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En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 
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akşam ıazetesidir 

İlaıılarmı SON TELGRAF'a verenler 
en çok o!runım bir vasıtadan hakkile 

istifade etmiş oluriar. =----
İDARE • İLAN: Tel: 20827 

Telpaf : İst. Son '1'elgraf 

Hitler, isviçre ve Felemenk'i ·şgal Edecek! 
(Makineye Verirken 
Anadolu Ajansından 
Aldığımız Telgraf 
6 ıncı Sayfada) 

Halkın 
Hakiki 

Mürakabesi 
Yeni Büyük Millet Mecli • 
sinde ve her türlü içtimai 
ve idari teşekkülde bu fili 
ve hakiki miiraka bellin te
cellisi elbette ki Türk de
mokrasisinin reel öz ve hi.i· 
viyctinin tintsaJHğini ifa 

edecektir. 

Yaz~n: ETEM İZZET BENİCE 

M iJli Şef ve Cumhur Reisi 
İnönü'nün son nutku mem· 
leketin her ferdi üzerinde 

derin akisler uyandırmış bulu • 
rıuyor. Ankaradan gelen intıba

lar, siyasi mahfillerde konuşu • 
laular, halk arasındaki duygula
l'llnız nutkun her pasaj üzerin • 
deki büyiik ehemmiyetini tebariiz 
ettirmektedir. Nutkun izah ve 
tahlilden müstağni pasajlarından 
biri de milletin hakiki müraka • 
be,ine aid olanıdır. 

Büyük Şef bu bahis üzerinde: 
- Balkcı bir idarenin bütün 

Yliksek ve ileri tekamülleri siyasi 
hayatunızda mütemadiyen tahak
kuk ettirilecektir. Milletin miil'a
kabesi idare üzerinde hakiki ve 
fili olmadıkça ve böyle olduğuna 
ınilletçe kanaat edilmedikçe halk 
idaresi vardır.. denilemez .. • 

Demekte ve .. bununla içine gir
mekte bulundnğurnıtt yeni ve 
mes'ud devrin mümeyyiz karak
terini iıaret etmektedir. Hatta, 
1ıu kadarla da iktifa eylememek
te fili halk mürakabesinin idare
de ve bütün teşekküllerde yegiıne 
atümessili bulunan Türkiye Bü
Ylik Millet Meclisinin de yeni se
tiın miinasebetile bu vasfa tama
lrıile tetabuk eyliyeceğini: 
• •- Onun için Büyük Millet 

llfeclisinln vazife ifa etmesi en u
"ık bir tereddüde mahal vermi -
3'ecek ııaliibetle olacaktır. 

• • ••••.• Millet Meclisi, milletin 
"1enfaat ve ideallerini hakikaten 
temsil eden bir millet hulasası va
tiyet ve itibarında bulunacaktır.• 
, Cümleleri ile izhar buyunuak
tadırlar. Bu cümle ve tavsif ayni 
tamanda Büyük Millet Meclisine 
ıri~ecek yeni şahsiyetlerin Tiirk 
llıilletinin istikbali iizerindeki lıa
kiıniyet vasıflarının da mahiyeti
lli ve mesai hedeflerini şimdiden 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni Namzed Listesi Kat'i Şekilini Alıyor, Namzed Listesinin 
On Sekiz Martta İlanı İhtimali Kuvvetli 

A 
nkara 9 (Hususi muhabiri· 
mizdcn)- Cumhuriyet Hallı: 
Partisi merkezinde seçim 

faaliyeti en hızlı safhasına girmiş
tir. Meb'us namzedlerinin üç dört 
kanaldan 'liizüle süzüle Umumi 
Riyasete arzedileceği ve kafi !is-

~"' 

şamına kadar bitirilecek, yeni meb 
us na= ı Herine aid liste 18 mart
ta illin olunacaktır. 

Kaç Meb'us Çıkıyor 

tcııiıı bir ihtimale göre 18 mart '' 

Evvelce Antalyadan bir meb'us 

eksik çıkacağı zannedilmişti. Fa

kat son gelen haberlere göre bu 

vilayetten yine yedi mcb'us çı

kacağı anlaşıldığmc!an yeni mec

lis eskisinden 26 fazlasile 425 meb

ustan miirekkeb olacaktır. 

Cumartesi, diğer bir ihtimale gö
re de 25 mart Cumartesi giinü i
Hiıı olunacağı anlaşılmaktndır. 

Ikr iki ihtim_alde de pazar günü 
tınıumi tatilden istifade edilerek 
ve bir günde müntehibi sanilerin 
reylerini kullanmaları inıkan ve 
fırsatı tahakkuk ettirilecektir. 

Ancak, evvelce ikinci münte • 
hiblerin seçilmeleri işi bu ayın 21 
ine kadar bitirilecek, 24 de yeni 

mcb'us namzedleri listesi IHln o· 
lunacak, 26 mart pazar günü de 
memleketin her tarafında meb - , 
us intihabı yapılarak bir günde 
ikmal ohınacaktL 

Seçim Ne Vakıt 
YapıJacak 

Fakat diin Reisicumhurun köş· 

künde İnönü'nün riyasetinde ya• 
pılan bir toplantıdan sonra seçi-

Yeni Namzed~er 
. Yeni meb'us narnzcdleri listesi 

bugiinlerde kat'i şeklini alacak -

tır. liste henüz son şeklini alma

dan önce gösterilecek namzed • 

ler etrafındaki haberlerin hemen 

hepsi tahmin hududunu aşamaz. 

Ancak kuvvetle söylenildiğine 

göre beşinci Millet !\fecisi azala -

nndan değişecek olanlar belki ya

rıdan fazladır. 

min 19 mart pazar günü yapılması ' 
daha muvafık olacağına karar ve- Namzedlil!'i Mevzubahı olan Emekli 

Yeniden namzed gösterilecekler 

ara,ında muharrir Halide Edib, 
emekli generallerden eski birinci 
ve altıncı Ordu kumandanı Ali 
İhsan, eski başvekil Rauf, emekli 
generallerden Halil, Mersinli Ce· 
mal, eski Ordu meb'usu Faik gibi 
tanınmış bazı zevatın bulunacağı 

Tİvayet halinde kaydedilmektedir. 

rildiği kuvvetle söylenm~teclir. I General Ali Ihsan l 
Bu takdirde ikinci mii!ltııhib • vilayetlere emir Vel'ile<:ek ve bu 

!erin aeç.ibaeleri için huıünlenle .İ§ ayın 15 veya 16 mcı ııÜııü ak-

Kendi Evini MühiınBir Karar 
Tutuşturan Koca F k ı 8 h"ll · · o .. d 

Lalelide Tayyare apartımanm- ran o, spanya a 1 erını un en 
da 

2 numarasında oturan HalUk - it"ıbaren Abluka Altına Aldı adında birinin karısı Vesile dün 
polise müracaatla: Bir müddet -
tenberi geçilllSizlik yüzünden ko
camla aram açıktır. Kocam olan 
Haluk bugün ben evde yokken 
eve girmiş köşe yastığını kibritle 
tutuşturduktan sonra odanın or
•asında halıların üzerine brrak
mış, sonra da çıkıp gitmiştir. Yas
tık ve halı yandıktan sonra ateş 
kendi kendine sönmüştür. 
Kadınla beraber apartımana gi

den memurlar kadının söyledik
lerinin doğru olduğunu görmüş • 
!erdir. 

Hangi 
Abluka 

Bayrağı Taşırsa Taşısın 
Mıntakasına Giren 

Gemi Batırılacak 
Burgos 9 (A.A.) _ İspanyanın Akdeniz sahillerinin tamamile bil· 

tün gemilere kapauılacağı, dün akşam bahriye büyiik umumi karar
gahı tarafından neşredilen bir tebliğde bildirilmektedir. 

1.- İspanyanın Saguntum ile .Arda arasındaki s'lbilleri biitün 
(Devamı 6 ıncı sahif Po.o l 

Paraşüt 
Kulesi 

Sultanahmed ve 
Ayasofya Camileri 

Arasında Yapılacak 
., __ --

Belediye, Vilayet, Adliye 
Sarayları Şimdiki Eski vali, eski şehir meclisinin içtimalarından birine riyaset ediyor 

Hapishane ve lbrahim 
/ Paşa Köşı üıün oıduğu , Bakalım 
Yerlerde inşa Edilec€k 

Buna 
T 

eşkilatını tevsi etmekte olan 
Türkkuşu umum müdürlüğü 
birkaç sene içinde bütün vi-

liiyetlerde birer şube açmış ola -
caktır. Vilayetlerde yetişen genç
leri paraşütçülüğe de alıştırmak 

için Ankara ve İzmirde birer pa
_raşüt kulesi yapılmıştı 

Paraşüt kulelerinin en mühim
(Devamı 6 ıncı sahifPrl• l 

Hava 
Bozdu 

Eminönünde Elektrik 
Teli Koptu, Fakat Bir 

Kaza Olmadı 
İki gündenberi hüküm süren lo

dos dün gece şiddetli bir fırtına 
halini alınış. Fakat saat dörtten 
sonra poyraza çev>rmiş, yağmur 

ve kar yağmıya başlamıştır. 
Fırtınadan belli başlı hiç bir ha

sar olmamıştır. 

Ne Buyrulacak? 
Kendisine Bedava 
Otomobil, Şoför ve 
Benzin Temin Edilen 

.A 

Aileler Kimlerdir ? . 
Mülkiye Müfettişleri Belediyede On Yıllık 

Hesaplarla Beraber Bu işi de Tetkike Başladılar 

B 
elediyenin eski idaresindeki 
yolsuzluklar hakkındaki ih
barla çorap söküğü gfüi bir

birinin arkasından ortaya çıkmak. 
tadır. Eski vali ve belediye reisi 
Üstündağ zamanına aid olduğu 
beyan edilen bu yolsuzlukların a
hiren yeni bir şaheserine rastlan-

,rnış, keyfiyetin esaslı surette tah. 
kiki ile hakikatin meydana çıka
rılması Vali Lutfi Kırdar tarafın• 
dan mülkiy.ı müfettişlerind.en ta-
leh edilmiştir. 

Mesele şudur: 
Bundan üç yıl kadar önce Be· 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Bu sabah saat 6 raddelerinde E- ===================-====--====
minönünde Arpacılar caddesinde 
Kader piyango gişesinin reklam 
levhası fırtınadan yerınden kopa
rak tramvay teline çarpıp teli ko· 
parmıştır. Etrafa ateş satılmış ise 
de alınan tertibat sayesinde hiç 1 
bir kazaya meydan verilıneden tel 
kaldırılmıştır. Bu sabah bu yüz
den saat 6 ile 7 arasında buradan 
vesaiti nakliye işliyememiştir. 
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Balıkçılar, ihraç 
İşlerini Düzeltmiye 
Uğraşıyorlar 

1 ·: _ _1 __ 
" . jingiliz askerleri bir geçid resminde 

~hıpn 'toplaıuın babkçılar , · .. '· 
J:Y Ulll f IDCI n1riU'Iİi) 

Muhtemel Bir 
Harb Karşısında 

Londra 9 (A.A.) - Dün akşam giliz menfaatlerinin birbirine bağ
. a"am kamarasında Avrupa kıt':a~ !ılığı hakkmda Başvekil Çember
,sında . muhtemel biı· harb halinqe

1 
layn'in beyanatını hatırlatmı~ Je 

İngiliz kara ordusunun bu harbe demtştlr ki: 1 
iştiraki teşebbüsü meselesi üzerin- .Bu vaziyet bize, bazı ihtimal-

: ,,d,e bir nut!Jk .söyliY,en Har?iye Na- j !erde kulla.I\ılmak +üzere bir ~anr 
ZiW-Hore·-.-Belischll , Frans;.ı, ve Iıı; JI ,_ <!Nrfa'! 'ıncı sahlf~e>_..; 

Yağma Hasanın 
Böreği 

Eskiden masal söylerlerken: 
- Laf lafı açar ... 
Diye başlarlardı. Şimdi de: 
- Tahkikat tahkikatı açıyor! 
Miilkiye miifettişleri Belediye-

de bir otomobil ve .. onun sarfet
tiği efsanevi mahiyet ve miktar
daki benzin ~r(rfiyatını tetkike 
başlamışlar. 

Şoförii klih Fatih garajından ve 
kah Emniyet Direktörliiğiinden, 
100,000 kiloya yakın benzini kah 
Kadıköy, kah Fatih Belediye ga • 
rajlarından ve kah Belediye Mu
hasebesiniıı nıah~ublarından te

min edildi~i söylenen bu esra -
rengiz otomobilin kimlere ve kim 
tarafın<lan tahsis olunduğunu öğ
renmek efkllrı umumiye için ha
kikaten çok enteresan olacak. 

Sefasını otomobile binenler, ce
fasını da Belediyeye riisnm ve 

. ~ergi ödiyenler çekiyor amma, bu 
lyağmıya karşı meğer Basanın bö-. 
r eii ııe tiikeıımez şeymiş?! 

•• . l • tt 

SULTAN HAMAMI FACIASI -
.Bu Akşam ikinci ir 
Keşif Daha Yapılacak 

(Yuuı 6 ıncı tahifede) ' 
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HADiSELER KARŞISINDAI 
.__------Son Telgraf-· --

ALENEN ÖP'ÜŞMEK 

YASAK EDİLMİŞ 

B
ir çok Avrupa memlektıtıe
rinde aleni öpüşmek mem
nu değildir. Herkes, sevgi-

lisini, karısını sokakta, plajda, 
trende, vapurda öpebilir. Fakat, 
son zamanlarda bazı Avrupa mem
leketlerinde, istasyonlarda öpüş
mek yasak edilmiş. Bunun sebe
bi de şu imiş: 

İstasyonlarda, birbirlerinden 
ayrılan sevgililer veya yeni evli 
kan kocalar o kadar haruetli ve 
uzun öpüşüyorlarmış ki, trenle
rin kalkmasını geciktiriyorlarmış. 
Bundan sonra, trenleri vaktinde 
hareket ettirebilmek için, istas -
7onlarda alenen öpüşmek yasak 
edilmiş. 

Buradaki esbabı mucibeye ne 
buyurulur?. 

RANDEVUCU KADIN 

NERESİNİ SEÇMİŞ? 

Dün bir sabah gazetesinde o -
kuduk: Bir randevucu kadın, ad
liye koridorlarında genç kızlan 

kandırırken yakalanmış... Acaba 
bu kadın, böyle bir iş için neden 
adliye koridorlarını intihab et -
miş, diye merak ettik. Düşündük. 
Adliyede işi olan, canı sıkılan in
san demektir. Hele kadın olursa. .. 
Kocasından ayrüacaktır, yahud 
da parasız kalmış, birinden eski 
borçlarını istiyecektir. Tam böy
le bir vaziyette olan insan, para 
vadedilirse yumuşamaz mı?. 

MÜKAFAT KAZANAN 

ŞÜRİN TERCÜMESİ 

Fransız akademisi, bu yıl, en 
güzel şür yazan bir şaire müka
fat vermiş. •Gözler• isimli olan bu 
şiiri Va - Niı da tercüme ederek ı 
neşretmiş.. Şüri okuduktan son-

ra, içimizde, bu şüri yazan şair 

hesabına bir end~ çöktü .. Sakın 
Fransız akademisi evvelce verdiği 
mükafatı geri almasın?. 

Va • Niı, azizim, ne diye bu 
manzumeyi tercümeye kalkışırsın? 
Akademi görmesin?. Evvelki ka
naatinden derhal vazgeçer. 

ETRÜSK VAPURU 

VE ESASLI BİR TAMİR 

Etrüsk vapuru, maliım ya, Sir
keci rıhtımında bağlı, yatıyor. 

Gazetelerin verdiği habere gö
re, yakında esaslı şekilde bir ta
mir görerek seferlere ~lıya -
cakmış.. Buradaki cıesaslı şekil

de tamir• ibar~si ne kadar hazin 
değil mi?. İnsan müteessir oluyor. 
Zavallı vapur!. Zavallı Etrüsk ... 
Gençliğine doyamadan kalafat 
yerlerinde çile çekmeğe başladı. 

İNSANLARI UZUN 

YAŞATMANIN SIR~~ 

Hindistanda biten bir ot var • 
mış. Bundan bir yiyen yüzlerce 
sene yaşıyormuş.. Şimdi, İngiliz 
doktorları bu ot üzerinde tetkikler 
yapıyorlar, bu ottan çıkarılmış 

maya ve hulasaları medeni bir 
gıda haline sokmağa çalışıyorlar· 
mış. 

Bu hadise tahakkuk eder de 
yüzlerce sene yaşamağa başlarsak 
siz seyredin hali ... Artık o zaman 
yüz yaşındakiler delikanlı ola • 
caklar .. Ağızları süt kokacak ... 
S3 yaşında bir genç kızın aşk ma· 
ceralarını duyacağız. 

İnsan en az 150 yaşında olacak 
ki, aklı başında addedilsin .. Bun
dan daha küçük olanlar toy adde
dilecek .. Şehir meclisine aza ola
bilmek için en az 150 yaşında ol· 
rnak lazım gelecek.. Hulasa, bü
tün hayat değişecek .. 

AHMED RAUF 

IK'üçüK HAHERLE~I 
* Bağdadın cenubunda kain 

Reşid kampı zabitlerinden bir 

grup tarafından tertib edilmiş o

lan bir komple meydana çıkarıl· 
mıştır. 

* İstanbul esnaf cemiyetleri 

bütçesi bütçesi tasdik edilmek Ü• 

:ı:ere vilayete gönderilmiştir. 
i, .nt !:iV ı * Romanyadan şehrimize ge -
'" len bir şebeke yakalanmıştır. Bu 

* Yeni Çek, Macar hududu tes

bit edilmiştir. 

* Macaristanda Yahudi aleyh· 
darlığına dair hazırlanan kanun 
parlamentoya verilmiştir. 

* Almanya ile İtalyanın İspan
yada askeri üs vücude getirdikleri 
söylenmektedir. 

* Diğer vilayetlerden İstanbula 
sevkedlien hastalara behemehal 

rapor verilmesi bildirihniştir. 
tebeke harice Türk parası çıkar-

1!.1.~~ ?\\f.~}i]e getirdiği kaçak eş
Yıı:tı , Be,y11ğlunda satmaktadır. * Türkiye ile Yunanistan ara

sında iadei mücrimin muahedesi * Kömür yakacak şehirlerin lis-
irnzalanmıştır. 

tesi vilayete bildirilmiştir. 

* Harbiyedeki Vali konağının 

genişletilmesine aid proje tasvib 
edilmiştir. 

* Südet Alman arazisi menşeli 

mallar Türkiye ile Almanya ara • 

sında 25 temmuz 1938 tarihli ticari 

mübadelata dahil anlaşma hü -

Jı:ümlerinln çerçevesi dahilinde 
Türkiyeye ithal olunacaktır. 

* Limanda işleyen motör ve 
kayıkların tarifesi aynen ipka e· 
\!ilmiştir. 

* Londradan bildirildiğine gö
re bir harb olursa Rusya Romanya 
ve Polonyaya yardım edecektir. 

* Frankistler, Cumhuriyetçi -

!erin kayıdsız. şartsız teslim olma-
larını ileri sürmektedir. * Barem kanunu projesi Mec
listen geri alınmı •tır. * Filistin kor nsının Lon • 
dradaki çalışmaları devam etmek· 

tedir. Yahudiler muhaceretin a -
zaltılmasına mütemayil görünü • 
yorlar. 

Ha lif enin Sarayında 1 
f_B_ir_i_s~_n_y_o_ı G_uz_e_li_. 

Tarihi Roman: No. 1 7 

Haccac harbde çok talihli bir 
kumandandı. Köprünün temel
lerini bir gece içinde bozmasaydı, 
öte tarafa geçince muhakkak ki 
çok telefat verecekti. On bine kar
şı üç bin kişi ile harbe tutuşmak 
kolay değildi. Iraklılar da kılıç 

kuilanmasını ve döğüşmesini çok 
tyi bilen insanlardı. 

Haccac köprünün yıkıldığını 

görünce: 

- Dikkat ediniz, Şebibi ölme
den yakalıyalun. 

Diyordu. 

Yazan: CELAL CENGİZ 

Oysa ki, Yezidin oğlunun cese
di suyun ustünde yüzüyordu. O
nu, Mekkeli bir akıncı suya atı

larak çekip beri tarafa getirrniştL 
Haccac, hasmının ölmüş cese

dine hitab etmekten kendini ala
madı: 

•- Sen de, hasımlarımın bir 
çoğu gibi sağır ve kör bir adam • 
mışsın; Haccacın hiçbir sa .. aşda 
mağliıb olmadığını, her döğüşten 
muzaffer olarak döndüğünü gör
medinse, işitmedin mi?.• 

Diye bağırdı. (Şebib) in boy • 
nunda babasında kalma bir inci 

Maarifin 
Mühim Fir 

Tamimi 
Talebenin Kayıtl:ın 

HakkındaKi 
Talimatname Değişti 
Yangın ve iştiali er dolayısile 

kayıdları kaybolmuş okullarda o
kumuş veya bu okulları bitirmiş 

olanların 1936 yılında yapılan bir 
tamime göre, bu kimselerin tah
sil dereceleri ve hangi rnekteb
den mezun ol~ukları hakknda üç 
muallimin veya üç muteber şah
sın · şehadelile mat!Cıb vesikalar 
tanzim olunmakta idL 

Halbuki bunun bazı mahzurlu 
tarafları görülmüş olduğundan 
Maarif Vekaletince Maarif mü -
dürlüklerine yapılan bir tamimle 
bu mahzur !arın bertaraf edilmesi 
için direktifler verilmiştir. Bu ta
mime nazaran, bazı kültür di -
r·ektörlüklerince bu gibi kaydı 
kaybolmuş, eski mezunlara okul
larında Vekaletçe kayıd.lı olup 
olmadığı araştırılmadan tasdik e
dildiği anlaşıldığından bu husus
ta şu suretle hareket edilmesi is
t enmektedir: 

Bu gibi kimselerin vesikaları 

tasdik edilmeden evvel kaydol -
dukları okul ve tahsil derecele -
rinin tesbiti için bu vesikalar, ge
rek mensub oldukları okul v,e ge
rek Maarif Vekaleti tarafından 

tetkik edilecektir. Bu suretle y~n
lış tasdik etme vaziyetinin önüne 
geçilmiş olacaktır. 

Ekrem König 
Mes'elesi 

Ekrem König henüz yakalana
mamıştır. Son verilen haberlere 
göre bu işte adı geçen kadının A
merikada olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir sabah gazetesi Amerikada bu
lunan Ahmed Emin Yalmandan 
aldığı mektubda bu kadının Ame
rikada bulunduğunu ve kendisini! 
ziyarete geldiğini bildinnektedir. 

---<>- -

Süvarilerimiz 
Fransa'ya 
Gidiyorlar 

Avrupa müsabakalarında çok 
iyi neticeler almış olan şerefli sü
varilerimiz martın yirmi beşinde 
Fransaya müt~veccihen yola çı • 
kacaklardır. İlk müsabaka Nisde 
yapılacaktır. Süvarilerimiz bera -

berlerinde Mussolini kupasını da 
taşımaktadırlar. Bu kupa üç sene 
arka arkaya müsabakayı kazanan• 
ekibe verilecektir. 

İki sene arka arkaya müsabaka
yı kazanmış olan Almanlar geçen 
sene üçüncü müsabaka ile alacak
ları sırada birinciliği Türklere 
terketmişlerdi. Kupayı tamamen 

alabilmemiz için Mussolini müsa~ 
bakasını iki sene daha kazanma
mız liizımdır. Eğer müsabakada 
birnciliği Almanlara verirsek ku
pa onların olacaktır. Süvarileri -
mize bu yolda muvaffakiyet dile
riz. 

asüıydı. Yezid, oğluna bu inciyi 
bir aile yadigarı olarak vermişti. 
İnci, bir ince zincirde asılıydı. ve 
bunun boynunda taşıyanlar - I
raklıların inanışına göre - harbde 
mağliıb olmazlardı. 

Haccac bu inciyi -yere eğilerek
Şeb.ibin boynundan koparıp al· 
dı .. Haccacın adamları: 

- Büyük bir defineye kondu. 
Diye söyleniyorlardı. Haccac 

bunu duyunca elindeki inciyi 
nehre fırlattı ve manalı bir bakışla 
adamlarını birer birer süzdükten 
sonra: 

- Haydi, suya dalın, dedi, in
ciyi kim bulursa, onun olsun .. 

Yüzmek bilenlerden birkaç ki
şi suya atladılar,. Fakat bir daha 
dönmediler. 

Haccac bunların arkasından bi
rer ok atarak hepsini suda boğ -
muştu. 

Bu, Haccacın adamlarına ver -
diği bir derstL 

p Q L İ S 1 Mimar 
Ve .• l\/Iahkemeler Mustafa'nın 

Mezarı 
Mezarı Tamir Edilecek Samatya ve ı Allah Kuru . 1 . Ve Halka Gösteril ece t( 

Cıvarını Soyanlar ftıradan Korusun ı raİ~:~aa~~:~ğ~~~iy=in~:::: 
Fazıl ve Yahya Dün Zabıta 
Tarafından Yakalandılar 

Fazıl 

--· -;--. -. --ı .. ı 'l ·l· . . ~ .. , -~ 

, l~ ...... _'}j 

Yahya 

Emniyet müdürlüğü ikinci şu
be ikinci kısım memurları 5amat
yada birkaç hırsızlıkların faillerı 

olan Hınzır Fazıl ve Yahya adın
da iki genç hırs•zı yakalıyarak sd
!iyeye teslim etmişlerdir. 

K ISA POLiS 
HABERLER 

Bir müddet evvel Beyoğlunda 
Kahire birahanesi önünde Yorgi 
adında birini vagon açmıya mah
sus anahtarla yaralıyan ve bu a
damın kör olmasına sebebiyet ve
ren Vagonli memurlarından Hik
met dün Ağırceza mahkemesinde 
bir buçuk sene hapse mahkum 
edilmiştir. 

:. Galatada Şimşir sokağında 
24 numaralı boş bir evden yan -
gın çıkmış ise de sirayete mey -
dan verilmeden itfaiye tarafın • 
dan söndürülmüştür. 

•*• Sokrat adında biri dün La
lelide Laleli caddesinde Hayri a
dında birinin evine girerek elek
trik abajorunu çalmış ve 5avu -
şurken suç üstünde yakalanmış· 
tır. 

:. Üsküdarda Halkdershaııesi 
sokağında oturan Mehmed oğlu 

Mehmed adında biri Üsküdarda 
tramvııydan atlamak isterken dü
şerek muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. 

:. Şoför Eşrefin idaresindeki 78 
numaralı kamyon Beyoğlunda 

Cermin adında genç bir kıza çar
parak muhtelif yerlerinden ya -
ralamıştır. 

:. Şoför Doğanın idaresindeki 
3060 numaralı otobüs Galatadan 
geçmekte iken 13 yaşında İsak a
dında bir çocuğa çarpar!'k yara
lamıştır. 

:. Şof~c· Mustafanın idaresin
deki 3 ·; numaralı ota'Lüs K..."'
restecilerc!e İdris adın<!:ı bir tay
faya çarparak yaralamıştır. 

O, Mantoyu Alırken, Kadın 
Gölgesini Görmüş 

Z 
eki Ardıç, ellerini önünde

ki. m~saya koydu, ~.özl~_ri~ı 
ıkıncı sulh ceza haıumının 

gözlerine dikti Ye soL1r.l anlatma
ğa başladı: 

- O gün bir iş için Antalya 
ambarının sahibini görecektim. 
:::.aauerce lana tarif ettıkleri a
partırnanı aradığım halde, bula -
madım. Nihayet, Ziya Beyin ne
rede oturduğunu sormak rnak • 
sadile, o semtteki apartımanlar • 
dan birine girdim. Davacı baya -
nın oturmakta olduğu daireye 
çıktır,. Kapınm ziline bastım. O 
sırada dikkat ettim, yerde bir 
manto vardı. Bana kapıyı açan 
bayan, mantoyu yerde görünce 
feryadı bastı: 

- Hırsız var, hırsız var!. 
Halbuki biraz evvel de arzet -

tiğim gibi, oraya Ziya Beyin a
partıman:nı sormak için gitrniş

ıim. Sonra efendim, tabii kadı -
nın feryadını duyanlar başıma 

üşüştüler. Ben bu vaziyet karşı
sında şaşkına donmüştüm, birden
bire neye uğradığımı anlıyama -
mıştım ve olduğum yerde mıh
lanmış kalmıştım. Beni kollarım
dan tutarak, karakoia götürdü -
ler, polise teslim ettiler. 

Suçlu içini çekti: 
- Allah adamı kurı.. ift!ı-aaan 

korusun!. 

- Demek, manto ka;:.ınm 

ş,.-ıda idi? 
' - Vallahi öyle beyim!. 

dı-

- Halbuki kadın ma .~te>yu içe
riden aldığını iddia ediyoc: Ka -
pıyı açmışsın, aralıktaki po:t -
mantodan mantoyu alır:<eıı. mi -
safir odasında bulunan icadın göl
geni görmüş, dışarı çıırnıış. Ve 
sen de onu karşında görüııce, man
toyu yere atarak, kaçnıı;ğa taş

lamışsın.. Sonra hiçbir kimse, 
dairesinin dışında man\J değil, 

bir çöp bile bırakmaz. 

- Kimbilir, belki de unut • 
muştur!. 

- Mademki, Ziya Bey:rı evini 
anyordun, bunu o semt~~ld po -
!is karakolundan, veya g•rd;ğin 

apartırnanın kapıcısından pekalıl. 

öğrenebilirdin; neden o kadır.ca

ğızın dairesine çıktın?. 
Zeki Ardıç, hakimin bu sualine 

cevab vermedi, başını (;r.ÜnG e,;
di. 
Davacı ile şahidlerin dınlen -

meleri için duruşma bu 1y111 15 ne 
bırakıldı. 

Mehmet! Hicret -, __________ _ :. Dün saat 14 raddelerinde Fa
tihde Kırk çeşme caddesinde Mah-

1 
mud oğlu Halilin idaresindeki 
2389 numaralı yük arab.• ı Ko -
vacılar caddesinde Gazanfer so
kağında 26 numaralı evde oturan 
Denizbank amelesinden Nasrinin 
kızı 4 yşında Ferihaya çarparak 
altına almıştır. Araba tekerlek
leri altında vücudü hurduhaş o
lan küçük Feriha derhal ölmüştür. 

Herkes anlamıştı ki, Haccac, 
Yezidin oğlunun boynundaki in
ciye kıymet verenlerden değlldi. 

Bu hadiseden sonra, sallarku
ruldu. Haccacın askerleri karşı 

yakaya geçerek, Şebibin adamla
rını takibe başladılar. (İhvaz) ci
varıntla ilk önce Havariçleri, da
ha sonra Irak cengaverlerini çe -
virerek küme küme kılıçtan ge
çirdiler. 

Burada üç gün süren cenkte 
Şebibin kumandasında gelen on 
bin kişiden ancak üç yüzü esir 
edilmiş, diğerleri tamarnile ve tam 
manasile doğramnıştı. 

Haccac bu muzafferiyetten son
ra Bağdada girerek, birr ay için
de bütün !rakın asayiş ve emni
yetini tesis etmeğe muvaffak ol
muştu. 

YEZİDİN o(.;Lu NEHl'RDE 
BO(.;ULDUKTAN SONRA .• 
Bağdadlılar: 

- Bizi zalimlerin. müstevlile-

.*. Bebek sırtlarında bir kulü
bede oturan Mevlud adında bir 
çiçekçi dün kulübesinde taban -
casını temizlemekte iken taban
ca ateş almış ve çıkan kurşun Mev 
liıdün bacağına isabet ederek ya
ralamışt,r. 

rin elinden kurtardın! Biz, hali
feye ve onun kumandanlarına 

bağlıyız. 

Diyerek, Haccacın önünde bo
yun eğmişlerdi. 

Yerlilerden biri, günün birin
de ortaya atıldı: 

- Haccac, bizi Yezidin, oğlu -
nun tahakkümünden kurtardı. 

Fakat, siz Haccacın ne kadar za
lim bir adam olduğunu biliyor -
musunuz? 

Diye bağırdı. 

Haccac bunu duyunca: 
- Çağırın_ şu kahramanı yanı

ma ... 
Dedi. Bu, iri boylu bir delikan

· lıydı. 
Haccac ilkönce bu adamın söz

lerine fena halde tutulmuştu. Fa
kat, deli~anlıyı görünce yumu -
şadı: 

- Sen benim zalim olduğumu 
nereden biliyorsun? dedi. Ben a
daleti tatbikten başka birşey yap-

yeniden inşa eden tersane mimarı 
MusLatanın mezarı kaybolmuştu. 

Müzeler mimarı Kemal Altan u
zun araştırmalardan sonra mima
rın mezarını bulmağa muvaffak 
olmuştur. Mimar Mustafanın me
zarı Kasımpaşada .. rabi Baba 
dergahındadır. 

Müzeler idaresi tarihi kıymeti 

olan bu şahsın mezarının tamir 
edilerek meydana çıkarümasını 
vakıflar idaresinden istemiştL 

Vakıflar başmüdürlüğü keyfif(eti 
Umum Müdürlüğe sormuş ve mu
vafakat cevabı almıştır. Yakında 
mezar tamir edilecek, seyyahların 
görebileceği bir şekle sokulacak
tır. Ayrıca bu adamın hayatına 
aid bir eser de vücude getirile-
cektir. 

A 11iyejeJ Kaçma~( İ3temiş 1 
Azılı sabıkalılardan Pakrat dün 

bir hırsızlık suçundan yakalana
rak adliyeye verilmişti. Pakrat 
müddeiumumili.k odası önünde 
bir bekçinin nezareti altında bek
lemekte iken kaçmak istemiş, alt 
kata kadar kaçmış, fakat kapının 
önünde jandarmalar tarafından 

yakalanmıştır. Pakrat üçüncü sulh 
cezada sorgusu yapıldıktan son
ra tevkif edilmiştir. -·-
Tektar Ş9hrimize Gllıniş 
Annika adında yaşlı bir kadın 

dün birinci sulh ceza mahk~me
sinde sorgusu yapıldıktan sonra 
tevkif edilmiştir. Başka bir teba
adan olan bu kadın beş ay evvel 
budud haricine çıkarılmış ik~n 

ile tekrar İstanbula gelmiş. niha
yet yakalanarak adliyeye veril
mişti. 

Eroin f a~rikaı;ı 8ulun1u 
Kaçakçılık bürosu bir eroin fab

rikasını meydana çıkarmıştır. Mü· 
teaddid defalar yakalandıktan son
ra Yunanistana kaçan, fakat ora
da kiriş tutturarnıyarak tekrar İs
tanbula gelen Armando ile arka
daşı Emin, Paşabahçede Sahih 
Mollaya aid çiftliği bu işe tahsis 
etmişlerdir. Çiftlikte yatıp kal -
kan Dursunu da elde eden kaçak
çılar. eroin levazimatını İstanbul
dan bir kamyona koyarak Paşa -
bahçeye göndermişlerdir. Kam -
yon, arızasız Papabahçeye kadar 
gelmiş, fakat aksilik burada baş-

lamıştır. Kamyon yolunu şaşır -
mış, bataklığa saplanmıştır. Şo -
för eşyayı bir yük arabasına nak
lederken kaçakçılık memurları ta
rafından görülerek yakalanmıştır. 
Yakalanan ve suçlarını itiraf e -
denler şunlardır: Haşım oğlu E
min, İtalyan tebaasından Alek -
sandr oğlu Armando, balıkçılıkla 
meşgul Lii.z Kasım, Paşabahçeli 

Emin oğlu Hacıbek, Dursun. 

marn. Bunun için şiddet gösteri
yorum .. Siz, bu şiddeti, zulüm di
ye mi telakki ediyorsunuz?. 
Delikanlı seri konuşuyordu. 

Belliydi ki, hiç kimseden korkusu 
yoktu. 

- Yezidin oğlunu öldürmekle 
Bağdadlıları lüzumsuz yere ha
rac vermekten kurtardın. Fakat, 
onun zorla toplayıp götürdüğü 

askerleri neden kestin? 
- O bize saldırdı.. Döğüştük ... 

Harbde rnağliıb oldular. Döğüş 

sırasında akan kanın hesabı soru
lur mu? 

Bu arada Haccacın . yanına so
kulan zabitlerden biri, kuman -
danın kulağına şunları fısıldıyor

du: 

- Bu delikanlı, Elharisin yeğe
nidir. O, sizin yerinize buraya am
casının gelmesini bekliyordu. 
Hatta düne kadar •Halife, am -
camı Bağdada vali tayin edecek
tir .• diyordu. - Devamı ~·ar -

' .. ' 

Müttefikimizin matemi 
Yaaıa: Aluned Şükrü ESMEK 

Kan şehrinden bildirildiğine gö

re, müttefikimiz Romanyanın Baş· 

vekili Patrik Miron Kristea. öl -

müştür. Romanya siyasi tarilıi.nin 
en nazik bir devrinde. yaşının pek 
ilerlemiş bulunmasına rağmen, ü· 

zerine Başvekillik gibi ağır bir 
vazifeyi alan Miron Kristea'nın 

vefatı, Türkiye umumi efkarında 

da derin teessür uyandıracaktır. 

Hatırlardadır ki Miron Kristea i!1' 
hükiımetlni Goga kabinesinin is· 

tifasından sonra teşkil etmişti. 
1937 senesi ilk!ı:anununda yapılan 

seçimden sonra iktidara geçen 

Goga hükiımeti, kısa bir zaman 
içinde Romanyanın dahil! vaziye
tini anarşi içine atmış. Harici po

litikaısnı da tehlikeli yollara sev· 
ketmişti. Bu karışık vaziyet için• 

dedir ki Kral Karo! ya~lı patrike 

Başvekilliği tevdi etti. Birinci Mi• 
ron Kristea hükumeti, patrikle be
raber altı Başvekili bir araya top

lıyan bir cbüyük kabine• idi. Bu 
kabine Romanyanın teşkilatını 

değiiŞtirdi. Parlamentoyu ve siyasi 
partileri ilga etti. Krala geniş sa' 

Uhiyetler veren yeni bir ana yası 
tanzim ederek plebisit yaptı. Li· 
beral ve parliimanter b ir devlet 

teşkilatını otoriter bir şekle ifrağ 
etti. Yeni rejimi kurduktan sonrs 
da vazifesi nihayetlendiğinden iş 

başından çekildi. Bu kadar büyü~ 
şahsiyetleri bir araya toplıyan bit 

kabine siyasi manada cağır• oldU' 
ğundan iş göremezdi. 

Fakat Kral Karo! bu derece şu· 
mullü b ir lnkılab yaptıktan sonr"' 
yeni hükiımeti kurmak için bir 

şahsiyet ararken gene Miron KriS' 
tea üzerinde durdu. Ve bu defa dS 
patriğin reisliği altında biribiriyle 

daha iyi ahenk içinde çalışabile • 
cek yeni bir hükumet kuruldu. 

İşte geçen nisanda bu ikinci bil' 
kümetin kurulduğu gündenberı 

Paurik Kristea Başvekilliği mu • 

hafaza etmiştir. Gerçi yen! rejirtl 
içinde en ffal vazifeyi Kral atrıııŞ' 
tır . Hatta yeni teşkilatta Krals 

mahsus bir de hususi kabine kil' 
rulmuş ve Romanyanın siyasi b3' 

yatında ehemmiyetli rol oynıyaO 
bir takım devlet adamları bu yeP

1 

teşkilat içinde vazife almışlardır· 

Fakat Patrik Kristea, Goga hü • 

kıimefuıin düştüğü gündenberi ys· 
pılan işlerde telkin ettiği şahsi i·. 
timad ile Kralın vazifesini kola1 

laştırmıştır. Bu itibarla ölen Bar 
vekilin Romen inkılabında ebe!11' 

miyetli rolü vardır. Bu yaşta b~ 
derece ağır vazifeyi ve rnes'uliyel· 
!eri üzerine almak cesaretini gôS' 
teren Başvekilin ölümü rnüttefi · 

kimizi derin bir yas içine atmıştı!• 
Romen milleti hakkında en sa · 

mimi dostluk hisleri besliyen biı 
Türkler de Romanyanın bu yasıP1 

iştirak ederiz. 

Askerlik İşleri 1 
Fatih A8kerlik Şubesindeıı: 

Fatih a•kerlik şubesinde kayıtll 
313 doğuınluladan 326 doğwııhl' 
!ar (dahil) kadar olan yedek toP' 
çu ve muhabere asteğmenleri, ya· 
ni eski yırrsubaylar (serbest ıııc9' 
tek erbabı hariç) talim yörnı•~ 
üzere kıt'aya sevkedileceklerdit• 
Muhabere subayları 10 ınart11" 

kıt. dl 
topçu subayları 15 martta • 
bulunacaklarından derhal şuh• : 
ye müracaat ederek vaziyet!eriP

1 

tesbit ettirmeleri ilan olunur. 

Kendisi Isırmış f 

·Birlsl mahkemeye .rtderck, til:t 

" adam blll'Oumu ısırdı diye tlki.yeı 
der. Adamı getlrir1er. 

Herif lnkir ederek: 

d Kend•·ı ısıtd" - Ben ısırma IİU. ~ 

der. Bilim: 
- Be adam! Bu deve midir ki bıJf~ 

nunu kendisiı J ısırsın ,der. 
Aksaray: İ:ıızel öıb•f 
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Şehir işleri PB 

Fakir Halk için Banyo Çok Mes'uduz 

Havuzları Yapılacak 

f MÜZE iŞLERi 1 

Sehrimizde Binalar 
-Yapılması Kararlaştı 

Belediye Eunun için Bir 
Proje Hazırladı 

B 
elediye, deni zhamamların- ]arı açılacaktır. Şimdilik bu ha "' 
dan başka karada da içinde marnlardan üç yerde birer tane 
daima yıkanılabilir havuz- açılmış olaca.ldtır. Yerleri henüz 

lar açmak için tetkikat yapmak • tesbit edilemiyen bu hamamlar, 
tadır. Fakir halkı pislikten kurt;;r- metrük hamamlar tamir edilerek 
ınak için muhteHf yıkanma ted- vücude getirilecektir. Metrük ha
.birleri alınacaktır. Beldiye, sıh - marn bulunamadığı takdirde kira 
biye müdürlüğü ile temas etmiş ile o semtteki hamamlardan biri 
ve bu hususta bazı esaslar tesbit tutulacaktır. 

edilmiştir. Bu esaslara göre: 3 - Karada havuzlar inşa edile-
1 - Deniz hamamlarının say1sı cektir. İmar planına göre vücude 

çoğaltılacak, fiatları haddı asga- getirilecek meydanlarda üstleri 
riye indirilecektir. Kaymakam - kapalı olarak soğuk su havuzlan 
lar mıntakalarında deniz kıyısın· yapılacaktır. Havuzların suları su
da boş yerler aramaktadır. lar idaresinden veya denizden hu-

M 
illi Şef İsmet İnönü, 'Üni • 
versitede söylediği son nut
kunda, Türk matbuatın,a 

iltifat etti. Türk gazetecilerinin 

vazifelerini müdrik ve şuurlu bir 

çal\;ıma içinde oldııklaruıt an -
!attı. 

Şefin bu yüksek ve emsalsiz 
iltifatları bizleri çok sevindirdi. 
Gurur duyduk. İftihar et.tik. En 

büyüğümüz tarafından takdir e
dilmek ne ölçülmez bir saadettir. 

Bu vesile ile şunu söylemek is
teriz: İnönü'nün takdirine, iltifa
tına mazhar olan Türk gazeteci

leri, vazife görürken, bazı ıza .. 
man, yerlerde olduğu gibi, zor -
luk değil, kolaylık görmelidir. 

O zaman matbuat istihbar va
zifesini daha iyi görecektir. 

Milli Şefin son nutku, ayni za
manda, ezeli ve ebedi gazeteci 

düşmanı geçinenlere de tam ye
rinde bir ders oldu. 

Bt'RHAN CEVAD 

Türkiyedeki Müzelerin Sayısı 
Yirmi Sekizi Bulmaktadır 

---.-.-.. ..._... ... -----

Belediye tarafından idare edi - susi tertibat vasıtas!Je elde edi
lecek bu hamamlarda bir kısmı lecektir. Belediye, denizden mah-J 
parasız ve bir kısmı da pek az rum semtlerdeki fakir halkın yı- I 
Para ile yıkanılacaktır. kanması için ancak bu çareye baş --------------I 

2 - Halk içi:ıı sıcak su hamam· \;.ırmak zaruretinde kalmıştır. Ko'"sele ve De 1 İstanbul Eski Eserler Mifaesi 

E~V=R=E=N=Y=E=M=E=K=T==U=B=L=A=R=ı=========== • rı M :::ıe~e!':!~ met~~~~:t~.i ~~:~:ş~~':~kı::.elerimizin sa-

Kasaballlar Mendrek fabrıkaları ıarı g!~~~;~=kie::;eb:~~ B=ia:d:n2~~:e:~:~:d~ı:· 
fazla yer verileclrtir. Avrupa mü· !indedir. En zengin müze İstanbul 

Y • ı• d zleri çok geniş binalar işgal etmek- müzeleridir. İstanbul müzelerin -

Ya P l l m a S l n ı enJ are ·te, bir esere birkaç salon tahsis e] de 2823 Sümer, 1424 Asur, 948 Eti, 

H 
' s dilmketedir. Müzelerımizde bu - 68 Firikya, 29 Ege, 3074 Arkaik, • ey eti eçimi lunan birçok eserlerin eşlerine dün 326 Miladdan önce ve bEşinci yüz 

1 'eka"'letten lstı•yorlar yanın hiçbir tarafında tesadüf et yıl, 3340 Helenistik, 3113 Romen, " ~ y apıldJ mek imkansızdır. Bu arada birçok 768 Osmanlı, 18968 basma, 1669 
eserlerimizin kıymetinae Avrupa yazma eseri vardır. 

Halk Yolların İnşası İşinde Büyük Gayret İdare merkezi Yedikule dışında müzelerinde eser bulmak kabil En çok Selçu)< eseri Konya mü· 
G.. . kösele ve deri fabrikaları muhi - dğildir. Eserlerin bulunduklan zesindedir. Müzelerimizin idaresi 
osterıyor tinde olan Türk sepiciler birliği yerlerden kaldırılmaması, asırlar- için bir senede 237,568 lira tahsi -

evvelsi gün toplanarak idare he- ca ayni yerde bırakılması lazım sat verilmektedir. 
yetini seçmiştir. Birliğin senelik gelmektedir. Halbuki binalarımı- Kuşadasında tasnif edilmemiş 

umumi kongresi olan bu toplan • 
zın azlığı yüzünden bizde buna im- 946, İspartada 245, Manisada 173, 
kan hasıl olmamaktadır. Maarif Niğdede 65 parça vardır. Sinop de-

tıda yapılan idare heyeti seçimin- Vekaleti İstanbul müzelerine mill- posunda 279, Sıvas müzesinde 374, 
de, Mahmud, Fahri, Oskar, Kanıhi, hak olarak birçok binalar yapmağa Van deposunda 93 parça eser mev
Sotiriyadis, Ziya idare heyeti a - karar vermiştir. Yeni binalar ya- cuddur. 
zalıklarma seçilmişlerdir. 

Yeni çıkan cemiyetler kanunu TÜT Ü N M A H S U L Ü 
mucibince, sepiciler birliği nizam- --------------

namesi tadil ve tashih edilmiş ve M h l l • • D 
bu ırizamnameye bazı maddeler a s u e r l m ı z l ş 

Şirin Evrenye Kasabasından Bir Görünüş ilavesi karar altına alınmJştır. 

Bu hafta içinde bir toplantı ya- Pı·y a sa la r Ja B u" .. k 
E vrenye 7 (Hususi muhabiri

mizden) - Kazanın yolları

nın tamiri esnasında halkın 
da yardımını temin için toplantı
lar yapılmaktadır. Mendireğin da 
llZatılması için malzeme tedarik 
edilmektedir. Rıhtımın uzatılmas ı 
için bir miktar para ve bin çuval 

Ma~eni San' atkirlar Kooperatifi 
Nizamnamesi 

kadar çimento mevcuddur. pılaı r birliğin başlr.anı intihab a~ y u 
Liman inşasına pek müsaid olan olunacaktır. 

kasabamızın denizine bir men · --<r-- R ğb t K 
direk çekildiği takdirde ehemmi- D . b kı a e azanıyor 
yeti bir kat daha artacaktır. Bu enız an 
işlerde geiıç muhtar Ahmed Nu- Müstahsil yeni Sene Vaziyetinden Ziyadesile 

ri büyük gayret sarf etmektedir. 

Dikkat 
Gazetemizde ne eV'llelden ne de 

şimdi Muzaffer adında muharrir, 
mürettib, idareci olarak hiç kim
se yoktur. 

işleri Tutün mahsulü bu sen~:;:u::~rseksene yakın kısmı satıl-
Denizbank umum müdürü Yu- .ıeneki yekü.ndan fazladır. mış ve yedi milyon kilosu zürra 

suf Ziya Erzin banka işleri etra- Müstahsil bu seneki mah • elinde bulunmaktadır. Henüz teş-
fında izahat vermek üzere bu ak- sulden çok memnundur.' Havaların kiJat işleri ıslah edilememiş oldu
şam Ankaraya gidecektir. İktısad güzel gitmesi ve geçen seneki a - ğundan elde kalan miktarın mü-

v k •1 k k 1 lıcı bolluğu mahsulat yekununu him bir kısmı ıslaha muhtaç bır' e a eti açı ta alan memur a -
rın barem sırasile sicillerini iBte- çoğaltmağa vesile olmuştur. vaziyettedir. 

Ege mıntakasının tütünleri ta- Samsun tütünlerinden satılan 
miştir. Yeni vazifelere tayin edile- ı b 1 mamen a ıcı u muştur. Marmara miktar iki buçuk milyon kiloya 

; ,. ..,. 

L-IOJf T'ELGIAI'-
-; . '1 

) JllA8T -

Nana Vekiıleti, dokuzuncu işlet
me banliyö hattında iki müfettişe 
tetkikat yaptırmaktadır. Müfettiş• 
ler, tetkikatını ikmal edecek ve ha

zırlıyacakları raporu Vekiılete ve
receklerdir. Vekillet, Aanadolu 

hattında göstemıekte olduğu ko • 
]aylıkların aynını Avrupa hattın .. 
da göstermektedir. Banliyö hattı 

hususiyet göstermekte olduğun -
dan bu kolaylık azamiye çıkar( a
caktır. Aylık ve üç aylık kartlar 
ihdas edilmesi düşünülmektedir. 

Nafıa Vekaleti, bu yaz halkı a
dalar ve Boğazdan vaz geçirerek 
banliyöye çekmek için her türlü 
tedbirleri alacaktır. 

Belediyenin Floryada yaptırdı
ğı ikinci otel tamamlanmıştır. Flor
yada bundan başka gayet UC'UZ fi
atla bir hafta, bir ay kalınabile -
cek oteller yapılması işi tetkik e
dilmektedir. Yiyecek ve içecek ... 
]erin nakillerinde, g<içlerin e§Ya 
nakliyatında da kolaylıklar gös • 
terilecektir. 

Nafıa Vekaleti Sirkeciden Flor· 
yaya kadar imtidad eden sahil 

boyuna verilecek yeni §eklin pla; 
nını Belediyeden istemİitir. Bu 

kısmın imarı ile Nafıa Vekileti 
meşgul olacaktır. 

Türkce • 
Muallimlerinin 

Toplantısı 
Lise ve orta okul türkçe mual

2- Ziraat aletlerimlıin maki • 
neleşmesini istiyoruz. 

Milli Şef İnönü, köy, köylü ve 
ziraat davasının, en geniş bir 
memleket davası olduğunu her
kesten İyi biliyor. Onun içindir ki 
bütün dikkati ile köylüyü din • 
liyor, vadedyor. 

Bir devlet Reisinin vadetmesi 
en büyük ümiddir. İsmet inönli • 
nün vadi ise yakın bir refahın 

müjdesidir. 

Türk köylüsünün muhtaç ol -
duğu toprağı kolaylıkla vcrebili • 
riz, zannediyorum. Geniş Anado· 
lunıuzun ekilmeğe, dikilmeğe has· 
ret çeken ne zengin düzlükleri 
var. Toprak, Türk köylü>ü için 
herşey demektir. 

Türkiye bjr ziraat memleketi -
dir. Köylünün refahı, saadeti bütün 

memleketin refahını temin ede -
cektir. İyi bir müstahsil hale ge
len köylü, ayni zamanda sağlam 
bir müşteri, ihtiyaçlan çoğalmış 
medeni bir müstehlik nziyetine 
gelecektir. 

Bugünkü dünya davalarının ba
§Dlda da zaten bu vlll'dır. Millet. 
leri verimli müstahsil ve ayni za
manda zengin müstehlik hale ge
tirmek. 

Biz Türküz. Herşeyi yaparız. 

Kurtuluş savaşında 77 atlı ile bir 
düşman fırkasını esir eden Türk 
çoc:ııklan köylüye toprak da ve
recektir, makine de •. 

Garb cephesinde de başımızda 
İsmet İnönü yok muydu?. 

Bugün de o var. 
REŞAD FEYZi 

limleri dün, öğleden sonra yine !-------------
İstanbul kız lisesinde maarif mü
dürü Tevfik Kutun riyasetinde u
mumi bir toplantı yapmışlardır. 

Sıt·ma 
Toplantıda üç komisyonun şiın- H _J 

_diy~ kadar yaptıkları tetkiklerin mu c a a e es l • 
netıceleri üzerinde görülşülınüş ve 
türkçe kitablannın içinden bazı Sıhhiye Vekfiletinin sıtma ile 
parçalar çıkarılarak yerlerine e
debi şahsiyet kazanmış kimsele • 
rin ya.zılarının konulması ve bu 
gibi kitablarda bilhassa, pedagoji, 
lisan ve va tan severlik bakmıından 
olgun parçaların bulunmasına e
hemmiyet verilmesi lüzumu teba
rüz ettirilmiştir. 

Askeri liseler Güreş 
Şampiyonası 

Kuleli askeri liseler güreş şam
piyonu olmuştur. On altı puvanla 
birinciliği alan Kuleliyi sekiz pu
vanla Deniz harb okulu ve Mal -
tepe lisesi takib etmekte, Bursa 
lisesi dört puvanla dördüncülüğe 
düşmektedir. 

yapmakta olduğu mücadeleye ha
zirandan itibaren hız verilecektir. 

İstanbuldaki mücadele bu sene 
gevşetilmişti. Henüz At>&dolu ya 

kasındaki mücadele ile meşgul O· 

lan sıtma mücadelı; cemi7eti ya· 
kında yeni eleman ve' malzeme ile 

takviye edilecek dokuzu~~ı1 işlet 
me banliyö boyundaki mücadeleye 
başlıyacaktır. 

Avrupadaki sıtma mücadele iş
lerı tetkik edilmektedir. Te!kikat 

idare eden mütehassıslar hazırla
dıkları raporları peyderpey Sıh

hiye Vekil.Jetine vermektedirler. 
Bütün memleketteki sıtma müca
delesine yakında yeni şekil verile· 
cektir. 

İstanbul madeni san'atklirlar 
Cemiyeti bir' kooperatif kurmak ii
ıere bir müddettenberi faaliyette 
bulunmakta idi. Cemiyt bu işin 
saslarını hazırlamış ve bir muka
'llelename tamim etmiştir. 

Herhangi bir iltibasa mahal bı
rakmamak üzere keyfiyeti tavzilı 
eylemeyi lüzumlu gördük. c_eğinden bahsedHen bu memur • k dak' t" tün' 1 mmta asın ı u ere yapılan yakındır. Dünya tütün piyasala. ı--------------

!ara açık maaşı verilip verilmi • 
yeceği bilinmemektedir. 

Bu ay içinde Ankarada yapıla
cak sıtma mücadele kongresine e
hemmiyet verilmektedir. Kongre

de şimdiye kadar yapılan müca • 
delenin bilançocu gözden geçiri
lecektir. 

Bu mukavelename, birkaç giine 
kadar noterce temyiz edilerek be
tayı tasdik İktısad Vekaletine ar
ıedilecektir. Esnaf bu işe biiyiik 
bir alaka göstermekte ve cemiyeti 
bu hususun biran evvel intacı hak-ı 
kında teşvik etmektedir. 

-
Bir Tayin 

Antalya kültür direktörü Kemal 
Kaya Maarif Vekaleti yayın di -
rektğrlüğü bölüm direktörlüğüne 
tayin edilmiştir. 

ZORBALAR 
SALTANATI 

ı:. ... 94 
Alemdar, kethüdasının arzı hiz

llıet edişine ve İdris Paşa üzerine 
Yürümek hırsında bulunuşuna zi· 
l'adesile hoşnud olmuştu. Hem 
kethüdanın Boşnak ağanın yanın
da bulunması da lazımdı. Derhal 
Cevab verdi 

- Ağam; teşekkür ederim ... 
Sen de hemen kuvvetlerle yola 
Çık ... 

Ahmed Efendiye; Alemdarın 
eınri iksir gibi tesir etmişti. Şaka 
eleği], canını kurtarıyordu. İstan
bulda kalan Ruscuk yaranının 
vay başına gelenlerdi. 

• .. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Boşnak ağa; biraz sonra ket
hüda Ahmed Efendiye listeyi ge
tirdi Ağa yaman bir sergerde ol
duğu için derhal kuV'\letlerini to
parlamış, geceden yola çıkacak

tı. İdris Paşa üzerine yürüdüğü -
nü kimseye belli ettirmemeli, pa
şayı ansızın bastırmalı ve sırtın
dan vurmalı idi. 

Kethüda ağa; listeyi tetkik e
derken, Boşnak ağaya hitaben: 

- Ağam; Pa§a hazretleri be
nim de seninle beraber gitmemi 
emrettiler ... Ne zaman hareket e
decek isen söyle de ona göre ha
zrrlanmış bulunayım. 

Etrüskü gözden geçiren heyet 
vapura bir kazan daha ilavesini 

muvafık bulmuştur. Kazan ilavesi 
için gemi Almarıyaya gönderile -
cektir. 

Deyince kurnaz Boşnak ağa; 

Ahmed ağanın İstanbuldan uzak
laşmak istediğine hükmetmişti. 

Belli etmeden mukabele etti: 
- Çok güzel olmuş ağam ... Se

niınle sefere çıkmak benim için 
kuV'llettir ... Hem de Rusçuğa bir 
hile etmiş oluruz. Hemen bu ge
ceden hareket etmek istiyorum ... 
Vidin üzerine yürüdüğümüzü kim
se bilmemeli. Malüm ya: İstanbul 
kumkuma yatağıdır. Derhal Paşa
ya el altından haber salarlar .. 

- Doğru ... O, bize karşı terti
bat almadan bastırmalıyız .. 

- Evet; görsün Boşnak ağa kim
dir?. 

* Alemdar öğle yemeğine daire-
sine çekildiği zaman so,frada kar
şısında oturup beraber yemek yi
yen gözdesine sevinçli bir haber 
verir gibi gülerek: 

- Kamertab, dediğin gibi yap· 
tım .. Boşnak ağa bu gece on beş 1 

talebler henüz pek az miktarda. rında tanınmış bazı Alman firma. 
dır. 1939 yılı ilk aylarında yapı- ]arı Samsun piyasasından ehem
lan ihracat yirmi milyona yakın- miyetli mikyasta tütün satın al
dır. Bu miktar senenın djğer ay- mağa başlamışlardır. 
lan için ümid vericidir. Almanların Türk tütünlerinin 

Ege tütünlerinin miktarı bu senej nefasetini takdir ettikleri için Al
otuz üç milyon kilodur. Bunun man alıcılarının mil<tan her sene 

bin kişilik bir kuV'\letle habersizce 
hareket ediyor.. Ahmed de bera
berdir. İdris herifini sessizce arka
dan vuracaklar .. Boşnak yaman
dır ... Zaten Bütün boşnaklar ya. 
man ve biamandır ... İşte; benim 
gibi... 

Kamertab, Paşanın bu sözü ü
zerine: 

- Paşam; siz de boşnak mısı -
ruz? .. 

- Tabii; hem de koyusu ... 
- Boşnaklar hangi ırka men -

subdurlar ... 
- Siliıv ırkına ... Hırvat der -

ler bize ... 
- Sonradan müslüman olmuş

sunuz demek? 
- Evet; Osmanlı Padişahları 

müslüman etmişler bizi ... Fakat; 
bir çoğu daha hiila ~ıristiyandır -
lar ... 

- Türk değilsiniz demek?.. 
- Hayır canım, bizim Türklerle 

ne alakamız var?. Biz, işte müslü-ı 

man olmuşuz ... Bırak şimdi bu
nu Boşnak ağa İstanbuldan git • 
mek istemedi. Bir takım saçma 
sapan fikirler ortaya sürdü .. 

- Ne gibi? 
- Dün akşam konuştuğumuzun 

bir türlüsü.. Fakat, senin bana 
verdiğin fikri önüne sürdüm .. 
Sustu. 

- E! .. Doğrusu da böyle değil 
mi paşam? 

Öğle yemeğini yiyip bir parça 
istirahat eden paşa tekrar divana 
gitmişti. 

Kamertab paşa divana gider 
gitmez hemen harernağasını da -
iresine çağırttı. Olan biten mese
leleri Hafid Efendiye yolladı. 

Hafid Efendi cübbesin; toplı -
yarak Şeyhulisliima koştu. Mese -
leyi Sultan Mahmuda arzetmek 
üzere olan biteni bildirdi. 

Sultan Mahmud çok geçmeden 
her şeyden haberdar olmuştu. İd
ris Paşaya bir haberci yollamak 

ziyadeleşmektedir. 

Trabzon tütünlerinin son zaman
larda rağbet görmes; bu mıntaka

daki zürraı harekete getirmiştir. ı-;::===========:::
Alıcılar, zürraa avans dağıttığı 

için para sıkıntısı hissedilmemek· 
tedir. 

lazımdı. Enderun ağalarından çok 
emniyet ettiği bir adamla İdris 

paşaya lazım gelen haberi yolladı. 
Enderun ağası ikindi üstü yola 

çıkmıştı. Her halde Boşnak ağadan 
evvel Vidine yetişecekti. 

Nitekim yetişti ve Sultan Mah-. 
mudun iradesiııi tebliğ etti. ' 
Boşnak ağa da, sanki harekatını 

İstanbul kumkumalarından sak
lıyordu. Halbuki; işin içinde ka -
dın parmağı vardı. Hem de rnem• 
baınn başında bulunuyordu . 
Boşnak ağa; yatsı ezanından son

ra gizlice Edirne yolunu tuttu. 
Kurşun atılsa yetişmezdi. On beş 
bin Rumelt zor9ası dolu dizgin 
gecenin karanlıklarını yırtarak 

doğuya yol almıştı. 

~ 
Alemdar, tamamile yalnız kal

mış denebilirdi. Sultan Mahmud 
derin bir nefes almıştı. On beş bin 
z2rbanın İstanbuldan uzaklaş -
ması bir sevinçti. lUt.vanu var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Balıkhane Meselesi 

Bir okuyueuma balıkhııneııbı 
lizım olduğu kadar ıcmi:ı ve sıh
hi olı:na.dlfından şikiyet ederek 
eı.cüm.le şunlan J'Umaktadır: 

«- Yenecek şeylerin tem1.2 ol
ması ve temizlik p.riları dahilin
de saWması lcab dllklni bllıabl 

söylemefe lüzum 1olı.. Ancak, ıöz 
l'Öriince ı-önöl katlanmıyor ve ın
un gözüne çarpan şeyleri mem
leket namına SÖYiemek ve hatır
latm:a.k ihtiyacını d'ayQ•. 

Balıkhanemitile lı:ıht:: bahklan
nın çamurlu J'erlerde ısiiriikten _ 
diğini, kantara. konulup tartıld.J .. 
fmJ ~e sonra Yine yerlerde sahşa. 
arzedıldiğlnj, dfi·er muhte:ıü ba
lıklarm da. yine ayni gayrjsıhhi 
şartı~~ ı.çlnde. satılmakta old;ıiu
nu rordıim. içim daJ'&nmadı. c;;u 
sahrJarı yazdun ve nazan dikk~ıi 
celbetmeniı.i rica edere• soru _ 
yorum: BalıkhanemW btr~x ıslah 
etnıek kabil defH midir?.» 

-Okuyucumuron bu dilr.ka.te de

ier ikaz ve t&lt-binl aJoi.l.adarla:rm 
dikkat na.sarma anediJ'ona. 
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1 İtalya - Lehistan Arasında Müzakereler ~ 1 Meraltl~ Şeyler j · 
YILDIZLAltIN KAZANÇ 

VERGİLERİ 

HÖK VE Orta Avrupa'nın 
Karışık Meseleleri 

nJI erkes rlbl sinema yıldızları da 
lnJ kazanv ~ergisi verınet.ıa mü -

kellefllr. Hell'\"Udda bana 7.anlış ola
rak (Taka) derler. 

Ylldu1ar, k.azancılarından masraf • 
larını tenzil edeİ-ler, ıerl kalan icln 
vergi verirler. Fakat bu. masrafları Is· 
bat etmek, l'Östermek mecburiyetin -
dedirler. 

HERGÜNKÜ 
Lehistan -Fransa: Aralarındaki ittifak Hala 
Çok Ruhlu ve Kuvvetli Görünüyor 

Duglas Ferbanks. masaj ve bany• 
için 9,000 lriink· sarlellltlnl söyler. GİBİ 

Lehistan Sovyetleri ve Fransa'yı 
Kuşkulandırmak istemiyor 

Sovyet Rus ordusundan son teknik usullere göre yetiştirilmi§ piyade taburundan bir parça 

sine !Akayd kalamıyor. - / dostluk ne kadar ileride olursa ol-

lohn Barlmor hususi ·bir yalla yap
tıit seyahat masrahnı so.ooo cösterlr. 
Slnema cennetinin en· iyi giyinen ar
tisti olmakla maruf Adolf Manlo tn
valell için senede 400,000 franga mııb
laç oldnğunıı ldıİla eder. 

J>SK.İ BİR AN' Mffl _ 
Eski bir an"aneye g-öre inrUtere 

Kralm1n g-aybubetl esnasında. sarllya 
kraUoenln' bayr~iı oekilir. İşle bunllD 

içindir ki arasıra Bokin~m sarayı ... 
nın üzerinde ıarlb bir bayratın da[ .. 

calandıfı ıörülür. 

RAHİBi> Mİ, TULUMBACI MI? , 

Bavyerada, Ursıber,r kasabasında. bir 
manastır vardır. Bu manastırda bulu
nan rahibeler ateşle mücadele eder -
ter. Kasaba çıkan yangınlardan bir 
çoklarını söndürdtlklerl glbl bir çok 
kimselerin de hayatlarını kurtarmL' 
!ardır. 

I>SKİ ŞI>YLER 

1878 de Ski, be7nelmllel serıtnln 

eğlencelerinden biri idi. On beş sene 
~sonra birkaç ·spor meraklısı bunu, Bo

lonya ormanında tecrübe etmek iste .. 
diler, fakat muvaffak olamadılar. 

İlk Ski kuliibli, 1896 da Çrönoblda 
açıldı. İkl sene sonra da Şamonlksde ... 
Kış sporları merakhlan bundan çok 

hoşlanmışlardL BUah.a,re umuma sl• 
rayet ettL 

BÜYÜK BİR SERGİ 

Geçen şubatın 18 inde, San Fran
siskoda. büyük blr sergi açıldı. Sergi 
160 bektar cesametinde sun'i bir ada 
üzerindedir ve (Altwkapı sergisi) is
mi verllmlşllr. 

DENİZ CANAVARI 

Arasıra pzetelerde okuyoruz: c:Fi· 

- Ne tarafa? .. 
- Her günkü gibi.,. 
- Yani? 
-Eve ... 
- Sahi mi söylüyorsun?. 
- Tabu ... 
- İnanamıyo~um da ... 
- Niçin? 
- Değişmişsin. Eskiden böyle 

değildin sen. 
- Ya nasıldım?. 

r 
san olabilmek için zor olan bu sel 
içinden geçmek lazım. Hiçl;ir kuv
vet bu kanunları yenemez. Yal

;lr kuvvet müstesna: Karak-
ter!. 

Yoksa mekteb, para, korku, 
aşk, zeka hiçbir şey bunların ö
nüne geçemez. Çünkü söylemek is
tediğim tabii hayat kanunları in
sanların -.adam olmak• denilen 
süzgecidir. 

- Nasıl olacak, işinden çıkın

ca soluğu meyhanede alırdın. Hal- , 
buki ~imdi eve gidiyorsun. 

- c;ve gitmek meyhaneye ğit
mekten karlıdır. Tecrübe ettikten 
sonra karar verdim. 

Eminol hayatta muvaffak olan 
her insan bu süzgeçten en iyi şart
larla geçenlerdir. Bu süzgeç in -
sanlar arasında en· ince ve en kıy-

•ı talya Hariciye Nazırının 
Lehistan ziyareti hakkın • 
da Avrupa gazetelerinde 

türlü fikirler yürütüldüğü görü -
lüyor. İtalya Hariciye Nazırı tam 
be• gün Varşovada miSafit 'itala -
rak Leh Hariciye N azırile uzun 
uzad1ya görüşmüştür. 

Lehistanın haric politikası da 1 
bu müvazeneye göre müteessir ol
maktan geri kalmıyor. 

Roma hükumeti Bertin ile olan 
sıkı dostluğu münasebetile vazi
yete seyirci kalamadığı gibi Le • 
histan ile bir dostluk tesis etmek 
istiyor. 

sun istikbali taahhüd altına so- lin denlzde bir canavar cörülmüş • ..» 
kacak bir muahede yapıldığı gö- · Fakat, bu kocaman ve korkunç hay • 

rülmüyordu. Almanya ile Lehis- vam yakalıyan ;rok. Denizlerde bırııok 
tan arasında 934 de a:ktedilmiş bir · :rılaıllar vardir. Bunlara Dlstrla der-

- Demek şimdi evde içiyorsun. 
Fakat istediğin mezeler nasıl olu
yor?. 

. - İçmemek içmekten, iyi ye
mek mez~n daha karlı tecrübe 
ile sal;Jt. 

metli karakter tahlilini yapıyor. 

Ve .. sınıflara ayrılıyor. Yoksa do
ğuşta sahib olduğumuz irsi kıy -
metler yalnız başlarına bizi mu
vaffakiyete götürmek salahiye
tinde değildirler. Onların en bil· 
yuk roıu bu siizgeçlerlrı başında
dır. 

m\.J,ah-ede vardır. Fakat bu_ mua- ter. Boyları bir me&rodau uzundur. 

hedenin Lehlileri tatmin etmediği Renkleri siyah ve be:rH beneklldlr. Z..-

Lehistan coğrafi vaziyeti itiba
rile orta Avrupanın müvazene - _ Lehistanla İtalya arasındaki 

Avrupa gazeteleri tarafından söy- hlrlerl çok miithlşllr. Denh 711anları 
!eniyor. Çünkü Lehistanın pek a- Seylan adasında ve lleıııalde çok ıö· 
Iakadar olduğu Danzig meselesi rülür. · 

- Yok canım. Sen içkisiz nasıl 
. durursun? İçmesen bile barları, 
kadınları ararsın. 

Herkes hiç bilmeden, hiç. gör ~ 
meden doğar ve .. bı.t stiZgeçler· itı• 
sanları tasfiye ederler. Yoksa yol~ 
!arda sigara izmariti toplıyan is
pirtocu serseri ile blr katil, tir 
hırsız, bir orta dereceli memur ve 
bir banka direktörü doğarken bu 
şartları öğrenip ona göre ömür 
sarf etmemişlerdir. 

BU DA BİR MESELE: 
ile Ukrayna meselesi hep olduğu KİBRİT İNHİSARI - - Ne bar, ne kadın hiçbir şey 

istemiyorum. En iyisi evim. gibi kal!yor. Avrupada :reni bir idel çıktı: Şunun 

' · 

Alman Şimen·dif erleri 
Esaslı Tamire Muhtac 

Avrupamn 5arkında birbirile bunun 50 inci, ıoo llncil :r•loonllmünü 
karşılaşan nüfuzlar varken Le - kutlamak-

- Peki amma evde ne var bi-
rader?. 

histan kendi harekatında serbest Fransızlar, yakında (kibrit inhisarı) - Herşey ... 

. ' 

A 
iman şlmendiferleri• ııskiden zaı:nanlarda Alman demriyolla -
birçok cihetlerden mükem- rındaki bozukluk, nazarı dikkati 
mel olmakla şöhret kazan,· celbediyor, birçok malzemenin 

mıştı. İngiliz gazeteleriniQ Berlin- yokluğu görülüyordu. Demiryol -
den almış oldu.klan. °'.alı'.l.m~la gö-, · 1arı bozularak kazalar çoğalıyor
re Alman hukumetı şımendıfer .- du. Avusturya ile Südet Alman -
!erin eskisi gibi mükemmel oım,sı - !arın bul~duğu yerlerin Afman
l çi:ıı lazımgelen tamirat ve inşaata "yaya geçmesi üzerine · oralardııXl 
sarfedilmek üzere büyük bir pro- ·d . 11 'd t · · •• 

emıryo arını yenı en amırı ,... 
gram hazırlamıştır. Bu programı zım olduğu anlaşılmıştır. Çünkü 
başarmak için tam 1,000,000.000 
İngiliz liralık para sarfetmek la
·ıım gelecektir. Şirpndiferler için 
ı öı·!e bir milyar ingiliZ lirası sar
"-- ı 'eği göze almak demek İngil
ter ııin silahlanmak için sarfetme-ı 

bu yollar büsbütün eskimiş bir 
halde idi. Şim~i sarfedilecek bir 
milyar İngiliz lirasın.n üçte biri 
demiryolları varidatı ile kapatıla
cak görünüyorsa da diğer üçte iki-

ğc 'ıazırlandığı müthiş yekllne ya- si için istikraza lüzu.n görülmek -
kın bir para bulmak demektir. Son tedir. 

. 

kalmak istediğini evvelce anlat
mıştır. Yine Lehistan Fransa ve 
Romanya ile müttefik bulunuyor. 
Her iki ittifak Lehlst~nm emni
yeti için iki mühiİn teminat sa -
yılıyor. 

Yeni gelen Avrupa gazeteleri 
Varşova mülakatından yeni lJr 
neticıı çıkmamlş · old~ğunu yazı -
yolar.' Bolşevikliğe · karşı mücade
le ismi altında aktedilmlş olan ve 
japonya, Mrhanya, İtalya ve Ma
caristanın iştirak etmiş oldukları 
muahedeye Lehistanın da iştirak 
e~si için Var şova. lı.ükfımeti nez
dinde teşebbüse geçilirse bwıa 
muvaffak · olı,ınacağı söyle"1iror

du. Hıılbuki bu muahedeye Var
şova hükfımetinin işUra.k etmesi 
demek artık Moskova ile arası bo-. . 
zulmuş demek olurdu. Halbuki 

(Devamı 7 inci S11yfada) 

nm 50 inci 7ıldÖnümtıııU kntl&mıya ha-
zttl&DIJ'orlar. 

(KlbrlC lnhlsan), 1881 da, Mall1e 
Na'1nnın talebi liserlne kabul edlloı"
tı. Ve meb'usan mecll!lnde blr!)Ok 111-
radara, münakq&lara sebeb olmqlıl. 

ÇİÇEKLİ SAAT 

Parlsln ZH kilomelre prbİnda lılr 
tehir vardır: M...._ 

Bu şehir halkı, umumi bah!ı<>lerll• 

iftihar ederler. Ebİı.elı:te de haklıdır
lar. Çünkü balıeenlıİ ortasınlla ı.o.a

man bir saat v&rtbr._ Yelkovam, ıu.a .. 
n.nı, yani saat "~ daklka.lari cöstereiı 
rakamlan taze çloeklerden yapılmıttar. 

Kadranı S metre kulnuıda olan bu 
saall . vücude ır~llrmek için 1:1. - H bin 
cins oi~k kulıanılnııtlır. B~tl!!> 'bir 
mevslm, kadranı, yelkovanı, akrebi, ve 

-rakamlan deilştlmıe.lı: içlİı 40 bin ol
. çek sarf olunmaktadır. 

Bu çi~Jder o kadar mahlrane :rer .. 
!eştirilir ki makineleri ırörnıek kabil 
deitlldlr. 

- Nasıl herşey?. 

- Eğlence, saadet, ·neş'e uyku 
nihayet para ve sıhhat. 

- Eskiden bunlar y<>k muydu? 
Niçin eve gitmezdin? Senıi her 
gece sabaha kadar sarhoş,kadın -
!ar arasında görürdüm. Hele bir 
gün hatırlıyor mUS\lll bilmem? 

· Sana; yahu nedir bu halin miras · 
qıı yiyorsun?. diye sorduğum za
man .gülmliŞtün · ve: ·•hayat içki 
ve kadınla eğleıt.ce olur, " başka. , l 

· ne yapılır• demiştin. 
l'Jejad _Had-i başını önüne eğdi. 

Sonra: 
- Bilir misin Kemal hayatın , 

-kendine mahsus . bir takım . husu-
siy~tleri .var ki insan bunİıµ-a uy
ı;naktan başka hiçbir şey y,apamı
yor . · 

Bu hususlyetl'er birer kanun ha
line girmiştir. Tam manasile in-

Bir bebek fakir ve zengin bir a
ilenin bebeği insanlardan evvel 
tabiate hesab veriyor . .Buna talih 
diyoruz. 

Yedi yaşını bulup mekteb ça
ğına girdiğimiz zamana kadar ha
ya't biz! rahatsız etmiyor. Müca -
deleyl kendi kendimize yapıyoruz. 
Fakat mekteb yılları ilk tasfiyeyi 
yapiyor, ta Üniversiteye kadar. 
Burada kafamızı hazırlamıya çok 
şey öğrenrniye çalışıyoruz. Mu -
vaffakiyet tize hayatın son basa
mağı gibi geliyor. Fakat öyle mi?. 

Bu birinci süzgeçtir. İkincisi ha
yata atılıp para kazanmıya baş
lamamızla başlıyor .. 

Yemlerini teşkil eden içki, ka
dın, eğlene~ o kadar cazip ki her 
iı;tSan onları tatmak mecburiye -
tinde kalıyo~. Yalnız bir şart var. 

Hiç kendini üzme. Birleşeceğiz, ömrümü -
7.Ün sonuna kadar beraber geçireceğimiz giinlerin 
eşi; "ndeyiz. Sewn katlanır. Biz de birbirimizin 
olmayı her zorluğa katlanarak bekliyeceğiz. 

Ve .. Dirseklerini masaya dayıyor, başını iki 
avcunun içine alıyor, iri, siyah katmerli gözlerini 
Fer-din bol, uzun kirpikleri arasından taşan yeşil 
gözlerine dikiyor ve onun gözbebeklerinde ken " 
dini seyrediyordu! 

• YOS A 
- Nereye istersen oraya götür kocaıcığım. 
Ve şen kadın, güzel kadın, siyah kara gözlü 

kadın sözüne ekledi: 
- Seninle başbaşa olmak bana yeter. İster -

sen en lüks bir salonda olalım. İstersen bir hasır 
üzerinde. 

YORGUNLUK ÇIKARMAK İÇİN 

Güney tapudan çıkarken; 
- Yoruldum Fazıl. İki apartımanı bana çe -

Yırtmek i;;in yüz kağıda imza koyduk. Beş yüz 
k-e:.e merdiven indik çıktık. Yorgunluktan canım 
çılı...yor. 

Dedi ve .. Bir teklif yaptı: 
- Kocacığım bu şen günümde haydi beni bir 

yere götür, biraz eğlendir. Çoktandır seninle bir a
rada, başbaşa bir salonda oturmadık. 

Fazıl: 

- Peki karıcığım.. Bir yere çıkalım. Ben de 
çok yoruldum. 

Dedi ve sevgisine kurban verdiği iki muhte
şem apartıınanın yüreğine sapladığı acıyı dindir -
d.iyc çalı~arak yür!idil. 

No. 94 ----• 
Bir saniye sonra ikisi de arabadaydılar, kendi 

arabaları. Güney ile bağlandıkları gün alınan araba. 

Yazan: ETEM iZZET BENİClı: ---··---

Fazıl düşündü: 

- Bu arabaya ilk bindiğimiZ gün de GünQl;e 
bağlanma armağanı olarak partımanlar, mağazalar 
vermiştim. Şimdi de elimde kalan son iki apartı
manı verdim. Arabanın ilk tekerleği nereye giderse 
arkası da oraya gider .. derler doğru! 

Ve .. Fazıl bunları düşünürken diLlnin altından 
da yine kendi kendisine konuşuyordu. 

- Artık ne verecek. apartımanını, ne de bir
şeyim kalmadı. Bankadaki birkaç bin liramla yurd 
ve altınlarım da benim! 

Güney, şen, rahat, mes'ud: 

- Kocacığım bilsen senden ne kadar mem -
nunum. 

Dlyor ve arabanın vumuşak sedrinde yayılıp 
gevşedikçe: 

. ' . 

- Artık senin beni sevdiğine inanıyorum. Aşk 
yolunda bir koca bu kadar özverenlik edebilir .. 

Diye gevrek gevrek gülüyor ve .. sayıyordu : 

- Şiri n, Yuva, Göniil, Eş apartımanları, Emi
ııönilnde mağazalar. Ve .. Doktor Fazıl. Bugün bü
tün bunlar benim! 

Ve .. Göğsünü şişire şişire söylüyordu: 

- Gençliğimi, güzelliğimi, kadınlığımı, bütün 
sevgimi kendisine sakladığım ve verdiğim bir er
kek için bütün bunları bana vermek en tabii olan 
şey. Hem 'ilk önce, ben hiçbir şey istemeden, bek
lemeden sen bana Şirin'le Yuva'yı verdin. Gö -
nülle Eşi de doğrusu ben istedim, aldım ve .. iyi et
tim. Seni, \tgı'ıdiıİıe böylelikle daha çok bağladım. 

.. 

Fazıl yarı şen, yatı sızılı: 

- Her şey senin için (eğil mi Güney' 
Dedi ve sordu: 
ı;Jimdi net·eye ı;:idiyors'un?. 

:.;. ,-

O böyle söylerken Fazıl, çıldıracak gibi •lu
yor, hanını, hamamını, apartımanını, lirasını, gü
müşünü ve hatla kendisini uııutuyor: 

- Bravo sevgilim 
Diye onu y«necek bir lokma, içilecek bir su 

yudumu gibi ağzına götürmek, içine sokmak. göğ
sünün ortasında kapamak istiyordu. 

Araba Tokatliyanın önüne gelince şoför ar-
kaya döndü: 

- Ne yapacağız?. 
Der gibi Fazıla baktı. Gün ey: 
- Fazıl istersen Tokatliya girelim .. Bir çay 

alır, biraz müzik dinler, eve döneriz .. 
Dedi. Doktor: 
- Güzel, çok güzel. Ben de Tokatlıyı üstele-. 

rim. Tokatliyan daha kalabalıktır. Birçok tanıdık
lar vardır. Bugün kimseye selam vermeği bile ca
nım istemiyor. 

Güney birden dik dik Fazılın gözlerine baktı. 
A;DeY.., •ar) 

1 
Yazan: 

BEDİ G'ONDCZ 1 

kaptırmamak. 

Boyalı kadınlar, yaldızlı şişeler, 

lüks otomobiller insanı ölüme 
sürllkliyebilir. Yalnız ölüme de 
değil, bıı ani olmaz. Rezil olmak, 
gırtlağa kadar borçlanıp kollarını 

(Devamı 7 inci sayfada) 

1
1--<adyo ı 

Programı 

Ankara Radyosu 
JIDOtlN 

18,35 Müzik - (Şen oda mWııtt: 

İbrahim Özgür ve Ateş 
0

böceklerl). 
19 Konuşma. 
19,15 Türk mlbltl (fasıl heyell). 
Celil Tolues ve ark&daşları. 
20 Ajans, meleoroloJI b&berlorl. ııt

raat bonası (flat), 

!0,15 Türk mWıltı: 
Çalanlar: Vecihe, Fahll'e l'eran, Re

fik Forsan, Kemal NIJaal Seyhan. 
Okuyanlar: Müıenen SelW', Malı· 

mu* Kanndaf.,. 

ı- Kilrdlllhlcazkar peşnırl. 
!- İ!uphl Ziyanın • Kürd1111ılc&ıı

kir şarkı - Babçenhde bWbill obam. 
3- Osman Nllıadııl - ltlirdlllhleaı• 

Ur ııarkı - Akşam &1bı:ett kalkm•Jı. 
4- Botusun - Kürd1111ıloukir şar• 

k• • Güller açmış. 
5-- Arif Beyin - . Ktlrdlllbloaııkll" 

şarkı - Bİr halel ile ıüıdİI :rlne. 
S- Akpm olur ıiln"'I l'ider. 
7- &dik F.enı.aru.n - Bllseynl pr• 

kısı - Sabah güneş dotarl<en. 
8- Refik Forsanın - Hiise}'lli şarkı• 

Gii>lerlmden .-itmiyor :ranaklal'UWl 11' 
9-- lleflk Fenanın - Bilseyai f&llıll 

t., dolar sini olnl oe'l'lbltllm blrlslııL 

19-- Tilrkll - Sarardım bell -
il- Saa_ ııemalsL 
U Memleket oaal a7an. 
ı1 Kon114111a. 
U,15 Esham, t.lıvllit. jkambl.-. 

llnkul bonası (llat), 

ZU5 N"'l'•ll pliklar. 
U,SO Müzik (kilçilk orl<esln - Şefi 

Necip Aııkın). 

,. U,30 MU.ti< (S-011 Ye. lider - Pi). 
Z3 Mil&Ut (Cazl)and - Pi). 
!!,411 - H Son ajana haberleri t1 

YARIN 
ıı,ss Türk milıriii - Pi. 
l S Memleket saat ayan. &jall8, nae~ 

leoroloJI · llaberlerL 
13,15 ,- t• Mü.zlk .(hafif 111Uzlk - PO• 

Holandada Türk Gecesi 
Holandada meşhur cPHİLİPS 

PCJ • radyo istasyonunun yaptığı 
ikinci cTÜRK GECESİ. nP.sriya • 
tının kazandığı büyiık muvaff" • 
kiyet üzerine r.1:ırtı•ı 14 ürcü <alı 
akşamı 21 11~ - 22 arnsı.,d:ı ve 
31,28 metro kısa dalgalar üzerinde 
üçüncü bir TÜRK GECESİ neş • 
riyatı yapacağı n'~mnuniyı>tle ha· 
ber alınmıştır. 

1 357 .ı-!icrl 

1 
1354 Rumi 

Muharrem Şubat 
17 24 ---

1939, Ay 3, Gün 68, Kasım 122 
9 ıfart PERŞEMBE -- 1 1 

Vakitler Vas\ti Ezani 

sa. dı. H. d. ---
Gün et 6 24 !2 16 

ötle 12 25 6 17 

tkindl ıs 40 9 32 

Akfam 18 09 ı:ı 00 

Yataı ;9 40 ı 30 

tın.ak 4 45 10 37 
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5-SON TE!,GltAI'- 9 MAltT 1 

1 İstanbulun Hususiyetlerinden f 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tarihde Geçm i ş 
Büyiik Yangınlar 

'I ş AKA 1 Genç Kızları Fuhş 2 

M~:.:-:.~;-::iu~ ~:ı:,, Sürükliyenlerle Mücadele 
. Gar~~~ ko~:~a::;·~;zde bayım. Bu insanlar Mı·tralyo .. zlu.. ,,.. . --

Miladdan Bu Güne Kadar lstanbul 
Kaç Defa Yandı, Tutuştu? 

E ütün İstan· 1 
oul tarihİl'ıı' • ' Yazan: REŞAD FEYZİ 

· yangınlar • 1 
la doludur. Çünkü ,~ 
şehir, miladdan 
Çok • eskiden beri, 
daima tahta ev • 
lerle çevqı1enmiş· 
ti. İstanbuldaki 
Yangınlarda ya • 
nan evlerin mec
tııuu hakkında bt 
fikir edinmek i· 
çin yalnız şunu 
söylemeli: Şehir, 
Yedi defa yanmış 
ve yeni baştan 

Yapılmışt!r. 

Bugünkü mo -
dern itfaiye teş • 
kiiatı kuruluncı

Ya kadar, İstan· 
bulda yangınla 
rın önüne geç 
llı ek adeta im • 
kansızdı. 

Daha evvelce, 
Ist~nbulda maz • 
hut bir itfaiye teş· 
kil.atı yoktu. Ma
hallelerde tulumbacılık 
vardı. 

• 
S= yangınlardan bir sahne 

teşkilatı leğini giyer, sandık yerine gel '.r· 
miş ... Bu, bir nevi spormuŞ. 

çin bol ve iyi su bıılamayız. Hal -
bukl İstanbul, her nevi, her çeşid 
suyun bütün dünyada en çok bu· 
lunduğu şehirdir. Bugün hala, İs
tanbuluıı su davası vardır. Hal
ledilmeğe çalışılıyor. 
Ge~en günkü Sultanhamamı yan 

gını da, yine susuzluk derdine uğ· 
ramadı mı?. 

Mililddan çok evvel, İstanbul 
şehri kurulduğundan bugüne ka
dar, vukua gelen yangınların sa
yısı on binlercedir. Bunların hep
sini, tarih kaydetmiyor. Belli baş· 
1ı büyük yangınlar hakkında ma
lumat vardır. 

Tarihi kayıdlara göre, İstan -
bulda vukua gelen ve bilinen en 
eski yangın miladi 400 üncü yıl
da olmuştur. Bu yang•nda, o za
manın en meşhur kilisesi olan Got 
kilisesi, içindeki eşya ve insan • 
!arla beraber yanmıştır. Bu yan
gından sonra, Bizans devrinde 
vukua gelen diğer yangınların ta
rihleri şunlardır: 

· Geçen hafta geldiğinizde yiyeydi
. niz. Çokmemnun kalacaktınız. 

Av~~ad::':~~~~yorsunuz?. Gangsterlerden Daha 
b;-!:y~~~~~:~:~. defa olarak 1'1 uzır ve Tehlikelidir 

ı EN Yi POZ: 

Fotografçı; bayla bayanın poz- Beyaz Kadın Tüccarı d.ı 
ıarını tayin ettikten sonra baya- · yakayı Ele Verince Polis 
nın elini tutar, bayın omzuna ko- M d, , G . 
yor: Ü uru enış 

- Böyle, gayet tabii pir pozdur. · Bir Nefes Aldı 
Der. Bay gülerek cevab verir: 

-Yanılıyorsunuz... Pozun da
ha tabii olması için elini cebime 
sokması lazımdır. 

YANLIŞ ANLAMIŞ: 

İki dost karşılaşırlar. Birisi hay

retle ne söyliyeceğini şaşırır. Öteki 
merakla sorar: 

- Ne var? Bir şey mi oldu -
nuz? ... 

- Şey.. Dnn gazetelerde öl

duğunuzu okudum da ... 

- Ölen ben değil, büyük kaı:-
deşiındir. · 

- Vah! Vah! .. . Ben ise sizi san
dım ... 

BİR MESELE: 

Muallime.- Sana bir hesab pu

sıılası vereceğim. Hemen hallede

ceksin. 

ve «Oh, Dedi, 
Amerika 

Ariık Beyaz 
Kadın 

Tacirle 
rinden 
de Kur 
tuldu » 

[ 
I 

• 

Yaşlılar, eski İstanbulu bilenler, 
tulumbacılığı çok iyi hatırlarlar. 
Iı:er mahallenin tulumbası ve tu
luınbacıları, yangınları söndü.ı:" -
rneğe ı:nemur kimselerdi. Sandığı 
tarife biJmem lüzum var mı? San
dık altında koşmıyan, sandık Dr· 
kasından gitmiyen, eski İstanbul
lular içmde pek az kimse vardır. 

Zamanında en iyi koşanlar, sür
atte ve mukavemette birinci ge
renler hep ltuluml;acılar imiş .. . 

Soru-a zamanla. her şey gibi, o da 
bozulmuş... Tulumbacılık, bir ne 
vi çapulculuk halini almış. 

Miladi: 404, 433, 462, 465, 469, 
476, 491, 498, 509, 513, 532, 549, 
559, 561, 564, 582, 603, 791, 931, 
956, 1073, 1203, 1204, ' 1261, 1291, 
1296, 1308 ve 1434. 

Mesela babanız kasaba 20, ek

mekçiye 15, sütçüye 10, terziye de 

30 lira borçlu. Ne yapar? Nevyorkun kibar randevu evlerinde hususi odalardan birinde bir intizar devresi 

ğunu tahlil etmek istediği o deli-
Ferdi.- Ne yapacak. Hemen a

partımam deği§.tirir. Uzak bir ye
dedir. Amerika zabıtası; kan dök· 
nıiyen, insan eldürmiyen bu a-

re nakleder. !A 
nıerika hiikftmeti, genç kız· 

lar.ı f~ş~ s~ükliyen~e~le 
nıiithış bır 11111.cadele ıçın· · (Devamı 1 inci sayfada) damları gangnerlerdcn daha teh· 

======~============,;;==~==============================================~~========== [ likeli sayıyor. 
Sandık malfıın .. Birkaç teneke 

su al!f. Bununla, n11Sıl yanguı sön
dürürlermiş, hay.ret ediyorum .•. 

Zaten, tarihde geçmiş .bütün bü
yük yangınların büyümesine. ;;e
beb susuzluktur. İstanbulda, su 
hem boldur, hem de yoktur. Bu 
şimdi de böyle değil mi?. Bu bir 
muammadır. N(! yangı·nlar için, 
ne kullanmak için, ne de içmek i-

116 DlfilCD A~ ~ o lf. (g') @) Bir Fransız gazetecisi, Q. Men . Q O ıeflerinden birisile, bir baskında 
hazır b'Ulunınuştur. İntibalarını 
ve görüşlerin i şöyle anlatıyor: 

• 
Tıt,lumba~ılık, .daha eski c;ıa , 

virlerde, öyle bayağı, b:r J(ülhan· 
beyi . işi değilmiş. İstanbulda bı~ 
Yangın oldu ·mu, Bab\alide mil • 
!rıeyiz beylerden tutun da herkes 
doğru evi~~ "koşa,r, so;ru'nur, tn ~ 
lumbacılığa mahsus ' don ve göm-

Doktora imtihanı Nasıl Verilir, 
T cif ebelere Neler Sorulurdu 

o ·uvar la rın 
Ağzı Vardır 

Aşk Budalası Bir Kızdan Kan Alınsa iyileşir mi ? 

E
ski zaman· 
!arda (Hi
pokrat) dan 

Hapisha~ed~-,_- 'i;:ıkef.n Bir 

sonra, adırun et· 
rafında ebedi bir 

1 şöhı:et halesi ö • 
re11 .Dr (Qalyen) 
olmuştur. 

Bu Yt:ınanlı dok 
tor milild.dan 210 
sene evvel (Ber• 
gama) da doğmuş 
ve 131 yılında öl
müştür. 

,. fl4ahku~u.n · Yazdığı Kitab 
Binlerce Nü$ha S~ltan 

i ngiliz gazetelerinde okun -
duğuna göre Makartney is
ıµinde biri • .ı:J'uvarların ağ-

21 vardır• diye bir kltab yazmış, 
bunun üzerine cDeyli Telgraf• 
gazetesi de 'bir yazı neşrederek 
kitabın aleyhinde bulurimuştur. 
Şimdi kitabın muharriri mahke· 
llıeye müracaat ederek gazete a
leyhine dava açm•ş ve demiştir kl: 

- ·aeninı yazdığım kitabda an
lattığı.m şeylerin yalan olduğu 
gazebede söylenm~ştir. 

Eıuna mukabil gazetenin vekili 

böyle bir şey mevzuu bahsolma
dığını; muhaITirin yalan söyle • 
diğini iddia etmek hat!!,dan geç -
mOdiğini söylemiştir. · -
Kitabın muharriri namına avu

katı söz alarak demiştir ki: 
- Makartney 914 de Umum! 

Harb başladığı zaman daha on altı 

Beyni, sinirlerin 
ana temeli 'olarak 
tayin etmiş, ada
lelerin vazifeleri-
ni kavramış, gud
deler üzeripde tet
kikierde bulun -

yaşında idi. Fakat müracat ede • muştur. 

rek orduda kendisine bir iş veril- 1 Ondan sonraki 
meslni istedi. Nihayet böyle bir yüz yıllarda hiçbiı· 
iş bulundu. Ordu istihbaratında ilerleır;; hareketi 
çalışmağa başladı. Nihayet harb görülmedi. Pa -

(Devanu 6 ıncı sahifede ı yenlerin taassu -
bu teşrih tetkik
lerine mani oldu. 

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

Hıristiyanlaruı 

lüzumsuz gayreti 
de eski kanunları 

kuvvetlendirmek -
ten başka bir işe 

Aşk hususunda fazla has,as bir kadın , 
sevgilisini düşünüyor 

Suçlu 411Ukııtile beTııb~ h~yeii hakimeyi ı,ıın.ıe<ıı 

yaramadı. 

Orta çağa kadar ve orta çağda 
bütün ilimlerin, fenlerin i.lstadı 
olan papaslara gelince: Bunlar la· 
babete karşı hiçbir meyil ve ala
ka göstermediler, tatabetle asla . 
uğraşmadılar. 

Şeytanın Parmağ·ı 

Umumi pislikten ileri gelen 
cild hastalıkları bile dikkat na -
zarlarını çekmedi. 

Her yerde, herşeyde şeytan par- [ 

mağı görülüyordu. Sari hastalık
lar, ilah! bir ceza, istiska illeti ise 
vücude girip saklanan bir şey
tamn eseri telakki ediliyordu. 

Buna rağmen, 8 inci asra ka
dar eserle.ri baki kalan meşhur 

(Solerme) tıb mektebinin (Mont

C;ıssin) dağındaki manastırda o
turan papasl;.r tarafından tesis 

. edildiği zannolunmaktadır. 

13 üncü Lüi zamatUndıı. tıb fa
külte~i müntcsibleri endişeye düş
miye ba~ladtlar: ~u kadar yeni 

ilaçlar varken eski tertiblere mü
racaat caiz miydi?. 

Buna nihayet vermek için on 
iki doktor seçildi. Bunlar, mev • 
cud ilaçları tetkik ve formüllerini 

. tayin edeceklerdL 

Zaman geçti. Saçlar, sakallar 
uzuy0r, beyazlanıyor ve <düstur 
edviye) yavaş yavaş doğuyordu. 

On iki doktordan bU· yıl birisi, 
öbür yıl ötekisi ölüyordu. Niha· 

y.et, vazifeleri bitmeden on ikisi 
de göçtü, gitti. 

Yerlerine başkaları seçildi. 1637 
yılına doğru Fransa, ilaçların fen· 
ni olarak hazırlanması için bir 

formüle sahih olmuştu. Bir ecza
nede ne gibi şey !er bulundurmak 

lazım geldiğini öğrenmişti. bunu, 
hususi bir kanunla mecburiyet 
altına aldı. 

Eczahanede Neler 
Bulunurdu ? 

İyi bir eczanede: Kunduz ve 
tesbilı böcekleı·i, kertenkele ve 
yılan derileri, sülük, tilki ciğeri, 

domuz kursağı, insan, kaz, ördek 
teke ve dana ilikleri ... Leylek, gü
vercin pislikleri, misk ve muhtelit 

hayvanların tüyleri, kükürd, ka
reniil, ilah .. . bulunurdu. 

Doktorlarla eczacılar arasında 
tamam otuz sene süren bir ihti -

!il çıktı. Nihayet parlamentonun 
müdahalesı ile sona erdi. 

Pariste bir (nebatat bahçesi) a
çıldı. Tababete lüzumlu otlar bu
rada yetiştirilmiye başlandı. 

14 üncü Lüi zamanında fakül
tede kimya, tabiat ve nebatat 
kürsüleri tesis olundu . 

Az sonra tababet, fenne müste
nid bir san'at haline girdi, Şarla
tanlar azaldı. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

cThe New-York otelinin 20 inci 
katında bir odadayım. Karşımda 
G. Men polis teşkilatının ~efi J, 
Edgar Haver var. Asabi bir halde 
sigara içiyor, dolaşıyor ve bir söz 
söylemiyor. Mütemadiyen saaoo 
b.akıyor. Akşam oldu, Saat dokuza 
geldi. 

Haver telefonu aldı, bağırdı: 
- Saat dokuzu on sekiz geçiyor!. 
Kime telefon edıyordu? Ne 

demek istiyordu? Anlıyabilmenin 
imkanı yok ... Merak ettim, sora
cak oldum. Ağzımı açmıya vakit 
bulamadım. Zira, içeriye birisi 
girdi: 

- Otobüsler hazır, tamam on 
sekiz tane ... Geceyarısı hepsi, ta
yin ettiğiniz yerde bulunacak . . 

Dedi ve cevab beklemeden çıkt, 
gitti. 
Dayanama?ım, sordum: 
- '\'lu on .sekiz otobüsü ne ya

pacaksınız? ... 
Hover cevab vermedi. Birkaç 

dakika sonra yeniden telefona sa· 
rıldı: 

- Saat 19 u 21 dakika, 39 sani
ye geçiyor, Hemen hareket etme
miz lazım ... 

Aşağı indik. Kapının önünde 
kapalı bir otomobil duruyordu, 
Bindik. Otomobilin her iki tara -
fında iki motosiklet geliyordu, 
Brodveye doğru sür'atle gidiyo • 
ruz. Sonra Hüdson nehri altındakı 
kanaldan geçtik. Nihayet. (Nev
york - Jersey) e vasıl olduk. Oto
mobil .s~r'atini arttırdı. 

(Devamı 1 i~ sayfad4) 



6-ao• WSLO•&•- 9 •.&•T ... 
Makineye 
Verirken 

Almanya, İsviçre ve 
Felemengi 

Za btedecekmiş ! 
Paris 9 (A.A.)- Joumal des Debats'da Pierre Be:rnusn Hitlc:rin 

J"eni mutalebatını ileri sürebilmek için Hollandaya ve hatta İsviçrcye 
karşı uni bir taarruzda bulunmayı derpiş etmekte olduğunu yazmak
tadır. 

Bitler, halyanın metalebatına miizahe-ret ve kendi metalebatını 
ortaya atmak için bir nutuk söyliyecek ve müteakiben garb devletle
rini bu talebleri kabule icbar için bu memleketleri iş,, .. ! edecektir. 

Almanya, Fransa İle 
• 
ita/yanın Arasını 
Bulacakmış 

Londra 9 (A.A.)- Havas ajansından: Gömgin İtalyayı ziyaretini 
müteakib beraberinde İtalyan ricalinden biri olduğu halde Fransayı 
ziyaret edeceğine dail ortada bil şayia dolaşmaktadır. Söylendiğine 
göre Göringinİ talyan mutalebatını ileri sürmek için İtalya ile Fransa 
arasında tavassutta bulnnmBM muhtemeldil. 

Söylendiğine göre İtalya, Fnınsadan arazi istemiyecek, yalnız 
Cibutide serbest liman ihdasını, Tunustaki İtalyan1ara hürriyet hah· 
ıını, Cibuti • Adisababa deınllyolnnda_n müştereken istifadeyi_ lstiye
cektr. 

Muhtemel Bir Harb 
Karşısında 

(1 inci Hhifeden devam) 
ordusu hazır lam ak vazifesini ver~ 
mektedir. Eğer bir harbe girersek, 
iştirakimizi istemiye istemiye ya
pacak değiliz. İştirakimiz, herhan
gi bir tahdide tabi tutulmıyacak
·tır. 

Fransız • İngiliz genel kurmay 
görüşmeleriı, tecavüz değil, fakat 
daima müdafaa planlan üzerinde 
yapılmıştır. Biz ayrıca, Avrupa 
kıt'asında çıkacak bir harbe aza· 
mi gayretle iştirakiınız için nak
liye işlerinde !il.zumlu tonajı he
sab etmiş bulunuyoruz. 

Sulh zamanında ihtiyat istih .. 
salatı ve idharı harb esnasında 

bütün silhlı kuvvetlerimizi teç • 
biz etmiye kafi gelmelidir.> 

Hore • Belisha, bundan başka 

İngiliz hiilifunetinin anavatanda 
29 fırkadan mürekkeb bir kara a
navatan ordusu vücude getirmek 
ve anavatanın hava hücumlarına 
karşı müdafaa kuvvetlerini de beş 

fırkadan yedi fırkaya çıkarmak 

niyetinde olduğunu da bildirmiş· 

tir. 

SOVYETLER VE AVRUPA 
İŞLERİ 

Londra 9 (Hususi) - Bir haı;l;ı 

veya tecavüz vukuunda Sovyetle
rin Romanya ve Polonyaya azami 
surette ve her veçhile yardım et
meğe karar vermiş olınası ve bu 
kararının Varşova ve Bükreşe 

resmen tebliğinde hüsnü telakki 
edilmesi Bertin - Roma mihverile 
bu mihvere mensub devletler a· 
rasında ciddi bir asabiyetle kar· 
şılanmıştır. Bu vaziyet kaı·şısında 
Berlinin şarki Avrupaya aid işleri 
sür'atle halletmeğe karar ver -
miştiT. 

Söylendiğine göre İtalya da bu 
fikre iltihak etmekte ve Akdeniz 
meselelerinin yeniden bir pamuk 
ipliğine bağlanarak evve ıa bu me
selelerle uğraşılacaktır. 

Sultanhamamı Faciası 
S ultanhamamındaki yangın yerinde dün sabah keşil yapıldığını 

yazmıştık. Binanın üst katlarına çıkarak icab ettiği şekilde 

tetkiklerde bulunulmasına imkan görülemediğinden bu keşif bekleni
len neticeyi verememiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla dün öğleden beri Ata Atabek hanının yıkılmasına baş
lanmıştır. Bu ameliye bugün de devam eylemiştir. Molozların akşama 

kadar kaldmlmasına çalışılacak, akşamüstü yeni bir keşif yapılacaktır 
Bu yıkılma esna-ıında her katın arzedeceği vaziyete göre yangımn 

Bereden ve ne suretle çıkınış olduğu anlaşılabilecektir. 

Resimlerimiz dün yangın yerinde yapılan keşifleri göstermektedir. 

Mühim Bir Karar 
(Birinci sayfadan devam) 

gemilere kapatılmıştır. Hiçbil gemi, Akdenizdeki Frankist deniz kuv
vetleri kumandan1ığının hususi · bil müsaadesi olmaksızın sahilden üç 
mil mesafeye kadar olan mıntakaya giremiyecekfü. Bu emre muha· 
lefet eden gemiler, zapt ve müsadere edilecektir. 

2.- Bütün kaptanlara ve mücehhizlere Kartaca açıklarında ve 
Torre • Ll!De' a ile Palos burnu arasında bütün deniz cephesinde tah
telbahirlerin demirlemiş oldukları ve bunlara sahilden itibaren üç 
mil mesafede kain ıruntakaya girecek olan bütün gemileri, hangi bay
rağı hamil olursa olsunlar, batırmak emrinin verilmiş olduğu ihbar 
edilmiştir. 

Paraşüt 
(1 inci aahifeden d""am} 

mi ve üçüncüsü İstanbulda yapıl· 
mak istenmiş, Belediye ile anla
şılamadığı için inşaat geri bıra -
kılmıştı. İstanbul Belediyesile en 
son yapılan anlaşmıya göre para
şüt kulesinin Sultanahmed mey· 
danında yapılması ınuvafık gö • 
rülmüştür. 

Sultanahmed camii ile İbrahim 
paşa köşkü arasındaki ipodrom 
bugünkü hali ile kalacak, İbrahim 
paşa köşkünün yerinde Belediye, 
adliye, vilayet sarayları yapıla • 
cak, Sultanahmed san'atlar ve ti
caret mektebleri yıkılarak yerine 

Kulesi 
büyük bir abide inşa edilecektir. 

Paraşüt kulesi Ayasofya ile Sul

tanahmed camii arasındaki mey· 
dana yapılacak, etrafı halkın faa· 

liyeti gelip görebilmeleri için yol
larla çevrilecektir. 

Bu maksadı temin etmek için 
Yerebatanla Sultanahmed parkı 

arasındaki binalar kaldırılacak 

tramvay hattının istikameti de • 
ğiştirilecek, meydan genişletile • 
cektir. 

Şehir halkı pazar günler~ eğ

lence maksadile buraya gelecek 
uçanları seyredecektir. 

-- - --- - --- . _...._ ____ - - -

B a k a l ı '.m B u n a · Duvarların Ağzı...! 
Ne Buyrulacak ? Vardır , 

(Birinci sayfadan devanı) 
lediye reislik makamı adına üç bin 
küsur liraya Spanasuıza markalı 
lüks bir otomobil alınmış ve oto
mobil derhal araba vapurile tl's• 
küdara geçirilmiştir. 

Bu lüks otomobil benzin mas • 
rafı da Belediye tarafından öden
mek üzere Kadıköy cihetinde o
turan bLr ailenin emrine tahsis e
dilmiştir ki bu otomobilden diğer 
bir ailede arasıra istifade ey le -
miştir. 

Otomobilin şoförlüğü bir müddet 
emniyet müdürlüğüne bağlı bir 
şoföre yaptırılmış, fakat sonradan . 
görülen lüzum üzerlııe bu adam 
emniyet müdürlüğüne iade edil
miş Belediye garaj müdürlüğün
den diğer bir şoför bu vazifeye ta
yin edilıniştir. 

Otomobil yalnız dürt ayda 10 
bin küsur kiloluk benzin s!rfe • 
dince Kadıköy garaj müdürlüğü 
müşkül vaziyette kalınış, bu işe 
kanuni bir şekil verilmesini iste
miştir. 

Nihayet Üstündağın Kadıköy 
cfuetinde teftişlerde bulunduğu 

şeklinde o zamanki makine mü
dürlüğü tarafından masraf pusu- ] 
laları tanzim ettirilmiş ve bu pu
sulalar usulü veçhile muameleye 
tabi tutturulmuş ve eski reis mu· 
.avinlerinden Ekrem Sevencana 
imza ettirilmiş ve bu suretle işe 
bir şekil verilınek istenmiştir. Fa· 
kat, sarfiyat yine devam etmiş 

Kadıköy sarfolunan benzinin 49 
bin küsur kiloya baliğ olduğunu 
bildirmiş, benzinin garaja iade • 
sini istemiştir. Ancak ne bu ben· 
zin verilebilm.i ş, ne de parası Ka• 
dıköyüne ödenmiştir. 

tl'stündağın Be!ediyeden "~·rıl
masile bu otomobil de Kadıkö -. 
yündeki maruf iki ailenin hizme· 
tinden alınmış, Tophanede bir ga
raja çekilıniştir. 

Şimdi mülkiye müfettişleri bir 
taraftan bu otomobilin alınma • 
smdaki zaruret ve salahiyetleri 
tetkik ederken diğer taraftan dfi 
bu benzin sarfiyatının hangi ka
nuni mevzuata istinad ettirildi -
ğini tetkike başlamışlardır. 

BAKIRKÖYÜ'NDE SUİİSTİMAL 

etmiştir. Teftişler bir iki güne ka
dar bitirilecek ve suiistimal mik· 
tarı ile suçlular belli olacaktır. 

Beledi;ye muhasebe teşkilatının 

pürüzlü işleri bir türlü temizle • 
nelmemcktedir. Mülkiye müfet • 
tişlerinden Hikmet ve Abidin Be
lediye muhasebesindeki ve leva -
zıın şubesindeki on senedenberi 
yapılan işleri incelemektedir . Bu 
zamana kadar muhasebe işlerinde 
bazı yolsuzluk iddiasında bulu · 
nanlar olmuştur. Bu teftişler es
nasında bu iddialar da nazarı iti
bare alınacaktır. 

Halkın Hakiki 
Mürakabesi 

(1 inci salıil.,den devam) 
efkarı umumiye ve millet hıızu • 
,runda tayin ve işaret etmektedir. 
Hatta, Milli Şef bu hususu bir 
cümleleri ile de ayrıca tebarüz et
tirmekte ve şöyle demektedirler: 
•- Bizim Büyük Millet Mec

lisinin yeni intihabı vesilesile o
nun vasıflarından ve vazüeJerin
den yeniden bahsetmemizin sebe· 
bi olan millet hayatında yeni bir 
tekamül temin ettirmek içindir.• 

Bütün bu işazet ve deliller gös
teriyor ki, Türk deınokrasisi ikin
ci Cumhur Reisi İ>met İnönü'nün 
Milli Şefliği ve idaresi altında mil
let hakimiyetini, millet irade ve 
mürakabesini fili ve hakiki bil 
bir surette temsil edecek ve etti
recek bir olgıunluk devresine gi
riyor. Yeni Büyük Millet Mecli
sinde ve her türlü içtimai ve idari 
teşekküllerde Reisicumhurun işa• 
ret ettiği bu fili ve hakiki mii:ra· 
kabenin tecellisi elbette ki Kema
list rejimin reel öz ve hüviyeti • 
nin timsalliği<ıi ifa edecek ve 
Türk milleti her an bir safhası 
tahakkuk eden bu ideal hızı ve 
milli bütünlüğü içinde daha ileri 
hedeflerine doğru bir sel gibi akıp 
gidecektir. 

E1'EM İZZET BENİCE 

Balı~çı!arm Toplantısı 

B u sabah ticaret odasında ba· 
lıkçıların iştirakile bir top-

. lantı yapılınıştır. Toplantı• 
Belediye müfettişleri Bakırköy 

tahakkuk ve tahsil şubesinde mü
him bir yolsuzluğa el koymuştur. 
Bakırköyündeki tahakkuk ve tah• 
sil şubesine şi!ph.1!· bir ıakıın ış
hasın girip çıkmakta olduğu an- [ 
laşılmış, murakıblara sıkı emirler 
verilmiştir. Sıkı tedbirler almış o
lan Belediye murakıbları şubede 
mühim bir suiistimal yapıldığını 
tesbit etmişlerdir. 

, da balıkçılar istediklerini anlat • 
mış, balık ihracının muntazam bir 
şekle bağlanmasını istemişlerdk 

Vali ve Belediye reisi Lütfi Kır-! 
dar beş müfettişi bu ~ memur 

Balıkların çok çıktığı zaman • 
larda satılmıyarak denize atılma
ması için şehirde buzhaneler mey· 
dana getirilınesi istenmekte, Be· 
lediyenin buzu ihracat yapan ba
lıkçılara tenziH!tlı fiatlarla,. sat • 
ması içiın tavassut edilmesi arzu 
olunmaktadır. Ticaret odası ba
lıkçıların dileklerini İktısad ve. 
kaletine bildirecektir. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ı 

işletme u. idaresi ilanları _ 
Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 

malzeme her grup ayn ayn ihale edilmek şartile 27 /3/1939 pazartesi 

günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gıır binasındaki satınalma 
komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hi!r 

gruba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarp~da gar binasındaki satınalma 
komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(5 inci sayfadan devam) 

bitti. O da ordudan çıktı. Fakat 
bir takım yaramaz adamlarla ah
bab oldu, onlarla yaşamağa baş
ladı. Nihayet bundan on iki sene 
evvel takibata uğradı ve mahke
me kararile on sene ağır hapse 
mahküm edildi. İşlediği curum 
devlete aid bir takım esrarı mey
dana çıkarmak cürmü idi. Sekiz 
buçuk sene mahpus kaldı. Ondan 
sonra hapishaneden çıkarıldı. Ha
pishanede geçirdiği hayatı anlat
mak üzere bir kitab yazdı. Bunun 
dını da •Duvarların ağzı vardır. 

dedi. 

Kitab 7,000 He 80,000 arasında 
satılmıştll'. Kitabın çıkması üze • 
rinden on sekiz ay kadar geçmişti 
ki geçen sene martın 25 inde Deyli 
Telgrafta bunun aleyhinde bir 
yazı çıktı. Bu yazıda hapishane -
den çıkanların yazılarına pek de 
inanmak kabil olamıyacağı, çünkü 
eski mahkumların işlerindeki hınç 
!arı dolayısile yazı yazdıkları söy
lenmişti. 

Mahkemede gazetenin o fık -
rası okunmuştur. Bundan sonra 
gazetenin vekili söz alarak de • 
miştir ki: 

- Çıkan bir kitab için tenkid 
yazılabilir. Bu tenkid muhtelif 
noktadan olabilir. Gazetenin mü
nekkidi de bundan bahsederken 
böyle bir lisan kullanmakla kita
bın aleyhine haysiyeti kıracak 

birşey yapmamıştır. 

Bundan sonra kitabın mevzuu
na geçilmiş ve hiikim sabık mah
küma sormuştur: 

- Sizi mahkum etmiş olan hfı. 
kimin haksızlık etmiş olduğunu 

mu anlatmak istediniz?. 

Kitabın muharriri olan sabık 

mahküm da şu cevabı vermiştir: 
- Hakimin benim aleyhimde 

kasden haksızlık ettiğini söyliye· 
mem. Fakat haksızlık olmuştur. 

Muhakeme bundan sonra baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

İstanbul Birinci mınt&ka Kadas
tro Müdürlüğüi1den: 

Şarkan Küçük Mustafapaşa cad· 
desi ve 22, 21 numaralı parseller 
ve şimalen 22, 20 nur.1aralı parsel· 

lerle 6 parsel numaralı hamamın 
bahçesi ve garben 2 numaralı par
sel, cenuben yol ile çevrili eski 

Mollahüsrev yeni Küçükmustafa 
paşa mahallesinin eski Küçükmus
tafapaşa yeni Küçük:mustafapaşa 

ve müstantik sokağında eski 36, 
38, 40, 42, 41, 46 mükerrer ve 32 

yeni 44 Ha 54 ve 1, 2, 60, 30, 67 ka· 
pı sayılı ve 24/2/938 tarih ve 580 
yevmiye ve 30/9/934 tarih ve 2854 
ve 2856 muamele numaralı tapu

larla 2210 adanın 1 parseli olarak 
tevhiden apartıman inşa olarak ve 
yarı yarıya Sadullah oğlu Hüse
yin Cep ile Salih kızı Emine Cep 
adlarına komisyonumuzun 27 şu

bat 939 tarihli kararile tesbit ve 
tesçil edilmiştir. 

Bu mülkle iddiayı tasarrufta 
bulunanlar varsa ilan tarihinden 
itibaren iki ay müddetle ellerin· 

de bulunan vesaik örneklerile bir· 
likte Sultanahmedde mülga def
terhane binasında bif!nci mıntaka 

- - -- --- -- -- ----- ---- -- - ---
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ile SAbAH ÖGL~ ve Al\.~A iJ.t 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Senelik muhammen kirası 15 lira olan Kasıınpaşada Küçükpiyale 

mahallesinde Mekteb sokağında Abdülkadir Çavuş mektebi 1939 se· 
nesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma gününde 
isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazıın 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 1 lira 13 kuruşluk ilk temi· 
J)at makbuz veya mektubile beraber 16/3/1939 Perşembe günü saat 
14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. fi) (1338) 

* * HUSUSİ İDARE ÖKSÜZLERİ 

7 /Mart/939 Salı 
8/Mart/939 Çarşamba 

BELEDİYE EMEKLİ VE ÖKSÜZLERİ 

9/Mart/939 Perşembe 
10/Mart/939 Cuma 
11/Mart/939 Cumartesi 
13/Mart/939 Pazartesi 

1-155 
1:16-314 

l-294 
291>-586 
587-743 
744--991 

Hususi idare ve Belediye emekli ve öksüzlerinin Mart 939 üçer 
aylıkları yukarıda gösterilen günlerde ve cüzdan sıra sayılarına göre 
verileceğinden aylık sahiplerinin cüzdanlarile Ziraat Bankasına mü· 
racaatları. • 1510• 

KARADENİZ PERŞEMBE POSTASI 
Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınaların seferler üzerinde 

husule getirdiği büyük teaahhurlardan dolayı 9 Mart Parşembe 
postasını yapacak (GÜNEYSU) vapuru bir gün rötarla 10 Mart 

•••••- Cuma günü saat 16 da kalkacaktır.•••'••"" 

İstanbul İkinci İcra Memurlğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına 500 lira kıymet takdir olunan Galatada Şehit ll!lehmetpa18 

mahallesinin Yelkenciler caddesinde eski ve yeni 21 No. taj 59 No. ıı 
iratlı arsa ile yine tamamına 1050 lira kıymet takdir olunan mezkı'.ı1 

mahalle ve caddede eski ve yeni 25, 27 ve No. taj 63, 65 No. lı ı!atlı arsı 
açık .1 tırmaya konulmuştur. Mezkur mahaldeki 21 No. lu ars,ı için: 
deki ıı metre 25 desimetre murabbaı kulei zemin yeri satılan gayrı 
menkule dahildir. 

EVSAFI: 21, 25 No. lı dükkanlar aralarındaki ahara ait 23 No 1 
dükkanla bir çatı altındadır. Zeminleri toprak cephe ve çatısı galvanıl 
saç örtülüdür. Bu dükkanlar 15 lira getirmektedir. 27 No. lı dükkJ.nd; 
ayni çatı altında olup bunun da yüzü tahta üzeri galvaniz saç örtüW 
kanın hududu sağ tarafı sabuncu oğlu kızı dükkanı solu Saimin diil< 
kiinnın hududu sağ tarafı sabuncu oğlu kızı dükkanı solu Saimin diil< 
kanı arkası kale duvarı önü Yelkenciler caddesi 25, 27 No. b dükkanıf 
hududu sağı Yaşar dükkanı solu sabuncu oğlu kızı dükkanı arkası ııa 
le duvarı önü Yelkenciler caddesi ile mahduttur. Yukarıda yazılı gayrı 
menkule aid şartname 1/4/939 tarihinden itibaren icra divanhanesind' 
herkesin görebilmesi için açık bulundurulacaktır. Brinci artt~all/4~ 
939 tarihine müsadif Salı günü saat ondan on ikiye kadar Istanb0. 

İkinci İcra dairesinde icra olunarak muhammen kıymetin % 75 il> 
ge~-tiği takdirde en çok arttırana ihale olunur. Aksi talufüde en so~ 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile on beş gün temdit edilere~ 
26/4/939 tarihine müsadif Çarşamba günü yine ayni saatte ve ayni yet' 
de ikinci arttırması yapılarak bu arttırmada en çok arttıranın üstünd

1 

bırakılır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayı:i menl<ol 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını il§Ç 
tarihinden itibaren yirm gün içinde dairemize bildirmeleri lazırrıdıl· 
Aksi takdirde haltları tapu scilliiıde kayıtlı olınadıkça satış bedelin~11 

paylaşmasından hariç kabrlar. Daha fazla malumat almak :istiyenıerı~ 
her zaman 36/1402 No. ile daireye müracaat edebilecekleri ve gal'1

1 
menkulleri almak istiyenlerin müzayede günü satış saatinden evve 
muhammen kiymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veY' 
milli bir bankanın teminat mektubunu dairemize tevdi etmeleri ilBJI 
olunur. 36/1402 

1- 5050 kutu (bir litrelik kutularda) haşerat öldürücü mayi mu
hammen bedeli 3282 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 246 lira 19 

kadastro müdürlüğüne müracaat- ---------------------------,,.... 

kuruştur. 
ları 2613 sayılı kadastro kanununa 
göre takdimen illin olunur. 

2- Boru anahtarı, muhtelif cins eğe, tesviyeci el mengenesi, zım-ı--------------
para taşı, muhtelif cins pafta takım ı, tesviye levhası ve saireden mü- İstanbul asliye altıncı hukuk 
rekkeb müfredatı şartnamesinde yazılı hırdevat malzemesi muham- mahkemesinden: -men bedeli 1258 lira ve muvakkat teminatı 94 lira 35 kuruştur. <l558) Asabet tarafından kocası alup 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeli verem sanatoryomu dahili yollar ta

Keşif bedeli 
Muvakkat garanti 

rafeynindeki yapılacak duvarların inşaatı. 

: 5030 lira 58 kuruş 
: 378 lira. 

mukaddema İstanbul Gedikpaşa 
Mimar Hayreddin mahallesi Yah· 
yapaşa sokak 10 sayılı evde iken 

halen ikametgahı meçhul Manok 
aleyhine açılan boşanma davası 

için adı geçen Manokun 11/4/939 
salı günü saat 14 de mahkememi

zin tahkikat hakimliğinde hazır 

bulunması lüzumunun ilanına ve 
imla kılınacak davetiyenin bir nüs
hasının mahkeme divanhanesine 

asılınasına karar .verilıniş olınakla 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

Eksiltmeye konulan iş: Şişli Çoeuk hastanesinde 
inşaat. 

Keşif bedeli : 942 lira 94 kuruş. 

~o· 
yapılacak asfalt , 

Muvakkat garanti : 71 liradır. w 
Şişli Çoeuk Hastaııeshıde yapılacak asfalt yol inşaatı işi açıl< ~~· 

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 24/3/939 Cuma günü saat 14 dE: cağ ır 
!oğlunda Sıhhat ve lçtimal Muavenet Müdürlüğü binasında }n;ruıu Jı 
misyonda yapılacaktır. ·re 

İstekliler §artname ve keşif hulfı:;asını her gün komlsyonua go 
bilirler. 

istekliler cari seneye alt Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı !<~ 
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti malıbuz ~e) 1 
banka mektubu ile birlikte bu işe benzer en az 3000 Iiralılıı iş yaptııı1;1• 
dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden alııuŞ el' 
duklan ehliyet vesikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona g 
meleri. • 1564. 

Heybeliada verem sanatoryomu duvar inşaatı işi açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 24/3/939 cuma günü saat 14,30 da Cağaloğlun· 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komis· 
yonda yapılacaktır. İstekliler şartname ve keşif hulasası ve sair evrakı 
25 kuruş mukabilinde her gün komisyonda alabilirler. İstekliler cari 
seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler 
ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile bir· 
likte bu !şe benzer en az 3000 liralık iş yaptığına dair eksiltme tarihin-

mumaileyh Manokun yevmi mez·ı------------
klır ve saatte mahkememizde ha· 

zır bulunması veya ·kanuni bir ve· 
kil göndermesi lüzumu tebliğ ye-

den 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden almış oldukları ehliyet vesika- rine geçmek üzere ilan olunur. 
larile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1563) 89/137 

lstanbul Erkek r 

y 
Okulumuzun elbi 

sindedir. 

ulu Sabnalııı~ 

ır 
'fönakasa gaıe 
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Genç Kızları Fuhşa 
Sürükleyenler 

(5 inci sayfadan devam) 

- Nereye gidiyoruz böyle! ... 
- Atlantik - Siti'ye!. .. 
- Bu akşam beraber gel... Sa-

derli çehrelerden başka bir şey 
görmüyordum. Önde, şoförün ya
nında genç, zenci bir kız oturuyor, 
ağlıyordu. 
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Tarihte Geç~iş 
Büyük Yangın/ar 

(5 inci sayfadan devam) 1 
Bu yangınlar en büyük ve bi

rer facia halinde olanlarıdır. 

da 212 büyük yangın olmuş ve b u 
yangınlarda 20 bin bina yanmış· 
tır. 

istanbuldaki Casus Teşkilatı 
Çalışmalarını Nasıl Genişletti 

na çok mühim şeyler gösterece -
ğim, demiştiniz. Kimleri tevkif et

mek niyetindesiniz?... 1 
- Mühim bir gangister filan de

ğil. bir numaralı halk düşmanla
rile de bir işimiz yok. Bununla be
raber yine halk düşmanlarile uğ
raşacağız. Bunlar, gerçi adam öl
dürmezler, kan dökmezler- fakat 

Bu; evlerin birinde h izmetçi idi. 
Şüphesiz fuhuşla alakası yoktu. 
Fakat şehadetine lüzum görülü • 
yordu. Diğerleri bu evlerin ser -
mayeleri kızlardı. Hepsi de genç 
ve güzeldi. Fakat, hepsonin yüzü 
yorgun, benzi soluk, gözleri bu
lanıktı. 

Osmanlı Türkleri !stanbulu zap
tettikten sonra, yangınlar bittabi 
devam etmiştir. Osmanlılar dev
rinde, tarihlerin kaydettiği ilk bü
yük yangın 1633 yılında vukua 
gelmiştir. Bu meşhur Cibali yan
gınıdır. Bundan sonra, 1651 de 
Tavukpazarı, 1652 de Odunkapı
sı, 1678 de Fener, 1680 de Mahmud 
paşa , 1681 de Kürılçükapısı, Kur
şunlu mahzen, Odunkapısı, 1683 
de Tavşantaşı, 1689 da Eyüb, 1692 
de Cibali, 1693 de Ayazmakapısı, 
1694 de Bedestan, 1698 de Şehre
mini, 1703 de Alacahamam, 1708 
de Hocapaşa, 1717 de yine Cibali, 
1718 de Gedikpaşa, 1739 da Bahı
ali, 1755 de altıncı defa Cibali, 
1755 de yedinci defa Cibali, 1781 
de Hocapaşa, 1865 de Beyoğlu, 

1905 de Çırçır, 1911 de İshakpaşa, 
1917 de Fatih yangınları olmuş • 
tur. 

Son büyük yangınlardan birço
ğumuzun hatırladığı, 1917 de 

vukua gelen meşhur Fatih yan
gınıdır. Birçok mahalleler yan • 
mıştı. Harbi Umumi içınde vuku>l 
gelen bu büyük yangın İstantul 
için bir felaketti. 

Yangında açıkta kalanlar için 
iane toplanmıştı. Bu ianelerle, La
lelideki meşhur harikzedegan a · 
partımanları yapılmıştır. Bugün, 

Fatih yangınının boş bıraktığı ge
niş saha, !ıhla doldurulamamıştır. 

Kaptan Davust'un Tekrar Sahneye Çıkışı 
' 

Saat 13 ü 45 geçiyor. Nevyork 
mahkemesinin önüne geldik. Oto
büsler durdu. İçindekiler birer bi• ' 
rer inmeye başladı. 

İşte Soşonun tavsiyesi, Enver 
Paşanın tasvibile memlekete fiili 
hizmet çağını çoktan aşmış efrad
la teşkil edilen sahil muhafaza 
taburlarının vaziyeti bundan iba· 
retti. 

nakkale konsolosluğu yaptı. Ta
bii bilir. Sonra .. 

- Sonra söylediğiniz parolayı 

verdi. 
- Işıkla değil mi? 
- Evet .. Ben, Hayırsız ada ka-

- Mösyö Dikran siz şuraya o
turun. Sen Yani arkadaşınla be -
raber Büyükdereye, istasyona dön. 
Orada bekle.. Biliyorsunuz ya .. 
Donanmada görülecek her hare
keti o sizdeki şifre ile hemen Sı
vastopola haber verirsiniz! 

onlardan daha ziyade muzır ve 
tehlikelidirler. Anlıyacağınız, ba 
zı gizli evleri, randevu yerlerini 
basacağız. Bu akşam, fuhuşla ge Amerikan Adaleti 
çinen kızları ve kadınları, beraber Bütün bu kızlar, kadınlar ve er
bulundukları ~lrekleri ve bil - kekler içeriye girdiler. Büyük sa
hassa bu kızları fuhşa teşvik eden !ondaki sıraların üzerine oturdu-

Fakat, Harbiye Nazırı oluncaya 
kadar ki askerlik hayatında yük
sek kumanda mevkiinde bulun • 
mamış, bu mevkiin lcablarını te
rik ve pratik şekillerle görmemiş, 
denememiş olan Enver Paşa bu 
halin farkında bile değildi. O, sahil 
muhafaza taburlarını da muharebe 
kabiliyeti yerinde normal harb 
kıt'alarile müsavi tutuyor, hatta 
bunları cepheye göndermek tasav
vuruna dahi kapılıyordu." 

yalıkları arasında idim. Sandalı 

yüzdürdüm. Gemiye yaklaştırdım. 
Çıktım. Konuştuk.. Kapiten Da
vüste selam söyle, bu mektubu 
ver. Cevabını da akşama kadar 
beklediğimi tekrarla, dedi. Mektu
bu aldım. getirdim, size verdim. 

- Yelkenli nerede duruyor 
şimdi? 

- Hayırsız adaların sivrisi ya-
kınında. 

- Peki Hıristo .. S~ıı artık bura
da durma ... Şimdi cık doğru Tak
sime, Ayaspaşadaki eve git. Ben 
geceyarısına doğru oraya gele -
ceğim. 

- Başüstüne kapiten! 
Yani ile arkadaşı da odadan çık

tılar. Salonda mütehakkim tavdı 
delikanlı ile biraz evvel iskemle 
gösterdiği Dikran yalnız kaldılar. 

Bu, karşısındaki adamları sor • 
guya çeken delikanlı harbin baş
langıcından bir ay evvel İstanbula 
gelmiş olan Liverpolde bir İngiliz 
armatörünün genç ve fevkalade 
güzel oğlu Davust idi. (1) 

şuna ve buna peşkeş çekenleri ya- 1 !ar. B a · uzandılar, uyudular. 
kalıyacağız. Erte<. • tt muayyen saa e sor-

Dedi. Ve biran sükuttan sonra gu baş!. .;>ahidlei' dinlendi. Cüm-
il. tt' ave e ı: lesi tevkif olundu. 

- Amerikada, 1010 da kabul o- Beyaz Kadın T [c:ar l a rı ı 
lunan bir kanun vardır. Bu kanun, 
genç kızları ve kadınları fuhşa 1 Malı.keme salo~.un.dan çıktık. 0-
teşvık edenleri, bir memleketten tomob ıle bınecegımız sırada Ha
bir memlekete veya ecnebi bir di- vere bir telgraf verdiler. Yüzün
yara götüre~leri şiddetle cezalan- ıı d~.bir tebessüm belirdi, bana dön-

1 
dırır. Bız, şımdiki halde fahise- du. 
!erden ziyade fuhsa sevkedtmİer- 1 - Çok, çok iyi bir haber ... Meş-

Bunların içinde en feci olanı 

Cibali yangınlarıdır. O civar hep 
e:kı, tahta evlerle dolu idi. Bu
gün de böyledir. Bilhassa, 1755 
yılındaki yedinci Cibali yangını 
64 saat devam etmiş, üç binden 
fazla ev, 36 mabed ve tekke, 260 
hamam yanmıştır. Altıncı Ci -
balı yanında da 8 bin ev, 580 de
ğirmen ve fırı,., 70 hamam, 200 
cami, 1000 dükkan yanmıştır. 

- 5-
Kapiten Davust 

Sahnede 

lstanbuldalı:i Casuıı 
Teşkilıi.tınıu Vazu 

Çabşmalarmı Nasıl Geliştirdi 
Sanyerde, köyün iç tarafların

da, bahçeler arasındaki beyaz köş
kün denize bakan üçüncü kat sa
lonunda mükellef bir maroken 
koltuğa yaslanmış çok genç ve çok 
6'Üzel bir delikanlı karşısında a
Yakta duran en azı ken disinden bir 
bu çuk defa daha yaşlı üç adamın 
verdiği izahatı dinliyor, arada bir 
!asa cümlelerle onları müşkül va
ziyete düşüren sorgular yapıyor
du. 

Delikanlı h akim, tavırları, mü- J 

tehakkiın ifadesile bu adamların 
üstünü olduğunu tebarüz ettiri • 
Yordu. 

Delikanlı bir sıraya ayakda du
ran üç adamdan 30 yaşlarında ka
dar görülen kıvırcık saçlı, çok es
mer ve köşeli çehreli adama işa
ret etti: 

- Peki Mister Palmi niçin bu
l'aya gelmek istemedi? 

- Bilmem kapiten! Korkarım ı 
diyor ... Belki başka düşündükleri 
de vardır. 

- Ne gibi düşünceler? 
- Kestiremem ki.. 
- Mister Palıni ne kıyafette 

idi? 

- Adalı gemicilerin giydikleri 
kıyafeti taşıyordu kapiten! 

- Evet! 
- Ayağında siyah bir Sakız 

şalvarı sırtında salta, belinde si
Yah bir kuşak, başında da uzun 
Püskülü omuzlarını döğen kısa biri 
fes vardı. 

- Evet! 
- Oldukça iyi türkçe konuşu-

Yor kapiten! 
Davust güldü: 
- O, daha evvel senelerce Ça-

- Başüstüne kap;ten! 
Kıvırcık saçlı Rum delikanlısı 

Hıristo genç adamı saygı ile se -
lamladı, salondan çıktı. Delikanlı 

ayakta duranlardan orta boylu 
beyaz tenli tıknaz bir adama ses
lendi: 

!Devamı varı 

(1) Kapitcn Davuste aid tafsilat 
bundan evvel bu sütunlarda çı

kan Akdeniz kıyılarında - Ma?'
mara alevler içinde ve E. 13 Mar
marada adlı tefrik<>larımızda bii
tiin teferriiatile yazılmıştı. Kari
lerim bildiği için yeniden bu par
çaları yazmağa lüzum görme -
dim. R. Y. 

Orta Ovrupan~n Karışık Meselesi 
(4 iincii sayfadan devam) 

L ehistan böyle bir netıceye var -
maktan uzak kalıyor. Çünkü Var
şovanın politikası bir tarafta Rus
y a, diğer tarafta Almanya gibi i
ki kuvve tli de v letin arasında da 
m üvazene ile hareket etmek mev
klinde olan bir devlet olan Le -
histan bundan ayrılmayı muva
fık görmüyor. 

Lehistanın da müstemleke is -
tediğinden l:;ahsediliyor. Müs -
temleke meselesi böyle ortaya 
çıktıktan sonra İtalyanın zemin ü
zerinde Varşova ile anlaşmıya 1 

varmak istediği de söyleniyor. 

1 Roma hükumeti müstemleke 
meselelerinde Varşovaya müza- ı 

heret edecek diye bahsediliyordu. 1 
Fakat Lehistan bu hususta her 
hangi bir kayıd altına girmiş de
ğildir. Mevaddı iptidaiye husu -
sunda Lehistan haricden gelecek 
şeyleri satın alıyor. Onun için Var
şova hükumeti iptidai maddelerin 
taksiminde kendisine müsaid bir 
va·~iyet gösterilmesini müstem • 
lekeci büyük devletlerdım istiye
bilecektir. Ancak müstemleke ba' 
hanesi ile Fransayı darıllmayı da 
istemiyor. Çünkü İtalya ile Le -
histan arasında müstemleke işle -
ri için bir anlaşma husule gel -
mesi demek Lehistanın İtalya le
hine çalışmayı kabul ettiği halde 
buna karşılık kendi arzuları yeri
ne gelmemesi demek olacağı dü-

şünµIüyor. Hele Fansa aleyhine o
larak Lehistanın herhangi bir po
litikaya iştirak etmesi pek uzak 
görülüyordu Varşova mülakatı da 
bunu göstermiş oldu. Çünkü Le
histanla İtalya arasında bu tarz
da herhangi bir taahhüde giri • 
şilmediği anlaşılıyor. 

Fransa ile Lehistan arasındaki 
ittifak bugün her suretle kuvve • 
tini muhafaza ediyor. 

Bir hesaba göre Lehistanın nü
fusunun % 10 miktarı Yahudidir. 
Geçen gün Varşovada hükumet 
fırkası tarafından kabul edilmiş 

bir kararla müstemleke meselesi
tazeleniyor. Bu karara göre 

Lehistan da diğer büyük dev
letler gibi uzak yerlerde müs -
tem1eke sahibi olmalıdır. Eğer 

Lehistanın bu arzusu tatmin edi
lin . f ıilloilerarası politikasında 

sulhu kuvvetlendirmek için bun
dan büyük faydalar temin edil -
nıiş olacaktır. Bılhassa Afrikada 
Lehistaııa verilecek kadar vasi a
razi vardır. Müstemleke sahibi 
olmak bazı devletlerin elinde bir 
imtiyaz olarak kalmamalı. 
Diğer taraftan yeni gelen Al • 

man gazetelerinde okunduğuna 

göre Lehistan ile Almanya ara -
sında ekalliyetlere dair hemen 
müzakerelere başlanması fikri 
l::hsleniyor. Almanyada birçok 
L ehli vardır. Lehistanda da bir
çok Alman bulunuyor. 

le mücadele ediyo;uz. ı hur Harri Bot, adamlarım tara-
- Cidden çetin bir mücadele... fından yakalanmış. Tabii bunun 
(Atlantik Siti) deyiz. Fraymar 1 kim olduğunu bilmezsiniz. Harri 

oteli önünde durduk ve otomobil- Bot çok mühim bir şahsiyettir. A-
den indik. merikanın en meşhur, en zengin 

Hover Baromuz 
Ça !rşıyor 

Otelin üst katındaki odada, Nev
yorktaki telefon oyunu yine baş- 1 
!adı. 

Saat bir buçuk ... wer: 

- Adamlarımızdan yüz kişiyi 
topladım. Her şey hazır ... 

Dedi. Bunun üzerine sordum.: 
- Mahalli polisin yardımını 

niçin reddettiniz? ... 

- İşi velveleye verirler de on
dan ... 

beyaz kadın tüccarlarından biri-

dir. Şimdiye kador bir, türlü ele 
geçirmcğe muvaffak olamadık. 

Nihayet o da yakalandı. Artık A
merika, beyaz kadın tüccarların
dan kurtulmuş demektir ... • 

1, l'J'I Şehır l ıy tr ·su ı
m~~ıııım . ;e!'ebaşında 
• ııı /1 DRAM KISMI ~ ıınuı~J Ruakı;• m ?." Jfl l• 

(ANNA KARENİN) 7 tablo 

Dedi. Ve birden yerinden fır - İSTİKLAL CADDFSİNDE 
ladı, kalktı.' KOMEDİ K ISMT 

Haydı, vakit geldi gidelim ... (BİR MUHASİP ARANIYOR) 

Randevu Evleri * 
4 P. 

Otomobilimiz, birçok geniş ve 
dar sokaklardan geçtikten sonra 
büyücek bir evin önünde sessizce 
durdu. Biz inerken, yandaki so • 
kaklardan da bir sürü otomobil 
g.eldi, yanımıza sıralandı. Bunla
rın herbirinden ikişer, üçer sivil 
memur çıkıyrodu. 

Eve girdik. Karşımıza yaşlıca 

ve kibar bir kadın çıktı. Fakat bir 
şey söylemedi. Çün_kii mukave -
metin faydası olmadığını pekala 
biliyordu. 1 
Araştırma pek çabuk ve şid • 

dete, cebre lüzum görülmt>den ya
pıldı. Odaların kapılarmı açı • 
yor, içerideki kadına ve erkeğe: 
cLutfen giyinini.z, aşağıya ini • 
niz ... • diyorduk. Evlerde yarım 

saat içinde bütün kadınlar ve er
kekler giyinmişler, alt kattaki bü
yük salona in mişlerdi. 

O gece, bir saatte 18 randevu 
evi basıldı ve 27 erkek, 115 kadın 
yakalandı. 

Otobüsler, hep birden hareket 
etti. Etrafıma bakıyordum. K e • 

Halk r.ıp er eti 
Bu akşam 9 da 

(Üç yıldız) 
Macar baletı 

Pazardan itibaren Zozo Dalmas 
Halk ojeretinde. 

'f 
KIZILAY BEYOÖLU KAZA ŞU
BESİ MENFAATiNE BÜYÜK 

GALA 
9/3/1939 perşembe günü akşamı 

halk operet tiyatrosunda Yunan 
artisti Mana Filipidisin iştirakile 

3 yıldız 
Büyük operet 
Macar balesi 

Z AY İ 
1245. 1248, 1250, 1254. 1186, 1187, 

1189, 1203, 1204, 43, 1241. 1242, 1243, 
1951. 

Yukarıda yazılı bisiklet numa
ralarını zayi ettim. Terkini kayıd 
yaptıracağımdan hükümleri yok
tur. 

1850 senesınden 1908 senesine • 
yani meşrutıyet.e kadar İstanbul-

16 ncı Asırda 
(5 inci sayfadan devam) 

Eskıden doktorların ımtihanla
rı da pek acayip idi. 

Acaib Bir Doktora 
imtihanı 

1589 da, doktora imtihanını ve
ren talebelere şu sualler sorulu
yordu: 

•Ömrü uzatmak için yiyecek 
m i, içecek mi, y oksa hava mı lA· 
zımdır?. 

•Aşk budalası bir kızdan kan a
lınsa iyı olur mu?.• 

·Musikı, hastalara şifa verir 
"? mı ..• 

•Çapkınlığın saç dökülmesine 
ne tesıri var'? ... 

cEdebıyatla uğraşanlar, evlen
meli mi, evlenmemeli mi? .• 

Zavallı talebeler, bır düzine mü
meyiz karşısında ter döker, du
rurlardı. işin fenası, cevabların 
Iatince verilmesi mecburiyetı idi. 
Herşeyden ziyade belağate ehem
miyet veriliyordu. 

İmtihan salonunun yanında, 
talebe tarafından mükemmel bir 
sofra hazırlanması ve nefis ye -
mekler, şarablar bulundurulması 
adet idi. Saat 12 oldu mu, müme
yizler ,yemek salonuna geçerler 
ve numaralarını, yemeklerin, şa
rabların nefasetine göre verirler
di. Maliıınatın azlığına, çokluğu
na aldırmazlardı. 

Çiçek Aşısını Bulan 
Kim? Kasımpaşa Bahriye .kapısı 123 

numarada bisikletçi Zeki Külgaş 

..._ ~ ~~""""""==-""""""'~~==:~===='~~~~~~~"""""""==~=====-"7"""==""""""~~"""""",.:..: 
ketteki vaziyetim çok sağlamla punu bulsan da .. 

18 inci yüz yılın sonuna doğru 
İngiliz doktorlarından (jenner) 
tarafından tatbik olunan (Çiçek 
aşısı) bugün yüz binlerce insanın 
hayatını kurtarıyor. 

No. 8 0 

Kendimi çabuk topladım: 

- Hayret ettim. Dernek İstan
buldaki Belma idi. 

- Evet.. Onu burada görünce 
llekadar hayret ettiğimi tahmin 
edemezsin.. Hele patronun kar
deşi olduğunu öğrendikten sonra .. 

- İstanbuldaki maceraya de -
vam ettiniz mi? .. 
Başını salladı: 

- Pek az. 
- Açık konuş!.. 

Bunu emreder gibi söylemiştim. 
Yüzüme baktı. Yeni bir sigara a
teşlerken cevab verdi; 

- Birkaç defa konuştuk. Lılkin 
bu sefer onu çok ağır başlı bul
dum. Gavril11.1'şrıı bir münasebete 

• 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

asla yanaşmıyacağını söyledı. 
Gayri ihtiyari rahat bir nefes 

almıştım. 

İki hareket arasında dolduran 
şüpheyi ortadan kaldırmak için 
biraz müstehzi olmak lüzumunu 
hissederek, sordum: 

- Hani efendimiz, hayatını hiç 
bir kadına bağlamamak niyetinde 

idi? .. 
Kenan saklamağa lüzum gör -

medi. Kendisini Belma ile evlen
rneğe sevkeden amili hemen itiraf 

etti: 
- Yine ayni fikirdeyim .. Fakat 

Belma ile evlenirsem patrona pek 
ziyade yaklaşmış olacağım. Şekib 
Sinam avcumun içine ~lıı.~am şir" 

şacak. Ayni zamanda onu daha Şiddetle ayağa kalktım. 

büyük işler çevirmeğe ikna ede- _ Bana senin jı:ötü projelerine 

bilirim. alet olmağı teklif ediyorsun. Biraz 
Gözlerim açılabildiği kadar a - evvel, kadından ziyade Şekib Si-

çılmıştı: nanın kardeşi olduğu için evlen-
- Demek bu izdivaç arzusu ta- mek istediğıni söylem\ştim! Bunu 

mamen maddi .. bile bile, senin habis ruhundan 
- Evet.. Fakat Belma hiç de fışkıran arzuları tanıyarak nasıl 

yabana atılacak bir kadın değil.. olur da böyle bir işe 'l;asıtalık e-
Güzel sayılmaz mı?.. de bilirim. 

Cevab vermedim. O konuştu: 
- İstanbulda biraz daha kal • Bu hiddetim karşısında şaşa • 

ladı. 
saydım arzuma tamamen muvaf-
fak olabilecektim. Burada İstan- - Fakat.. diye kekeledi. 

k d k d Arhk kendimi zaptedemed;-bulda bıraktığım a ını arşım a ~ .. 
bulamadım. İstanbulda iken çok bağırdım: 
müsaiddi. Heı· halde şimdi ağa - - Sen ahlaksız bir aJamsın. Bu 
beyisinden, muhitin darlığından ahlaksızca hareketlerine beni de 
çekiniyor. teşrik etmek istiyorsun. Unutma 

- Demek benden istiyorsun ki. ki ben hiçbir zaman ekmeğini ye-
- Evet görüyorsun ki Şekib Si- diğim kapıya ihanet edecek tıy-

nanın sana karşı çok sempatisi nette bir adam değilim! .. 
var. Ben doğrudan doğruya talih Sapsarı kesilmişti. Elleri titri -

plmağı istemiyorum. Sen bir kul- yordu: 

- Bunun ihanet neresinde Ser. 
med! .. 

- İhanet ya! Ne sandın küçük . 
bey .. Sana kolayca teslim olamadı 
diye, izdivaç halkasını boynuna 

ancak ağabeysıne huliıl karşılığı 
ile geçirmek istiyorsun. Bir taşla 
iki kuş vuracaksın. vur, belki vu· 
rabilirsin. fakat buna ben vasıta 
olamam! Bir daha menfur hare
ketlerine alet edeceğin insanları 
iyi seç .. Hiç olmazsa hakiki mak
sadını saklamıya çalışL. 

- Anlamıyorum, anlamıyorum, 
senin bu asabıyetine bir türlü akıl 
erdiremiyorum! 

Diye mırıldanıyordu. 

Ben irademi kaybetmiştim. Kan 
beynime çıkmış, baştan aşağı siı ıir 
kesilmiştim. 

Belmayı kıs!<anmış mıydım? 

Sonra, hastaların hararet de -
recelerini tesl:;it, hastalığın sey -
rini takib için mükemmel bir alet 
yapıldı: Termometre ... 

19 uncu asırda ameliyatlar ko
laylaştı. Daha evvel, ameliyat yap
mak güçtü. Zira, hiçbir hasta a
cıya dayanamıyordu. Daha ame
liyatın başlangıcında ölüp gidı -
yorlardı. · 

Bugün (Pastör metodu), kudu
zun önünü alıyor. Veba, kolera 
gibi hastalıkların tahribatı azal
dı. Vaktile (Fıkara sancısı) de -
nilen ve insanı ıztırablarile kıv

randıra kıvrandıra öldüren sancı 
bugün <Apandisit - Körbarsak) 
ismi altında ve birkaç günde te-

Belki.. 
davi olunuyor. 

) Yüz yıllardanberi yorulmadan 
{Devamı vu) ı bu .kadar devamlı ,ıalışma sarfe-

Bugünkü itfaiye teşkilatından 

evvel İstanbulda, tulumbacılık i· 
le beraber, askeri makamlara ba~
lı itfaıye grupları vardı. Buıı la -
rın arabaları ve vesaiti hayvan -
lar la çekilirdi. 

Bugünkü modern itfaiye teşki
latını merhum Şehreminı v" v~ıi 
Haydar kurmuştur. İst~nbul, mer
hum Haydarın bu hızmetıni uııu
tamaz. Beyazıddaki mc-şhur ha
vuz da Valı Haydar tarafındaıı, 

yangın vukuunda bir su deposıı 
vazifesi görmek üzere yapılmıştı. 
Depo vazifesini görecek kısım, 
havuzun altındadır. Üstteki ha
vuz ise meydanı tezyin etsin, di
ye, yaptırılmıştır. 

İstanbul itfaıye teşkilah, son on 
sene içinde, .hem takviye edilmış, 
hem de genışletilmiştir. 

REŞAD FEYZi 

1 HİKAY E : 

Hergünkü Gibi 
( 4 üncü sayfadan devam) 

sa.1~':1''a sallıya girdıği ve ititar gör
dugu yerler tehlike olur Hele 0 
kadınlar... . 

Nejad Hadi uzunca süren kon
feransına nihayet vermek için: 

- Hulasa insan uslanmazsa fe
laketi elile davet etmiş olur. de
di. Gözünün önüne getirdiği se _ 
fahaı il.lemi ve bunun bir iki kö
tü hatırası gelmişti. Niçin oldu
ğunu tahlil etmek is:ediği 0 deli
lik günlerıne bir tek sebeb bul _ 
muştu. Onu arkadaşına söyliye • 
metli. Fakat Kemal: 

~ Haklısm, başından geçenler 
h~pımız için gelecek tehlikeler -
dir. Çok iyi yaptın. Evine bağlı 
kalmak en büyük kazançtır. 

Sana birşey soracaktım. Laf 
laf açıyor. Süzetı hiç görüyor mu
sun?. 

Nejad güldü: 

- Evlenmiş. 
- Yok canım?. 

- Ciddi söylüyorum. 

- Birbirinizı çok severdiniz. 
- Öyle idi. 

- Yazık! Sızi bir yuvada gör-
mek isterdim. 

- Ben de öyle istiyordum am
ma ... 

Nejadın gözleri doldu. Çok sev
diği Süzet onu en tehlikeli uçuru· 
ma sürüklemişti. Onun yüzünden 
Nejad, kendini kaptırmış uzun 
müddet bir serseri gibi yaşamıştı. 

Nejad : 

- Canını kardeşim, sen benim 
serserilikten ölüme gitmek yo -
!unu takip ederken nasıl evime 
bağlandığımı öğrenirsin. Süzet'i 
ne kadar çok seviyordum l:;ilirsin. 
Hayatımı ona vermiştim. Fakat o, 

başkasını tercih etti. Ne yapalım. 
Çünkü hayatın en zor mücadele
lerinden biri de aşk değil mi.? 

Ayrılacaklardı. Kemal arkada-
şına sordu: 

- Ne tarafa?. 
- Her günkü gibi. 
- Yani?. . 

- Eve canım. 

- Darılma sana birşey soraca • 
ğım. 

- Niçin darılayım yalıu?. 
- Süzet'i yine seviyor musun., 
- Ölünciye kadar... . 

den tababet, ayni zamanda hem 
hır feı;ı. hem bir san'at halıni al
mıştır. Dığer fenlere dayanan bu 
fen, devrimizin en büyük mu 
vaffakiyeti, en büyük şerefıdır . 
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N KUVVET ŞURUBU 
Terkibinde iYOD 

TANEN 
GLISERO 
FOSFAT vardır. 'ttıı11ıı1111111ı 

kısımlarına, kansızlığa, vereme 
olanlara, sinir zayıflığına, genç kızlara, 

Vcüudun zayıf 

istidadı 

sıraca, kemik hastalıklarına, müptela, 
çocuklara, hastalıkların, 

tever
neka-rüme müstaid 

hatlerinde yarar ve şifa • 
verır, kanı attırır, 

işti ha verir. 

Müthis ıztırablardan sonra bu kadar d !rin 
sükun ve rahat ancak 

kullanmakla kazanılabilir. 

GRiPiN 
Diş, Baş, Mafsal, Romatizma, Sinir ve Adale ağrılan da dahil olmak 
üzere bütün ıztırabları derhal geçirmekle harareti düşürfu. Nezle, Grip 
ve Bron§itl izale etmekle ha.kh bir şöhret kazanmıştır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit 1 

ve Benzeri vardır. GRIPIN yeriJte başka bir 
marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Emlak Bankasından 
Hesap No. Gayr.menkulün mahalli Nev'i 

1168 Haydarpaşa eski Altunizade yeni Hasan- Bir köşk 

paşa mahallesi Nişantaşı caddesi eski 

29 - 43 yeni 94 numaralı 

Bankamıza ipotekli olup Üsküdar kra memurluğunca yukarıda 

numarası yazılı dosya ile 17/3/939 Cuma günü açık arttırma ile satıla

cak olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse banka bu gayrimenkule 

mevduatı dahilinde kendilerine para ikraz edebilir. 

Şile Kazası Malmüdürlüğünden: 
ı- 20 Mar' 939 tarihine müsadif Pazarte. ı gün.i s<.at on dörtte 

Şile Malmüdürlüğünde müteşekkil Eksıltme Komısyonunca 

ihale edilmek uzere 5,999 lıra 84 kuruş keşı! bed( hükumet 

konağı tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve hususi ve fenni 

şartnameleri proje keşfi hulasa•ı ile buna mütdrrri dığer ev

rak parasız olarak görülecektir. 

3- Muvakkat teminat 450 liradır. 

SÜZ 
Her Mühim 

Bir 
kış 

Eczanede Bulunu. 

İstanbul ikinci İcra Memurluğundan: 

Pastili ~r i 
sayesiı.de k b Jir. 

TÜRK TİCARET BANKASIA,Ş. 
1 ........................................................................................ ..::. 

Hazinei Maliyeye olan borcundan dolayı Mazaltonun mahcuz o
lup bu kerre paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına yeminli 
üç ehlı vukuf tarafından 1410 lira kıymet takdir edilen Galatada Be
reketzade mahallesinde atik Zürefa ve Oğlan cedit Zürefa so .. agında 
eski 2-5-7 yeni 5-7 numaralı bir tarafı Oğlan sokağı ve bir tarafı Zurefa 
sokağı ve tarafeyni Dimitri veledi Panayotun uhdesinde olan mahal 
ile mahdut simehş başı İskender ağa vakfında tevsi intikali Ogıan so· 
kağında atik 2 numaralı kapı mahalli Zürefa sokağında 5 numaralı 
mağazayı müştemil 7 numaralı bir bap hanenin 120 hisse itibarile 3 his· 
sesi açık arttırma suretile satılacaktır. 5 numaralı dükkiırıııı ccpi1 s;. 
camekan zemini çimento dükkan ve bir halii ve dolap vardır. Han ) e 
kapıdan içeri girildikte bir koridorla birinci kata çıkılır Bırınci k.tt.ı 

Merkezi: A N K A R A 

Kambiyo işleri · iki oda bır hala olup kAmilen haraptır. İkinci kat merdıvenbaşı üzer;n
de ıki oda bir hala vardır. Üçüncü katta da iki oda Lir hala vardır. 
Dördüncü katta ik1 oda bir tarasadan ibarettir. 

ve sair 

Banka muamelatı 
Bırirıci açık arttırması 10/4/939 tarihine müsadi! Pazarte.;J giımi 

saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul ikinci icra dairesinde ifa edılecektir. 
Verilen bedel muhammen kıymetinin ~; 75 şıni bulmadıgı takdirde son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha uzatıla· 

rak ikinci açık arttırma 25/4/39 tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 dan 
12 ye kadar yapılacaktır. Bu arttırmada da mezkiır gayri menkul mu
hammen değerinin % 75 şini bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı 
kanun hükümlerine tevfikan geri bırakılır. Satışa iştirak edenler ta-

ŞU BE LE 
Ankara Bolu 
Adapazat• Bursa 

Bandırma Eskişehir 

Bartın Gemlik 

R -
İstanbul 
iz mit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

' ahhüdlerinden kurtalırlar arttırmaya girmek istiyenler mezkur gayri 
menkulün satılacak olan 120 hissede 3 hissesinin isabet miktarı $-o 7,5 ğu 
nisbetinde pey akÇ€si veya ulusal bir bankanın tenunat mektubunu 
vermeleri lazımdır. Satılan bu gayri menkulün müterakim vergiler ve 

' tenvirat ve tanzi!iyesi ve evkaf icaresi ile dellfı.liye borçluya ait olmak 

1 

üzere satış tutarından ödenecektir. Yalnız yirmi senelik vakıf icarı ile 
ihale pul parası da tapuça tescil harç ve masrafları alıcıya aittir. 

1 Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

alakadarların irtifak hakkı sahiplerinin haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillerile s;ıbit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Arttırma şartnamesi herkes tarafından gö· 

1 rülebilmek üzere 20/3/939 tarihinden itibaren İcra divanhanesinde asılı 
bulundurulacaktır. Fazla maliımat almak istiyenlerin her zaman dai
remizin 935/2946 numaralı dosyaya müracaatla takdiri kıymet rapo· 
runu görmeleri bildirilir. Müzayedeye iştirak edeceklerin ~bu göy>• 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: T(CARET 1 menkule ait bütün mamulatı alnuş addolunacakları ilan olunur. 

Bankamızın lstanbul tubealnde tesis ed!len 

''GECE KASASI,, 
Çok müs'.lit şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Beşiktaş Maliye Tahsil Şefliğinden: 
Şevrule marka iki kamyon 

Müstamel 

Tahmini kıymet 
900 lira 

Beşiktaş şubesine muhtelif senelerden muvazene ve kazanç ver

gisinden olan borçlarına mukabil haciz edilen yukarıda markaları ya
zılı kamyonlar 11/3/939 cumartesi günü saat 10 da aleni müzayede su
retile Tak•im Ayaspaşa jandarma karakolu altındaki modern garajda 

satılacağından taliblerın % yedi buçuk pey akçesini havi Banka mek

tuplarile Beşiktaş Akaretler 62 No. lu yerde tahsil şefliğine müracaat
ları ilan olunur. •1507• 

• 

Hesap No.llL 

Emlak Bankasından 
Gayrimenkulün mah~lıı Nev'i icra Dosya 

No. su 

İstanbul as!i ıe ma 'kemPSi birir__ı 
ci hukuk duires•nden: 

Emi.ııönünde Şeh Mehmed Gey• 
Iiıni mahallesinin Arpacılar cad
desinde 413 ad; 32 parsel J:ı kapı 

No. lu dükkanın istimlakine karar 
verilmesi dolayısile İstanbul Be

lediyesi tarafınd•n mczklır dük -
kanın sahiblcri aleyhir.t açılım da_I 
vada müddeaaleyhlerden Şışlide 

Osmanbeyde Ebekızı sokak Ak 
gün apartıman 4 No. sunda Vasi! 

oğlu Nikola, Yorgi, Mihal ve kızı 

Katinanın hali hazır ikametgfilıla
rının meçhul olduğu anlaşıldığın-

İstanbul ikinci icra memurlu -
ğyndan: 

İpotek cihetinden paraya çev
rilmesi mukarrer olup tamamına 
800 lira kıymet takdir edilen Be
şiktaşta Teşvikiye mahallesinde ı 
Uzuncaova sokağında eski 4 yeni 
4 No. lu ve bir tarafı sabık mabe-j 
yin kilercilerinden vezir Salih a

ğa hane ve bahçesi ve bir tarafı 
Fatma hanını hane ve bahçesi ve 
bir tarafı mezkiır cadde ile mah
dud maa bahçe hRnenin tamamı 
açık arttırmaya vazedilerek son 
müşteri Nuriye ibalei kat'iyesi ya
pılmış ise de müşteri müzayede 

bedelini kanuni müddeti zarfın -
da getirmediğinden ihale kararı 
fesholunarak icra ve iflas kanu
nunun 133 üncü maddesine tevfi-

kan mezkiır gayri menkulün ye-

935/2946 

AGARAN 
SAÇLAR: 

4- isteklilerin hemen 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına, ek

siltme tarihinden sekiz gün evvel müracaatla Nafıa Müdürlü

ğünden almış olduğu ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını iha-J 

Je günü saat on ikiye kad•r Kol)'lisyona ibraz eylemeleri la 
1 

. 
203/B.22 

. ' 
Kadıköy eski Altunizade yeni.İkl;aliye 
mahallesi Nışantaşı caddesi eski 29 

mükerrer yeni 1/43 numaralı 

Hane 937/6984 dan ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş olmakla muhakeme için 
tayin edilen 31/3/939 saat 14 de 

muhakemede hazır bulunmaları 

ve yahud bir vekil göndermeleri 
aksi takdirde haklarındaki muha

kemenin gıyaben cereyan edeceği 

ve olveçhile yazılan ve mahkeme 

divanhanesine asılan davetiyele

rinde müddeaaleyhlere tebliğ_ e -

dilmiş sayılacağı ilan olunuı·. 

. niden müzayedeye konulmasına 

karar verilmiş olup mezkur gayri 

menkul 24/3/939 tarihine tesadüf 
eden cuma günü saat 10 dan 12 ye 
kadar dairede yapılacak açık art-

tırma ile en çok arttıranın üstünel i'•"1-Jl;!:l_j~~;..-·~ 
bırakılacaktır. zımdır. (14~6) . \ 

Bankamıza ipotekli olup Üsküdar icra emurluğunca yukarıda 

' numarası yazılı dosya ile 17/3/939 Cuma günü açık arttırma ile satıla-

Belf.diy ~ Su er idaresinden 

Kapalı Zarflı Münakasa İlanı cak olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse bankaca bu gayrimenkul 

İdaremızın Göksu Elmalı bend~ekl •erş·n lıavuzları. ıç il satlll \ üzerine mevzuat dahilinde para ikraz edebilir. 
• • l 1 

alınarak 460 Jll 3 Sultançıftliğı kumu •!çapalı" zaı•fla >)lü.tıakasa,Y" k0>ıuJ.. · Ad l K M 1 ··d ·· l .. w .. d .... ., :· · ~ : ı • a ar azası a mu ur ugun en : 
muştur. 

ı - Bu husus tçin tanzim edilen şartname idaremiz levazım ser-

vismden parasız olarak alınabiliı. 

2 - Talipler şartnaneye göre hazırlıyacajtları kapalı zarflarını 

ihale günü olan 27 mart 939 pazartesı günü saat 16 ya kadar Taksimdeki 

idare merkezinde müdürlüğe vermelidirler. Bu ıoaatten •onra eetirile-

cek zarflar kabul e<tilmeı. lltae) 

' .. 
ı 

Mavkii Soka~ı Cinsi Muhammen 
kirası 

Halllı: Burgazada Voli mahalli 400 lira 
Yukarıda yazılı Halik voli mahallinin bir senelik kira müzayede 

müddeti on gün müddetle uzatılnuştır. İhalesi 16/3/939 Perşembe 
günü saat H de Adalar Malmüdürlüğünde yapılacaktır . İsteklilerin 

1 
~1 7 buçuk pey akçelPri!e Ad<ılar Malmüdürlüifine gelmeleri. (ı5'i2) 

' 

(10-804) 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Bllf muham.; 

ETEM İZZET BENİCB 
Soo Telpaf Matlıauı 

Arttırmaya iştirak edeceklerin KUMRAL ve SiY Ali 
renkte sıhhi saç boyaları -
dır. İNGİLİZ KANZUK 

ECZA HANESİ 
BEYOOLU - İSTANBUL 

kıymeti muhammenenin 5; 7,5 pey 
akçesini veya milli bir bankanın 
makbuzunu hamil bulunmaları 

iktıza eder. Daha fazla malfunat ı 

almak istiyenler 10/3/939 tarihin- ••••••••••••i
den itibaren dairede açık bulun-

durulacak olan arttırma şartname
sile 934/1454 No. lu dosya deru -

nunda mevcud ve mezkur gayri 
menkulün evrak ve mesaha ve 

sairesini havi ve vaziyet ve tak -
diri kıymet raporunu görüp anlı

)'abilecekleri ilan olunur. 

ZAYİ 

Selimiye birinci fırka topçu a· 

!ayından almış olduğum askeri 

terhis vesikamı kaybettim. 

Edimenin Havza kazası Hacı 
İsa mahallesinden 323 doğuın!ıı 

Kazım oğlu Ahmed 


