihzarı usulü• hakkında- II- Muhammen bedeli (sif 24000 lira) muvakkat teminatı 1800 

olmaksızın kendi nam ve hesabı
na söz söyliyemez. 

Bir taraftan Berlin - Roma mih
verinin sağalmlığı her gün tekrar 
edilirken diğer taraftan İtalyanın 
artık Fransa ile olan ihtilaflara 
nihayet vermek için zemin ha -
zırlamak istemesi şaşılacak şey

lerden değildir. Almanya genişle
yip tüyüdükçe İtalya için istik
bali hesaha katmak pek tabiidir. 

_ ı 

- Ne yapayım hanımefendi, kı
zınız sizin gibi değil! O böyle bir 
adamı kabul etmek faziletini gös

terdi. 
- Kızım size acıyor, kendini fe

da ediyor. 
- Ben de ömrümün sonuna ka

dar ona olan borcumu ödemeğe 
çalışacağım! 

- Sizde hiç erkeklik gururu 
yok mu? 

- Sizde de bir parça utanma 
yok mu? .. 

Güzin hanım bu pek sert mu
kabele karşısında sarsıldı. Lakin 
Sermed onun hiç bir~e:v söyleme
sine meydan bırakm•'.ian bağırdı: 

- Kızınızı çok pahalıya satmak 
istiyorsunuz. Yeni bir Şekib Sinan 
peşindesiniz. Fakat artık o bed -
baht kızı satılık bir meta olmak
tan çıkarınız. Biraz dn onu kendi 
kendine bırakın! Süslü salonlar

da bol para ile kumar oynamak [ 
için zavallı Merali kudretsiz, zen
gin adamlara satacağınıza, bir par-

ki ihtira için alınmış olan 2 nisan 
1929 tarih ve 711 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiğ; hukuk bu 
kerre başkasına devir veyahud 
icadı mevkü fiile koymak ·için ica
ra dahi verilebilebiceği teklif edil
mekte olmakla bu hususa dair fazla 
malumat edinmek istiyenlerin 
Galatada Aslan han 5 inci kat 1-3 

numaralara müracaat eylemeleri 
iliin olunur. 

!!§( ____ -

ça mütevazı hayat yaşamağa razı 
olun da o kız mes'ud olsun!.. 

Güzide Hanım koltukda bitab 
bir vaziyette idi. Sermed hakikaten 

liradır. 

III- Eksiltme 2/5/939 tarihine raslıyan salı günü saat 15 de Ka
bataşda kain Levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün parasız ol.arak yukarıda sözü geçen şu
oeıien alınabilir. 

V- Mübayaa olunacak makineler Molins, Standart, Müller, Skoda 
fabrikaları mamulatından olacaktır. 

VI- Eksiltmeye iştirak edenler fi.atsız tekliflerini % 7,5 güvenme 
parası makl;uzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarfların 
eksiltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evvel'.n~ 
k.adar (saat 14 de kadar) mezkiır komisyon başkanlığına makbuz mu-
k:abillntle vermeleri lazımdır. (1713) .. • Cinsi Mikdarı Mu ham- % 7,5 Eksiltme 

men B. temin alı Şekli ::nati 
Lira Kr. Lira Kr. 

pek şiddetli mukabele etmişti. La- Nişasta kola 
kin kadının, yedi canlı bir cana- Mobilya 

18.425 Kg. 
13 kalem 

301i1 76 
2598 65 

230 08 
194 89 

Açık ek. t~,30 
, 16 

• 10 • 384 00 28 80 • 16,30 

tadır. Değerli ve san'atkar hikayeci 

(Devanu var) S aid Faik hikayelerini bu iaim al- kitabevi tarafından ba'1 1 rlı. 
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Okadar kolay 
H:, akşam bu şekil
ds bir kaç dakika 
içinde yapacagınız u
f ak bir masaj size 

gençliğinizi kazan
d. racaktır. 

KREM PERTEV'in 
Yanm Asırlık Şöhreti Beyhude 

1 değildir. 

.... " ı• 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
lfletme u. idaresi iUinları 

1---------------------------------·--------------------

1 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 5/4/1939 Çar
§81llba günü saat (10,30) on buçukta H. Paşada gar binası dahilindekl 
komisyon tarafından çılr ~ksiltme usuıile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyeıJerin her grup hızasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona_ müracaatları lazımdır. 

Bu 
tadır. 

işe ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak -

1- 2770 metre muhtelü eb'atta Transmısyon kayışı muhammen 
bedeli 4743 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 355 lira 77 kuruştur. 

2- 7250 adet muhtelif kuvvette ampul Edıson Normal ve ampul 
Bayonet muhammen 
264 lira 43 kuruştur. 

bedeli 3525 lira 70 kuruş ve muvakkat temınatı 
(1769) 

,.. ........................ I .. ~-, 

OSMAN ŞAK R 
Kadın ve erkek cep, kol, altın ve metal saatler 10 - 15 sene garanti 
bisikletler ve ütüler, Elektrik y~.tıkları ıu ısıtma kapları, çay
danlıklar, her nevi elektrik ev aletleri, bavagazı oeaklan, ban
yoları, elektrikli ve elektriksiz duvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6AY VERESiYE 
BOBNYPBON n BBAUN &adyoları lstanbul Vmumf ııeentuı 

12 AY VERESiYE 
GALATA: ••lıele• CML ille. 47 

·~ ..... - ..... 

göndeı 

2.
liipl~ 

ben· 

llEY AZIT: tlalnnlw Cad. No. :ıa 
l[ADIKÖY: bkele CM. 11/1. 

Başı ağrıdan 
çı ~Iıyacak gibi 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar icra Memurluğundan : 

Sadiye ve Mükerrem tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22432 
ikra nuzmarasile borç alır.an paraya mukabil birincı derec~d" ipotek 
gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına kar«r ve

rilen ve tamamına ehli vukuf tarafından 1300 lira kıymet takdıı edil
miş "lıan Kadıköyünde Kurbağalıdere üçüncli sokak eski 25 yenı .6 No. lı 
sağ tarafı telgraf memurlarından Hüsnü hane>ı sol tarafı Şakır usta-

1 1 Kaşe 

nın arsası arkası aharın arsası cephe si Kurbağalıdere üçiıncü so kak ile 

•~~~=:;;i•P••,\çevrili bir ahşap evin evsaf ve mcsahası aşağıda yazılıdır 
Zemin kat: İki ayak mozaik merdivcnlı bir kapıdan gırıldınce ze 

mini çiçekli çini döşeli bir papuçluk ve bir ahşaµ aııtr~ uz~nnde sol 

En tiddetli baş ve ~ 
ağrılannı dindirir. 

Bütün ağrı, ııızı ve 
sancıları keser 

r tarafı yüklü dolaplı bir oda ve yine bu odaya merbut bır aııtrt> ve bır 
sofa üzerinde bir heli hir kapIBı bahçeye açılaıı zemını kırmw çını 

döşeli ve ocağı harap bir mutfak ve bır mermer musluk taşı ve sofa
nın altına tesadüf edçıı kısımda zemini kısmen toprak ve kısmen kırık 
malta taşı döşeli bir bodrumdur. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde birinde yük ve diğerinde çıkma olan 
iki oda bir heladır. 

İkinci kat: Merdiven başında bir aydınlık mahallı ve bır sofa üze
rinde önlerinde zemini çinko birer balkon bulunan ıkı oda ve bır kü
çük sandık odasından ibarettir. 

Umumi evsafı: Bi ahşap ve muhtacı tamirdır. Sağında yangın 
duva"rı, bahçede üsf µalı bir kuyu iki ayva, bir erik. bir iııcır ağacı 
ve bir asma vardıı .Ktrik tesisatı mevcuttur. Tramvay tevakkuf ıııa-

Nezle, grip ve romatizmaya halline bir dakıka csafededir. 

karşı çok müessirdir. 1 !Ucsahaı.ı: Kayden 151 arşın 14 parmaktır. ı 
\••••••••••••••-ı Yukarıda hudud, evsaf, ve mesahası yazılı gayrimenkulun tamamı 

'

, _______________ açık arttırmaya konmuş olup 10/5/939 tarıh ne ra, ıya' r'or·amr gıi-ı 

Yatak, yemek ve çalışma nıi ;aat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedek, uJ.rcr.ıızu aç k 

odalarile salon takımları vel- ! arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedel. muhammen kıynıetın 51 75 ıııı 
basıl her nevi mobilyalar; 

BAKER (eski HAYDEN) ma-

bulduğu rnkdırde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, 

ak~i takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on be~· gun müddetle temdıd edilerek 25/5/939 tarihine raslıyan Per-

ğazalarmda teşhir edilmekte şembe gü'lü saat 14 den 16 ya kadar yıne dairemizde ikincı açık art-

ve her yerden ucuz fial ve tırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıra-
müsaid şartlarla satılmaktadfr.I nın üzerine ihale edilecektir. . 

ill' Satı< peşindir. Taiblcrin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
DEVREDİLECEK iHTlRA BERATI kıymeti~ % 7.5 u nısbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir bap-. l kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

cTayyare ve benzerlerıne mah- . ı . . . ı Gayrı menkul kendisine ihale olunan kımse derhal veya verı en 
~us pervane• hakkın.:lakı ihtıra mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak lrendisinden 

ıçın alınmış olan 5 mayıs 1937 ta- evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
rih ve 2457 No. lu ihtıra beratı- razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle 
nın ihtiva ettiği hukuk bu kerre arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
başkasına devir veyahud icadın 

mevkii fiile konması için icara 

verilece(:i teklif edilir.ekte olmak
la bu hususta fazla m~luma tedin-

mek istiyenlerin Galatada Aslan 

ban 5 inci kat 1 - 3 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

fark ve geçen günler için % 5 den hesab olunacak faiz ve diğer zarar
İdr ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurnyetimizce abc•.dan tahsH 
olur.ur. • 

Birikmiş vergılerle belediyeye ait tenviriye, tanzif.yt v• cielliliye 
rfsimleri ve vakıf icaresı satış bedelinden tenzil edilır. 20 seı dilt taviz 
~edeli müşterıye aittır. 

2004 numaralı icra ve ıflas kanununun 126 ıncı maddes•nın 4 üncü 

Adet Samsun 

/ 

Sizi 
gü r. lerce 
ızbrab çek· 

mekten kurtarır. 

En şiddetli baş, diş adaJ .. ağrılarını, üşütmekten mıitevellid 

. bütün sancı ve sızıları derhal keser. 

Grip, nezle, soğuk a gınhğı. kırıkhk 
ve Mideyi bozmaz, kaJbl 

fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğ')r alll

.::adaranın ve irtifak hakkı sahiplerlıiin bu haklarını ve busu· 'le faız 

ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilAnın neşri tarihinde'l iti ıaren 20 

gfuı içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aks; bJlde bak· 

!arı tapu sicillile sabit olmadıkça sat!§ bedelırun payla~masındao har! 

kalacakları ye daha fazla malfunat almak istıyenlerın 10/4/939tarlhlnd 
itibaren herkesin görebilmesı için açık bulundurulacalı olan arttırma 

şartnamesile 937 /6447 numaralı dosyasına müracaatları i!An olunur. 

(2129) 

• 

, 

45 Kuruş 


