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BU GAZETE ' İltaııhulua - çolı: satıluı hakiki 1 
akfam ırazet-csidir 

1lanlarını SON TELGRAF'a verenler 
en çok oiunan bir vasıtadan hak.kile 

istifade etmiş olurlar. 

SAYI: 713 
YAZI İŞLERİ: TELEFON; 20!327 
i.tanbul Cafaloflu Nuruoımaniye No. 5t 

En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi İDARE • İLAN: Tel: 20827 
Telpaf : İst. Son Telgraf 

SULTAN H.AMAMI VA.NGiNI FACiASI! 
Zarar 5,000,000 Lira, Uç Kişi Nezaret Altina Alındı, 
Asid Depoları · Hala Yanıyor, iki Yaralı Var! 

Yangında Kasıd Olması ihtimali Gözününde Tutuluyor, Koca Han Tamamen Tutustuktan Sonra ittaiya Habardar Edilebildi! 

Balk ile dev'let arasında, Tfiı'k demol<l'astslııln ıstinad ettiği vasıtasız teması ve rıaık ile başbaşa 
Vasfını, yeryüzü millet şeflerine karşı örnek bir şekilde bir kere daha canlandıran Reisicumhur 
İnönü'nün SON TELGRAF objektifi ile dinliyen, söyliyen ve ileri;i işaret eden üç enstantaneleri-

Milli Şef İlk Direktifleriııi Verdiler 
İşçilerin Büyük Fabrikalarda Hasta Ailelerine de 

Bakılması İçin Tedbir Alınacak --
BU A·KŞAM. SAAT 17 DE SARAY'DA VERiLECEK ÇAY .... -

M lllt Şef İnönü bugün sanyda istirahat- bu· 
yurmuşlardır. Öğleden sonra da istirahat et· 
meleri muhtemel olan Cunµıur Reisimiz ve 

?efikaları saat on yedide şehrimizde bulunan say-
lavlara, matb~at erkanına, şehir meclisi azalarına, 
Parti, vilayet ve belediye erkanııia bir çay ziyafeU 
"~receklerdir. 
.. Cumhur Reisimizin pazar veya pazartesi günü 
'Oniversiteyi ziyaret etmeleri muhtemeldir. Millt 
~etimiz Üniversitede bir nutuk irad buyuracak
atdır. Milli Şef, dün ve evvelki günkü tetkikleri 

Ilı" unasebetile alakadarlara ve bu meyanda İstanbul 
"alisine müstacelen ifası lazım gelen hususlar üze
tinde ilk direktiflerini vermişlerdir. 

1 
. Bu meyanda büyük fabrikalarda çalışan işçi· 

erın hasta ailelerinin de tedavileri mevzuu bahistir. 
ll.eisicumhururnuz tarafından halk mümessil· 

l.!rinin dinlenmesine dün öğleden sonra da devam 
~dilıni§tir. Öğleye kadar olan te,,;,,s ve mülll.katla- Milli Şef dlln öğleden sonraki toplantıda 

' (Devamı 8 mcı sahifede) halk mümessillerini dinliyor 

Son Telgraf 
Oç 

Yaşında 
SON TELGRAF, bugün 

Üçüncü ~nl~}ar yılını idrak 
ediyor, Bu v:ıziyctini tnnta • 
llıile okuyucularının rağbe
t" ıne borçlu olan gazetemi~ 

Yalnız onlardan yardım gür

dü ve .. yine yalnız onlara fa.v· 
dalı olmak için her giin bira~ 
daha iyileşerek, olgunlaşarak 
'>alışnı:.ktan çekinmedi. 

Yine ayni enerji, emek ve 
dainıa artan bir gayretle ay
ni Yolda yürüyecek olan ga
zetemiz için bu minnet bor
tunu sayın okuyucularımıza 
:~ık~~ arzediyor ve .. her va· 

1 
•t. •çın rağbet ve tevecciih
crıoe . muhtaç olduğ_umuzu 

beyan ediyoruz. 

11'.luhakkak ki Son Telgraf 
Yalııız hallrnı malıdır ve .. onu ;n biiyiik bir teşvik ve teşçl 
1 ~ Yine yalnız halk okuy<>r v· ._::.-_ tutuyor. 

Altın Taht ve Tac 
Gönderilmiyor 

Maarif Vekaleti Neşriyatımızı 
Nazarı Dikkate Aldı 

Amerikaya Gönderilecek Tarihi Eşyalar 
Yeniden Sandıklandı ve 2,000,000 

Liraya Sigorta Edildi 

1 l . 

l_.~~~--~-~~~-~~~~~~-.,..~~~~~-
, ki milyon liraya sigorta edilen ve Amerikaya ıııöııderilmek üzere 

1 nbalajı yapılan tarihi eşyadan bir kısmı işte bu sandıkta bulunuyor - I 
(Yımsı li nıcı ıahüede} 

Felaketin 
Bilançosu 
Zarar 5 Milyonu 

Mütecaviz 
Yangının gazetemiz maki -

neye verildiği esnadaki bilan· 
çosu şudur: 
Sultanbamamındn Ata Re· 

fik hanı ve Yenipostane cad· 
desinde Hrisantopulos, Dilsiz. 
zadeler, Küçük ticaret hanı 
tamamen, Kendrus haııının, 

Selanik bankasının üst katı 
yanmı.ştır. Birçok mağazalar 
eşyalarını başka tarafa nak
letmeğe teşebbüs etmiş, mııh· 

telli hanların cam, çerçeve ve 
saireleri kırılmıştır. 

Zarar beş milyon lirayı mü· 
tecavizdir. 

Yangın sabahleyin saat dokuzda enkaz içinde dev anı ediyor ve Iİalk ııokalılan dolduran yığınlar 
halinde bu hazın manzarayı seyrediyordu. .. 

Susuzluk, Bekçilerin Gafleti, Rüzgar, İtfaiyenin G~ç.:_~ 
Haber Alması, Itriyat ve Asid Depoları Yangının 

Bu Kadar Büyümesine Sebeb Oldu 
• • 

Yanan Fabrikanın 
Hatay Cumhurrelsi 

ıSahibleri Bekçiler 
ve Muhasebeci 
Ne Diyorlar ? 

Haleb 
Hatay 

Türkiye BeşAltı Yerden Birden 
Yangın Başladı! 

Şam 4 (Hususi) - Haleb halkı· 
nın Hatay ile veya Türkiye ile 
birleşmeleri hususundaki arzu ve 
temayülleri gün geçtikçe müte • 
bariz bir cereyan halini almakta
dır. Hatta, birçok Halebliler şim
diden Hataya hicret etmek ve sü
k\ın içinde yaşamak ihtiyacını ı 

hissetmektedirler. Bu hususta Ha-\ 
Jeblileri en ziyade Türkiye veya 
Hatay ile birleşmeğe sevkden a
mil, bunların Türk an'anelerine 
bağlı olmaları ve sükun içinde ya
şama~. ticaret yapmayı isteme
leridir. 

Muhiddin 
Üstündağ 

Ankara 4 (Hususi muhabiri 
mizden) - Muhiddin Üstündağ 
ııe arkadll§larının mezarlık mese
lesi hakkındaki davaları 16 marta 
talik edildi. Temyizin nakzına u
yulup uyulmıyacağı hakkında bu 
celsede karar tefhim edilecektir. 
Mahkeme, daimi encümen azasın· 
dan Şerefeddine tebligat yapılma· 
sına ve ayni zamanda Kütahya 
valisi Hamidin ve daimi encümen
de bulunanların intilıab işlerile 

meşgul olmalarına mebni malı - ' 
kemede hazır bulunmaktan vares

İstanbul; Fatih ve Aksaray yan· 
gınlarından sonra dün gece ve 
bu sabah misline nadir tesadüf e
dilen bir yangın tehlikesi atlat
mıştır. Sultanhamaırunda Attar 

Refik hanından çıkan yangın düıı 
(Devamı 6 ıncı sahil ede) 

te kalmalarına karaı· vermiştir. 

Muhiddin Üstündağ ve arkadll§
lan İstanbula dönmektedirler. 

Atabek trikotaj tabrlkası yandık
tan sonra işte bu hali aldı 

Sabahleyin saat dokuz buçukta itfaiye KatD"eıoğlu hanının ü'l't 
katındaki yangını söndürmek için çalışıyordu .. 

Küçükpazarda Küçük 
Bir Muharebe ! 

Beş Kişi Ağır Yaralandı Yatım 
6 ıncıda 
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Boğazın 
Eğlence 
Yerleri 

p o L s Eelediye 
A 

imar 
-1 

BOYUNA MÜSABAKA 

AÇAN İKİ GAZETE 

W 
akit ve Haber refiklerimiz 
mütemadiyen müsabaka a
ç,yorlar .. Bol keseden ik

ramiyeler dağıtıyorlar.. Haber -
de güzel göz müsabakası var .. Va

kit refikimiz de güzel şarkı mü
sabakası açmıştı.. Şimdi de bir 

spor müsabakası açıyor. En meş
hur spor yıldızını seçecekmiş.. 

Nedense, Us kardeşlerin mües
sesesi hep böyle parlak müsaba

kalar tertib ederler. Yıldızlar se
çerler .. 'Aklımıza bir fikir geldi.. 
Bir de gazetecilik müsabakası aç

salar da, gazeteci yıldızı meyda
na getirseler .. Ve belki, böyle -
likle, bir mütehassıs keşfedilmiş 

olur .. Bu mütehassıs da Haber ve 
Vakit refiklerimizin, belki ısla -
hına hlmmet eder. 

BİR MUHAKEMENtN 

TAFSİLATI 

Dünkü gazetelerde, eski Vali 
ve Belediye reisi Muhiddin Üs -
tündağın otobüs davasına aiıl sü

tun sütun tafsilat vardı.. Ht>.rkes 
j?ibi, biz de dikkatle okuduk.. Ya
pılan müda!aalara göre, ortada 

kimse suçlu değilmiş .. Peki amma. 
§Una aklımız ermedi: 

Herkes neden bu zevata düş -
man kesilmiş acaba? ... Herkes bu 
zevata iftira mı ediyor?. 

Sade gazeteler yazs~, yalan, if
tira. derler .. Ne ise .. Dünya bu?_ 

ETR1l"SK VAPURUNUN 

BAŞINA GELENLER 

Zavallı Etrüsk vapurunun ba
şına gelenleri duydunuz mu? .. 
Kazanında yeni bir arıza olmuş .. 

Galiba su sızıyormuş .. Sefere çı
karılmaması kararlaştırılmıştır. 
Eskiden, ağır, yavaş, yine gidi -
yordu. Bu sefer bütün bütün ic -

ravı lubiyattan menedilmiş .. Bari, 
bu .ıı:emiyi artık Halice çekmeli.. 
Gülnihal, Gülcemalle birlikte hur-
<!acılara satmalı .. 

Zavallı cok kullanıldı.. 

İNSAN vtl'cun"ONtl' 

SERT HALE GETİRİYOR 

Bir alim çıkmış, insan vücudle

rini rert bir hale koyan bir keşif

de bulunmuş .. Vücutlarımızı kas

katı yapıyormuş .. Halbuki, şim -
di. yumuşak olmak daha itibarda .. 

Yumuşak yüzlü insanlar her yer

de seviliyor. Bu filimin keşfi tat
bikat sahasında revaç bulmaz, 

zannediyorum.. Kim, sert, asık 

suratlı olmak ister?. Sonra da, 

bu iilim. insan vücudlerinı neden 

sertleştlrmeğe lüzum görmüş, an
lamıyorum.. 

NAMZEDLİKLERİNİ 

KOYANLARA DAİR 

Şimdi, her yerde yen! meb'us 

intihabı mevzuu konuşuluyor 

N amzedliklerini koyanlar o ka 

dar çoğaldı ki.. Yolda giderken. 

tesadüf edtiğiniz arJıt:ıd.ltlarınız

dan yüzde ellisi: 
- Bakalım ne netice çıkacak, 

diye söze başlıyor. 

Biliniz ki. muhatatınız, n.mı 
zediğini koymuştur. 

Vereceğiniz cevab çok naziktir: 

- İnşallah olursun, deseniz 

zaten hulya içinde olan arka 

daşınız, daha ümide düşecek, uy 

kusu kaçacak.. 
- Hayır, zannetmem. Desenız. 

size kızacak.. 

- Ne var, benim ne eksiğim 
var, diyecek.. 

Öyle ise ne cevah vermeli, de
ğil mi?. 

~ Hayırlısı, der geçersiniz .. 

AHMED RAUF 

IK"üçüK HAHERLE~I 
* Eminönü meydanındaki Kı

zılay şubesi binasının bulunduğu 

hanın yıkılmasına başlanmıştır. 

*' I:Iatııy!laki telgrafhaneler Ha
ta,Y )ı,ifkı'.ııµeti tarafından satın a
lınaqii.ktır. 

* İlk mekteb çocuklarına aid 
hikaye kitablarını tetkik etmek 
üzeı'e,-,bi.v heyet ayrılmıştır. 

* Yılgoslavya ile aramızdaki 
afyon anlaşmasını imzalıyacak he
yetimiz pazartesi günü yola çıka
caktır. 

* Hataydaki murahhasımız Ce
vad açık alın, Hatay Maliye Nazırı 
Cemal Ba)<i Ankaraya gelmişler
dir. * İstanbul hapishanesindeki 
mahkfımlardan elli kadarı iki gü
ne kadar Tekirdağ hapishanesine 
gönderilecektir. 

* İstanbul vilayeti ziraat odası 
senelik içtimaını yapmıştır. 

* Karadenizdeki fırtına devam 
etmektedir. Boğazda bile seyrüse
fer müşkülleşmiştir. 

* Suriyedeki Fransız fevkala 
de komiseri yakında Parise gide 
cektir. * Kral Faruğun hemşiresi Pren
ses Fevziye ile evlenmek üzere 1 

Mısıra hareket eden İran Veliahdi 
İskenderiyeye varmıştır. * Şilede on üç ilk mekteb bi 
nası yapılması kararlaşmıştır. 

Bekcilik Teşki1atı 
Islah Ediliyor 

Şehrimiz ve diğer kaza ve vilil. 
yet merkezleri de dahil olmak ü 
zere tekmil yurdumuza 40,000 bek
çi olduğu tesbit edilmiştir. Bunlar 
çarşı, mahalle, köy ve kır bek 
çileridlr. Bunların ücretlerinin 
muayyen ve muntazam olmayış 
Dahiliye Vekiletince nazarı iti 
bara alınarak bekçilerin de mun 
tazam bir teşkilata bağlanmaları 

zaruri görülmüştür. 

Vekaletçe teşkil edilen bir ko-
misyon bu işi neticelendirmek 
için faaliyete geçmiştir. 

Abbas Hilmi'nin Köşkü 
Otel Olacak 

Boğazı güzelleştirmek için Şir
ketihayriyenin yapmakta olduğu 
faaliyet devam etmektedir. Şirket 

Ve(). Mahkemeler 
' • • '"' /' _,, i-.. il <ı ..... ~ , • .,,- --~ ' - .. \ .. _ ... • ' 

Bekçiyi Döven 
Genç Kız 

Onu Acaba 
Kim Vurdu? 

Müdürlüğü 
Müstakil Bir Müdürlük 
Halinde İdare Edilecek 

Boğazda bir otel yapmak arzu - "Bu Kız Bir Acemilik Yaptı, "Çalışıyordum, 
sunda bulunduğundan Paşabah - Davamdan Vazgeçiyorum,, 

Bir Silıih 

İmar planının detayları tasdik 
edildikten sonra derhal faaliyete 
geçileceğinden Belediye reisliği 

şimdiden hazırlıklara başlamış

tır. Bu maksadla İstanbul Bele -
diyesi fen heyeti müdürlüğünde 
mühim tebeddülat olacaktır. İmar 
işleri fen heyeti müdürlüğünden 
ayrılacak müstakil bir müdürlük 
haline konacaktır. Yeni imar mü-

çede Hidiv Abbas Hilmiden Be -
lediyenin satın aldığı köşk ve bah
çenin kendisine verilmesini iste
mektedir. 

Köşkün geniş bir bahçesi ve ko
rusu bulunmaktadır. Nafıa Veka
leti bu civardaki yolları asfalta 
çevirmekte olduğundan köşkün 

yeri bir kat daha kıymetlene -
cektir. Şlrketihayriye köşkle müş
temilatının kendilerine verilmesi 
için teşebbüslere geçmişt!r. Be -
lediye, köşk Boğaza ayrı bir gü
zellik verdiğinden aynen muha -
fazası taraftarıdır. 

Şirketin fen heyetine göre köşk 
yine Belediyenin malı olarak kal
malı, otel şeklinde işletilmesi şir
kete bırakılmalıdır. Köşk müşte
milatından korunun deniz cihe -
tinde bir plaj yapılacaktır. Otele 
gelenler koruda gezebilecek ve is
tediği zaman denize girecektir. 
Boğazın bu gibi eğlence yerleri

ne tarife harici vapurlar kaldı -
rılacak, tenziiatlı biletler ikame 
olunacaktır. --
Denizbank'taki 

Müzakereler 
Şehrimize gelen Alman he

yeti ile yapılacak müza -
kerelere Etrüsk'ün tetkiki i
le başlanml§tır. Alman he -
yeti bir defa da vapur üzerinde 
müşterek tetkikten sonra nok • 

sanların ikmalini esas itibarile 
kabul etmiştir. vapur üzerinde ev
velce tahkikat yapan İktısad Ve
kiileti müşaviri Mazhar Nedimin 
riyasetindeki mütehassıs heyet 

Denizbank komisyonu ve Alman 
heyeti bu sabah Etrüskte müşte
rek bir tetkik yapmışlardır. He
yet tetkikatını pazartesi günü ta
mamlıyacak tesadüf edilen eksik
lerin ikmalini istiyecektir. Deniz
banktaki teftiş heyetine yeniden 
dört maliye müfettişi iltihak et
miştir. Açıkta kalan memurlar 
umum müdüre müracaat ederek 
yardım edilmesini istemişler, ka
nuni haklarını elde etmek ıçın 

ne lazım gelirse yapacaklarını 

söylemişlerdir. 

İzmirdeki tahkikat da ilerle -
mektedir. Körfez vapurlarını göz
den geçiren heyet vapurlarda bir 
çok noksanlara tesadüf etmiştir. 

----O--

Dul ve Yetimlerin 
T ekaüd Maaşları 

Dahiliye Vekaleti 1 Kanunusa
ni 939 tarihinden 939 Şubat tari
hine kadar 51 mülekait dul ve 
yetime tekaüt maaşı tahsis et -
miştir. Bunlardan 27 si dul ve ye
tim, 24 ü de mütekaittir. 

O 
n diirt, on beş yaşlarında, 

kısa boylu, iri kara gözlü, 
esmerce zayıf bir kızdı. ikin

ci asiyle cezanın kapısı önünde 
sırtını duvara dayamış, başı ö
nünde mahzun mahzun düşünü
yordu. 

Genç kız, a.radabir başını kaldı
rarak, UZ'.tn kirpikli gözlerile ko
ridordan gelip geçenlere müte -
cessis nazarlarla bakıyor, sonra 
gene başını önüne eğerek, düşü -
nüyordu. 

Ben çocuğun bu bakışlarından 
pek kederli ve hüzünlü olduğunu 
anlainl§tım. Esasen, onun arada 
sıxa \1 kara gözlebnin ~:enarla
rında incilenen damlacıklar, za
vallının o anda duyduğu büyük 
ıztırabın delilleri değil miydi?. 
Kızın yanına bir bekçi sokuldu. 

Ona acıyan nazarlarla baktı, son
ra çok tatlı bir sesle: 

- Ağlama Nezahat, ağlama, 

dedi. Davamdan vazgeçtim .. 
Çocuğun birdenbire yüzü gül

dü: 

- Sahih mi söylüyorsun, Şa -
ban amca?!. 

- Evet, seni affettim!. 
- Sen bekçiyi tokatladığın gı-

bi, ayni zamanda yüzüne taşlı. 

da vurmuş ve hakaret etmişsin! 
Bunu niçin yaptın?. 

- O gece, üvey babam eve pek 
öfkeli gelmişti. Ehemmiyetsiz hır 
hadiseyi bahane ederek annemle 
kavga ettL Ve sonra ona: 

- Çocuklarını al, defol, git e
vimden!. dedi ve bizi kovdu. Va
kit çok geçti. O semtte tan•dığı· 

mız kimse de yoktu. Bu sebeble 
annem, ben ve küçük kardeşim, 

fili; gecesi, dışarıda sabahlamak 
mecburiyetinde idik. Bir müd-

det şaşkın şaşkın sokaklarda do
laştıktan sonra nihayet bir mey
danlıkta boş l:.ulduğumuz bir a
ra~anın içine girdik. 

O sırada üvey babam yanımıza 
geldi ve bizi orada da rahat bı
rakmak istemedi.. 

fı -n çok öfkelenmiştim. Asabi
yetimden ne yapacağımı bilemi
yordum. Üvey babama, hiddetle 
haykırdım: 

- Çekil, git buradan, artık bi
zi rahat bırak!. 
Yammızdan bekçi geçiyordu, 

ona da: 

- Sen bostan korkuluğu mu
sun, şu adamdan bizi kurtarsana!. 
diye bağırdım. 

Reis Şabana: 

- Sen ne d:yeceksin? 
Sualini sorduğu zaman, bek

çi, suçluyu işaret ederek: 

- Bu kız bir acemilik yaptı, o
nu affediyorum ve davamdan 
vazgeçiyorum, dedi. 

M. HİCRET 

Sesi İşittim, Yaralanmıştım • ., 

B
ir müddet evvel, Kısırkaya
da oturmakta olan Halid is
minde bir zatı ·öldürmek 

kasdile, yaralamaktan suçlu Ya
şarın muhakemesine dün Ağır -
cezada devam edildl 

Dünkü celsede, Faik, Mustafa, 
;,e Fuad hadise şahidleri olarak 
sorguya çekildiler. 

Faik şu ifadeyi verdi: 
- Ben vak'anın nasıl olduğunu 

Halidin kimin tarafından vurul
duğunu görmedim. Bahçeme gi -
diyordum. Yolda, Halide tesadüf 
ettim. Yaralı idi. Kendisine: 

- Seni kim vurdu? 
Diye sorduğum zaman: 
- Fuad, dedi. Ve aradan birkaç 

saniye geçmeden de: 

dürlüğüne fen heyeti müdürü 
Hüsnü getirilecek, fen heyeti mü
dürlüğüne Nafıa Vekiiletl yollar 
ve köprüler müdür muavin! Nuri 
tayin edilecektir. 

Fen heyeti müdürlüğüne bağlı 
köprüler, yollar, iatiınl8k, makine, 
inşaat şubeleri yine fen heyetine 
bağlı olarak kalacak, fakat kad -
rosu genişliyecektlr. 

Nafıa Vekaleti şehrin imarı için 
gösterdiği alakayı çoğaltacak, 

imar işlerini Belediye ile beraber 
takib edecektir. 

- Hayır, hayır, dedi. Beni yara- 6a1rı'meC!fU ro11ug~unu 
lıyan, Fuad değil, Yaşar.. y ~ ıı 

Halid şaşkın bir vaziyette idi 8 ~ A 
Ne söylediğini bilmiyordu. Şuu- ogan na 
runu kaybetmişti. Kah Yaşarın, Karagümrükte oturan genç bir 
kah · Fuadın kendisin yaraladığını kız gayrimeşru olarak doğurdu-
iddia ediyor, fakat kat'! bir şey fm rncui'>unu boğmaktan suçlu o-
söyliyemiyordu: !arak adliyeye teslim edilmiştir. 

•- Bilmiyorum, vuranın kim ıddiaya göre Karagümrükte 
olduğunu görmedim. Çalışıyor - Acıı;eşmede Neslişah mahallesin
dum, bir silah sesi işittim ve bi- de Sarmaşık sokağında oturan 
raz sonra yaralı olduğumu his - Mehmed kızı Nazik üç gün evvel 
settim.• diyordu. doğurduğu gayrimeşru çocuğunu 

- Yaşarla Halidin arasında düş- boğmuş ve cesedini evin bahçe-
manlık var mıydı? sine gömmüştür. Komşuların ih-

- Evet. Halid Yaşarın karısını barı üzerine bahçede yapılan a
kaçırmıştı. Zavallı adam, beş ço- rama neticesinde çocuğun cesedi 
cuğu ile kalmıştı. Bunun üzerine bulunarak morga kaldırılmış Na
Yaşar da onu mahkemeye verdi z.ik yak<.lanarak tahkikata baş -
ve üç aya mahkfım ettirdi. larunıştır. 

Fuad: --<>-

- Ben çifte ile Halidi vurma- Damgasız Tartı 
dığım gibi, onu kimin yaraladığını Kullanıyormuş 
da bilmiyorum, dedi. Halid her 
nekadar kendisini yaralıyanı be- Topkapıda Zahireci Lombo; 
nim gördüğümü iddia ediyorsa da, dükkanında damgasız tartı kul -
bu yalandır. Benim bu hususta hiç lanmak suretile, ölçüler kanunu-
bir malümatun yoktur. na muhalif hareket ettiğinden do-

Mustafa da dedi ki: layı, geçenlerde adliyeye veril -

- Çifte benimdi. Kainbirade- miştl. 
Dün Lombonun muhakemesine rim Osman, bahçesini hayvanlar-

asliye ikinci cezada bakıldı. Lomdan korumak için benden almıştı. 
bo, mahkemede suçunu inkar Halitli kimin vurduğunu görme-

dim. Hadise günü, şimdi adını ha- ederek, damgasız tartı kullanma-
tırlıyamadığım bir jandarma ba- ılığını ve dükkanındaki bütün tar
na gelerek, çifteyi istedi. Kainbi- tılann, memur tarafından damga
raderimde olduğunu söyledim. Ve lanmış olduğunu iddia etti. 

0 akşam Osmanın bahçesine gi _ Hadise ile al~kadar ~y~r. me -
derek çifteyi aldım karak la g·· murunun da dınlenmesı ıçın du-

' . • o o- .. b kim 
t .. .. t sı· tt' B 'ft · ruşmanın başka gune ıra ı a-urup, e ım e ım. en çı eyı 

Yaşardan almadığım gibi onun birj~~-a ka_:aı:_ ~erilct.i. 
gözünün boşalmış olduğunu da ta iken üzerine fenalık gelerek 
kat'iyyen kimseye söylemedim.. düşmüş biraz sonra ölmüştür. Ya-
Duruşma gelecek ayın 14 üne pılan muayene neticesinde Meh-

bırakıldı. medin kalb sektesinden öldüğü 

KISA POLiS 
HABERLERi 

anlaşılarak gömülmesine izin ve
rilmiştir. 

* Beyoğlunda İstiklal cadde -
sinde 163 numaralı İranlı Muhsi
nin dükkanının üstündeki odada * Beşiktaşta Afacan sokağında bir bez üzerinde bulunan ütünün 

5 numaralı evde oturaı1 Mehmed kızmasından yangın çıkmış ise de 
adında biri Beşiktaşta Köyiçin - · itfaiye tarafından sirayete mey
de Ege kıraethanesinde oturmak- dan verilmeden söndürülmüştür. 

~""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""'"""""~""""'"""""~""""""""""'""""'~~"""~ ....................... ,,.,,,,,,,.,..,,,.,~-"""""""""'~==="""""""'""""'""""'-~--~-"""""'""""'...__,,,._~-=-"'"-""""'""""'~""""'""""'""""""""'""--

, iki Mihver Arasında 
Polonya 

Yazan: Aluııed Şükrü ESME~ 

İtalya Hariciye Vekilinin Vat' 
şovaya yaptığı dört günlük ziyr 
ret nihayetlendi ve bu ziyarel~ 
sonunda da bermutat bir tebliİ 
neşredildl Avrupa devletleri a' 
rasındaki münasebetlerin yeni ' 
tihalesi karşısında Polonyanın 11 

kib edeceği siyaset büyük eheııı· 
miyet kesbetmiştir. Roma - Bel· 
lin mihverinin tazyiki altında jp• 
giltere ile Fransa biribirine ya~· 
!aşmışlardır. Avrupa harpten el 

velki muvazene sistemine doğr~ 
yürümektedir. Ve aşağı yukS~ 
ayni devletler, ayni cepheler<l1 

yer almaktadırlar. Bu muvazene· 
de Polonyanın vaziyeti ne ola.· 
cak? Filhakika Polonyanın b~ 
veya diğer tarafa iltilıakı bülU~ 
muvazeneyi o taraf lehine ağır: 
laştırabilir. Bu itibarladır ki b~ 
tün Avrupa Ciano'nun ziyaret'' 
yakın alaka ile takib etmiştir. ~'. 
kat Ciano'nun Varşovadan ayf1 

ılığı bu sırada ve neşredilen re# 
tebliğ dikkatle okunduktan 50ııl 
da yukarıki sual cevabsız kalıtı 
tadır. Ciano'nun ziyareti, Beri~ 
Roma mihverile Poloııya ara51~ 
daki dostluk namına bir nürııal 
maksadile yapılmışsa, bu ma~· 
dın tahakkukuna mani olmak 11 

ansızın bütün şartlar toplaJUl11f 
tır; filhakika Ciano Varşova f 
!unda iken Başvekil SklodokoP'. 
ki'nin Parise yaptığı gizli bir ' 
yahatten henüz geri döndüğü b. 

dirildi. Arkasından Bek'in L'.'nl". 
drayı ziyaret edeceği söylendi· ~ 
lonyanın Sovyetlerle imzaladı:, 
ticaret muahedesinin şümul ,. 
ehemmiyetinden bahsedildi. 1~ 
kat arkasından daha mühe1l' • 
ve daha çok manidar haberler ~. 
miye baŞladı: Dançik'te A~ ~ 
talebesinin Polonyalı talebe}'• . 
niversiteden dışarı attıkları b~ 
dirildi. Bu haber, Varşovaya . 
sedince Almanya aleyhine teıBb~ 
hürat yapılmıya başlandı. ve dl 
tezahürat Ciano'nun PolonY8 

bulunduğu dört gün içinde git' 
tikçe hararetlen'lliştir. .,, 

Ancak bütün bu hiidiseler ı:v~ 
da edilmemelidir. Bir dostlu~~ 
zahürü olarak Ciano z!yaretın . 
muvaffakiyetsizliği meydand9

1
r 

dır. Sonra Ciano, Polonyayı J3" 
!in - Roma mihverine tabi kıl~; 
ya çalışmışsa, şüphesiz bunda b' 
muvaffak olamamıştır. Fakat 1 
tün bunlardan Polonyanın JJ. 
senesinden evvelki tek ceP~1 . 
vaziy~te geri döneceği manası 

n'ı karılmamalıdır. Polonyanın d 
kadderahnı idare edenler, bU ~ 
Jete iki mihver arasında bir ·J 
tayin etmişlerdir. Ve polon}'• <t' 

politikasına geniş bir man'' ı 
imkanı veren bu vaziyetten ~" 
halde şimdilik ayrılmak niyet••~' 
görünmüyorlar. Bunun içindir 
Polonyanın şu ve bu vaziyetl~r 
ve bu tarafa iltihak edip etrıı'iı' 
ceği hakkında sorulan suaııer 
vapsız kalmaktadır. (' 

Dançik meselesin in MıııB'~> 
ile Polonya arasında esaslı ( 
ıhtilat olduğuna şüphe yoktord,: 
kat şimdi bu ihtilaf üzerinde f 
mamak hem Almanyanın, her11

1
• 

' Polonyanın menfaatidir. Bo , 

Ha lif enin Sarayında 1 

ı_e_i_r_i_s~_n_y_o_ı _G_ü_· z_e_l_i ~ 

de çok durmuyor; Mekkeye 
nüyor. 

dö- \ H. accacın emrile Halil Müttekiyi.I' 
izaz ve ikramla Haccacın J>:anına 

getirdiler ve kendisine: 

Mütteki içeri girer girmez ayağa 
kalkarak: 

il•"'" ,1 (Devamı 6 ıncı sahi~ 
Halil Müttekinin benzi bakır gi- ------------

Tarihi Roman: No. 12 Yazan: CELAL CENGiZ 

Haccac Mekkede halife Abdül
melik. kadar nüfuz ve kudret sa
hibt idL Mekkeliler Haccaca taab
büd edercesine inkıyad etmişler 

ve kabenin tamirinde varını yo
ğunu sarfctmekten çekinmemiş

lerdi. 
Bu tarihde Yemen de. bir vila

yet olarak halife Abdülmelike 
merbut bulunuyordu. Yemen va
lisi Yemenliler üzerinde ~ekleni
len nüfuzu gösteremiyordu. Bu 

sebeble Yemende de bir takım baş 
kaldırma hadiseleri oluyordu. 
Haccac Mekkede sükün ve asayi-

1 
şi tesis ettikten kısa bir müddet 
sonra, bir miktar askerle Yemene 
giderek, oradaki idareyi de şid-
detlendiriyor ve valinin maiye
tine sertliklerile tanınmış zabit 
lerden birkaç kişi bırakarak, tek

rar Mekkeye dönmek istiyor. Ye
men ahalisi o zaman çok fakir ol
duğundan, Haccac onları taham
mül edilmez vergilerden affet 

fuJyor. Yerliler bu suretle 
Halifeye ve onun memurlarına 

sadakat yemini ederek, Haccacın 
bastığı yerleri öpmek suretile te
şekkür ediyorlar. Haccac Yemen-

Mekke eşrafında! Halil Mutteki.I 
Abdullah bin Zübeyrin akraba- J 

sındandı. Haccac Yemenden Mek
keye dönünce, Halil Müttekinin 
gizliden gizliye Halife idaresi a
leyh ine tertibatla meşgul olduğu
nu duyuyor. Haccac zaten bu a
damdan - Yemene gitmeden önce -
şüphelenmiş ve arkasına hafiyeler 
koymuştu. Haccac Yemenden gel
drği zaman, hafiyeler: 

- Halil rahat durmadı. Fakir 
halkı Halife aleyhine tahrik edin-
ce Haccac: 

Dediler. Haccac: 

- Bu herifle bir kere yüz yüze 
gelmiştim, dedi, şeytani bakışları 
hala gözümün önünde duruyor. O
nunla bir daha konuşmak isterim. 
Yılanın basını ezmek kolay am-

~ 

ma, ilkönce onu bu fikirden vaz 
geçirmeliyim. 

- Efendimiz sizinle mahrem o
larak görüşmek istiyor. 

Dediler. Halil Mütteki ç9k şey
tan ve müvesvis bir adamdı. Hac
cacın yanına gelirkeıı, her türlü 
ihtimali gözönünde tutmuştu. Hac
cac inciyi çok sever ve büyük ta

neli incileri toplayıp biriktirdi. 
onun bu merakını Halife bile bi
lirdi.. Hatta kendisine Irak dÖnü
şünde bir çift büyük inci ikram 
ederek: 

- Bunlar senin hakkındır! . 

Demişti. Halil Mütteki de evin
den ayrılırken koynuna birkaç 
iri taneli inci koyma,fl ihmal et

memişti. Bir zorluk görürse, bu 
incilerle yakasını kurtaracağın -
dan emin bulunuyordu. 

Haccac hlçbir misafirini karşı-

lamak için ayağa lcalkmazken, 

- Ehlen , ve sehlen aziz dostum! 
diyerek karşılamış ve yanına o
turmuştu. 

Biraz sonra konuşmağa başla

dılar: 

- Yeni idareden memnun mu
<ıunuz .. Abdullah Zübeyri arıyor 

musunuz? 
- Halifemize ve size candan 

bağlıyız, seyid! Abdullah gibi bir 
serseriyi başımızdan, kaldırmakla 

biz Mekkelileri büyük bir fela -
ketten kurtarmış oldunuz! Allah 
sizden ·ve Halifeden razı olsun .. 
Ve bize bir daha öyle kara günler 
göstermesin. 

- Ben Yemende iken, Mekkede 
bazı hadiseler olmuş. Ayak takı
mından bazı kimseler Halifenh 
idaresini beğenmiyorlarmış.. Sizin 
kulağınız deliktir dediler .. Bu a - 1 

damlar acaba başlarında kimi gör
mek istiyorlar? 

bi kara sarı bir renge girdi: 

- Kulunuz böyle bi'r şey duy
madım. Bunu istiyenler mecnun 
olsalar gerektir. B · ı Halifeye ca
nunızla, malımızla bağlıyız. 

- Ben de böyle sanıyorum. E
ğer Mekkeli!er, benden gizli ola
rak, yeniden baş kaldırmağa hazır
lanıyorlarsa, onlara söyleyin: Baş
larını kaldırmağa muvaffak ol -
madan, hepsinin başlarını yere dü
şüreceğim. 

- Böyle bir teşebbüsleri varsa 
bunu yapmak hakkınızdır, seyid! 
Fakat, siZi şerefimle temin ede -
rim ki, bunlar düşmanlarımız ta
rafından uydurulmuş haberler -
dir. Bu şayialara inanmayınız! 

Haccac bundan sonra, Mekke eş
_rafınııı sadakatlerini denemek için 
Halil Mi.lttekiye şöyle bir teklifte 
bulundu: 

(Devamı var) 

RÜYALAR dl' 
"' .. Bir boca, bir beklaşl. bir derl 

10
41 

muşlar, bir baklava tepsisi bıı.4 
müzakere ediyorlarmış: cJ1'-rr' 

- Kjm baklavanın hepsini 1 
liyı.kıır?. ı>u-· 

Karar vermişler, bu l"C«' 'f3 ,.f' 
hangimiz en iyi rüyayı g-örtiJ'Sf:• 

0 

oln, demişler- il"'' 
Ertesi tün olmuş .. RüyaJ'l .ııl" 

la başlamışlar. Bektaşi: ıı~· 
- Kendimi cennette buldutO·· t>Otfl 

rller arasında idim. Şöyle ldllJl• 
idim.. demiş .. 

Derviş: .. d dt' 
- Perilerle beraber ıökyüS'1P 

taşıyordum., demiş. 

Sıra hocaya gelmiş: ce'lııt'f 
- Baktım ki demiş, btrtnl• ıvJ' 

iesiniz, biriniz de gökyUzund;_ı._,; 
Java açıkta kaldı. Gece yarıst 

d ... ~ .. • .... ben de baklavayı yedlin. ' ııôOIJ"" 
Befiiktu: Onter ~ 



Mimari Tarzı Saraya Binaların 
Uygun 

D 
olnıababçede vüc:ude geti
rilecek meydanın projesi 
hazırlanmış ve Nafianın 

tasvibinden geçmiştir. Bu civar
daki eski bir tiyatro binasının yı
kılması tamamlanmıştır. Vekiller 
lieyeti Establı Amire binasını pa
~asız olarak Belediyeye vemtlş 

olduğundan bir iki güne kadar 
bu binaların da yıkılmasına baş
lanacaktır. Eski tiyatro binası yı
kıldıktan sonra arkasında bir çeş
ıne meydana çıkmıştır. Müzeler i
daresi bu çeşınenln meydanla mü
tenasip olarak tamir edilmesini 
:Belediyeden istemiştir. Dolma -
bahçe meydanının etrabnı siisli
Yecek binalarla, Dolmabahçe stad
Yoınunun yeni inşa edilecek bina
lan Do!mabahçe sarayının inşa 

Olacak 
tarzına uygun olarak yapılacak -
tır. İstanbul Nafia Müdürlüğü bu 
hususta bir plan vücude getir -

mektedir· 
Dolmabahçe sarayının karşısı

na isabet edPn sahadaki ağaçlı 
bahçeler Saraylar Müdürlüğiine 

alddir. Bu bahçeler metruk bir 
halde bulunmaktadır. Belediye, 
Dolmabahçe meydanını açtıktan 
ve yeni stadyom yapıldıktan son· 
ra Saraylar Müdürlüğiine ait bah
çeleri alacaktır. 
Yakında, Belediye, Saraylar 

Müdürlüğüne bu husustaki tek -

lifini yapacaktır. İstanbul Bele -
diyesi bu bahçeleri tanzim ede -

cek, yeni yollar açacak ve halkın 
istifadesine arzedecektir. 

Bükreşin Otobüs 
• 

Servisi inceleniyor 
D ı ş ı n da ki Otobüs Şehir 

Servisleri de 

B elediye şehirde işletilecek 

ot.obüsler hakkında büyük 
otobüs fabrikalarile yap -

makta olduğu temaslara devam 
etmektedir. Yeni alınacak oto . 
büslerin evsafı tesebit edilirken 
fehirdeki yeni ot.obüs servisinin 
ne şekle sokulacağı incelenmek -
tedir. Geni§ mikyasta otobü sesr
v_isi ihdas olunmuş, memleketle
rın bu husustaki işletme tarife -
leri getirtilerek tetkik edilmekte
dir. Balkan mi11eUeri arasında 
Bükreşin otobüs servisi en mü -
keınmeldir. Belediye Fen heyeti 
Bükreşin otobüs servisini yakın
dan tetkil< etmektedir. 

Şehrin içindeki otobüs servis -
!erile beraber şehir dişındaki o
tobüs servisleri de ıslah oluna -

Islah Edilecek 
caktır. Belediye bu lşi yaparken 
şehir dişındaki mevcut eğlence 

yerlerini ıslah edecek ve adetle -
rini çoğaltacaktır. 

Ziraat Vekaleti geçen sene Bel
grad ormanlarının yollarını tan
zim etmek için bir miktar tahsisat 
ayırmıştı. Yeni sene bütçesinde bu J 
tahsisat azamiye çıkarılacaktır. 

Vekalet, şehircilik mütehassısı 

Prosta Belgrad ormanlannın av
lanmağa müsait bir hale konabil
mek için neler yapılması iktıza 

ettiğini sormuştur. Şehircilik mü
tehassısı Prost Fransadan geldik
ten sonra bu işle meşgul olacak
tır. Şehrimizdeki A\ı. ılar Birliği 

Ziraat Vekaletinin bu teşebbüsü 
ile yakından meşgul olmakta ve 
alaka ile takip etmektedir. 

"""'=============================================·-=== 
. Alev İçinde 
ltf aiye Neferleri 

Dün Yeni Bir Elbisenin 
Tecr:.ibesi 'ı a · ıldı 

, İstanbul itfaiye kumandanlı ~ 
gında bir yangın elbisesinin tec -
rübesi yapılmıştır. Yangın elbi • 
ses; yekpare bir tulum halinde
d' b'.r, Yalnız başlığı ayrıdır. Başlık 
ır Ufak pelerin halinde omuzla

rın üzerine kadar inmektedir. Bu 

elbise ile bir ecl "m alevin içinde 
3-5 dakika durabilmektedir. Hatta 
daha faz ~ u.1 müdde t ıçinde de 

elbise alevden müteessir olmamak
tadır. Yangın elbisesinden alın -
tnağa karar verilirse aynca ku -
maşından da getirilecektir. Bu su
r~lle herhangi bir yangında itfa-

Üniversitede Fuad 
Köprülü Günü 

Üniversite edebiyat fakültesi 
ordinaryüsü profesör Fuad Köp

rülünün 25 inci tedris senesi mü
nasebetile Üniversite konferans 
salonunda bugün öğleden sonra 

merasim yapılmaktadır. Merasim 
salonu profesörler, doçentler, ta
lebeler ve Köprülüyü sevenler 
şimdiden d~durmuşlardır. Mera
sime saat üçde başlanmaktadır. 

Köprülü 1890 da İstanbulda doğ
muş muhtelif senelerde liselerde 
türkçeve edebiyat muallimliği 
yaptıktan sonra 1913 de Darülfü
nun profesörü olmuştur. Köprülü 
1934 denberi Kars meb'usudur. 

iye neferleri bu elbiseleri giyecek 
feHiketzedelei yanmaktan kurta

racaktır. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

l'fu. 89 

b .lI~lkın budedikodusu o derece 1 
k uyuduk ki, ulema beyninde de. 
. Ulaktan kulağa ciddi bir mevzu 
ınıiş gibi konuşmağa başlandı. 

Alemdara yaranı bu dedikodu -
i~ .Yetiştirmişlerdi. Fena halde 
t 0 Purctü ve bir gün divanda uluor
a ~Unları söyledi: 

- Başı sarıklılar, cahil halka u
~Up dedikodu eder dururlarmış ... 
"'Ur' k .d anı erim çalan ve tarafımdan 
~ aın edilen softanın üzerine gök
e;n nur yağar derlermiş ... A, bire 
n endiler ben yaptığım işi bilirim .. 
le;na :hrette yalnız şefaat edecek-

degil, dil uzatacaklar da ol -

Yazan:M.SamiKARAYEL 

malı ... Bu softa da onlar meya -
nında olsun ne çıkar? 

Alemdar Mustafa Paşayı ve ya
ranını çok geçmeden yer !erinden 
süpürmek ve kökünden yok etmek 
için yapılan pilan mükemmelen 
yürüyordu. Ayni zamanda da A
lemdar Mustafa Paşanın cehaleti 
ve Jafını bilmemezliği bu planın 
biran evvel meydana çıkmasına 

yardımcı oluyorpu. 

Halk, zorbaların aleyhine yü -
rümüştü. Zaten Yeniçeriler zorba
ların aleyhinde idi. Şimdi de ule
ma elbirliği ederek aleyhlerine 

dönmüştü. 

Bu haldı bir davadır. İstanbul, 
nakil vasıtaları ücreti pahalı bir 
fCiıirdir. Bilhassa, şehrin dağınık 

ve geniş olması, iş sahihlerini, ha

zan, birkaç nakil vasıtası değiş

tirmeğe mecbur ediyor. Hele iş

leri dağınık olanlar, günde epey

ce mühim bir parayı yol masrafı 
olarak ödemek mecburiyetinde -
dirler. Dağınık İstanbul şehrinin 

bünyesine ve hususiyetlerine uy
gun bir nakil vasıtaları sistemi 

tatbik etmek llizımdır. Bunu na

sı] yapmalı?. Bunu şehirciler, ik

tısadcılar, vesaiti nakliye işlerin

de mütehassıs olanlar düşünsün" 

BÜRBAN CEVAD 

Bir Hırsız 
Şebekesi 
Yakalandı 

Vah it, 
Neşet, 

Çarliston 
Ahmet 

Son günlerde şehrin muhtelif 1 
semtlerinde sık sık hırsızlık vak'
alarına tesadüf edilmekte, fakat 
:failleri bir türlü ele geçmemek -
tedir. Zabıtaca alınan tedbirler ne 
ticesinde bu hısızlıklaxdan bazı

B elediyeler Bankasından is
tikraz edilecek beş milyon 
liranın iki milyon lirası ile 

Atatürk bulvarı açılacaktır. Be
lediye Fen heyeti bu husustaki 
hazırlıklarını bitirmiştir. Unka -

panı, Şehzadebaşı, Azapkapı ve 
Meyit yokuşunda bulunan bina -
ların kıymetleri tapudan sorul -
muş ve lazım gelen cevaplar alın
mıştır. Meyil yokuşundan Tozko

parana kadar imtidat eden cadde
nin yeni şekli henüz belli olma
mıştır. Prost, bilhassa bu yolun 
A vrupada yapılan yollann şekli
ne sokulmasını arzu etmektedir. 
Nisanda tekrar şehrimizde çalış
mıya başlıyacak olan Prost, bu 

caddeye yeni şeklini verecelı:tir. 

Atatürk köprüsüne tramvay ra
yı döşenmesi münasebetile bu ci
varda genişletilecek yollarla Na
fia Vekaleti yakından meşgul ol

maktadır. Atatürk köprüsüne il
tısak peyda eden yolların bugün

kü meyilleri tramvay arabaları -
nın işletilmesine müsait değildir. 

Nafia Vekaleti meyli fazla olan bu 
civarındaki yollara yeni şekilleri 
verilirken meyillerini azaltma im
kanlarını arıyacaktır. 

Nisanda idaresi kat'ileşecek o -
lan tramvay işletmesi Atatürk 

köprüsünden tramvay işletilmesi 

işile ala.kadar olacaktır. 

Taksim Bahçesinde 
Yenilikler Yapılacak 
Bir Kısım 

işleri 

Salaş/arın İstimlak 
Tamamlandı 

Taksim dahçcsinin tanzim edi
leceğini ve bu hussuta bir proje 
hazırlandığını yazmıştık. Bahçe
ye verilecek yeni şeklin inşası i
çin on iki bin beş yüz lira ayrıl
mış ve inşaat bir müteahhide i
hale edilmiştir. 

Bahçedeki antre tamamen yıkı
lacak, yeni bina yapılacaktır. A
ğaçlar tanzim edilecek, ~ni tarh
lar vücude getirilecektir ameliya
tın bir kısmına başlanmıştır. 
Halkın rahatça bahçeye gire -

bilmesi için yollar yeniden yapı
lacaktır. Taksim bahçesinde tah
tezzemin asri qir hala vücude ge
tirilecektir. 

Yazlık ve kışlık gazino binaları 

inşa edilecek, halk bahçeden mar
maranın güzelliklerini seyrede -

bilecektir. İmar planına göre bah
çenin Marmaraya bakan cihetinin 

tam altından geniş bir yol geçe
cektir. Yoldan itibaren aşağıya ka
dar bir yeşil park yapılacaktır. 

Belediye imar planının tahak -
kuku için hükumetten beş milyon 
liradan başka mühim miktarda 
yardım görecektir. Taksim kışla

sile Maçka arasındaki yeşıl saha 
ile geni§ yol hükılmetten alına .. 
cak paralarla vücude getirilecek
tir. 

larının failleri nihayet dün yaıra- --=========================== 
İnhisarlar 
İdaresinde 

Değişiklikler 

yı ele vermişlerdir. Yakalanan -
!ar Ahmet Çarlston, Rıfat oğlu 

Neşet ve Vahit adında üç sabı -
ka!ıdır 

Hırsızlar bütün suçlarını itiraf 
etmişler ve dün tanzim olunan ev
rakla birlikte adi.iyeye verilmiş -
)erdir. Bunların çaldıkları eşya

lar da meydana çıkanlarak sahip
lerine ide edilmiştir. 

Baro Toplanıyor 
Baro Reisliğinden istifa eden, 

fakat, henüz istifası kabul edil -
memiş bulunan Baro Reisi Ha,san 
Hayrinin vaki olna istifasını tet
kik ile kabul edilip edilmemesi 
hakkında son bir karar ittihaz et
mek üzere Baro heyeti umumi -
yesi, bugün, saat 14.JO da toplan
maktadir. 

Baronun bu içtimaı çok mü -
himdir. Müzakerelerin çok heye
canlı bir hava içinde geçeceği ve 
şiddetli münakaşalar olacağı an
laşılmaktadır. 

Hatta Ramiz Paşa; durup durur
ken yaptığı bir gaf ile kalyoncula
rı da aleyhlerine çevirdi. 
Meşhur kalyonculardan balta 

asan kahveci oğlu burunsuz Mus
tafa gemilere balta asarak baç al
dığından dolayı idam etmişti. 

Burunsuz Mustafanın avenesi 
çoktu. Adeta başlı başına bir kral

lıktı. 

Burunsuz Mustafa ve avenesi 
ecnebi gemilerine baç almak için 
baş taraflarına bir baıta asarlardı. 
Bu alamet; baç verme işareti idi. 
Vermiyen gemilerin dibini dele -
rek batırırlardı. 

İşte Ramiz Paşa böyle bir zor
banın başını koparmıştı. 

Ramiz Paşanın harekatı yerin
de idi. Fakat; burunsuz Mustafa 
gibi zorlu bir elebaşının vücudü
nün ortadan kalkması çok kala -
balık olan avenesini hiç de rahat 

bırakmazdı. 
Nitekim burunsuzun avenesi 

Mekteblerde 
İnzibat 

Muallimler Talebe 
Disiplini ile de Meşgul 

Olacaklar 
Dört beş senedenberi artmış o

lan mekteblerdeki talebenin mek

teb içindeki intizamı yalnız idare 
vazifesi almış bulunan muallim
lerle değil, bütün muallimlerin 
yardımile temin edilecektir. 

Muallimler mekteblere geldik
leri andan itibaren talim ve ter
biye vazifesine başlamış olacak -
!ardır. Dershanelere talebeden ev

vel girecek, talebedn sonra çıka
caklardır. Talbenin sık sık derse 

kaldırılarak bilgilerinin arttırıl -
masına ehemmiyet verilmesi ta
karrür etmiştir. 

Talebe her yoklamayı müte -

akıb aldığı notu öğrenecek ve ona 
göre derslerine hazırlanacaktır. 

sergerdelerinin ortadan kalkması 
dolayısile ayaklandı. İçten içe 
kalyoncuları Ramioı paşa ve hü
kumet aleyhine sevketti. 

Hafid efendi bu vak'adan da is
tifade etmeği düşündü. 

Kalyoncu Kandıraiı Mehmed ıs
minde hır yeniçeri zorbasını el
altından avucuna aldı ve lazım ge
len talimatı verdi. 

Kand•rah Mehmed durmadan 
kıalyoncuları körükleyip duru . 
yordu. 

Hulasa; Alemdarın ve yaranı· 
nın aleyhine kalyoncular da ha
zırlanmış bulunuyordu. 

Şimdi iş, bir voyvodanın Ru~. 
cuk üzerine yürümesi, Alemdarı 
bu hareketle endişeye düşürerek 
Ruscukta bulunan mal ve mili· 
künü ve voyvoda merkezini mü
dafaa etmek için İstanbuldan kuv 
vetlerini sevketmesi lazımdı. 

Hafid efendi, bu voyvodayı da 
buldu. Elaltından Sultan Mah 

Yeni Kadroda Bazı 
Değişiklikler Olması 

İhtimali Var 
İnhisarlar umum müdürü Mit

hat Yene! Ankarada bulunmak
tadır. Mithat salı veya çarşamba 
günü İstanbula dönecek ve Lon
draya kadar bir tetkik seyahatine 
çıkacaktır. 

Vekalet umum müdürün bu 
seyahatine büyük ehemmiyet ver- 1 

mektedir. İnhisarlar idaresi içki 
ve tütünlerimizin Avrupa piya • 
sasında rağbctıni arttırmak için 
esaslı surette tetkikler yapmak
tadır. 

İçkilerimizin nefaseti muhtelif 
propaganda vasıtalarile harice ta
nıtılmaktadır. Umum müdur Av
rupada muhtelif şehirlere uğrıya-

muda şu haberi yolladı. 

~ ' V idın valisi İdri• 
Paşayı Ruscuk üzerine tahrik et· 

... . oll zat cesur bir 
auaındı. Muhteristir. Vezirli;< 
vadile Ruscuk üzerine yürüterek 
Alemdarın buradan kuvvet se•ı

kine vesile olmak iktiza eder. Vi· 
dinde bulunan yeniçeri kulları

nız İdris paş ile bu hareketi ic. 
raya hazırdırlar. 

Padişah; Hafid efendinin nokta: 
nazarını muvafık buldu. Elaltınd.rı 
İdris Paşaya enderun ricalinde·ı 
\ 'L cm:u Oıduğu bir zatla mahreın 
olarak emirler verdi. 
İdris Paşa; Padişahtan mahrem 

emri alınca derhal Yen içerileri 
topladı. Ve Rusçuk üzerine yürü
mek üzere hazırlanmalarını teb -
!iğ etti. 

Yeniçeriler bu emri alınca, ol -
dukları yerden sevinçle brladı -
!ar ve olanca kuvvetlerile hazır
lığa başladılar. Liıf değil, Yeniçeri) 

name göndermiştir. Bu talimat -
nameye nazaran kış çalışınaları 

neticesi olarak atletizm müsaba
kalarını, kış koşuları teşkil ede
cektir. Bu müsabakalar şehirler
de, caddelre üzerinde değil müm
kıllı olduğu kadar açıklık yerlerde 
kırlarda , ormanlarda yapılacak
tır. 

Bu müsabakalara mektebin s
por yurduna kayıtlı yaşı on al
tıdan yııkarı olanlar iştirak ede
ceklerdir. Talebelerin bu müsa -
baltalara girebilmesi için hekim 
tarabndan muayene e<ijlmesi 
,.Şarttır. 

Müsabaj<alar yapıldığı esnada 
çocukların sıhhatlerinin muhafa
za edilmesi için müsabakaya gi
renlerin soyunup giyinmelerine 
mahsus muntaz&.ın ve ısıtılmış 

yerler temin edilecek, müsabık
lardan ihtiyacı olanlaıra yardım 

da bulunulacaktır. 
Bu hussutaki talimatname mu

cibince tertip edilecek olan mü
sabakaların neticeleri, müsaba -
kayı idare edenler tarafından Ma
aril Vekaleti Beden Terbiyesi Di
rektörlüğüne bildirileceklir. 

- --<>---

Vergiler İçin Bir Komisyon 
Teşkil E~ildi 

1939 senesi maktu muamele ver
gisi iş matrahları tesbit edilmiye 
başlanmıştır. 

Ağaç sanayiile meşgul olanla -
rın 939 senesi maktu muamele ver
gisi iş matrahlarını tesbit etmek 
üzere yeniden teşekkül etmiş o
lan takdir komisyonuna Maran
gozlar Cemiyetini temsilen cemi
yet umumi katibi Fuat Tezer in
tihap edilmiştir. 

Bu komisyon, Pazarertesinden 
itibaren ağaç sanayüle meşgul o
lanları dolaşarak 939 senesi iş 

matrahlarını tesbit edecektir. 938 
senesinde iş matrahları tesbit e -
dilmiş olduğundan takdire esas 
olan kıstaslar mevcut bulundu -
ğundan 939 senesi iş matrahları, 

geçen seneki iş matrahlannı te -
cavüz etmiyerek ta.rhedilmiş o -
lan muamele vergisinde tezayüd 
hasıl olmıyacaktır. Bu itibarla a
ğaç sanayiile meşgul bulunan -
!arın şikayetini mucip olmıyacağı 
ümit edilmektedir. 

cak tütün ve içkilerimizin satış-:: 
!arını arttıtrmak için temaslar ya
pacaktır. 

Devlet sermayesile kurulmuş 

müesseseleri yüksek murakabe 
heyeti riyasetine tayin edilen in
hisarlar müskirat ve tuz şubeleri 
müdürü Cavid ayın onunda An
karaya giderek yeni vazifesine 
başlıyacaktır. 

İnhisarlar idaresinde bazı te
beddüller olacağı haber verilmek
tedir. Kadronun biran evvel ha
zırlanması umum müdüre bildi -
rilmiştir. 

ocağını baltalıyan Alemdardan 
intikam alacaklardı. 

İdris Paşa; hazırlıklarını bitir
mişti. Hiç şüphe yok ki, muvaffak 1 
olursa Sultan Mahmudun gözüne 
girecekti. Daha sonra, muhakkak 
Alemdar Mustafa Paşanın yerine 
veziri azam olacaktı. 

Ah; bir kere şu veziri 52.amlığı 
ele geçirse idi. Bak neler yapa -
caktı. 

İdris Paşa; hulyalarını büyü
terek kuvvet ve cesaretini arttır
dı. 

Herkesin korktuğu Alemdar 
gibi bir adamın üzerine atıldı. Vi
dinden maiyetine topladiğı bir sü
rü haşerat ile Ruscuk üzerine yü
rüdü. 

Alemdar Mustafa Paşa adam - 1 

]arı vasıtasile aldığı bu habere si-' 
nirlendi. Demek onun haşmetine, ! 
kudret ve kuvvetine karşı gele
cek adam vardı. 

tDevanu var) 

ıtQ 
AZ MEMUR 

D 
ün guctelerde okuduğum 
havadisler arıııımda bilhas
sa nazan dikkatimi celbe • 

den şu idi: Kadrolara, kat'i ihti
yaç olınadıkça, yeniden memur a
lınmaması .. 

Yeni bütçe yapılırken, bükü -
metin böyle bir karar vermesi ~ok 
şayanı dikkattir. Bütçe, esasen, bir 
takım memleket ve yurd hizmet
lerinin karşılığıdır. Büt~derde 

maaş faslı, en az yer alan k"1ınlar 
olınalıdır. 

Bizde çok memur kullanılma -
sına sebeb olan şey, resmi ınua
melelerinıizdeki fnla kırtasiye . 
ciliktir. Kırtasiyeciliği ortndo ı 

kaldırınız. Daha a:ı memurla 
görmek imkiını hasıl olaraktır. 

Esas gaye, devletin de düslin • 
düğü gibi, pratik iş, az nıeımır, 

iyi memur ve yüksek mnaşdır. t~ i 
memura vereceğiniz yük!.. .. bir 
para ile, belki, üç memur kullana
bilirsiniz. Fakat, o üç memur, ha
rikulade enerjik ve kıymetli olan 
bu tek memurun yaptığı işi asla 
yapamaz. 

Bu, yall11% devlet dal.relerinde 
değil, her türlü iş sahasında böy
ledir. 

Çok memur kullanmak ıztırarı 
devam ettikçe, bilha- az muaşlı 

memurun aylığını, hiç olmaz.•a biı 
misli yükseltmek, kolay kolay 
mümkün olamaz. 

Müreffeh olan elemanın veri 
mi hiç şüphe yok ki daha fazladır. 
Devlet bu yola doğru gidiyor. 
Müsbet neticeleri yakın seneler
de alacağımızdan §ilpbe etmeme
lidir. 

REŞAD FEVZi 

Maarif Şurasına 
Hazırlık 

Maarif şCırasına hazırlık olma': 
üzere yapılan toplantılar henüz 
devam etmektedir. Bu cümleden 
olmak üzere, şehrimizde ekalliy< ~ 
mektebleri müdürleri, paza rtes 
günü saat 16 da Notrdam D <yon 
mektebinde bir toplantı daha ya
pacaklardır. Bu toplantıya da m • 
arif müdürü Tevfik Kut riyase 
edecektir. 

Eski Harfli Kağıt 
Paralar 

15 İkinciteşrin 937 den 1 Mart 
939 tarihine kadar, Cıimhurıyet 
Merkez Bankası tarafından, yen 
harfli banknotların 104 milyon, 
929 bin 810 lira tedavüle çıkarıl
mış ve mukabilinde, eski harflı 

banknotlardan ayni mikdar tedı;.· 
vülden kaldırılmıştır 

Senfonik Konser 
Şişli Çocalı: ~ KU1UDu mea

faa ınc ? l\larL 939 ea1J &qamı sut 21 
df' Beyotlu Fransız. üyı.&.rosunda muzlk 
Profesörtl l\liihcndlsyan klatt:dndf' Pa .. 
rls mm;iki mualllm mektebinden .. ne
zun Bayan Ma7.1İun 1ştlra.kl1,. büyük 
blr senfonik konser verllcı~ktır. --
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Sık Sık Muallim 

Değiştirme 
A. E. nnız.Uc aldıfnaıs bh o-

l • kuyucu nt"ktubuııda mtktelllr .. ,Je 
l>ık aık mua.Ui.an dc~r-ot.ı ,.., .. 
rarJanııd;;uı bah ·<:diJ111ur '\·e el' .. 
ci.ı:mle deniliyor ki~ 
«- Ben PcrW\.niyal JiKsinin 

dokuzuncu ıınıfuad:a.;yun. Ba M"ne 
lise 5mJfına 1"eleHdcnberi fWk. 
kimya denlerlnl lAJ'ılu v~hlle o· 
kumU)·oruz.. ÇUnkli; loie~ başında 1 
muallimimb bastaıand.J. iki ay bu 

deni olnımadık. Sonra laik mu
allimi &eldi. Duw baaladıklan 

bl.ru sonra eıllb. Yerine ancalr. bir 
lkl ay IOn.ra 7enl bir muallim 
celdL Böylece hemen ~n ::.t-
ne ortasını baldü. Ba:ndan ba:.ka 
bu. relen muallim unı J.alllAr~da 

talebedir. Bir müddet llOnra bu da 
def;şıı. Bir bayan maalllm ~•idi. 
O da talebedir. Ba llUJ'eUe muarfm 
d~il.ı;e deilşe neticede 8 lnc:ı ·• • 
nıfta çalı~kan olmama ra&rı1c.: ıı 9 
vncu sın.alda ti2.lk •im:ra df'r~\n. 

den numaram 3-3 dür. hın,·i ya
z.ıh imtihanda da daha fülıil bir 
teY kaunacafım.ı t.annetmly•ırl!ıtt. 
Birşey öj:renemlyenrı.. Sebebi de 
işte bu vaziyettlr. Da sa&ırlarunın 
l\laarir '\"ekiiimldn naaan dlllka • 

tine arzedllmeslnl rk:a ~ 
Okuyucu.muQUI d.HeibtJ, 7erllrıe 

setlrf7ona. 



.. -SOM Tl!:LGaAr- 4 MART ım 

1 İspanya Meselesi Ne Olacak f] 
Temamen Bitaraf 
Kalması isteniyor 
Berlin - Roma Mihverinin Şekli 
Değişerek Müdahalesi Devam 

Edecek Diye Korkuluyor 

Demokratlarla Franko'nun 
Arasını~ iyileşmesi Erıdişe 

Uyandırıyor 

v ·-
Katalonyanın 'l!aptile neticelenen son muharebede Frankiııt kıtaatın mevzi alışlarına aid bir intı ' 

rr sp~nya meselesi hallediliyor 
il diye sık sık tekrarlanıyor. 

Fakat halledilmek ne suretledir?. 

Bu pek müphem birşey. Maksad 
dahili harb bitiyor demek ise da
ha bitmedi. İtalyanlarla Alman -

Bütün Şehir halkını koşturan Film .. . 
Tekrar tekrar görülmeğe layık şaheser ... 

BÜYÜK CAZ 
ALiCE FAYE TYRONE POVER 
İkinci zafer haftalarında muhterem peristişkiırlarını 

SARAY Sinemasında 
Gı.ş ediyorlar. İlaveten: Milli Şefimiz 

İSMET İNÖNÜ'nün 
İstantula muvasalatları bütün tafsilatile gösterilmektedir. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

!ar Franko İspanyasından çıkı 
yorlar demek ise o da daha olmacı' 

Bunlarl daha uzatmak ve say
mak katildir. Fakat Avrupa po
litika alemi için İspanya meselesi 
hakikaten halledilmiş olduktan 
sonra da İspanyanın bahsi kapa
nacağı hiç benzemiyor. Bugün Ge
neral Franko vaziyete hakim gö
rülüyor. ~akat İspanyanm dahili 
meselesi - harici işfori gibi - bit
miş olmuyor. Eğer Cumhuriyet
çiler kat'i galebeyı elde etmiş ol
saydılar yine bu meseleler bilmiş 
olmıyacaktı diyorlar 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de buna dair görülen bazı yazıları 
gözden geçirdikten sonra vaziyet 
anlaşılıyor. İşte mesela •Taymis• 
in İspanyadaki muhabiri uzun za-

(Devamı 7 inci sahifedr • 111---------------------·----" BU GÜ N İ P E K Sinemasında Neş'e Eğlence, Zevk, Nefis Musiki, Kahkahalı 1 
Hareketli, Meraklı bir Mevzu Herkesin seveceği, beğeneceği bir Film 

RADYO MUHAREBESİ 
Fransızca sözlü baş rollerde sevimli Fransız Yıldızı 

s İM o N E s i M o N ve ı::::ı.0 BEN BERNIE 
filme ilave Olarak: Foks Dünya Haberleri 

Renkli Moda l\lecmuası 
Ve Milli Şefimiz İSMET İNÖNÜ'nün lsuPnbula muvasalatleri, yapıla:ı 

istikbal merasimi, Şefimizin halkla temasları, bütün tefcrrüatile 
Bugün saat 1 ve 2.3a tenzil.atlı matineler 

' . 
- Bıliyorduk, biliyorduk amma zaman denilen 

)Meraklı Şeyleri 
BERLİNDE tlO İDA!ll CEZASI 

H 
alk malıkeı.ıesl larafandan P • 
çenlerde mahk.ii.m edilen ÜC ca• 

ıus balla Ue idam oıunm,..tıu. 

Casusların hanci devlet hesabına ea-
lqtıkları ~bU tutulmakladır. • 

FLOBİDADA BİR KAÇAKÇI 

Çocuklan kaçıran PITer Manel, e
lektrik sanclabeslne olurlulmal< 111-

rellle idam edllmı.ıtr. Bu canavar, ka
çadıfı bet T&flllclakl J'aYrllJ'G bof -
muş, bir TlraneT• atmışlL 

.uıERiır.A SiNEMA AKADEMİSİ 

Los Ancelesde bit sinema akademisi 
vardır. Her sene Jotlduınd.a bli7ük b•r 
ziyafet &erttb eder ve o ıene tçlnde 
çevrilen flllmlerln en b'tslne, en çok 
muvaffakb'et kazanan artlsUere mü .. 
tat atlar verir. 

Akademinin bu ziyafetine iştirak e
denler 40 Ura 7emek parası Verirler. 

Geçen seneki tlllmlerden ve artist
lerden blrlnclllil k•unanlara küçült 
blr altın heykel verJlıniftlr: 

Büyük miikifatı kazanan lllim fU• 

dur: cOnu beraber rötüreml7eeek.ll -
nl:ı.• Çeviren de: Frank Kapra_ 

En ı,.ı aktris miil<itahnı Betıl Dem 
almışlır. 

En iTi aktör ınükiratı da 
Traslye ver,mıı.tır. 

Spenser 

En ı,.ı aenaryo mükafatını da P~
mallyon senaryosunu ya:ıan meşhur 

İncUlz mizah muharriri Bernar Şav 
kazanmışhr. 

Va1t Dlsne,.ln (Pamuk Prenıes ve 
7ecll cüce) filmi müsabaka harici ıu
'"'M""t""· Zira bu filmin aktörJerl 
canJı deflldir. 1'1ürekkep hokkasından 
ÇaAO.U.,Jr. 

Geçen sene en eok kir temin eden 
filim Fol Paraddır. 

BU DA BAŞKA TÜRLÜStl 

Kalb hastahfından öJen bu hırsızın 
macerası blıe, Jlrczllya.h bir hırsw 

hahrlattJ: 

Geçenlerde Brezilyanın küçuk bir 
.kasabasında. buJ11nan bir bastanenbı 
bahçesine bir hırsız clrmiş. Kli:meste
k~ bütün tavukları, tavşanları, bir de 
domuz yavru.sunu çalıp kaçmış. 

TavukJarın hastalar ve memurlar l
!'ln olduiu malUm. Fakat tavıpnlarla. 
domu.z ,.avru.su. Jibqratuar tecrübeleri 
için besleniyormuş. }lt'pslne birçok 
lehllkell mlkroblar aş~lanmq imiş._ 

Bunların çahndıfı meydana çıkınca 
h~tahane müdürü. radyo ile kasaba. 
lulkına tehlikeyi bllıllrmiş. Tavşan ve 
domuz eti yememeler111t tavsi)l'e etmiş.. 

Bu tavsiyenin tesiri pek ('abuk ıö

rülmü.ş. Birkaç saa& sonra J'aba.ncı bir 
el, çalınan hayvanlardan ücilııü has
tanenin duvarından bahçeye atm.q:_ 
Şüphesiz bu. hırsııın elinde kalanlar. 
Diğerlerini satnuı ... 

O elin tavşan yiyenlerin hemen hep
si havf ve endişe içinde hastaneye koş
muşlar. Poliıı: hırsızı araJIU7& başl.amış. 
Nihayet yakalamışlar-

240 BN YAHUDİ 

Son toŞTln 1938 e kadar Almanya:n 
terkeden Yahudilerin sayısı 140 bin .. 
dlr. O larlhlen sonra çıkanlar da 100 
bine yakındır. 

Bunl&r, tlmaH ve cenubi AmerUr:aya, 
ing-Utere1e, Fr .. " .J.J'&, Holanda7a, is
viçreye ve Çlne g-it,mektedlrler. 

HÔK 
ALDANMAK 

C 
emıl Nihad, 

l 
o güne ka
dar çalıştığı 

bankadau istifa e
dip çekilmişti. Çil!l 
kli şefi ile iyi ge-

. çinemiyordu. Ni-
hayet bir akşam 
kavga etmiş, ay -

1 rılmıştL Bir hafta 

ı boşda gezdi. İsti
r ahat etti. Ava -

) reliğe, dinlenmiye 

1 
çok ihtiyacı var -
dı. İstanbulun bil· 

1 Hin güzel sayfiye 
. erlerinde bir iki 
ece pansiyonda 

' kaldı. Fakat, ban
i.adan çıktığının 

haftası idi. Cebin· 
deki paranın bit
mek üzere oldu
ğunu görmüştü. 

1 

Müthiş canı sı

kılıyordu. Bir iş 
bulmak liizımdL 

ı Fakat, ne işi?. Kim 
' 

1 

seye gidip bir iş 

rica edemezdi. Ta· 

1 

nıdık, ahtab, nü
fuzlu kimse de 
yoktu. 

Büyükderede 
pansiyoner kaldt 
ğı evde sabahleyin 
kalkmış, gazete o-

.. f _Y_az_an_: __ a_EŞ_AD __ F_E_Y_z_ı_f 

aldL Salona götürdü. Kendisi de 
karşısına oturdu. Gevezece, tek
lifsiz bir kadıncağızdı: 

- Evladım, sen fraru.uca bilir ... 
mısın .. 

- Bilirim hanımefendi ... 
- ·Çok ala .• Biz de, senin gibi 

iyi dil bilen birini arıyorduk. Ço:C 
isabet oldu. N ono dediğim çocuk 
benim torunumdur. Kızımın kı · 
zı .. Daha sekiz yaşlarında .. Hu • 
susi ders verdirmek istiyoruz. A. 
evladım, bilmem kl. evde kıza 
Nono diyorlar .• Ben de öyle alış
tun .. Benim bildiğim onun ismi 
Nuriye idi. Nono da nereden çık· 
tı? Alafrangalık imiş. Damadıın 

var... Çok şükür hali vakti ye • 
r!ndedir. Komisyonculuk ya;ıar .. 
Şimdi Avrupada .. Bu ay sonund• 
gelecek .. Evin içinde bir de oen 
varım .. Bir de hizmetçi var .. Bir 
de km.I'I vu. Nononun annesi. 

Semihacığırn.. Bugün terzisiııe 

kadar gitti. Nono da henüz mek· 
tepte .. Bu fransızca dil dersi iç•r• 
bilmem görüşmeğe lüzum var mı! 
Semihac•ğun nerede ise gelir ... ls· 
terseniz biraz oturup tekleyinız .. 
Görüşürsünüz .. 

Evin büyük annesi, bunları aıı· 
latırken, kapı çalındı. Büyük v~· 
tide: 

(Devamı 7 inci sahifede) 
kuyordu. Gözü kuçük ilanlar sü
tununa ilişti. Can sıkıntısı ile en 
lüzumsuz ilanlara kadar okuyor
du. Bunların içinde bir tanesi na
zarı dikkatine çarptı. Şöyle yazı
yordu: 

men gitti. Bir otobüse atladL Şiş- -------------

•Sekiz yPşlannda bir çocuğa 
fransızca dersi verecek bir mual
lim aranıyor. Adres: Şişli M. a
partınıanı beşinci daire. • 

Cemil Nihad, birden, oturduğu 
koltuktan fırlamıştı. İş te bir iş 
bulmuştu. Kendisi pekala iyi bir 
fransızca muallimi olabilirdi. He-

lide indi. Adreste yazılı apartı • 
manı buldu. Heyecanla kapıyı 

çaldı. 

İhtiyar bir kadın kapıyı açmıştı: 
-Kimi istiyorsunuz, efendim? 
- Efendim, bendeniz, gazete -

deki ilanı gördüm de ... Fransızca 
dersi için müracaat ediyorum. 
İhtiyar kadın biraz gecikerek 

cevab verdi: 
- Ha.. Evet .. Bizim Nono i çir~ 

Evet, evet... Buyurun efendim .. 
Yaşlı kadın Cemil Nihadı içeri , - . 

11 
Bugün s A K A R Y A Smeınasın1a 

Dahi. GARY CQQPER'in en gü_zel 
san'atkiir e.oerı 1 

ı IMark!o~~~~n~.ü!~~ ~~~alar 111 

----~ Bilmek için görülmesi lazımgelen bir Film 
Harp ... Ordular karşı karşıya ... Casusluk ... Aşk ... lı 

Sener.ln en büyük Fransız Filmi... 
Asri vekayii musavver büyük tarih safhası... il 

1 
Radyo ı 

PrOararnı 

Ankara Fi adyosLJ 
BUGUN 

11,35 MU.lk (dans ... ıı - Pi). 
18,15 Türk miblil (Sivaslı itılt Vef• 

seı ve İbrahim). 
18.35 Türk müdtt (fasıl uz beJ'etll• 
Tahsin .Karakq, Daklu Derman, D" 

ret Kadri, Ha.san Giu, Baarl t)tıo-•• 

Hamdi TokaT. 
19 Konuşma (dvı pollllka blc!IY'erl~ 
19,ı5 Tiırk müdfl (Muallim J,,.rl 

Ham Poyraz>. Klasik repertcnndJI 
&eçilıİılş parçalar. Refakat edenler: 8~ı 
flk Fersan. Fahire Fersan. 1\.lesud Ceffe" 

19,45 Türk mibli'I (iki lanbıula ... 
eserleri). 

Refik Fersan, Mes'ut Cemil. 
20 Ajans, meteorolojl haberleri, ti' 

raaı borsası (!lııl). 

20,15 Teıwll (Dlm,.ata pirince l'fdtr' 
ken ..• ) Yazan: Geor&'e9 l\lenuau. Adıt, 
te eden: Ekrem Beşli. 

Zl,15 Memleket saat aTan. 
%1,15 >:sham, lahvlül, kamb17o 

nukut borsası (flal). 
21,25 Folklor (Halil Bedi Y6nel&'eJI • 

Aşiret mııslklsl). 

21,40 lllüzlk (küçük orkeslra - şel' 
Necip Aşkın). 

%% Ballalık posta kutusu. .------·--, İşre,HARP DÖNÜŞÜ !2.30 Müzll< (senfonik plildar). 
U Millik (cazband - Pi). 

' LAL El 
Dünyaııın yalnız en bü
yük şehirlerinin en namlı 
sinemalarında bulunan 
Otomatik hava tertibatı-

. J m memleketimizde tatbik 
eden ilk sinemadır. 

~:::ııcııı::m:::.--·--.,, 

Böyle muazzam, emsalsiz, heyecanlı ve gayet müessir bir şaheserdir. 

Bugün TAKSİM Sinemasında 
Mutlaka görünüz. İlaveten Büyük Şefimiz Reisicumhur 

İSMET iNjNO'nün i~TAHBUl' MUVASAlATlARI 
Bütün teferrüatile gösterilecektir. 

Bugün 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. ----

23,45 - 24 Son aJamı haberleri ve ya' 
nnld ıı<orram. 

YASIN 
•el' 12.35 MW:lk (küçült orkestra • ~ 

Necip "41<an). 
13 Memleket saat •Tan, aJ&m. oıl" 

teorolojl baberlerL 
' 13,15 Millik (küçült orkeslra - şeJ: 

Necip Afkuı - Devam), 
u.so - lUO Tiırk miulil: 
Çalanlar Vecihe, Cevdet K ...... 

Cevdel Catıa. ?kuyan: Sadi HCJtSCS.1'-
1- Tanbu.ri lsbakın Gülizar pet~ 
Z- Dedenin - Gülizar .. rklSı - 8•" 

ha buldum. 

değer yine zamanla değişebiliyor. Üzerinde dü -
şünülmiyen birçok şeyler varrur ki, zamanla ken
dılerini bütün aksaklıklarile açığa ver.i.rler. Yine 
birçok şeyler vardır ki, taşlangıçta bütün tadlarını 
tatlı oldukları kadar belli etmezler ve zamanla bu 
tad katmerleşir. Sen işte zamanla tadını arttıran, 
tadınjaki değeri damla damla veren kadınsın. Bu 
öy ı e bır tad ki, benim iç.in, ucu, bucağı yok ve bu 
sonsuz varlığın bütün özellığini benim damakla -
rımda derliyebilmeğe de ömrüm yeter değil anla
dın mı?. 

YOS A 
- Bu iş bu kadarla bitmez Fazıl! 
Dedi, devam etti: 
- Bugün yı:.ptığın. yarın da yaparsın. Onun 

için ben bu işin kökten bitmesini istiyorum. 
Fazıl şaşırar<:k sordu: 
- Ne gibi? .. 

!-- SaUbaddln Pınarın - Gii11"1 

şarkısı - Blilblilün derdini sormatıP 
l'lilden. 

4- Cevdel Calla laralınılan - Ta~· 
sim. 
$- Kizmı Us - Baullaraban t•1' 

lu - Ayrılık. 

Güney bu sözleri dinledi dinledi, dudaklarını 
bük•Ü, mırıldanır gibi söylendi: 

- Bunlar hep senin evhamın?! 
Fazıl, boynu bükük, gözleri yerde cevah verdi: 
- Evham. Doğru. Ben de tersini düşünmüyo-

rum. Bu yönde birleşiyoruz. Ancak ayrıldığımız yol
lar var. Ben benden sonc,.ız bir güven ve güvenin 
verdıği hürriyeti istiyorsun. Haklısın. Satahtan ak
§ama kadar yatak odasında hastalığile uğraşan bir 
kadın için bu sonsuz hürriyet isteği yerinded.ir. Fa
kat, karısını evde bilmiyen bir koca için de vehmin 
hudutsuzluğu içine düşmek te yerinde bir hasta -
lıktır. 

Güney, bu soo sözleri: 
- Olabilir .• 

No. 89 

Diye karşıladı ve devam etti: 
- Bak yine evde olmıyan kadın.. diye araya 

birşey sokuyorsun. 
Ve sesine daha çok keskinlik vererek söylendi: 
- Ben evde olayım olmıyayırn. Senden tam 

bir özgenlik ve güven istiyorum. Ya bu böyiedir, 
ya değildir, ben üç gün üç gece evde de olmasam 
sen bir saniye bile benden şüphe etmemelisin. 

Bu söz doktorla aralarında kıskançlık, sevgi, 
şüphe, güven konularının tazelenmesine yeniden 
yol açtı. 

Doktor: 

- Hiç şüphe etınıyen koca, karısını benim gibi 
sınır tanımıyan bir sevgi içinde görmeğe alışık ol• 
ınıyan kocadır. 

Dedi, Güney böyle düşünmüyordu. Konuşma
ları sürdü. 

- Bence hıç höyle dej!il. Bir koca karısını her 
şeyden üstün sevebilir. Fakat. yine herşeyden ön-

Yuan: E'lEl\I iZZET BENICS 

ce ve herşeyden üstün ona güvenir. Bunlar birıbi· 
rinden ayrıtlı şeyler. 

- Seven şüphe eder. 
- Şüphe hakarettir .. Seven saygı eder. 
- Hiç de öyle değil. 
- Tabii söylediğim gibi. Telefonda bana söyle-

diklerin hakaretın başka türlüsü mü idi?. 
- Aklımdan böyle bir şey geçmedi. 
- Gçmedi amma yaptın! 
- Sinirliydim ... 
- Bana karşı saygın olsaydı sinirlenmezdin. 
- Benim yerimde kim olsa başka türlü yapa-

mazdı. 

- Yapmalı amma sonunda pişma.'l olmamalı. 
Güney bövle söyleyince doktor, yı:tağın kena• 

rına oturdu. Karısını alnından öptü; 
- Bütün söylediklerimi geri alıyorum. 
Dedi. Güney gene dudaklarını büzdü, suratını 

astı: 

Güney hiç !:;içimini bozmadan, bütün soğuk 
kanlılığile cevab verdi: 

- Senin gidişin değişti. Bu değişiklik tçinde 
hergün bir haksızlık yapabilirsin. Bugün yaptığınnı 
belki daha ağırları ile karşılaşabilirim. Benim böy
le şeyler" katlanmama imkan yok. Onun için sana 
derim ki biz ayrılalım. 

Genç kadın bunu söyler söylemez doktor oda
nın içinde kendisini kaybeder gibi oldu ve birden· 
bire bir baş dönmesinin zorunu duydu. 

Kekeliyerek: 
- Ne diyorsun, ne diyorsun? 
Diye sordu. Güney gene çok soğuk kanlı cenb 

verdi: 
- Ayrılalım .. . diyorum! 
Doktor şaşkınlığı büsbütün artarak: 
- O da ne demek? 
Diye yerinden kalktı. 
- Gerçek mi? .. 
Yalan mı~ .• 

6- Hüseyin Fahrinin - MubaY1et 
..,kı - Usaklan baktı 1'1111. 

1357 Hicd 1 
Muharrvm 

1354 Runıl 

Şubat 
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4 !\tart CUMARTESİ 

1 

Vakitler Vantl Ezani 

•a. da. sa. d. ---
Günef 6 29 !2 ~7 

Öğle 12 ~6 6 4~ 

İkindi ıs 38 9 36 

Akşam 18 03 12 OJ 

LYa~ ~9 34 1 31 

I İm.sak 4 53 ıo Si 



[ Ün i v e r sit e d e Bir Sa~ 1 Ş A K A 1 

Melankolik insanlar Ne ·s:~:.:~: ...... ~ 
Du·· şu·· nu·· rler, Ne Yaparlar? tığını ~i~:r'.~!~n:~ı:::~: 

Mazh a r Uzman'ın Akıl Hastalığı 
Hakkındaki Mühim Bir Takriri 

MEHMED HiCRET 1 

G eçen sene, salı günleri, Maz· 
har Osman Uzmanın tl'ni • 
versitede verdiği emrazı 

'1t!iye derslerine muntazaman de
~iltn ede:dim Bu sene işlerimin 
~kluğundan, dolayı maalesef ÜS· 

dın bu pek enteresan derslerine 
~demiyor, kıymetli takrirlerin • 
en istifade edemiyordum. 

lı Gecen salı akşamı. matbaaya ge
ı:ordum . Beyazıddan geçerken, 

lebeterm akın akın tl'niversite
re girdiklerini gördüm. Merak et
•ırn ve tanıdıklardan birine sor • 
""l"rı: 

- Ne var bu akşam? 
Arkadaşım: c- Mazhar Osma· 

llın dersi... cevabını verdikten 
Sonra koluma girdi ve: 

1. - Haydi, dedi. Üstadı dinli:ye
·ın. 

l bershane, kapılarına kadar din
~Yicilerle dolu. Takriri yakından 
k llıb edebilmek için, koridorlara 
adar taşan kalabalık arasından 

lniişkülatla geçerek, nihayet içe
tı,,ft . 

" gırebildim. 

!loktor anlatıyor: 
b. ·- · · Mclenkoli hastalarında 
ır durgunluk hali vardır. Düşü

~eınezler, hareketleri, sözleri a· 
oltdır. 

.,,,_Kendilerinden hep şikayet e -

1l'nivezsite talebesi ders dinliyorlar 

derler: 
•- Neş'em eskisi gibi değil .. tl'

midlerim öldü .. Hiç bir şeyden 
zevk alamıyo~um.. Dünyada hiç 
bir şey gözüme görünmüyor .. Be
nim cemiyete faydam yok.. Ham· 
malın bile kendine göre beşeri • 
yete bir faydası var Ben, evet 
ben dünyanın en bedbaht adamı

yım! .. 
Eskiden sahifelerce yazı yaza

biliyordum. Kafamı yoruyordum, 
düşünebiliyordum. Halbuki şimdi 
yazıya başlıyorum, ai1cak birkaç 
satır yazabiliyorum. Sonrasını ge· 
tiremiyorum.• 

Melenkolik kararsızlık içinde • 
dir. 

c- Hastayım, hekimin birine 

gidiyorum: 
- Mide .. diyor. Diğeri: 
- Kalbinde çarpıntı var. 

Sözü ile beni baştan savuyor. 
Bütün gün sıkıntı içind<'yim. Ah, 

ne varsa, şu başımın içinde!. Her 
adım atışunda, bu başım bana ız
tırab veriyor. Kalbim sıkılıyor. Uy 
kudan uyanırken, ıztı~ablarım da 
benimle uyanıyor .. Ah, gene mi sa
bah oldu?!. Aman, kalbim! ... Göğ
süm sıkılıyor, nefes alamıyorum. 
Bir yere gidemiyorum, bir i!j gö
remiyorum .. • 

Hastaların sıkıntıları göğüsle • 
rinden, başlarından, hatta kolla
rından. bacaklarından olur. Bütün 
bunlar melenkolinin ii~azlarıdır. 

(Devamı 7 inci sıılıifede) 

adının Kocası Bo 

- Ne anlatıyorsun? .. 
Diye soruyor. Çocuk: 
- Yeni öğretmen çok meraklı 

bir adam... Sınıfa gelir gelmez 
bana, senin nerede doğduğunu 

sordu. Sonra annemin doğduğu ye
ri öğrenmek istedi. Bunları bildi· 
ğim için söyledim. Az sonra benim 
doğduğum yeri de sormaz rru? Ya· 
lan söylemek mecburiyetinde kal
dım. 

- Sebeb? ... 
- Tabü bir kadınlar klininiğin· 

de doğduğumu söyliyemezdim. 
Belki beni kız zannederdi. Bunun 
için futbol sahasında doğdumu 

söyledim. 

KURNAZ KÖYL-0: 

Köylü bir şehre gelir, ışini gö
rür. Akşam üzeri köyüne dönmek 
üzere yola çıkar. Ormandan ge
çerken karşısına bir adam çıkar, 
rovelverini göğsüne dayıyarak: 

- Ya kes 0 ni, ya da canını! 
Köylü, mukavemetin beyhud'i! 

olduğunu anlayınca kesesini çı • 
karır: 

- Al, ver. Fakat bu para be
nim değil, köylülerindir. Kaybet
tim desem inanmıyacaklar. Çal
dığıma hükmedecekler. Müşkül bir 
vaziyette kalacağ•m. Rica ederim 
size, bana ufak bir iyilikte bulu • 
nunuz. Şu pardesüyü alınız, üze
rine bir kurşun atınız. Kurşun ye
rini göstereyim, tecavüze uğradı
ğımı söyliyeyim. Başka türlü ken
dilerini inandıramıyacağım. 

-Pekala!. 
Hırsız pardesüyü alır, tabanca

sının tetiğini çeker. 
- Bir daha!. 
- Bir daha!. 
- Fakat başka kurşunum yok. 
-Ya!. 
Köylü, hırsızın suratına müt • 

hiş bir yumruk indirir. 
- Ver paralar•mı, alçak!. 
Der, kesesini alır, köyüne döner. 

5- S O N T E L G 1t A !' - 4 M A. R T 1931 
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Kral' a, Prensle;·e Miras 
Bırakan Bir Milyoner 

Bu Garib Adamın Harb Zamanındaki 
Hayatı Çok Enteresandır 

1 ngilterede yüksek tal;aka • 
nın dedikodularile meşgul 
olan gazeteler yalnız son 

zamanlarda görülen vukuat ile ü
zerinden uzun seneler geçmiş mev
zularla da uğraşıyorlar. Harbden 
sonraki zaman ile harbden evvel
ki zaman arasında büyük farklar 

var. Harb zamanında birdenbire 
zengin olmuş adamlar görüldü. 
Fakat harbden evvel de İngiltere 
de hiç yoktan Lordluğa kadar çık

m•ş kimseler görülmemiş değil

dir. İşte böyle bir adam uzun za
man İngiltere sarayını ve Londra 
kibar mehafilini kendisile çok 

meşgul etmiş ve bundan on beş 
sene evvel öldüğü zaman dediko
dusu büyüdükçe büyümüştür, 

Horas Farkhar isminde basit 
bir banka memuru herhalde pek 
talili imiş ki bir gün kendisini Lord 

olarak bulmuştur. Onun l;u mu· 
vaffakiyetindeki sebeb ne olsa 
gerek diye çok düşünülmüş, ni-

Londranm Taymis nehrinden gö rilnüşii 

hayet şuna varılmıştır: Herkes ü
zerinde çok iyi bir tesir bırakmış 
olmasL Kraliçe Viktorya ona rüt

be vermiş, Kraliçe öldükten son
ra oğlu Yedinci Edvard da onu 
daha terfi ettirmiş, ondan sonra 
Kral Beşinci Corc da en büyük 
bir paye olan Lordluğu vermiştir. 

Farkhar hiç kimsenin malik o
lamadığı dostları elde etmış, Lond
ranın en yüksek tabakasındaki 

kimselerin esrarına nüfuz ettiği 
gibi sarayda da Kral ve Prensler 
arasında onun kadar herşeyin iç
yüzünü bılene rasgelinmemiştL 

Yaşadığı müddetçe onun büyük 
bir şöhreti vardı: İngilterenın en 
birinci milyoneri ve en akıllı ban-

·ı gerı .. 
Fakat bu milyonerin, bu meş

hur sarrafın parasını bırakacak 
mirasçısı yoktu!. Acaba o cesim 
servet kime kalal;ilecekti? 

Ne parasını, ne de Lord unva
nını miras bırakacağı kimsesi ol· 

mıyan Farkhar ihtiyar ya~ında 
bir gün gözlerini dünyaya kapa -
dı. Ondan sonra iş milyonerin va
sıyetnamesini açmağa kalmış ve 
açıldığı zaman ortalığı bir hayret 
kaplamıştır. Çünkü milyonerin 
birçok alacaklısı çıkmış, Farkha· 
rın pek müthiş borçlar altında e
zilerek öldüğü anlaşılmıştır. L.i
kin alacaklılara para bırakmıyan 
garib milyoner ve pek akıllı d:~ e 
meşhur olan bu banger vasıyetna
mesinde hiç hatıra gelmiyeceklerı 
paralar b•rakıyordu. Başta o za
manki İngiltere Kralı Beş,nci 

Corc, Kraliçe Mari, Beşinci Cor -
cun annesi Karliçe Aleksandr 
Beşinci Corcun hemşireleri, Be
şinci Corcun oğullarından b'r! en 
belli başlı mirasçılarındandı! 

B ğazlık Etmiş ~ ~ k n v lUI ifil ©l lfi) 

Krala ve Kral hanedanının er· 
kanına miras bırakan bir milyo
ner az mühim bir adam olmasa ge 
rek değil mi?. Farkhar vasiyet
namesinde emekli bir takun hiz
metçılerine, uşaklarına da para
lar bırakıyordu. Birçok emlak da 
vardı. Nihayet sıra bunların kıy
metini takdirde ve herkese veri
lecek paraların verilmesine gelin
ce iş değişmiştir: Çünkıi milyo • 
nerin vasiyetnamesinde t.ahse • 
dilen paralar, emlaktan hakikat
te eser kalmamıştı. Alacaklılar 

paralarını kimden istiyeceklerdi? 
Vasiyetnamede gösterilen miras
çılardan mı?. Halbuki hakikatle 
o mirasçılara hiçbir şey dıişmü -
yordu!. 

Senelerce Evvel Olmuş Bitmiş Bir!kır©ıUÖÇ~~Ü lb>©ıkk©.ıU 
Vak' ayı Şimdi . Meydana Bükreşde Kardeşinin Yanında 
Çıkarmakta Ne Mô.nô. Var? Bir Bakkal Dükkanı Açtı 

1 ~giliz gazetelerinde iki kız ~~~~n aı7e:o~:~i: ~:~ ~=şin:~ ~::~n~a~k:a~~cl~~~ dv~~~d~:ı::~ 
ardeş arasında açılan bir Misis Deni bularak onun alaka • 

,_ davanın muhakemesine da- istemiştir. 
"' t d d Misıs' ri· sını celoetmek istemiş ise de o za-
1_ afsilat var: Londra ceza mah- Mahkeme e avacı 
«t d ' ki man kız tarafından kovulmuştur. " llıesi bununla meşgul olmuş. 56 denin avukatı ıyor : 
•••1 d h · · aş 917 de Misis Den kocaya vardı .--. atında Mariden isminde bir - Misis Den a a yırmı Y • 

Müşteriler İçeriye Girmek İçin Nöbet Bekliyor 
Ve Herkes Onu Takdir Ediyor 

o.ad · d b' · t ve mes'ud bir aile kurdu. Aradan " ın ınahkemeye müracaatla 71 larında iken Şand icnun e ırı a- R 
omanya kra
lı Majeste 
Karolun kü· 

• ••·- im t O aman seneler geçtiği için bu vukuat u--...ıdaki büyük hPmşiresi Misis rafından aidatı ış ı. z 
nutulmuştu. 

Fakat 937 teşrinisanisinde Mari 
den şöyle bir telgraf alıyor: 

.seninle yalnız konusmak iste
rim, gel.• 
Tarzında olan bu telgraf büyük 

hemşiresinden geliyordu. Onu bir 
yere çağırılı~·ordu. Fakat telg
rJi Marı Denin kocası tarafından 
açılmış, okunmuştu. Kocası ken-

- di apartımanları konuşmak ıçin 

müsaidken neden dışar•da başka 
bir yere çağırıldığını karısına so

çük hemşiresi, 

Kraliçe VikLorya· 

nm torunu Bük • 
reşte, büyük ve 

modern bir bakkal 
dükkanı açmıştır. 

Sabık Yunan 
Kralı J orjla Eli • 

zabet, Bükreş tem
yiz mahkemesi 
kararile 1935 se • 

ruyor ve nihayet büyük hemşire- nesi haziran a • 
nin oraya gelmesi karalaştırılıyor. 1 yında ayrılmış • 
İki kız kardeş arasında konuşu • ' lardı. 

lacağı zaman Misis Denin kocası ! o zamandanbe • 
evden uzaklaşmış, fakat bir müd· 1 ;:i sabık Kraliçe, 
det sonra dönüp geldiği zaman ka• • Romanyadakı n.a. 
rısını pek fena bir halde taygın <>- juk· . d .. . anesın e mun .. 
Jarak bulmuştur. İkı kardeş ara- • b. h t . . zevı ır aya ya-
sında ne geçti?. Mısıs Şand kız . 

e ini örmeğe geldiği zaman 1 şıyor, l:.ılhassa mı-
kard ş . g sır ve buğday yc-
dcnıış ki: 

_ Kocam Şand bana herşcyi an-
lattı. Senelerce evvel ikinizin a
rasında bir macera olmuş. Kocam 

tıştırmekle meş • 
gul oluyordu. 

1937-38 senele • 
senı aldatarak bana hainlik etmiş. rinde zahire fiatı 
Bunları hep itiraf etti. O halde 
sc:ı de en aşağı bir sokak karı
<ı r 'an başka birşey değilsin?. 

iki kardeş aras•nda konuşulan 

düşük olduğu ıç ı ıı 

sabık Kraliçe çif~ 
liklerinin ma>;raf 
\arını çıkarmıy 

Sabık Yunan Kraliçesi Elizabet dö Gres 

bu şeyleri kim duymuş. 

(Devamı 7 inci ıahifede) 

muvaffak olamamıştı. 

Büyük bir eııerji sahibi olan sa-
bık Kraliçe, malikanesıni asrileş
tirmiye karar ver~ kar temin 

edecek muhtelif şeyler yetiştirmi· 
ye başlamıştır. 

Çiftlik on sene içinde çok te
rakki etmiş, büyük miktarda sı

ğ.r, İsviçre inekleri, milyonlarca 
tavı:k, domuz yetiştirilmiştir. Mil
yonlarca arı da vardır. 
Sabık K:aliçe şimdi, cins cins 

peynir yapmakta, piyasaya mil
yonlarca yumurta çıkarmaktadır. 
Mutavassıtlardan çok müşteki o
lan sabık Kraliçe, çiftlik mamula
tını, doğrudan doğruya halka sa
tabilmek için Bükreşin en büyük 
caddesi olan Kalea Viktoriei'de 
kardeşi Majeste Karolun sarayı 

yanında asri bir bakkal dükkiını 
açmıştır. Ve diğer bakkallara kar
şı rekabete başlamıştır. 

Uzun 
Yasamak • • 

/cin • 
İngilterede Misis Snnkey ismin· 

de bir dul kadın geçen gün 100 ya

şına girmiştir. Bu mıinasebetle 

kendisini tebrik eden gazeteciler 
tızun yaşamanın sırrını sormuşlar 

oda şu cevabı vermiştir: 

- Camııızın istediğini yiyiniz, 
içiniz. Gam. l.asavet çekmeyiniz!. 

Farkhar, henüz genç bir adam
dı. Londranın en kibar mahalle
sinde bulunan bir banka şubesin
de çalışıyordu. Bir gün oraya Kral 
hanedanından bir Dük gelmiş, iş 

icabı Farkhar da Dük ile konuş
muştu. Genç memurun fikirleri 
Dükün derhal nazarı dikkatini cel· 
betmiş ve teşebbüs edilen büyük 
bir işe Farkhar da karışarak az 
zamanda çok muvaffakiyet gös -
!ermiştir. 

İşte oradan parlamak, Yedinci 
Edvardın zamanında Farkhar sa· 
raya sık sık girip çıkarmış. Hatta 
bir defa Krala para lazım olmuş, 
bunu öğrenir öğrenmez Farkhar 
koşmuş, bir müddet sonra lazım 
olan parayı bularak getirmiştir. 

Kral o sırada yapılacak işi l;u pa
ra ile görmüş ve tabiidir ki bir 
müddet sonra bangere iade etmiş
tir. Yalnız şu var ki banger hemeıı 
giderek para bulmak için kimlere 
müracaat ediyordu? Suali hatıra 
gelıyor. İşte dedikodu da böyle 
başlamış, işi içyüzü sonra meyda
na çıkmıştır. Farkhar böyle bir 
fırsat çıktığı zaman yeni zengin 
olmuş, fakat Londranın kibar a
leminde hiçbir mevkii olmıyan a
damları bulurmuş. Böyle adamlar 
herşeyi servetlcrile temin edebi

liyorlarsa da Kral taraf•ndan ka
bul edilmik ve saire gibi imkan
lara mal!k olamadıkları için bü
tün emelleri de ne pahasına olursa 
olsun saraya sokulmak imiş. Fark 
har böyle birisini !;uluyor, ona: 

- Birkaç gün sonra Kral tara
fından bir gardenparti verilecek, 
oraya davetli olmak ister misin T 

f Devamı 7 inci ~ııhife:i.e ) 



6-llON T•LG•AP- 4 MA&T ım 

Milli Şef İlk Direktiflerini Verdiler' Altın Taht ve Tac Makineye 
Verirken (1 inci sahifeden devam) 

rını dünkü sayımızda bildillniştik. Bugün de öğle
den sonraki temaslarını haber veriyoruz. Milli Şe
fimiz saat 16 dan itibaren mülakatlarının ikinci 
saı hasına başlamışlardır. 

KARTALIN İHTİYAÇLARI 
Evvela Kartal kazasından Riza Ar çağırıldı. 

Kartal çimento fabrikasında amele olan Riza, 
fabrikada altı yüz işçi bulunduğunu, kendisinin 
280 kuruş yevmiye aldığını, şirketin işçilerine iyi 
bakmadığını, uzak semtten gelenlerin fabrika iş

lerinde sıkıntı çektiklerini söylemiş ve Milli Şefi-
mizin: 

- Daha başka ne istersin? 
Suallerine şu cevabı vermiştir: 
- Bir yardım kasası teşkil edilmesini istiyo

ruz. Bu bizim için çok faydalı ve lüzumludur. 
- Daha başka?. 
- Beze saat başına verilen ücret on üç kuruş-

1an elli kuruşa kadardır. On üç kuruşla çalışanlar 
geçinemiyorlar. Bunu biraz daha yükseltmek la
zımdır, İki yataklı dispaJlS<'>rimiz vardır, Ailemize 
bakmıyorlar. 

Bu esnada Milli Şef İstanbul Valisine döndü, a
ilelerine de bakmaları imkanının teminini istedi. 

lann derdlerini döktü, Hüseyin, senede ancak dört 
ay balıkçılık yapabildiklerini, Şirketi Hayriyenin 
karşıdan karşıya yapılan eşya nakliyatını tamamen 
üzerine aldığını, İtalyan ve Yunan balıkçılarının 
muaveneti ile balıkların kokmaktan kurtulduğunu 
anlatmıştır. 

Reisicumhurumuz sordular: 
- Başka diyeceğ.in var mı? 

- Şirketihayriye biletleri çok pahalıdır. Üs-
küdara gidip gelme 22 kuruş. Bu pahalılık yüzün
den Üsküdarda oturanlar azalıyor. Üsküdar öl -
mektedir. 

-

- Bütün şikayetlerin şirketten mi? 
- Şirket bizi aç bırakıyor da ondan ... 

ÇİÇEK hıRACATIMIZ 

Heybeliadada oturan çiçekçi Sadık çiçek ih-

racını anlatmış, ihracat işlerinin intizama sokul-
masını istemiştir. 

HAMAMCILARIN DERDLERİ 

Sıra hamacıların derdlerine gelmişti. Hamamcı 

Osman su ve kazanç vergisi derdlerinden başka 

derdleri bulunmadığını, Belediyenin terkos suyu
nu ucuz fiatla hamamla:ra isalesini istemiştir. 

BALIKÇILARIN DERDLERİ i Reisicumhurumuzun halk mümessillerile yap-
Ü~darda b~~~-2'.:pan Hüseyin, balıkçı- \ , tığı göriişmeler bitmiştir. 

Sultan Hamam,=ı===Y=====an===g=ı=n=ı ==F==a=c=ia=s=ı 
(Birinci sayfadıın devam) 

gere yarısındanberi devam et -
mektedir. 

Gece yarısına doğru başladığı 

tahmin edilen yangın rti2gfu.m 
§iddeti yüzünden pek çabuk ço
ğalmış, Sultanhamamı civarını 

müthiş bir tehlikeye koymuştur. 
Yangının çıktığı hanın bulundu
ğu semt İstanbulun en büyük ti
caret merkezidir. Bu hanlarda 
milyonlarca lira değerinde mal 
daima stok halinde bulunmakta
dır. 

Sabaha karşı yangın biraz ha- , 
fiflemişse de tamamen söndÜI - \ 
mek kabil olaınıyarak hala devam j 
etmektedir. 

Yangın Ata Refik hanının 

üst katında bulunan trikotaj Iab· 
rikasından çıknuştır. Tahkikata 
el koyan müddeiumumi muavin
lerinden Ncc.ntinin ver~eği ~a

purdan sonra yangın hakkında 
kat'i malumat alınacaktır. Triko
taj fabrikasında bir kontak yü
zünden yangının çıkmış oldui;u 
tahmin edilmekte ise de badlstnin 
ancak Beyazıd kulesinden gor:; le
cek kadar büyüdükten sonra du
yulabilmesi vak'ada bir kasd bu
lunduğu şüphesini uıyandffmak

tadır. 

mekte idi. Yangının sirayeti pek 
ani olmu~, itfaiye vak'a mahalli
ne geldiği zaman alevler Ata Re
fik mağazasını ve onun yanın -
daki Nabi biraderlere aid yün 
ipek mağazasını tamamen sarmış
tı. İtfaiye yeni Postane caddesi i
le Hamidiye Sebili caddesinin bir
leştiği noktada yün, ipek ve Ata 
Refik mağazalarındaki ateşi sön
dürürken Şamlı hanının da yan
makta olduğu duyulmuştur. A -
!evler bu handa da durmamış, 
Yeşildirek ve Mahmudpaşa isti
metine doğru uzanmağa başlamış
tır. 

İtfaiye imdad kuvvetleri oelb 
edilmiştir. İstanbulun bütün it
faiye grutları ile Beyoğlu, Bakır 
köy ve İstinye itiaiye grupları 
yangın yerine toplanmışlardır. 

bulun her semtinden birçok kim
seler felaketi yakından görmek 
üzere, caddeleri doldurmuştur. it
faiye durmadan faaliyetine devam 
etmektedir. Yangının gazetemiz 
makineye verildiği andaki bilan
çocu polis raporuna nazaran şu
dur: 

•Bu gece saat 24 raddelerinde 
Yenipostane caddesinde Ata Refik 
hanının üst katında t~ikotaj fab -
rikasından çıkan yangın büyü
yerek etraftaki hanlara sirayet 
etmiş ve Yeni postane caddesin
de Hıristantopulo hanı Ata Refik 
mağazasi ve hanı tamamen Aşir 
efendi caddesinde Dilsizzade ha -
nının üst katı ve Aşirefendi cad
desinde küçük Ticaret hanı tama
men Kocahanı caddesinde Ken -
dros hanının üst katı ve Selanik 
bankasının üst katı yandıktan 

sonra söndürülmüştür. İtfaiye en
kaz ve meağazalar asu sıkmaya 
devam etmektedi.r 

,_arann iki milyon liradan faz
la olduğu tahmin edilmektedir. 
Yanan hanlardaki eşyalar sigar -
talı ise de son günler zarfında bu
ralara yeniden pek çok mal gel
miştir. 

AHMED NE DİYOR? 
Ata Refik hanının arkasında 

Gönderilmiyor 
Nveyork sergisine gönder-il~ek 

kıymetli eserlerimiz arasında yer
lııriı$n /değiştirllinıesinde .'m.ili -
zurlu olanlar bulunduğıınu ve 
bunların götürülmemesinin da -
ha doğru olacağını yazmıştık. Pa
ha biçilemiyen rehlelerle bilhassa 
musanna altın tahtın muhakkak 
müzelerimizde bırakılmasın' is
temiştik. Maarif Vekaleti neşr!

yatımıza karşı derhal lazım gelen 
aliika ve hassasiyeti göstermiş, 

bir telgrafla keyfiyetten müzeler 
umum müdürlüğünü haberdar 
etmiştir. Maarif Vekaleti, yer de
ğiştirilmes1 mahztın'lu olan ımü

zeleroeki eşyalaTımızın Nevyorka 
götürülmiyerek alık.onımasını is
temiştir. 

Eserler sandıklandığı halde 
sandıklar açılmış, paha biçilemi
yen ve sigortacıların kıymet tak
dir etmekte izharı aczettikleri e
serler alıkonmuş, diğerleri tek -
rar sandıklanmıştır. 

Nevyorka gönderilmiyen eser
ler arasında musanna altın taht, 
Hazreti Yahyaıııın eli ve birkaç 
rahle bulunmaktadır. 

Amerikaya gönderilmesine ka
rar verilen müzedeki eserlerimiz 
iki milyon liraya sigortalanmış -
tır. Giden eserler arasında Kon
ya müzesinde bulunan ve Mem
J(ık]ere aid bir tas, gümüş kak -
malı ve iki yüz elli bin lira kıy
metinde asırdide eski kum°*lar, 
Kual ve Gördes seccadeleri, ibdk, 
altın ve gümüş taçlar bulun -
maktadır. 

Küçük Şişe Ra~'ların 
Kaldırılması Düşünülüyor 
Yüksek alkollü içkilerin dere

cesinin düşürülmesi işi üzerinde 
İnhisar idaresinin yaptığı tetkik.at 
sona ermiştir. Rapor Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaletine gönderil -
miştir. 

İki Mihver Arasında 
Polonya 

(2 inci sayfadan devam) 
ziyet ne zamana kadar idare edi
lecek? Burası ma!Cım değildir. 

Fakat her iki taraf da meseleyi 
mümkün olduğu kadar ileriye at
mak noktasında müttefiktir. 

Polonya her iki tarafla müna • 

----··-----· -Trablus ve Tunus'takı 
italyan Tahşidatı 

Londra İtalya, Fransa Nezdinde 
Bir Teşebbüs Hazı1 lanıyor 

sebetlerinin bu şekilde devam et- Londra Tahşidahn Endişe verici Mahiyetini 
mesine ehemmiyet verir. Ve bir 
tarata doğru temayül ettiği ka - T e b a r ü z E t t i r i y o r 
naati hasıl olunca, derhal onu tas- Paris -i (A.A.) _ Libyadaki İtalyan kuvvetlerinin arttırılmasııııl 
hihe çalışmaktadır. Çekoslovakya salaJ:l;yettar İngiliz mahfillerinde büyük bir endişe ile karş:ılandW 
krizinde demokrat devletleri gü- Londradan gönderilen bir mesajda kaydedilmektedir. 
cendirmişti. Fransa ve İngiltere İ kVI" 

Diğer cihetten Tunus hududundaki talyan hava filolarının ta . 
Polonyanın artı~ .~torit_~r . devlet- yesi için birçok bombardıman tayyarelerinin sevkedildiği öğrenilnı•~ 
lede beraber yuruyecegını zan - tedir. 

nettiler. Fakat Polonya bu kanaati Londranın salfilıiyettar mahfillerinde hasıl olan kanaate göre jtal 
tashih etmiştir. Son haftalar için- yanın aldığı bu tedbirler, Mussolini tarafından İtalyanın Fransa) 
de bir takım Polonya politikacı- karşı talebleri resmen ilan edilir edilmez başlıyacak olan ihnfe ha 
lan resmi ve gayri resmi olarak 

ketinin bir başlangıcı mahiyetindedir. 
Parisi ziyaret etmişlerdir. Bun • Tunus hududuna yığılan bu mühim kuvvetlerin hudud had iselr 
!arın biri Başvekilin kendisidir. rine sebebiyet vermesinden korkulmaktadır. 
Diğeri de ötedenberi F_rans~ Bu gibi hadiselerin mes'uliyeti Fransaya yükletildiği takdirde f.J 
dostu sayılan General Sikorski - manyanın balyaya askeri müzaherette bulunabileceği zannedilınel' 
dir. Uzun zaman, Fransaya gıtme- tedir. 

sine .müsaade edilmezken .şimdi Salfilıiyettar İngiliz mahfilleri, müdafaa hattını Libya hududO~ 
kendisıne pasaport verılmesı, Po- dan bir miktar geri çekmeğe karar veren Fransanm bu hareketini tsl 
Jonya - Fransa münasebetleri ba- 'b tm kt d. 1 • . .,_,_. dil vı e e e ır er. . , 
kımından manıdar tel ........ ı e - Hadise çıkmasına meydan vermemek için İngiltere hükumetW• 
mektedir. 16 nisan 1938 tarihli İngiliz' - İtalyan itilaflarına müsteniden İtalY3.r 
Şimdi HS:iciy':. Vekili Bek'~ !ara kuvvetlerinin azaltmalarını teklif edeceği ve tesbit edilecek ııııl 

Londra~a gıdecegınde~ bahse'."~- darın Fransız kumandanlığınca da Tunusdaki kıt'alan için kabul el 
mektedir. Eden Harıcıye Vekilli- leceği ümid edilınektedir. 
ğinden istifa edeli, Polonya ve İn- SOVYETLER ADEMİ MÜDAHALEDEN ÇEKİLDİLER 
giltere devlet adamlan arasın~a Moskova 4 (AA. )- Havas: Frankonun Fransa ve İngiltere ur• 

, şahst temas yapılmamıştır. İngil- fından tanınması üzerine Sovyetler birliğinin ademi müdahale kOJ!l' 
terenin son aylar içinde kat'i ola- tesinden çekildiği iyi haber alan mahfillerde söylenmektedir. 
rak <Splendid izolation• siyase - ,,._ .Jf. 

tinden ayrılarak Avrupa muvaze- LJ• l 'l llA /" • V 1 

nesinde faal bir rol oynamıya baş- uıt er e ı.rıuso ını Arasında ı enı 
laması şüphesiz V arşovada büyük 

alaka ile karşılanmıştır. Bu va - Bir G ö r Ü ş m e .. 
ziyette Polonya Hariciye Vekili . . . . . . .. cal 
İngiltere devlet adamlarile temas Yakında Hitıe:ıe Mussolinı arasında yem bır göruşme yapıla der 
etmeğe karar vermiştir. Fakat Ci- haber verılınektedır. Bu görüşme Esnasında Avrupada cereyan e 

son hadiseler karşısında Roma, Berlin mlhverinin yeni siyaseti taı" ano'nun V arşova ziyareti, Polon-
edilecektir. yayı ciki mihver arası. siyasetin- g~ 

den ayıramadığı gibi, Polonya Diğer taraftan General Frankonun da Mussolini ve Hitlerle 
Başvekilinin Paris ziyareti ve Ha- rüşmek istediği bildirilmektedir. . ~ 
riciye Vekilinin de Londra ziya- Lehistanın, Roma - Ber!in mihverine iltihaktan imtina etmesı 

oon günlerde gerek V arşOşa, gerek Dançik'de vuku bulan Alman f reti Polonya dış politikasında e-
leyhdarı nümayişler, Berlin mehafilinde huzursuzluk uyandırmıştı!· sası! bir değişiklik manasını ta -

İ(Ü~Ük;;;:;, da Emir Abdullah: S~ikast Y apacafl 
Küçük Bir Bir Şebeke Tutuldu 

Trikotaj fabrikası sahibi Fal>ri 
Almanyadadır. Polis şehrinıizde 

bulunan fahrinin oğlunu aramak
tadır. Ayrıca fabrika amele3:n -
den üç kişi nezaret altında bu!un
durulmaktadır. 

Saat bire geldiği zaman riizgar 
istikametinde ve üç sokak aşırı 
Hoca hanı sokağındaki Kendros 
hanının damı ve pencereleri, sa
at biri onda postanenin arkasına ı 
düşen Aşir efendi sokağındaki I 
Dilsizzade hanı, saat biri yirmide 
Kaputcular sokağı başındaki Sela-ı 
nik bankasının pencereleri tutuş
muş bu suretle de itfaiye kuv -
vetleri ve vesait bu ayrı ayrı so
kaklardaki her yangınla ayrı ay
rı boğuşmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Tetkikler esnasında küçük ra
kı şişelerinin mebzul miktarda 
bulunması yüksek alkollü içkile
re rağbeti arttırmakta, düş:iik al
kollü içkiler az içilmektedir. Ra
porda bira ve şarab gibi hafif al
kollü içkilere rağbeti arttırmak 

için küçük rakı şişelerinin orta
dan kaldırılması, piyasada mün
hasıran en az bir kiloluk rakı şi-

qul unan ve büyük bir tehlike at- şelerinin bulundurulması isten -
latan İtimad ıtriyat deposunda mekted.ir. İnhisar içkilerinin fi. 

M h b Amman 4 (AA.) - Havas: Maverayıerden'de siyasi vaziyet 01. 
Ü are e dukça karışıktır. Söylendiğine göre gayrimemnunlardan mürekkeb b 

YANGIN NASIL ÇIKTI~ 
Yangını evvelii Beyazıd ku.csi 

haber almıştır. Bu esnada Attar 
Refik hanından çıkan yang!n bü
yümüş ve hanı tamamen sarn:ı~ 
bulunmakta idi. Göklere fışkıran 
alev ve kıvılcımları uzaktan gö· 
ren Beyazıd yangın kulesi İtfai.ye 
müdürlüğünü keyfiyetten haber
dar etmiştir. İtfaiye derhal vak'a 
mahalline gelmişse de hanın ta
mamen yanmakta olduğu görüı • 
müştür. 

Yangının bu kadar büyüyünci
ye kadar hiç kimse tarafında gci
rükrek haber verilmemesi büyük 
şüpheler tevlid etmektedir. Pnl:s 
bu cihet üzerinde ehemmiyetle 
durmaktadır. 

Attar Refik hanında beş gece 
bekçisi vardır. Hanın arka ve ö
nündeki sokaklarda muhtelif bek
çiler olduğu gibi polis karakolu 
da pek yakındadır. Hanın içinde 
ve dışındaki bekçilerin yangın -
dan ancak itfaiye gürültüsü ile 
haberdar olabilmesi çok garib gö
rülmektedir. 

SU YOK 
Bir taraftan rüzgar ve bir ta -

raftan da alevlerle mücadele et
mek zaruretinde kalan itfaiye, 
hemen dalbudak salan yangına 

k:fayet edecek kadar su bula -
mamış, suyu azar azar sarfetme
ğe mecbur kalmıştır. 

Saat gece dokuzdan sonra su
lar idaresi birçok semtlerde su
yu kestiği için esasen su bulmak 
da imkansızdır. Neden sonra su
lar idaresi haberdar edilmiş ve 
su verilmişse de yangın alabildi
ğine büyümüştür. 

YANGIN ÇIKTIÔI ZAMAN 
Şiddetli bir fırtına hüküm sür-

ATEŞ BÜYÜYOR 
Saat bir buçuktan sonra yün -

ipek mağazasındaki ateş kısmen 

söndürülmüşse de yangının bü -
yümektc olduğu görülmüştür. 
Şamlı hanı sokağındaki üç bü- · 

yük bina Aşir efendi sokağındaki 
Dilsizzade ve Büyük ticaret han
larının üst katları, Katırcıoğlu 

hanının pencereleri, Rus Sovyet 
bankasının ve Roma bankasının 

üst katları, Hoca hanı sokağındaki 
Kendros hanı ile Şark halı kum
panyasının bulunduğu binanın üst 
katları tamamen tutuşmuştur. 
VALİ VE POLİS MÜDÜRÜ 

YANGIN YERİNDE 
Vali Llıtfi Kırdar yanında. po

lis müdürü olduğu halde yangın 
yerine gelmiş bulunuyordu. Bun
dan sonra rüzgar hafiflemiş, yan
gının şiddeti yavaş yavaş azalmış

tır. İki buçukta yangın mevzii bir . 
hal almıştır. 

Ata Refik hanının arkasındaki 
Dilsizler hanındaki ateşi söndür -
mek bir türlü kabil olamamıştır. 
Bu han hala, yani makinemizi ga
zeteye verdiğimiz saate kadar içini 
için yanmaktadır. Dilsiz hanı ile 
bitişiğindeki hanlarda birçok liis-, 
tik, Itriyat, asid depoları vardır· 

Ateş bu maddeler üzerinde derhal 
tesirini göstermekte ve hemen 
büyümekte idi. 

Dilsiz hanındaki l§stikler yan
mış, ıtriyat berhava olmuş ve asıl 
tehlik~ de bundan sonra başlamış
'.,,;.r. Sahası genişleyen yangın için 
su tedarikinde müşkilat çeken it
faiye bu hana kafi miktarda su 
veremediğinden ateşin alt kattaki 
asid deposuna da sirayetine mani 
olun~mamıştır. İtfaiye şu saatte 
Dilsizler hanındaki asid deposu
nu söndürmekle meşguldür. 
Yangının gündüz de devam et

mesi mürur ve uburu sekteye uğ
ratmı§tır. Yangını duyan İstan -

çalışan Ahmed şunları söylemek- atlannın indirilmesi için ayrıca 
1edir: tetkikler yapılmaktadır. 

Dün gece Küçükpazarda bir 
hiidise olmuş, bir hiç yüzünden 
çıkan kavga neticesinde beş ar
kadaştan üçü ağır ve tehlikeli 
ikisi de hafif surette yaralanmış
lardır. Tahkikatımıza göre hadi
se şöyle olmuştur. 

•- Sabaha karşı yangından te- Ankara Muhteliti Bugün 
lefonla haberdar edildik Hemen 
bir otomobille buraya geldim. Bir Şehrimizde ilk Maçını 
de ne göreyim, her taraf alev için
de .. Rüzgarın savurduğu duman
lardan gözgözü görmüyor, itfaiye 
neferleri oradan oraya koşuyordu. 
Hemen mağazaya girerek ihtiyati 
tedbir almağa başladık .• 

MUSA NE DİYOR? 
O civardaki hanlardan birinde 

bekçilik yapan Musa da gördük -
!erini şöyle anlat.,-ıaktadır: 

•- Bir gürültü ile sokağa fır -
!adım. İtfaiye çanları çalınıyor, 
borazanlar ötüyordu. Yangın bü
yümüş, haddini aşmıştı. Neden 
sonra öğrendik ki yangın alınış 

yürümüş ve ancak ondan sonra 
Ata Refik hanındaki bekçiler uya- · 
nabilmiş .. Ben bu işe hayret ede
rim. Bukadar büyüyen yangını 

ancak itfaiyeden öğrenen bekçi
lere paso .. > 

ATA BEY HANI MUHASEBECİSİ 
NE DİYOR? 

Yangın hakkında izahat almak 
üzere bir muharririmiz yanan han
larla alakası bulunanlardan bazı
larile görüşmüş ve kendilerinden 
şu cevabları almıştır· 

Ata Bey müessese,inin muha
sebecisi Fahri bu Jıo."nt~ demiş

tir ki: 
c- Gece, hadiseyi telefonla ha

ber aldım. Otomtıbille vak'a ma
h~lline koştum. Hadise yerine gel
diğim zaman bizim han kamilen 
tutuşmuştu. Elimizi kolumuzu 
bağlayıp ağlamııktan başka bir 
şey yapamadık.. 

Yapıyor 
Şehrimizde iki maç yapacak o

lan Ankara muhteliti bugün ilk 
karşılaşmasını İstanbul muhteliti 
ile yapacaktır. Ankaranın bugün
maçtan çok ümitvardır. Yarın re
vans maçı olacaktır. 

bulunan çorap fabrikasından ;ık

ması muhtemeldir. Bizim -zara -
rımız yüz bin liradan fazladır .• 

Tahkikata vaz'ıyed eden müd-

Küçükpazarda oturan Kıpti 

Durmuş yanında arkadaşı Hay
dar olduğu halde sokaktan geçer
ken ayni semtte oturan Celfil Ah

med oğlu Ali ve Mehmed oğlu 
Mahmud adındaki arkadaşlarile 

karşılaşmıştır. Beş arkadaş kar
şılaştıkları yerde durup konuşur
larken biraz çakır keyif olan Dur
muş,Mehmed oğlu Mahmuda: 

deiumumi muavinlerinden Necati - Benim kaçak olduğumu ve 
derhal sorguya başlamıştır.· Emi- ıhbar edeceğini söylemişsin. Bu-
nönü polis merkezinde Ata Refik, nu söylemeğe utanmıyor musun? 

Fahri Birol ve Mehmed, Ata Re- Demiştir. Durmuşun bu söz -
fik hanının bekçilerinden Şerif, ]eri kavganın başlamasına sebe -
Mustafa ve Yusufun ilk sorguları biyel vermiştir. Kavga bir anda 
yapılmıştır. büyümüş ve beş arkadaş bıçak -

Bekçileredn Yusuf izinli olma- alrını çekerek birbirlerine gir -
dığı halde babasını yerine bırak- mişlerdir. Etraftan yetişilinciye 
mış kendisi çıkmış gitmiştir. Mü- kadar kavgacılardan Kıpti Dur-
essese sahibleri poliste verdikleri muş ve Haydar muhtelif yerle -

ifadede bu nokta üzerinde ehem- rinden, Celiil göğsünden ve kar
miyetle durulmasını istemişlerdir. nından, Ali bacağından ve Mah-

Bekçilerden Şerifle Mustafa mud da basından yaralanarak 
yangın esnasında yaralanmışlar- kanlar içinde yere serilmişlerdir. 
dır. 1 

G 1 k Hadise yerine gelen memur ar 
a atada İ yangın yaralılardan bir kısmını Cerrah-

Dün gece saat on raddelerinde paşa, bir kısmını da Gureba has-
Ga!atada Balıkpazarında istihlak tanesine kaldırmışlardır. 
vergisi müdürlüğünün bulundu- Yaralılardan Kıpti Durmu:µn 
ğu dört katlı binadan yangın çık- hayatından ümit kesilmiş, Celal 
mış ve bina kısmen yandığı hal- ile Alinin yaraları ağır ve tehli
de söndürülmüştür. Evrak ve def- keli, diğer ikisinin hafiftir. 
terler kurtarılmıştır. Yangının ka- -------------
lörifer bacasından çıktığı zanne· 
dilmektedir. Zabıta tahkikata de-

Goldşuid Fukaraperver 

grup, siyasi vaziyetten istifade ederek Emir Abdullaha karşı b" 
komplo tertib etmişlerdir. 

' Bunlar, Emirin oğlu Talal'i himaye etmektedirler. Bazı kimself. 
tevkif edilmiştir. .. 

Birçok çetelerin memleketi dolaşarak polis merkezlerile resmi 0'.. 

irelere taarruz ettikleri söylenmektedir. Bir petrol borusu yakıJJll' 
suretile tahrib edilmiştir. 

* * 
Romanya - Lehistan Neler 

Görüşecekler? 
Varşova 4 (AA.) - Havas: İyi haber alan mahfillerde söylen1; 

ğine göre Gafenco ile Beck arasında yapılacak müzakereler esna~~ 
A vrupanın siyasi vaziyeti ve blihassa Tuna havzası meseleleri tel~, 
edilecek ve Polonya ile Romanya arasındaki iktısad! milnaset/ ,eı·· 
.sağlamlaştırılınası imkanların araştırılacaktır. Bu müzakereler esn~ 
sında Yahudi meselesinin de tetkik edileceğine muhakkak nazar' 
bakılmaktadır. ... ,,. 

İki Kadın da Bir birlerini Satır 
Ve Keserle Yaraladılar 

Dün akşam Şehremininde bir 
yaralama hadisesi olınuş, kiracı 

ve ev sahibi iki kadın arasında 

çıkan kavga niteicesinde et satırı 
ve keserle birbirini ağır surette 
yaralamışlardır, 

Hadise şöyle olmuştur: 
Şehremininde Said Ömer ma

hallesinde Paşacami ookağında 2 
numaralı evde kiracı olarak otu
ran Emine ile ev sahibi Şevkiye 

ötedenbel'i geçinememektedirl~j 
Dün akşam kontrat yüzünden ~· 
kadın arasında çıkan kavga ~ 
yümüş, hiı:ldıi.inden gözleri J<B'ı . e 
raran Şevkiye eline geçirdiği ., 
satın ile Emineyi kolıı:ndan, trıV. 
ne de keserle Şevkiyeyi baca~ı 
dan yarala.tnl§!ardır. Her wsııı:. 
yaraları ağır olduğundan }Ias~·~ 
hastanesine kaldınlarak tedaVI 
tına alınmışlardır. 

Cemiyetinin heyeti Umumiye iç-
vam etmektedir. timaı Martın 13 üncü Pazartesi gü- b LJ · N [ ı :'. - R ıd 
Fatih Kaymakamlığından: nü saat 15,30 da Galatada, Şişhane Daş, ış, ez e,uTlp, OfflUlZzll 

Yangının çıktığı trikotaj fab -
rikası sahibinin oğlu Mehmed 
Birol şunları söylemektedir: 
•- Yangının bizden çıkmadı

ğ~nı iddia edebiliriz. Yangın her 
halde bizim arkamızdaki handa 

Yedek (P. At ğm) Mehmet Emin civarında, Tutsak sokak No. 21 J .. k kik b"t"• ~ 1 d h 1 k,.sel 
oğlu 330-242 Nazımın Askerlik Şu- merkezinde yapılacağından sayın nevra JI, iri l Ve U Un agrı artnlZI er a ~~ 
besine müracaatı ilan olunur azaların teşrifleri rica olunur. - icabında gUnde Uç kate ahnabillr. ... 
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1efrika Numllrll8ı : 47 Y.:lzon · Rahmi YACIZ 

Tahtelbahir Suyun İçinde Sağa 
Ve Sola Dönüyordu 

Kayalıktan Açılınca Preskop Başında 
Duran Kumandan Harekete Geçmişti 

10 dakika kadar süren bu ateş 
13 yaralı verdirdikten sonra daha 
geri sahilkrdeki Boğaz topçuları· 
llın müda l\alesile nihayet buldu. ( 

Karadan atılan mermilerin teh
didi karşısında Arkadiya tahtel -
bahri suya daldı gözden kayboldu. 

Bu tahtelbahir Amıral Kolçağın 
denizaltı harekatına başlamak ü
zere Boğaz istikametinde sevk ve 
tahrik ettiği tahtelbahır filotilla-
0ına mensub 280 tonluk bir top ve 
·ki ağır makinelitüfekle müceh • 
hez en iyi Rus tahtellıahirlerinden 
~riydl Binbaşı Tegidof'un, ku • 

IIIKAYE: 

ALDANMAK 
(4 üncü ıahifeden dP'Jam) 

- İşte geldi galiba, Semılta
cığıın.. dedi. Odadan çıktı. Dışa
rıda konuşmalar, ayak sesleri o
•Uyordu. 

Birkaç dakika sonra salona uzun 
Loyıu, genç bir kadın girdL Ce
ınu Nihadın adeta gözleri kama
~'Yordu. Gülerek delikanlının ya
nına geldi Elini uzattL Cemil Ni-
1 •ad uzanan eli büyük bir heye -
canla öptü. 

Semiha hanımefendi, yeni fran
s>ıca muallimin! tepeden tırnağa 
kadar bir defa süzdü. Sonra kar
şısındaki koltuğa oturdu. 

Cemil Nihad. genç kadının söze 
başlamasını bekliyordu. Nihayet 
Semiha Hanım sonradan zengin 
' lnuş insanlara mahsus bir şuna-
11klık ve hoppalıkla söze başladı: 

- Vallahi beyefendi çok garib 
Lir tesadüf oldu. Bugün rasgel-
' iğiın bir ahbab, bize iyi bir mu
~Uirn tavsiye ettL Söz vermiş bu
'.Undum. Sizden istifade etmek çok 
ı ·terdim. Fakat, maalesef.. Maa· 
1
. •afih ileride imkan bulacağımızı 
t· ııı i ct ediyorum .. 

Rahatsız oldunuz. 
Cemil Nihad, beyninden vurul· 

ınuşa döndü. Ne söyliyeceğini şa
' lrdı. Yutkundu. Sonra, birden a· 
~·ağa kalktı: 

- Affedersiniz, hanımefendi, 

r.~i .~ahatsız ettim, dedi. Teveccü
unuze tesekkür ederim. Müsaa -

deniz· · ed "" ı tıca ecegım. 

Semiha Hanım da ayağa kalk
t.ııştı. Salondan çıktılar. 

Cemu Nihad, apartımandan ay· 
rılırken, hem işin olmadığına, heın 
de Semihayı bir daha göremiye
~eğine üzülüyordu. 
llo Caddeye çıkmıştı. Dalgın dalg• ıı 
r·· lllontı istasyonuna doğru yü
lıYordu. Karşıdan birden, eskl 
~ek:eb arkadaşlanndan Mümta?. 

1• 11 tUnin geldiğini gördü. İki ar-
··ada d ı 
1 Ş sarmaş olaş o dular. Sene. 
er vardı ki birbirlerini görmü · 
Yorıardı. Cemil Nihad, bankada.ı 
~ık l3 tığını, boşta olduğunu anlattı. 
eş dakika evvel fransızca der;i 

~·~tınek üzere müracaat ettiği bir 
.ı eden de menfi cevab aldığını 

Sciyledi. Mümtaz Avni gülerek 
Sordu: 

- M. apartımanı, beşinci kat 
10.ı?. 

- Evet... 
t - Yahu ben de oraya gidiyo -

um .. Vah Cemilciğim .. Demek ki 
(j na 
1 na sen de kandın .. Bak, anla-
v ; rn: O evde bir Semiha Hanım 
. ar .. Benim sevgilim .. Birbirimiz 
~ın .... 
ır oluyoruz. Evine daha rahat 
s ı.rip çıkmak için böyle bir fran· 
ı,ca d . l\: ersı meselesi icad ettik ... 

rn ~cesına karşı da vaziyeti kurtar
.... ak için g~zeteye ilan verdik .. 
''1llld· ha 

1 
1 oraya gidiyorum. İlk derse 

"ahş 1Yacağım. Vah, Cemilciğim 
oıal ·· Ayol. ben o derse anııaje 

1 aylar var.. REŞAD FEYZi 

mandasındaki bu gemi filotilla ile 
Boğaza kadar gelmiş, mayinlerin 
ölüm tehdidi, Boğaz topçularının 
faal tarassudları karşısına geçişe 
cesaret edemiyen filotilla döner
k~n Arkadaya'nın türbinlerinde 
zuhur eden bir Arıza Tegidof'un 
devamlı mesaisi ile ve güçlükle 
izale edilmişti. 

O zamana kadar Vama istika
metinde Boğazdan hayli açılan fi
lotilliıyı kaybeden Arkadaya ken
di başına harekete başlamadan ev~ 
ve! İrva adasının kayaları arasın
da, hali sahilde havasını tazele -
mek, efradın açık h3vada istira
hat etmelerini temin maksadile 
Tegtdof tarafından suyun üzerine 

çıkarılmıştı. Bir iki saat dinlenen 
mürettebat yeniden harekete ge
çecekleri zaman balığa çıkan Şileli 
balıkçı Halidle arkadaşı İsmailin 
gözüne çarpmış, balıkçılar deh • 
şete kapılmışlar balıktan filan 

vaz geçmişler, koşa koşa hadiseyi 
bölüğe haber vermi5lerdi. Kuman· 
dan tegidof tehlikenin farkında 
bile değil, kayaların arasında de

nizin sakin ve emsalsiz manza -
rasını seyrediyor, ikincisi Aleksi 
Aleksiyef ile şakalaşarak konuşu
yordu. 

Kasare kapağında rasıd vardiya· 
sı tutan Nikolayeviç, memleket 
hasreti ve sonu meçhul bir deni -
zaltı seyahatinin müşterek hisle -
rile kendinden geçmiş. rasadı, ma
sadı unutmuştu. Bu sırada tepele
rine gelen Şile muhafız taburu -

nun üçüncü bölüğü tam bomba • 
!arını savuracakları zaman Davud 
çavuş tüfeğini ateşlemiş, çıkan 

kurşun Nikolayeviçin kulağında 

ıslık çalınca rasıd kendine gelmiş. 
başını kaldırıp bakınca dehşetle 

irileşen gözlerine inanamamıştı. 

Tepesinde kendilerini sinek gibi 
avlıyacak, hakim vazıyette duran 
bir bölük Türk askerleri vardı. 

Nikolayeviç deli gibi kendini ka
paktan aşağı attı, makine korido
rundan riizgar gibi geçti, süvari • 
nin bulunduğu kamara önünde a
vazı çıktığı kadar haykırdı: 

- Felılket ... Felaket kuman -
dan .. Türkler .. Türk askerleri üs
tümüzdeki kayalıpa tırmanmışlar. 

Süvari soğuk kanlılı!tla emir ver
di: 

- Donkiler işlesin dalacağız! 

Nikolayeviçin heyecanla savur
duğu nağra üzerine emir almadan 
alarım yapan mürettebat süvari
nin emrini yerine getirdiler. Don
kiler sefinedekilerin kalblerine 
tempo tutan muntazam veseri ta
kırdılarla işledi, Arkadya bir an
da bulunduğu ·noktada suya dal· 
dı. sür'atle kayalığı dolaştı, İrva
nın ilerisine doğru yürüdü. 

Kayalıktan birkaç metro açılın
ca pereskop başında duran kuman
dan Tegidof ağır ağır pereskopu 
suyun üstiine yükseltti. Etrafı. bi· 
raz evvel kendilerine ateş eden 
kayalığın ü.sıilndekl bölilğü gözden 
geçirdi 

(Dnamı nr) 

Kadının Kocası 
~ 

Boşboğazlık Etmiş! 
(5 inci &ahifeden deLum) 

Çay hazırlamak lıahanesile içe· 
riye kirap çıkan hazmetçi kız her 
şeyi duymuş ve onun şehadetile iş 
mahkemeye düşmüştür. İşte kü
çük hemşire kendisine böyle ha -
karet eden ablasını dava ederek 
750 İngiliz lirası istemiştir. Bu ha· 
karele uğrıyan kadın çok hasta ol
muş, sinir 'hekimleri tarafından 
tedavi edilerek kendisine uzun bir 
deniz seyahati yapması tavsiye o· 
Junmuştur. Kadın tedavi için çok 
para sarfetmiştir. Onun için bu 
750 lira kendisine bir tazminat O· 

lacaktır. 

Avukat bu suretle anlatacağını 
anlattıktan sonra asıl vak'aya ı;ıeı· 
miştir. Dendiği gibi Şand ismin
deki adam baldızı olan kızı ne 
vakit iğfal etmiştir? Bunun senesı 

anlaşılmak liızım geliyordu. Bu· 
rada münakaşalar olmuş, her iki 
kadının yaşları mevzuu l;ahsv: • 
muş, fakat mahkemece aranan ci· 
het Misis Denin ihtiyar ablası ta· 
rafından bu hakarete uğrayıp uğ· 
ramadığı olduğu için o cihet aran
mıştır. Bu sözlerin söylendiği an· 
!aşılıyordu. 

Ahali tarafından intihab eıLle
rek vicdan kanaatlerine gör.e mry· 
danda bir cürüm olup olmadığ. n. 
söylemek mevkiinde bulunan ve 
işlerinde kadınlar da bulunan jtirı 
heyetinin bu husustaki kanaati ne 
olduğunu anlamak lazım geld:g.n • 
söyliyen hılkim demiştir ki: 

- Keşke böyle birşey meydar.a 
çıkmasaydı!. Maznun mevkiin -
deki ihtiyar abla kendini müda -
faa ederken demiştir ki: 

- Ben son derece müteessir oı
mııştum. Ben hemşireme itimad 
etmiştim. Bundan sonra artık itı
madım kalmamıştı. Fakat ben ona 

sokak kadınından fena olduğunu 
söylemedim. Çünkü böyle oiı 

kadınla bir erkeğin metresi olmu.ı 
bir kadın arasında fark vardır. 

Her iki taraf dinlendikten soı.ra 
hakim demiştir ki: 

- Şu dünyada birçok insanlar 
vardır ki söz söylem ek için ne ya

pacaklarını bilemezler. İşte böy
leleri söz söylemeğe başlayınca 

söylenmesi lazım olmıyan şeyleri 
de söylerler. 

Senelerdenberi bu vak'ada ala· 
kadar olan kadın ile erkek içle • 
rindeki sırrı muhafaza etmişler. 

Bu bir günahtı. Yahud da bir deli
lik idi. Fakat bizce malum olmı
yarak olmuş, geçmiş bir vak'a idi. 
Keşke yine böyle kalmış olsaydı! 

Bundan sonra jüri heyeti çekil
miş, bir müddet sonra vicadni ka
naatini bildirerek maznun ihtiyar 

ablanın suçlu olduğu anlaşılmış· 
tır. Bunun üzerine hakim 750 lira
nın verilmesini karar altına ala
rak tebliğ etmiştir. 
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Krala,PrenslereMiras Melankolik İnsanlar 
Bırakan Milyoner 'e Düşünürler, 

c:ı inci sahifeien devı"') 
Gibi birşey söylüyor. Yeni zengin 
de bunu duyunca sevincinden ne 
yapacağını Şlşırarak Farkharın 

kendisinden istediği parayı veri
yordu. Farkhar da ona bir dave
tiye göndertmeyi vadediyordu!. 

İşte bu milyoner ve pek akıllı 
bir banger diye şöhret kazanması
na vesile olan Farkhann muvaf • 
fakiyetlerindeki esrar bunlardır. 

Dünyaca tamnmış olan meşhur 
zengin banger Lord Roçildin Fark
har için söylediği şey şayanı dik
kattir. Diyor ki: 

- Bankacılığ• n ilk kaidesini bi
le bilmezdi. Bazı şeyler üzerinde 
talihini den!yerek oynamıştı. O
nun talihsizliği yalnız l;ir takım 
muvaffakiyetli tahminlerle işe 

başlamış olmasındadır. 

Bu tahminlerinde yanılmamış, 
muvaffak olmuştu. Roçildin dedi
ği gibi onun böyle muvaffakiyetli 
tahminlerde bulunması ve işi da-

ima ilerı götürmüş olması artık o
nu banka kaidelerini öğrenmek ih
tiyacından kurtar•yordu. 

Farkhar öldüğü zaman onun pa
rasızlığı, borçları, hele vasiyetna· 
mesindeki mirasın asılsızlığı mey
dana çıktığı gibi bir çok da başka 
türlü dedikodular almış, yürümüş
tü. Farkhar umumi harb bittikten 
sonra ölmüştür. Bir takım yeni 
zenginler kendilerinf rütbe ve 
unvan alabilmek için çırpınırken 
Farkhara müracaat ederek ken
disine paralar verdiklerini, fakat 
istedikleri rütbe ve unvanları el
de edemediklerini ileri sürmüş • 
!erdir. Yalnız bunlar birer dedi • 
kodudan ileri geçememiştir. Fark· 
hara böylelikle para verenler kim
ler ise mahkemeye müracaat ede
rek davalarını isbat edemedikleri 
için ortalık tir müddet bu dediko
dularla çalkanmış, sonra Farkha
rın ismi var, cismi yok milyonları 
da herşey gibi unutulmuş gitmiştir. 

Ne Yapar/ar? 
(5 inci sahifed~n de--Jıım) 

Onlara sual sorarsınız, cevab 
vermezler. Bön bön vüzünüze ba
karlar. Sualinizi tekrarlarsınız. Ni-
hayet dudaklarını 
kelime fısıldarlar: 

- Bilmiyorum. 

aralarlar, bir 

Hastalığın bazı arazları daha gö
rülür: Daima ümidsizlik ve yeis 
içindedirler. Kendilerini verem, 
kanser ve Siviliz (frengl) zanne· 
derler. 

- Aman, onun vizitesi çok pa· 
halıdır, istemem, diyor. 

Profesör dersin sonunda: 
- Şimdi size bir iki vak'a gös

tereceğim, dedi. 
Kürsiye genç bir hasta geldi. 

Uzman: 

- Bu zatın adı Necibdir. Başın
dan büyük bir macera geçmiştır. 
Baba katilidir. Bu cinayeti işleme 
sinin sebebi, babasının kızkarde
şini, kendisinin sevmediği bir -
dama vermesidir. Necil;ı yedi s 
nedenberi hastanemizdedir. 

Dedikten sonra. hastaya sordu: 
- Adın ne oğlum? 
Cevab yok .. 

Soru tekrar ediliyo•, gene cevab 
yok. Adamın ağzından lakırdı al
mak çok güç. 

Profesör talebeye dönüyor: 
- Onu söyletmek, ağzından bir 

spanya Meselesi 
Ne Olacak? 

Bir zamanlar Veliahd Yusuf İz
zeddin: •- Ben kanserim!• diye 
tutturmuştu. Kendisini müteaddid 
doktorlara muayene ettirdi. Hepsi 
de: - Sizde kat'iyyen kanser mik· 
robu mevcud değildir.. dediler. 
Fakat Veliahd bunlara lnanamı -
yordu. Muayeneden sonra onları 1 
karşılarına alıyor, kendisinin kan
ser olmadığına dair, onlara ço -
cuklannın başı üzerine yemin et· 
tiriyordu ve doktorlar ancak: 
cVallahi, billahi, tallahi• şeklinde 
yemin ettikleri zaman biraz süku· 
net buluyordu. 

Bir gün muayenehaneme bir ka
dın geldi: 

kaç kelime çıkarmak için, ağaç 
sarsar gibi sarsmak l:.Zım. 

Ve hastanın omzundan tutuy r, 
sarsmağa başlıyor: 

- Niçin hastaneye geldin? 
- Ben hasta değilim. 

( 4 üncil sahifeden deva•n' 

man orada bulunarak varmış ol
duğu neticelere göre şunu anlatı· 
yor: General Frankonun vazıyete 
hakim görünmüş olmasına rağ -
men İspanyada dahili mücadele ve 
rekabetin nihayet bulacağına ih
timal verilemez. Eğer Curnhuri -
y-_(.çi Başvekili Dr. t legrin [~ -
lib gelseydi yine bö:ıle olacalüL 
30 ay süren dahili harbden sonra 
da siyasi zümreler arasında birlik 
muvakkattır. Her iki tarafta da 
gayeler ve zihniyetler başka baş
kadır. Franko tarafında böyledir, 
Curnhuriyetciler arasında da böy
le ayrılık vardır. 

931 de Cumhuriyet ilan edildik
ten az sonra kiliseler yakılmış, ar
tık katolik kilisesi ile İspanyanın 
alakası kalmadığını söyliyenler 
çoğalmıştı. Taymis muhabiri o za
namdan bu zamana kadar İspanya
da geçen vekayii hatırlattıktan 

sonra dahili harb esnasında her i
ki tarafın da büyük bir cesareiıe 
döğüştüğünü yazıyor. Bunun da 
sebebi İspanyolların zaten harbe
dici adamlar olmasında aranaca
ğını ilave ediyor. 

İngiltere ile Fransa Franko hü
kumetini artık İspanyayı temsil 
eden hükumet olarak tanıyor. Fa
kat General Franko acaba İspan
yadaki muhaliflerine ne yapacak? 
Taymısin yazdığına göre Gene

ral tarafından frgiliz hükumetine 
bir nota verilmiş ve bunda dahil
deki muhaliflere karşı zecri bir 

•harekette bulunulmıyacağı temin 
edildiği gil;i harice karşı da İs • 
panyanın istiklalini muhafaza e
deceğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan Mançester Gu
ardiyan gazetesi de Londranın si
yasi mehafilinin fikrini anlatarak 
diyor ki: 

•Londrada düşünülen şudur ki 

1 
İspanya meselesi Avrupanın en 
mühim ve en tehlikeli meselelerin
den biri olmakta kalacaktır. Talı- J 

min edildiğine göre İspanya iş • 
!erine haricden edilegelen müda
hale başka şekillerle yine devam 
edecektir. Bu şekil ise herhalde 
müdahalenin ilk şeklinden daha 
ziyade emnıyet verici olacak de
ğildir. Bu vaziyette İngiltere iç-in 
daha ziyade uzakta kalmak ve 
İspanyanın dahili işlerine karşı 
lakayd kalmak imkansızdır. Ge • 
neral Frankoyu böyle derhal ta
nımak ise İngilterenln kazanması 
lazım gelen nüfuz ve tesiri göste
rebilme;i için en kolay vasıta ola
rak görülmüştür. 
Şimdi General Frankonun pay. 

tahtında bir çok hükumetlerin 
mümessilleri vardır. İn~iltere ile 
Fransayı da temsil edecek olan si
yasi memurların orada bulunması 
Burgosta mühim bir faaliyetin 
başlıyacağını gösteriyor. 

Sandey Taymis gazetesi de İn
giliz noktai nazarını öyle anlatı
yor: 

İngiltere İspanyada bitaraf kal-

dı. Onun için ister ki İspanya da 
Avrupada bitaraf kalsın. Eğer 

İspanya kendi menfaatlerini gö
zeterek hareket ederse böyle bi· 
taraf kalır. Halkın hissiyatı da bu 
merkezdedir. Fakat bunu böyle 
söylemekle pek karışık bir vazi
yetin l;irdenbire düzeleceği ma • 
nası çıkmaz. Yeniden bir takım 
müşkülat çıkacaktır. Bu müşkü
lat çıktığı zaman İngiltere ile 
Fransa bunları halletmek için rol· 
!erini yapmaları lazım gelecektir. 
Komşusu İspanyanın A vrupada 1 

bitaraf kalmasında Fransanın bü
yük menfaati vardır. Bütün İs • 
panya uzun zamanlar İngilterenin 
büyük bir nüfuz ve itibarı vardı. 
Bunu tekrar elde etmek İngiltere 
için lıizımdır. 

İşte Londralı gazete bu suretle 
İngilterenin vaziyetini göstermiş 
oluyor. 

İtalyan gazetelerini! gelince; 
Paris ve Londra kabinelerinin şu 
son günlerdeki faaliyeti Roma ga

zetelel'ini pek meşgul ediyor. Çün
kü Fransa ile İngilterenin Gene
ral Franko hükiımeti ile temasa 
girişerek münasebetlerini arttır

mış olmaları İtalyanları çok dü· 

şündürüyor. Franko hükumeti ta
nındıktan sonra Madridde Cum
huriyet hükiımetin.n yanında da 
İngilterenin bir mümessil bulun

duracağından bahseden Tribuna 
gazetesi ma;,.sad ispanyayı malt 
cihetten Londraya bağlamak, as
keri cihetten Frans,z erkanıharbi

yesine, deniz cihetinden de İngiliz 
amirallerine bağlamak olduğunıı 
söylüyor. 

Diğer taraftan da İngiliz serma

yedarlarınclıın mürekkep bir grup 
tarafından General Frankoya mü
him surette ödünç para teklif edil

diği halde Generalın bunu reddet
tiğini yazıyorlar. 

General Franko İspanyayı borc
landırmıyarak kendi kendine kati 
gelecek surette idare etmek isti-
yormuş. 

Alman gazeteleri İspanya işle
rinden bahsederken General Fran

- Ben biraz s;nirliyim, saçla -
rımı ondülılsyon yaptırmak isti
yorum. bir mahzuru var mı? diye 
sordu. Ona: 

- Hayır, dedim. Yaptırabilir • 
siniz. 

Birkaç gün sonra muayeneha -
nemdeyim. Bir kadın telefonda 
yine bana ayni suali sordu. Tabii 
ben de ayni cevabı verdim. Kadın: 

- Ha .. Anladım, b~ni tanıdınız • 
dedi ve telefonu kapadı. 

Hasta kendisini gü!!ahkar zan
neder, herkesin kendisile alay et
tiğine emindir: c- Benim için ra
hat, hakkı hayat ve huzur yoktur• 
der. 

Birçok melenkolikler gördüm: 
- Ben fena bir adamım, kom -

şulara gülerdim, şimdi benim de 
başıma geldi: Bir gün bir fakir, 
bir zavallı bend•n para istedi, ona 
acımadım, bu arzusunu yerine ge
tirmedim. Ya biçare açlıktan öldü 
ise!.. Ben çok fena, çok alçak, çok 
rezil bir adamım .. 

Melenkolikler, son derece hasis 
tamahkar olurlar. Çünkü bunlar 
günün birinde hiçbir .şe yaramı • 
yacaklarına ve nihayet açlıktan 

öleceklerine emindirler. Sarfet -
tikleri on parada gözleri vardır. 

• 

Bir adam tanırım: Melenkoliye 
tutulmuştu. Kendisini tedavi et
tim. Aradan bir müddet geçtikten 
sonra. tekrar ayni hastalığa yaka
landı. Hastalanmadan bir gün ev
vel de kendisine tayyare piyango
sundan 30,000 lira çıkmış. Ailesi: 
•- Seni yine Mazhar Osmana te
davi ettirelim .• diyor. Fakat hasta 
itiraz ediyor: 

Çok mağmum bir yüz .. Ha•ta o.
duğunu kabul etmiyor, kimbilir, 
belki de baştan savmak istiyor. 
Mütemadiyen ellerini uğuşturu • 
yor .. Kurnaz her şeyi biliyor, fa
kat söylemek istemiyor. 

Kürsiye diğer bir melonkolik ge· 
tiriliyor .. Bu ikinci hasta müte -
madiyen gülüyor. 

Doktor soruyor; 
- Adın ne? 
- Paşo. 

- Kaç sene oldu h~staneye ge-
leli? 

- Beş sene. 
Buraya neden geldin? 
Paşo espiri yapıyor: 

- Seninle görüşmeğe. 
- Beni tanıyor musun? 
Hasta müstehzi bir tavırla: 

- Tanuııaz olur muyum? Al 
manyada bana alfabeyi sen öğret
tin! .. 

- Bugün ne? 
- Salı. 

- Ay ne ayı? 
- Zannedersem ay başı, şııuatı 

devirdik, martı yakalamağa ça • 
lışıyoruz. (') 

Profesör talebeleri işaret ede -
rek hastaya soruyor: 

- Bunlar kim? 
- Sözde talebe amma, cüzleri 

yok. 
- Sen karını nacak 

müşsün, doğru mu? 
- Evet. 

ile öldür-

- Niçin bu cinayeti işledin? 
- Bana: cSenin artık ateşin 

söndü!. dedi. Bu bana dokundu • bende onu öldürdüm!.. 
MEHMED HlCRET 

(") O gün şubatın 28 i idi. 

I TÜ R K iY E ----•1111 1 ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI 
ANONİM SOSYETESİNDEN 

Paşabahçc fabrikamız için ayda yüzer ton hesabile bir sene için· 
de takriben 1200 ton mermer taş alınacaktır. Taliplerin Şartname
yi görmek üzere en geç 10/3/939 tarihli Cuma günü saat 17 ye 
kadar Galntada Perşenıbepazarı İş hanındaki İstanbul büromuza 
her gün müracaatln. 

konun İngiltere ve Fransa tara • 1.rtanbul Asliye 3 üncü Hukuk ğundan kanunu medeninin 134, 138 
fından tasdik edilmesi artık bir Ma/ıkeıncsinden: ve 142 inci maddeleri mucibince ta
ernrivaki olduğunu yazdıkları za- Tophanede Karabaş mahallesin- rafların boşanmalarına ve müddei· 
man bunu Frankonun bir zaferi de ve çıkmazında 54 numaralı ha • aleyhin bir sene müddetle cvleıw
olarak ileri sürüyorlar ve zaten nede mukim Ahmet kızı Zineti ta- _memesine ve keyfiyetin tesciline ve 
Fransanın menfaatleri ile Franko f d T h d M h d Sabri nam çocuğun velavetıni ifa 
İs ra ın an op ane e um ane ca - ~ 

panyasının menfaatleri arasın- desinde 148 numaralı evde sakin <ıtmek üzere anası yanında ipkası • 
da bir aykırılık olmad•ğını yazı- H H.. . 

1 
h" 

9381696 
na dair 23/1/939 tarihir.de verilen 

1 asan useyın a ey ıne h""k .. h 939 yor ar. Frankfurter Zeitung dı- . . u mu avi /184 sayılı ilam 
k

.. numara ile açılan boşanma dava - . . 
yor ı. d 

1 
b . kılı muddeıaleyh Hasan Hüseyiniıı nıez. 

M.. ih k sın an do ayı gıya en ıcra nan ,_.. "k • 
un onferansındanberi Fran- . . .. . Aur ı ametgahını terk ve yenisınin 

sa ve İngilterede hnkim olan his· muh.alreme net'.ces;ndc: . Muddeıa- ae meçhul bulunmasına mebni hu
s.iyat şu merkezdedir: leyhın çalışıp ailevı vezaıf ve veca- lcuk usulü muhakernelerı kanunu-

Fransa ile İngiltere kendilerini ilıini ifa etmediği ve kansının ka- nun 141 inci maddesıne tevfikan i· 
siyasi sahada mağlıib olmuş farze- .za~dığı paı-a~ı da elinden aldığı ve 15.nen tebliği tensip kılınmış ve bir 
diyorlar. Halbuki buna lüzum munazaalar ıhdas ederek mezbu ·lsureti de mahkem d' . 

· d .. d"ı.-· bTh b .. -b.. e ıvanhanesıne 
yoktur. İşte onların böyle zannet- r~yı _0

1 
v u,;u. ve kı da arke us ~ • talik edilmiş olduğundan tarihi i • 

ı · · - . . tun aı e evını ter e ere mu.maı - .. 
m1~ erıdır kı daıma daha zıyade 

1 
h. b .. b 

1 
d ğ d b landan itibaren 15 gün zarfında 

sı ahlaıunak yolunda ilerlemele-
1
:Y. ın ldug_un uh udn u

1 
u Yb~r 

1
e e- müddeialeyh Hasan Hüseyinir tem• 

rinl icah ettiriyor. Ne Almanya- .rsız o ugu şa a et e sa ıt odu -
1 

.. d . 
. • . yızı ava edebıleccği tebliğ maka • 

n·:ı, ne de. Italyanın istedikleıi gundan ve karı koca arasında şıd- ı mına kaı·m olmak l üzere ilıi..ı olu 
şey er verolınez ~ibi değildir. detli geçimsizlik mevcut bulundu -

1
nur. 1636) 



•-sox TELGKAJ'- 4 MART mt 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün öksilrilklerl 

geçirir, balcam söktürür, bron~

lan temizler, nezle ve gripten 

korur, göğüsleri zayıf olanlua ~~~~!ii!iiiıı!!"m. 

l GOZ ELLiGiNIZ İ~İN SÜMER BANK ! 
...__ .... ---------·--·--Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma j Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Fabrikaları Müessesesinden: RADYO Lı• N 
Pamu İpliği 

Sat 1 ŞI 
Kayseri Bez Fabrik. ı malı 12 No Paketi 

16 )) )) 
Nazilli Bez Fabrik. ı malı 24 >> » 
Ereğli Bez Fahri.kas. Jt:. 24 » » 

4 5 
4 ) 
5 :> 
5 o 

Kuruş 

)) 

)) 

)) 

Ya . nız E.reğli Bez r .. -.,~ ;,>ı.ı""a: 
1 O Balyalık. 
15 )) 

siparişfor için 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

kullanan mes'ut güzeller 

bilhassa şayanı tavsiyedir. :;::;;::~~ 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu İstanbul 

.KREM BALSAMİlt 
1 K.ANZUK 1 
1 Bütün dünyaca takdir etlil -

25 )) 
50 )) 

» )) )) 

)) )) )) 

)) 

)) 

575 
570 
565 
560 

)) 

)) 

)) 

l) 

... •••••••••••••••••••••••••I miş sıhhi güzellik kremleridir. Fiatlırrla fabrik da teslim ıartile satılmaktadır . 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cıosi Adet muh.ımınen temin.1tı 

Fiatı bedeli 
Kr. Lira Lira 

Beyaz çul (başı bağlı) 115000 70 33035 2477.48 
(Kilosu) (Takriben) 

I - Yukarıda yazılı çullar için 27 /11/939 tarihinde kapalı zarfla 
yapılan münakasada teklif olunan fiat haddi liiyik görülmediğinden 

pazarlikla mübayaası kararlaştırılmıştır. 
II - Pazarlılc 7/III/939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşda levazım 

müdiriyet l;inası alım komisyonunda yapılacaktır. 
III - Talihlerin teminat akçelerile birlikte belli günde komisyona 

gelmeleri iliin olunur. (1405) 1 . ... ' 
Cin1i Mikdarı yük Muh•mm•n B. % 7,5 ek.iltme 

tartma beheri tutarı tem .. ıat aaatı 
katıi.i)eJ Lira K. L ra K. Lıra K. 

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

Kamyon 2 adet 3 ton ~400 - 4800 - 960 - 14 
Satış kamyonu 1 adet 2 • 3100 - 232 50 14,30 
Arap sabunu 300 Kgr 562 50 42 19 15,15 ı 

I - Değiştirilen fenni şartnaıni!si mucit.ince 3 adet kamyon ve yine 
1 

prtnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu ayn ayn açik eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiz.alannda 
gösterilmiştir. 

m - Eksiltme 9/3/939 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen fllbeden alınabileceği gilıi 
kapalı satış kamyonu plfını da görülebilir. J 

V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde ~ 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte mezkı'.ır komisyona gelmeleri iliin olunur. (1082) ,,. ...,. 

Cinsi Mikdan MJnam• %7.S Muvak. f.Lsiltme Saati 
men B. kat Te ıı. fekli 

Lira K·. Lira Kr. 

Tuz küfesi 3000 adet 900 - 67 50 Açik eksiltme Hl 
Yangın söndür- 17 kalem 2337 54 175 31 • • 16.20 
me levazımı. 

I - Liste ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı ya-
zılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 1 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında I 
gösteriliniştir. 

1 m - Eksiltme 17 /3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında 
gösterilen saatlerde Kat.ataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Liste ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkı'.ır komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ·1311> . .. 

Cinsi Mil.dan Muhammen B. °lp7,S Vuv. T. Saati 
Lira Kr. Lıra Kuru~ 

Lastik çizme uzun 
Ye kısa konçlu 127 çift 745.- 55 87 14,30 
Balıkçı muşambası kısa 

ceket, muşamba ve pan-
talon 150 adet 906.- 67 98 15 
Bahariye Bakımevi ' 

elektrik tesisatı için 321.58 24 11 15,30 
1 - Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktar. 

lan yukarıda yazılı malzeme ve iş ayrı ayrı eksiltm~ye konmuştur. 

il - Eksiltme 8/3/939 tarihine rasthyan Çarşamba günü hizala
rında gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve keşifnameler her gün sözıl geçen şubeden para. 
sız olarak alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

iV - İsteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni vesaik ile birlikte 
mezkur komisyona gelmeleri ve çizme ile muşambalar için nümune 
get'rmeleri ilan olunur. •1083. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1- Bir metresine otuz altı kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 

uygun 64512 metre yatak kılıflık bez kapalı zarf usuliJe 6/3/839 pazartesi 

günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye gir

mek istiyenlerin 1741 lira 82 kuruşluk ilk teminat ve şartnamede yazılı 
belgeleri muhtevi teklif mektublanru belli gün saat dokuza kadar ko-
misyona vermiş olmaları (512) (1005) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Baaıldıiı yerı SON TELGRAF Matbauı 

Gece için yağlı, gündüz için 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususi vazo ve tüplerde satı -
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 

İplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verecekleri 
ve 24 numaradan inceve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 

ipliii müstehliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayni şartlarla yalnız 

Erejtli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

ECZANESİ ı----·-------------!STANBUL - BEYOOLU 
!!!!!ıı!IJt!!!!!!!llllllllllll! .. illlllltt!l .... 111111!.!~ı::_::::::========~~~~~~~~~~~~ 

Kullandıklunnı söyledikten son- ı· 
ra, dişlerin niçin bu kadar be -
yaz ve güzel olduğuna şaşmak 

Radyolinle fırçalanan dişler 

ebedi bir hayata, sıhhate ve 
cazibeye malik olurlar. 

ÖKSÜRENLERE: 
hakikaten şaşılacak şeydir, 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

.. : , • .;; .. ' • ;ı 

T. C. ZİRAAT BA KA 
·m Radyolin diş macunile Fırçalayınız 
1 . , --------

•' . . ' .... -. 

e 
Et ve sebzelerın ıyıce pışmemesinden, meyvaların güzelce yı

kanmamasından, içilen suların temiz ve sa! olmamasından hasıl 
olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. 

Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve 
ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, kann ağrıları, karın şişmeleri, 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akma· 
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir, 

iSMET SOLUCAN BiSKÜViTi 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emruyet 

ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede 
birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
DİK.KAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düş

mezse çocuğunuzda solucan olmadığına ttimat ediniz. Sıhhat Ve
kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı iltimall kutuların için
de yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile be§ müsavi kısma ayrılmış

hr. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvi!, çocuklar: 10 - 15 
) R)~na kadar bir kutu, 10 yaşından aşalı çoeuklara her yaş için 
P.l'Ce yatarken bir çizgi bhküvit verilir. 

Fiat her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat . 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek KiRA iLANI 
Emlak ve Eytam Bankasından: Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbanız tas uruf hesablannda eı> az 50 lirası bulıınanlara aeneole 

• defa çekil...,ek kur'a ile qafıdakl plana cör.e ikramiye dafttılllcaktır: 
Esas Yeri Nıı. Nevi Sendik Depo-

4 Aded 
4 
4 
40 

)) 

J) 

J) 

)) 

1,000 Liralık 4,00,) Lira 
SG:J ,, 2,000 
250 it 1,000 
100 • 4,000 

50 • 5,000 
40 • 4,800 

• 
it 

• 
• 
• 

1 

kira zıtO 

,252/12 Beykoz Tokatkır mevkilnde Kır kahvesi 25.- 3.75 
252/13 • > • • 25.- 3.75 
186/1 Beylerbeyi Aziziye mah. 1/4 Tarla 75.- 11.25 

Araba sokağı 
69 Küçük Çamlıca Karakol 13,17 Tarla 150.- 22.50 

arkasında Fıstık namile 

100 
120 
160 )) 20 ,. 3,200 •• 

maruf su yolt\, altında 

Adresi yukarıda yazılı yerler 1·3 sene müddetle kiraya verilecektif· 
İhale 13/3/939 pazartesi günü saat on birdedir. 

DİKKAT: Hesnblarındaki paralar bir sen .. 
takdirde 'To 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşafı düs'lllyenlere ikramiye çıldıfı 

İsteklilerin bildirilen gün ve saatte bankanın: emliık servişine gel' 

Fatih birinci hukuk mahkemesi 
satış memurluğundan: 

Ayşe Meliihat, Zeynep ve Hü
seyin varislerinin şayian mutasar
rıf oldukları Fatihde Çarşambada 
Beyceğiz mahallesinin Cami soka
ğındaki eski ve yeni (1) No. lı 

sağ tarafı, Fazıl hane ve bahçesi, 
sol tarafı Fırın sokağ_ı, arkası Nuri 
hane bahçesi, cephesi Cami soka
ğı ile mahdut 1566 arşın murab -
baı miktarında evkafa mülhak 
Kadıaskeriesbak Hasan zade Mu
hiddin vakfından 3112 lira muham
men kıymetli maabahçe bekar o
daları izalei şüyu zamnında açık 
arttırma suretile 6 nisan 939 per
şembe günü saat 14 den 16 ya ka
dar mahkeme başkatiblik odasın
da alttaki şartlar dairesinde satı
lacaktır. Muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu tak
dirde ihale edilecek aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere 21 nisan 939 cuma 
günü ayni saatte ve ayni yerde art
tırmaya devam olunarak en çok 

1 Birincikan un, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
meleri. •762• •1425• 

111•••••••••••••••••••••••••'' Adapazarı İcra Hakimliğinden: lstanbul Asliye Birınci Ticarel 

1 m 
Adapazarının Mecidiye mahal • Mahkemesinden: 

-
a ı_,'_ ~~ .. ~fJın~ l lesinden Mehmet oğlu Yusuf Eşref İstanbul Belediyesi tarafınd3~ 
~ ~ ,..,. , Cebeciye: Hüseyin Hilmi ile Kumkapıda Sa' 

1 

939/4 raç İshak mahallesi Köşklü hamafl' 

Adapazarı Vakıflar idaresin_e o • çıkmazında 2 numarada oturan ~'. 
• • lan borcunuzdan dolayı teblıg olu- Hasanpaşa caddesinde 143 numa.f8 

1 Z M 1 T P O S T A S 1 nan ödeme emrine karşı verdiği - l 1ı fınn sahibi Mehmet oğlu (hafııl 
Yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 5 mart pazar ve 7 mart ı niz itirazınızın ref'i talep olunarak Yusuf aleyhlerine 938/686 numarll' 

Salı günü izırnt hattı postaları yapılmıyacaktır. icra ve iflas kanununun 70 inci l lı dosya ile a ılan 1482 Jirı 
iıı•llıiİ••••••ııiııı••llİiıııİ•llİı••••••••••I maddesi mucibince iki .taraf arasın-( alacak davasında oiurdu" er ııel-
arttırana ihale edilecektir. :zarar bilahüküm müşteriden alı- d~ duruşma ya~ıla~ağincian. me~-ıli olmıyan (Hafız) Yusuf:ıi'nen ys• 

1- İşbu gayri menkulde gayri rur. kur kanunun 18 ıncı maddesıne go- 1 t bl'" t _ k ~e-
b . 

1
.. . pı an e ıga a ragmen mah e"· 

müseccel hak sahiplerinin 20 gün 4- Tarihi ihaleye kadar olan re asıt usu u muhakemeye tabı 1 d''"~d h kk d .,8p 
ld ğ d Huku 1

.. JYe ge me ı6u. en a ın a gı_. 
zarfında vesaiki ile birlikte satış vergiler hissedarlara ve yüzde iki o u un an k Usu u muha - kar .1 k h k ııiıl 

memurluğuna müracaatı lazım • 
dır. Aksi takdirde bu git.Her pay
laşmadan hariç kalırlar. 

2- Satış peşin para iledir. Art
tırmaya iştirak edecekler yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey vere
ceklerdir. 

• . arı verı ere mu a eme 
buçuk tellfıliye ile 20 senelik ev- kemelerı kanununun 509 ve 510 un- 5141939 ç b b 

8 
• 

. . . . arşam a saat 14 e ır 
kaf taviz bedeli müşteriye aittir. cu maddelerıne tevfıkan ıddia ve dl 

5- Şartname bugünden itiba - müdafaayı ispat eder bütün vesi - kıldığı ve gıyap kararnamesinin , 
ren herkesin görebileceği surette alarla birlikte gelmeniz hususun - "'.:h.~~~e divanh~nesine talik e 
açıktır. Faz.la malumat almak is- da yazılan davetiye ikametgahını • dı digı ilanen tebliğ olunur. 
yenlerin satış 116 No. ile memuri· :zın meçhuliyt?tine binaen bila teb- (15652) 

yetimize müracaatları liızımdır. liğ iade edilmiş ve bu kere ilanen -------------
Ö tebligat ifasına icra hakimliğince rafaa icra olunacağı ve gıyap ka.f8

. 

3- Bedeli ihaleyi miadında müş- G z ~ karar verilmiş olduğundan 9/3/939 rı tebliğ edilmeksizin karar veril~ 
teri vermezse ihale feshedilir ve Dr. Murad Ramı Aydın :Perşembe günü saat 10 da isbatılceği davetiye tebliği makamına ıcs 
gayrimenkul yeniden arttırmaya Taksim - Talimhane, Tarlaba§I vücut etmeniz ve etmediğiniz tak-'im olmak üzere ilanen tebliğ olı1 • 

çıkarılıp iki ihale arasındaki farkı caddeai No. 10 Urfa aprt. dirde gıyabınızda tetkikat ve JlÜ -[nur. (1437) 
tel: '1W 


