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YIL: 3 Salıib ve Baımuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

lürkiye Yüz Milyonluk Bir Kuvvetin Başındadır 
Anadolu Ajansı, Türkiye ile İngiltere Arasındaki Müzakerelerin 

Londra Ve Ankarada Faaliyetle Devam Ettiğini Bildiriyor 
Mıısolini Dün Gece Söylediği Nutukta Macaristanla Yugoslavyayı Ele Alarak 

• • 
Balkan Paktını Dağıtmak istediğini ima Eder Tarzda Sözler Söyledi 

Balkan , İngiltere Hollanda İsviçre ve Hitler için Yarın 
Paktı · B l ·k d H "T' . V d. Yapılacak Merasim 

Ve Balkanlılar ' e çı aya a ususı emınat er 1 İngiltere Hükıimeti Yıldönümü 
Almanya ve İtalya Balkan 
birliğini hakikaten bozmak 
teşebbüsünde midir ve bo
zabilirler mi?. ____ _... ___ iiiiiiiiiiiiii~-

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

Londra, Hitler ve Musolini'nin Umumi 
Bir Harbe Atılacaklarını Zannetmiyor 

Londra 19 (Hususi) - Dünya 
nadolu Ajansının Romadan sulhunun sıklet merkezinin Bal-
alıp verdiği haberler ve kanlara intikal ettiği bu sırada, 

Bt muhtelif kaynaklar Roma- gazeteler T ':rkiyenin bu bölgede-
.. tlın mihverinin Balkan birli- ki vaziyetlnin ehemmiyeti üze • 
~ıni Parçalamak yolunda teşeb - rinde ısrarla durmaktadırlar. 
'l Use giriştkilerini kaydediyorlar. Türkiye Eüyük Elçisi Tevtik 

•ne bu haberlere göre parçala - Rüştü Aias dün de Hariciye Ne • 
llıak teşebbüsünü İtalya üzerine al zaretine gitierek, Hariciye Nazın 
lt llııştır ve Macar Başvekilinin Lord Halifaks ile görüşmüştür. 
0mayı ziyareti bununla alfıkalı- Londra ;ı~ Ankara arasındaki mü 

dır. Macaristan, Yugoslavya, Ar- zakerelQre faaliyetle devam edil· 
navutıuk, Bulgaristan yeni bloka mekter'ir. 
gı:ecekler ve bu şekilde Roman-" Rol:'\aJlya ile Macaristan mü • 
,a, Yunan an ve Türkiye arası-n nase1'4tleri arasında şimdi.ki hal-
da inhisar etm i tabii olan şim- de l:-ir salah olmuştur. Romanya 
d'~i birlik ya dağılacak, yahud da bir kısım askerlerini terhis etıniş-
li agılıruş kadar zaafa uğrıyacak. tir. Bu ıki memleket, kendi arala-
! atta, Belgrad ve Londra gazete- rı,.,daki meseleleri diplomasi yo-
~r~nin bazılarında İngilterenin lile müzakere ve halledecekJ.erdir. 

1 
Ver devletleri tarafından kuşa- Bu salah, herhalde İngilterenin 

\ılmış bulunan Yugoslavyaya doğ- Polonya ve Romanyaya verdiği 
rııdan do""uya teminat vermeme-
8 '" garantiden ileri gelmektedir. 1nin Yugoslavyada büyük bir yeis v Lehistan ve Romanyaya karşı 

e Ümidsizlik uyandırdığı da ay- herhangi bir tecavüz halinde 1n-
~ıca bu haberin müeyyidesi halin- ıiilterenin fili yardımı bugünlerde 
e zannını verecek mahiyette ola- daha ziyade tekemmül etı:niş ola-

raıt neşredilmiş bulunmaktadır. caktır. Londra Büyük Elçimiz 
Tevfik Rüştü Aras 

görüşmede iki memleketin bil -
hassa iktısadi münasebetleri bir 
kere daha gözden geçirilecektir. 

Romanya Hariciye Nazırının, 

İngiltere tarafından gösterilen ga
ranti hakkında da Hitler'i tatmin 
edeceğine ihtimal verilmektedir. 

ÇE!\IBERLAYN'İN DtlN 
SÖYLEDİÔİ NUTUK 

Londra 19 (Hususi)- Paskalye 
tatilinden sonra dün toplanan a
vam kamarasında Başvekil Çem 
berlayn'in söy !ediği sözler, siyasi 
me!Jalllde vaziyeti tenvir eden 
mahiyette addedilmektedir. 

İngiltere, Sovyetler Birliği de 
dahil olmak üzere, alakadar dev-
!etlerle nıüzakerelere devam et -
mektedir. İngilterenin garanti ver
diği devletler erkanıharbiyeleri 

ile İngiliz erkanıharbiyesi arasın
daki müzakerelere devam edil -
mektedir. İngiltere, Holanda, İs
viçre, ve Belçikaya da ayrıca hu
susi surette teminat vermiştir. Bu 
devletlerin de icab ederse istik -
J.filleri korunacaktır. 

l Almanya tarafından davet edl- GAFENKO BUGtlN BİTLER'LE 
den Romanya Hariciye Nazırı da GÖRtlŞÜYOR Paris 19 (Hususi)- Paris Urdi 
.\Undenberi Berlinde ve .. hatta Londra 19 (Hususi) - Hitler, ko'yu bugün kabul edecektir. Bu (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Romanya Hariciye Nazırı Gafen-

TtlRKİYE HER ZAMAN 
KUVVETLİDİR 

ııılman Hariciye Nazırı ile görüş- !============================================! 

Musolini . 
Söylüyor · 1 

Roma 19 (A.A.)- Dün Ve
nedik sarayında Macar Baş -
vekili ve Hariciye Nazırı şe .. 
refine bir z.iyafet verilmiştir. 
Bu ziyafette bir nutuk söyli
yen Musolini bilhassa demi;
tir ki: 

- İtalyan - Macar dostluğu 
senelerdenberi kuvvetlen -
mektedir. Menfaatlerimiz müş
terektir. İki taraf kuvvetleri
nin birleştirilmesi hususun -
daki samimi arzuya isitnad e
diyoruz. ~facaristan antiko -
mintcm pakta iştirak etmek 
suretile bu arzunun yeni bir 
delilini göstermiştir. 

li Uf .. bulunmaktadır. Romanya 
•rıcıye Nazırı ile Berlin hükü -

llıeı.; arasında Romanya - Alman
~a münasebetleri kadar Balkan

.. rın umumi vaziyetinin de gö-

İtalyayı ve diğer dost mil -
Jetleri Macaristanla birleşti -
ren bağ, Roma • Bcrlin mib
verine ve Yugoslavya ile ara
mudaki anlaşmıya dahi reh
berlik etmiş olan gayeler mu
cibince orta Avrupada ve Tu
na havaJi.,inde siyasi ve sos-

Makine~ Dan ç ı·g M ese 1 es.. yal sükunetin ve istikrarın 
Verirken : tcessiisüne daha şimdiden yar-

Merasimine Hey' et Göndermedi 

•ırdı 
ilitler Çekoslovak iltihkıimlarmdan birinde 

v 

ha ehemmiyetli olacaktır. Mera • 
sime davet edilen birçok devlet
lerin mümessillerile bu münasc
bt>tle hususi mahiyette siyasi gö
rüşmeler olacağına şüphe yoktur, 

Berlin 19 (Hususi)- Yarın Hit- J 
ler'in doğumunun ellinci yıldö -
nümüdür. Bu yıldönümünü mu
azzam merasimle kutlulamak için 
aylardaııberi Almanyanın her ta
rafında büyük hazırlıklar yapıl • 
mıştır. Berlinc!E Unter den Linden, 

Şarlatenburg, Bismark caddesini 
ihtiva eden mıntakalarında ame-
le müfrezeleri mütemadiyen ça
lışmaktadırlar. Bu caddelere renk 
renk milyonlarca lambalar konul-
muştur . 

Hitler için yapılacak olan me • 
rasim dış politika bakımından da-

Hitler'in iki yüzden fazla mi • 
safiri içinde bilhassa göze çarpan
lar, Bulgar ge~rallerl, Letonya 
askeri heyeti, yine generallerden, 

eski başvekil ve nazırlardan mü
rekkeb Macar heyeti nazarıdik • 
kati celbetmektedir. 
İspanya hükfunrti General Mo • 

karda ile miralay J azayo'yu gör 
(Devamı 6 ıı.cı sahifede) 

liişülmesi elbetteki muhakkak ve 
ııı.ukadderdir. Ancak, bütün bu 
gorüşmelere, haberlere, temas ve 
~ülakatlara, şayialara rağmen biz 
balkan birliği.ııi yıkmak emelinde 

J a;;;>;~::Q Yine Ön Safta! . M:~:~:;;:;:k 
Gönderiliyor Polonya Gazeteleri Almanya ile Bugün Gömüldü yaz Mevsimi İcin 
Vaşington 19 -Amerika cum- Münakaşayı Beyhude Görüyorlar

1

MareşalFevziÇakmağın y; ·Tı fi ·k l · Ulunan bir teşebbüsün mevcud 
~Isa dahi alakalı devletlerin milli 
b enfaatıeri ve hayati zaruretleri 
akımından muvaffakiyet kaza -

lıacağına kani olanlar~n değiliz. 
- Sürüden ayrılanı kurt kapar! 

Jt·~üt~arifesi Balkanların bugün-
~ Vazıyeti için en uygun iz'an öl

Çulerinden biri olmak gerektir ve 
vaz· lti ıyet de hakikaten budur. Bel-
" • bugün için Balkanlarda vazi
,et · 
d 1nden memnun olmıyan tek 
ı:vlet Bulgaristandır. Bulgaris -
,, n büyük harb sonundaki vazi
'e" . '' ile ve Nöyyl muahedesi ile 
~lıztaribdir. Selanik anlaşması 
t'ıı ıztırabı mUmkün mertebe ha
~fletıniş olmakla beraber muhte
h bakımlardan Bulgaristanın da-

a genişlemiye ve kendisini to -
!arlaınıya ihtiyacı vardır. Bu ara-

d
a cenubi Dobricenin ilhakı, Ak -
en· . 

l'ı 12de hır mahreç tedariki de 
Ulgaristanın asgari emelleri ara

~nda bulunmaktadır. BiziınJ,e 
1 Ostluktan başka ve dostluk icab-
arına ak ki . tn' Y ırı a acak herhangi bir 
!A~nase~et idame etmediği Ekse
"'18 Koseıvanof'un , son . Ankara 

(Devamı 6 ıncı sahÜedt) 

reisi Ruzvelt, Almanya ve İtalyaya Merhum Kızı için Hazin enı e rı a arımız 
olduğu gibi bu ayın sonuna doğru M M h s k '* d 
Japonyaya da bir mesai göndere- erasim Yapıldı 8 e 0 8Qln an 
cektir. Ancak Ruzvelt bu mesaj - Vefatını dün teessürle haber 

dan evvel Almanya ve İtalyanın verdiğimiz Genelkurmay başkanı s a r a y a ! 
cevablarını beklemektedir. Marc~al Fevzi Çakmağın küçük 

Ruzvelt bir harb vukuu takdi- kerimeleri ve Güzel San'atlar A-

rinde, Amerikan borsalarının va
ziyeti ile de yakındar alakadar ol
maktadır. 

İspanya Tancaya 
Girmek mi 
İstiyor? 

Paris 19 (Hususi) - Tanca et
rafında Yerli Fas İspanyası as
kerlerinin tahşid edildiği görül -
mektedir. Burgos hükumeti nez
dindeki Fransız mümessili Mareşal 
Peten bu hu~usta Franko hükü -
metinden izahat istemiştir. 

İngiliz ve Fr&nsız makamları 

böyle herhangi bir teşebbüs kar
şısında müteyakkız bulunmakta • 

1 dırlar. 

Polonya ordulan başkwnandanı Mareşal Sm.igli Ridz birbiri ardına 
Baltık devletleri erkinıhar biye reislerile görüşüyor 

Varşova 19 (Hususi) - Hükft
metin ihtiyat sınıf!anndan bazı -
!arını silah altına çabrması, bu -
günkü vazıyette ordu kadrosunu 
takviyeve ikmal etmek maksadı
na atfedilmektedir. Halk soğuk -

kanlılığını IPuha!aza etmektedir. 
Polonya gazeteleri, İngiliz - Po

lanya anlaşmasının h;çbir mem -
leketi istihdaf etmediğini yazmak
la bl'raber, Polonyaya karşı vu-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Seferberlik Halinde 
Vatandaş Vazifesi 

(Yazısı 3 üncii ~ahifemizde) 

kademisi müdürü Rürhan Topra
ğın refikası Bayan Ayşe Muazze
zin cenazesi bugün; hazin mera • 
simle kaldırılınıştır 

Dün akşam Alman hastanesin -
den Gülhane bastanPsine getiril
miş olan merhum en in ta bu tu bir 
çok askeri erkan ve ümeranın, 
meb'uslann, başta Vali ve Bele -
diye reisi Lütfi Kırrlar olmak ü
zere bütün Vilayet. Belediye ve 
Parti rüesasının akademi ve diğer 
bazı mekteb talebelerinin iştira -
kile saat 11,5 da Gülf,nne hastane
sinden alınmış Beyazıda getiril -
miştir. 

Cenaze alayı Gülhane hastane
sinden hareket ettiği •ırada en ön
de, süvari, arkasındn bir piyade 
mlifrnesi ve mızık.ı gidiyordu. 

(Yazısı 6 ınrı sahifede) 

Kadın ihtirasının, hatta mahalle 

sokağından saraya girmek yolunu 

bilen zeki bir kndm lhtirasınm 

nasıl entrikalara, hilelere yol aç

tığını ve nasıl insan canlanna 

mnlolduğuııu bir misal olarak IÖS• 

teren bu yeni tefrikamız meıbur 

Madam Dubarri'nin kim olduğu

nu ve nele ryaptığını anlatacaktır, 

Okuyucularımızı son derece ala

kalandıracağı.na emin olduğumuz 

bu büyük tarihi roınana yakında 

başlıyacağız. 

Bundan başka bu yaz gazetemiz Etem izzet Benice, hkender F 
reddin, Mahmud Yesad, Necile Tevfik ve Sacide Ataş'm edebi roına 
!arı ile birlikte: •S. O. S.•, •Fatih Mehmed İstanbul kapılarında 
•Ölüm çemberı. gibi fevkalade ınubeyyiç ve tarihi eserleri ne redec 
ğiz. Yeni tafsilat bekleyiniz. 



• 

SON TELGRAF -19NISAN un 

IADiSELER KARŞISINDAI 
'--------Son Telgraf-· --

TERKOS GÖLÜNDE 

KAZA OLDU, FAKAT-

D 
ünkü gazeteler çok feci oir 
kua haberi veriyo•!:u:dı. 

Dört kişi '!'e> kos gölü c. va· 
rır.da ı;ezerlerx~r.. göle •\il§müş

ler ve boğulmuşlar.. Bir ikisiniıı 
cesedi de gölde kalmış ... 

Bu havadisi okuyunca insan, 

gayriihtiyari iki türlü üzüntü du
yuyor. Biri, dört köylü vatanda· 

şın da boğulması; diğeri de iki ce
sedin gölde kalması ... 

Malum ya, bu gölün suları İs • 
tanbulun sularıdır. Terkos ile eli-

mizi, yüzümüzü yıkarız. Hatta i
çeriz. Maamafih, bu göl suyu bin 

bir fenni ve sıhhi makineden ge

çerek temizleniyor. Fakat, ne de 

olsa.. İçimizde bir ürperme var 

ya .. Bunu saklıyabilir miyiz?. 

BEKARLIK VERGİSİ 

KOYl\IAK LAZil\1 MI?. 

Dahiliye Vekileti bir tamim 
gönderdi. Evlenmek için vatan • 

daşlara mümkün olan kolaylıklar 
gösteritccek... Lüzumsuz mua • 

mele ve pul paraları alınmıyacak. 

Düğünler alayişsiz olacak... Bu 
tedbirlerin evlenmek istiyenleri 
t.eşv.k edeceğine şüphe yoktur. 

Fakat, evlenmemek kararında 

olanları ne yapmalı?. Bekarlık 

vergisi diye bir vergi mi koyma
lı?. Kazancı evlenmeğe müsaid o
lanları mutlaka evlendirmek !A

zım .. Aksi gibi de, hal ve vakti ye
rinde olanlar, hiç evlenmek ta • 

rafları olmuyorlar" 

1 
BÜYÜKADA KAZA 

DEGİL VİLAYET MERKEZİ 

1 
İstanbulun dört güzel adası 

vardır: Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz, Kınalı... Küçükleri olan üç 
ada halkı vilAyete müracaat i!de
rek, kaza merkezinin Büyükada
dan kaldırılıp Heybeliye naklini 
istemişler.. Çünkü, Heybeli bu 
küçük adalara daha yakın ... 

Bu arzu makul ... Fakat, Bü -
yükada, bir kaza merkezi değil, 

adeta İstanbul vilayet merkezi... 
Çünkü, İstanbul pahalı bir şehir 
demiyor muyuz?. İstanbulun en 
pahalı yeri de Büyükada olduğu 
na göre, hakiki vilayet orası, de
mektir. 

SIK SIK SÖYLENEN 

NUTUKLAR DOLAYISİLE 

Bir akşam gazetesinin güzel bir 
karikatürü vardı. Bir Avrupa rad
yo stüdyosunda şöyle bir muha
vere cereyan·ediyor: 

- Programdan masal saatini 
kaldırdınız demek?. 

- Evet, onun yetine hariciye 
nutuk söyliyecek .. 

Avrupada bir taraftan harb ha· 
zırlıkları görülürken, bir taraftan 
da devlet adamları, bilhassa hari
ciye nazırları, karşılıklı nutuklar 
söylüyorlar. Biri bitiriyor, biri 
başlıyor. 

Eskiden karşılıklı oturup müşa
are edişleri vardı.. Onun gibi bir 
şey .. Yahud da, Aslı ile Kerem hi
kfıyesi gibi. .• Aldı Aslı, Aldı Ke
rem ... 

Böyle, nutuklarla iş düzelecekse 
ne aıa... Haydi hayırlısı ... 

AHMED RAUF 

1 Gazettlere Göre Vaziyet 1 
CUMHURİYET: 

·Beş dünya ve biz> isimli baş
makalesinde Nadir Nadi diyor ki: 

·Bizim bugün dünya nazann-
gördüğümüz rağbet ve itibar, 

VAKİT: 

Okullarda 
Spor 

Yurdları 
Mekteblerin Spor 
Takımları Daima 
Karşılıklı Maçlar 

Yapacaklar 
Mekteblerde cspor yurdları• 

teşkili ışinin bir an evvel ikmal 
olunması ve mazereti olıruyan bü
tün talebelerin bu yurdlara ya
zılmalarının temini tekmil mek· 
teblere tebliğ edilmiştir. 
Diğer taraftan bir şehir dahilin

deki mektcblerin spor takımları
nın yekdiğerile daimi temas ha
linde bulunarak muhtelif müsa • 
bakalar yapmaları, ayrıca; yakın 
şehirler mektebleri sporcuları a
rasında da karşılaşmalar tertibi 
bildirilmiştir. 

Mekteblerde spor yurdlarının 
varidatını temin için talebelerden 
ihtiyari aidat alınacak ve müna
sib bir dübuliye ile seyredilecek 
paralı müsabakalar dahi tertib o
lunacaktır. 

Bu paralı müsabakaların tertib 
ve talebe oyuncuların geliş - gidiş 

masrafları ve oyun malzemeleri 
de mekteb spor yurdları bütçele
rinden tesviye olunacaktır. ---·! 

1 
KOÇUK 1 

_H_A_B_E_R_L_E_R_ 
* Alman tezgahlarında yapılan 

Etrüsk vapurunun eşlerinden Tır
han gemimimizın tadiline başlan -
mıştır. * Bcykozda Ömerli nahiyesi -
nın Koçullu köyündeki ormanda 
dün bir yangın çıkmıştır. * Selfınikte Türk - Yunan mu
hadenet cemiyeti tarafından kon
solosumuz İdris ve refikası şere • 
fine parlak bir ziyafet verilmıştir. 

* C:ıınhuriyet Merkez Banka
sı tarafından bastırılan yeni 2,5 
liralık kağıd paralarımız 25 n -
sanda mevkii tedavüle çıkacak

tır, 

. ~ 
- - ---- . 

~---~ -~-=---=-=-=---= - -- -

• POL s 1 
Vet. Mahkemeler. 

Yüz 
Liranın 
Hesabı 

Havale Memur Vekili 
Dalğınlıktan 
Bahsediyor 

P angaltı postanesi havale me
muru iken, 19 aded sahte 
havale tanzlın etmek sure-

tile 6000 küsur lirayı ihtilasen 

zimmetine geçiren Şadinin mu -
hakemesine dün Ağ;rcezada baş
landı. 

Maznun Şadi, suçunu inkar etti: 

- Ben geçen sene, haziranda 

asıl memurun hastaianması üze
rine Cemal tarafından havale me

murluğu va7.ifesine vekaleten ge
tirildim. Saadet ism:nde bir ka

dın her ay şubemizden birkaç yüz 

lira alıyordu. Birgün kendisine, 

havalesine tekabüy! eden parayı 
dalgınlıkla 100 lira !azla olarak 

tediye etmişim. Hakkımda tahki

kata başlandıktan sonra postane

mizden para alanlarla temasa ;ıer,

tim ve nih3yet Saadetin bir gün 

benden 100 lira fazla para aldığını! 

öğrendım. SPadet bu parayı iade 
etti. 

Gecenin 
İcinden 

' 
Sesler 

Şahitler "Kumkapı 
Muharebesi,, ni 
Anlatıyorlar 

İkinci sulh ceza reisi Salahaddin 
Demirelli şahid Sabahaddine: 

- Anlat bakayım delikanlı, de
di, şu Kumkapı muharebesi nasıl 

. . 
oldu? 

Sabahaddin yavaş hır sesle söze 
başladı 

- O gece saat 10 - 11 sıraların
da evime dönüyordum. Mustafa
nın evi önünden geçerken, orada 
sekiz on kişinin topfanmış oldu • 
ğunu gördüm. Aralarında üç ka
dın da vardı. Karanlık olduğu için 
bunların kimler olduğunu farke -
demedim. Yalnız İsmaili sesinden 
tanıdım. '5m;lil, evinin pencere
sinden kendilerıne bakan Musta
faya hiddetle bağırıyor, küfür e
diyordu. 

Mustafa kapı önünP çıktı. Pen· 
cerenin altında ellerinde sopalarla 
kendisini döğmek içir. bekliyenler, 
derhal üzerine saldırdılar. Musta
fa korktu, eve girdi ve bir daha 
çıkmadı. 

Şahid Sab•haddin, yerini Ta -
ciye verdi, geriye cekildi 

- O gece bir gürültü ile uyan
dım. Yatağımda doğruldum. Ku -
lağıma yabaPcı olmn·an bir kadın 
sesi geliyordu. Dikkat edince bu 
sesin Nesibeye aid olduğunu an -
ladım. 

Reis gülümsiyerek 

Halayın 
Güzel 

iskelesi 
Jskenderunda Batan 
Üç Vapurun Enkazı 

Çıkarılacak 
İskenderun limanının asri ve 

mükemmel bir şekle sokulması 

kararlaştırılmış, bu maksadla e -
saslı faaliyete geçilmiştir. 

İlk iş olarak mezkQr limanda 
batmış olan vapurların süratle 9ı
karılarak limanın temiz\enmesl
ne başlanmıştır. 

Limandaki ıslahat için büyük 
bir para sarfolunacaktır. 

İki Kafalı 
Bir Çocuk 
Doğdu 

Adanada garib bır doğum vak'a· 
sı olmuştur. 

Adananın Akçcmescit mahalle
sinden Karbakçı Mehmedin karısı 
doğumevinde 2 kafalı ve ensesin
de 2 uzun tırnak bulunan garib 
bir çocuk doğurmuştur. 

Fakat çocuk yaşamamıştır. 

----<>--

Denizbankın 
Yeni Teşkilatı 

Muhabere ve Münakale Veka -
l ·tinin emri üzerine Denizbank 
ve Deniz Ticaret Müdürlüğünde 
vazife gören bütün memurların 

sicilleri, kıdem tabloları ile maaş 
tutarlarını gösteren raporlar An
karaya gönderilmiştir. 
Denizbankın lağVoedilmesi ve 

Vekaletin deniz teşkilatında ya -
pacağı yeni teşk!liıta göre bu me
murların yeniden vazife alacak
ları mahaller tayin edilecekti~. 

hide döndü 

- Sakın rüya görmiyesin! dedi. - Biraz ~vvel, gördüğünü, işit-
tiğini doğru söy liyceğine yemin 

- Hayır bay hakim, rüya filan 

Yazan: Ahmed Şükrü 

Bütün dünya efkarı unıu~ 
Roosevelt tarafından :ıJil 
Musolini'ye gönderilen ırıeS'
meşgul olınaktadır. AımanY1 

talya müstesna olmak üzert 
memleketin matbuat·, ırıesli 
karşılamıştır. İngiltere ve 
Ro..sevelt'in teklifini k3bul 
!er. Kalenin de Sovyet RUS)

1 

~ mına Roosevelt'e çektiği b 

gnfta bunu casilane bir ııı 
caat. diye tavsif ettikten ~ 
Sovyetlerin teşebbüse iştira• 
tiklerini bildirmiştir. 

İtalya ve Almanya, mes3f, 
nüz cevab \•ormemişlerdır. 
her iki memleket matb;.ıatı~' 

-~ 
riyalı, Alm•n ve İtalyan hU 
terinin Roosevelt tar?fında~ 
rulan suale muhatab olmak1 

de memnun kalmadılrJarın• ~ 
termektedir. Bazı ga7.•'teler 

sevclt'i mürailik ile ittihaııı 
mekte, bazıları bu te~ebhüSU 
tahane bir tuzak. olarak ta' 
mektedir. Fakat Roosevelt 

de olsa, bütün düny~nın gO 
nünde Hitler'den ve Musoh 
bir sual sormaktadır 

- Bir listesini ilisik oıarP 
duğum devletlerde~ !>iç 1' 

topraklarına müsellah ku'" 
rinizin taarrıız etmiyt~ceg r 
teminat vermiye hazır mıst~ 

Bu, müsl:>et veya nıerfi c 
verilmesini davet edErı bir çJ 

dir. Ve cbunu soran adam ıı1 

idir• gibi, baştan savma bir 
kimseyi tatmm etmez. Bunu~ 
dir ki Hitlcr, Amerika Cuml' 
isinin bu sııaline cevnb ve 

karar vermiştir. Berlır.rien b' 
rildığine göre, Hit!er ceV 

Reichstagın huzuruncia vere' 
tir. Ve meclis bunun için n' 

yirmi sekizinci günü içtima' 
ğırılmıştır. Hit!er'in cevab 

manasile bir millet olduğu -
Atatükrün rehberliği al • 
üyük bir kudretle ispat et

owik.alaril • z içindir. Yenilmediğimizi, 
ves e ni ğ' . bili' !ar • yece imizi yor ve 

•Tirandan Romaya giden tac• 
lı;imli bugünkü başmakalesinde 

Mehmed Asım Us Arnavutluk ta
cının İtalyan Kralına verilmesini 
mevzuu bahııederek: 

- Arnavutluğa kadar gelen İ
talyanlar burada daha neler yap
mak istiyorlar demekte ve yazı
sını şöyle bitirmektedir: 

* Sıhhiye Vekaleti müsteşar 

muavinliğine başmüfettişlerden 

Dr. Süleyman Enver tayin olun
muştur. * Dün sabah saat 8 i 37 geçe 
İstanbuldan 12 bin kilometre u
zakta olduğu tahmin edilen şid -
detli bir zelzele kaydedilmiştir. 

Uydurma olduğu iddia edilen 
havalelere gPlince: Ben kat'iyyen 

onları uydurma olarPk tanzim et
medim. Ve tediyat defterine de a

tılmış olan imzalar muhayyel de
ğildir. Her havalenamenin üze -

rinde, mahreç merkezinin gayet 

vazıh olarak basılmış damgası var
dır. Bu sebeble uvdurma havale 

tanzim etmeğe ımk9.r. yoktur. 

Havalenameleri usulen şef mu· 
hafaza eder ve bilahare muhase
beye gönderir. Maalesef mevzuu • 

hahs havalenameler .bulunamadı, 
eğer bulunsaydı, kendilerine para 

ödediğim şahıslar teslıit edilir. ve 

benim suçsuz olduğum anlaşılırdı. 

değildi. Ne~ibe Ülfete söğüp sayı· 
yordu. 

- Bunları 

işittin? 

-Evet. 

hep yatağında mı 

ettin, eğer hakikati anlatmazsan, 
tevkif ettiririm. Sana bir dakika 
müsaade ediyorum. Düşün, taşın 
ve ona göre hareket et.. 

Şahid kısa bir müddet düşündük
ten sonra hadiseyi şöyle anlatma
ğa başladı 

nünü bu kaclnr ilerive atına!'! 
şünmek için vakit kazznmak 

sadına matuftur. Bu arada P' 
jın dünya efkarı umumiyesı 
rinde husule getirj:Ctği ak 

yakından tetkik e<lecektir
halde bu vaziyet g,- ,eriY0 

Hitler. Alman matbuntının " 
ll. T .nüzde hürmetle eğiliyorlar. 
l v · Bize bugünleri bağışlıyan ebedt 

Atırtlirk; kalbimizde edebiyen ya
§astn!• ,. 

YENİ SABAH: 

HUseyin Cahid bugünkü baş • 
mitlcaleslride •Bulgaristanın vazi
yeti. ni mevzuu bahsetmektedir. 

·Balk~n yarımadası içınde, Bul
garistanı günün birinde par lama
ğa istidadı olan bir sönmil§ ya -
nardağına teşbih etmek pek yan· 
lış olmaz. Böyle olmakla beraber, 
Bulgaristan mevsimsiz teşebbüs

lerle, Balkan aheng;ni bozmıya 

kalknuyacak kadar ihtyiat ve nef
sine hakmiyet eseri göstermiş, 

hatta Selinik anlaşmasile Balkan
lı komşularına yaklaşmak tema
yülünü bile isbat etmiştir. 

Böyle olmakla beraber; Balkan 
misakına girmiyen bir Bulgaris
tan daima bir •sürpriz• hazırla -
makta şüphe altında görülebilir!• 

•Arnavutlukta Kral Zogo hil
klımetinin kalkarak yerine İta! -
yan idaresinin geçmesi Balkan ta
rihinde bir dönüm noktası olarak 
kaydedilmelidir; bu yeni vaziyet 
içinde Balkanlı milletler için ye
gane selamet hakiki bir birlik cep
hesi kurabilmektedir.• 

İKDAI.t:ı 

•Bütçe nedir?. İsimli bugünkü 
başmakalesinde Ağaoğlu Büyük 
Millet Meclisi bütçe encümeninde 
müzakeresine başlanılan 939 büt
çesini t.eşrih etmekte ve: 

·Bütçesini veya onun kontro -
!ünü ihmal eden bir m'llet, kendi 
kendin~ kasdetmiş olur! demek· 
tedir. 

TAN: 

Zekeriya Sertıel •Romanyanın 

vaziyeti. ni ve İngiltere tarafın • 
dan verilen teminatla Rumen Ha
rciye Nazırının Berlin seyahatini 

Ayrıca saat 11,21 de de Vanda 
birkaç saniye devam eden orta 
viddette bir zelzele olmuştur. * Denizbank kooperatifleri u
mum! heyet toplantısı bugün ya
pılacaktır. 

* İstanbul 22 inci ilk mekte
binin orta mekteb haline getiril
mesine karar verilmiştir. 

mevzuu bahsederek şunları yazı
yor: 

cİngiltere ile yaptığı bu anlaş
ma tamamen tedafüi mahiyeti ha
izdir. Almanyanın Rumen toprak
larında gözü yoksa bu anlaşma o
nun menfaatini bozacak mahiyet
te değildir. Romanya hem Alman· 
yayı tatmin etmek, hem de hu
dutlarını temin2t altına almak is
i.emiştir. Romanyayı istila niye • 
tinde değilse Almanya da bunu 
hoş görmek mecburiyetindedir. 

Muhakeme şahidlerin de din -

lenmeleri için başka-bir güne bı

rakıldı. 

Dekanlar Arasında 
Değişiklikler 

Üniversite Tıb ve Fen Fakülte

leri dekanları değişmiştir. 

Tıb fakültesi dekanı Nureddin 

Alinin yerine hariciye profesörü 
Ahmed Kemal Altay, Fen fakül

tesi dekanı AH Yar'ın yerine de 
fizik profesörü Fahir Yeniçay ta
yin olunmuşlardır. 

4 senedenberi vekaleten idare o
lunan edebiyct fakültesi dekan -

lığına da yüksek muallim mek -
tebi müdürü Hamid tayin olun -
muşlardır. 

- Nesibe ne diyordu, thfete?. 
- Şey diyordu .. 
- Ne? .. 
- Sürtük, falan, fılôn .. 

- Ülfet de mukabele ediyor 
muydu? 

- Hayır efendim, o kadınca -
ğız kat'iyyen sesini çı~armıyordu. 

Hakim sinirlenmiş!! 
- Kızım ağzından çıkanı kula

ğın duymuynr mu? Yatağından 

kalkmadan, Nesibenin Ülfet~ söğ
düğünü na~ıl anladın?! 

Kadın, reisin bu sualine cevab 
vermedi. başını önüne eğdi. Ha -
kim suçlularclan Mustı;faya 

- Gösterdiğin müdafaa şahidi 
bu mu? 

Diye sordu. Mustafa ayağa kalk
tı ve 

- Şey efendim, dedi. Bu kadın
cağız, ilk defa olarak mahkemeye 
geldiği için utanıyor, sıkılıyor ... 

Saliıhadd!n Demirelli tekrar şa-

- ... gürültü ;Je uyandıktan son
ra, Nesibenin sesini işıttim. Kdın . 
birisine söğüyordu amma. kime 
olduğunu anlıyamadım. o sırada 
Ülfetin kızı Şevkiye cAnnem ö -
lüyor! • diye bağırıye>rdu. Bunun 
üzerine Ülfetin evine gittim. O -
rada Ülfet ile damadı Mustafa -
nın her iki~inin de başlarından 
ağır yaralı olduğunu gördüm. 

Naciyeden sonra Said d!nlend!: 
c- Hadise gecesi İsmail ile, Tev

fiğin kahvesinde idik. Geç vakit 
kahveden çıkınca, Mu•tafa, Ah -
med. Fikri, Ülfet, İsmailin üzerine 
hücum ederek onu döğmeğe baş -
!adılar. İsmail kendi•ini müteca
vizlerin ellerinden müşkülatla 

kurtarabildi ve kaçtı .. 
Bazı şahidlerin de sorguya çe -

k!lmeleri için duruşmı;. mayısın ü
çüne bırakıldı. 

M. HiCRET 

gibi, mesaja verilecek olan c' 
kestirip atmıyor. Bu d- H'.itl• 
dfu1ya efkftrı umumiyesine ,~ 

şeye rağmen Amerikanın A' 
ya karşı takib edebi.Pcejti P' 
kaya ehemm'yet vern ğinin t 
termektedir. 

Hitler \1!·afından v ri;ecel< 
cevabın m~hiyeti mn'.um d• 

Belki Führer, henüz k1cndısı 

cevab ver~eğini iyice kar•' 
tırmamıştır. Fal<at Alman g · 
!ermin neş"iyatlarına bakıl~ 
!ursa, bunun. müsbc• olma ı 

timal verilemez. Bununla b<'P 

katagorık bir red de Alman)' 
işine pek elvermez. Biiy le bl 
vab, Amerik~yı Avrupaya d 
bir adım daha yaklastıracak! · 

esasen Roosevelt'in, işi burad' 
~ı rakmıyacağı ve red ~evabı . 

==================================~============··====;'=================;==================;================= 
sında dünya sulhunu koru 

için başka tedbirler düşüne<'', 

Halifenin Sarayında 1 
ı_e_ir_i_s~_n_y_o_ı _G_ü_z_e_ıi_, 

Tarihi Roman: No. 55 Yazan: CELAL CENGİZ 

- Biz kaçırmadık ya ... Ele ge- Nöbetçiler kayalık bir sırttan dine: insan vardı? bildirilmektedir. Bu tedbir 
çirdikten sonra kaçmış olursa, El- iniyorlardL - Bu ne esrarengiz bir dağmış, Nöbetçinin çeneleri kllidienm'ş mahiyeti hakkında Londrad3 
hiıris'in bizi cezalandırmakta hak- Maryana nöbetçileri telef etmek dedi, t_epemizden inen bir kıya gibiydi. ~ rilen bir haber son derece e 
kı vardır. için ele geçirdiği fırsatı kaybet • parçası iki arkadaşımı birden öl- Artık birşey düşünemiyordu.. miyetlidir. Bu haberde deııil 

-Bu adam herhalde dağın izbe mek istemedi .. Kayaların arka • dürdü. Bakalım benim akıbet:m Belindeki baltasını eline aldı .. O- ki: 
bir köşesinde saklanmıştır. sına saklanarak, büyük bir taşı ne olacak?!. yuk kayanın ağzına doğru yürü-

- Dag· ın her tarafını araştır • du··. cDaily Exspres ga,etcsiniıı 
yerinden oynattı .. Aşağıya baktL. Bir müddet parçalanmış cesed- d d k A k hf'll ri~ 

dık. Dag' da saklanmış olsaydı, izi- 1 D · .... 1 .. ,. ra a i meri a m& ı e üç arkadaş taşların üzerinde at- erin önünde durdu... Düşündü.. erısi yuzu muş cey,..nın kuy- 11 ı 
ni bulurduk. öğrendiğine göre, Rroseve 

Jıyarak dar bir geçid önünde dur- Nöbetçinin cesareti kırılmıştı. Uç ruğundan hala kan damlıyordu. ~ 
- Bu dağın esrarına bizim ak- arkadaş dolaşırken, kendini bü- Bunu yüzen adam acaba nereye martesi günkü teşebhüsünc , 

- Sen bana lazımsın!. almıştı. lımız ermez. Fernando kenqine mışlardı. Maryana büyük taşı it- vam etmek niyetindLdir. Te~' 
esıl g"k g·· !emesine benzıyen tün dağa hakim sanıyordu. Fakat saklanmıştı?. 

Di•·crek yavaş yav"' çekilip or- t-ıe bır nöbetçi daha.. gu··venmeseydi, buraya iltica eder m e. 0 ur N"b !er! reddedı'lse dahı·, dı"'er bir ' '"" ~ b' .. ·· 1t .. k t Büyük kaya şimdi, korku ve heyecan içinde tlt· o etçi etrafına bakındı. Küt- 6 
ma a daldL B ı d b · d ğ miydi? ır guru u op u. "'" 

un ar a u esrarengtz a a N parçası nöbetçilerin üzerine <iog' _ remeğe başlamıştı. Tek~r tepe- lenmiş bir ocak gördü. şebbüste bulunarak bütün . 
1 Demek ki, Fernando'nun dağa neden böyle yayılmışlardı? Dağda - e yapac~ız şimdi? km k d'ğ k d - İşte, ceylanı •urada pişire _ rııı Bul k ru yuvarlanıyordu. ye çı a tan ve ı er ar a aş - • leketler için on ve yahud yı -~ 

kaçtığı doğru idL Nöbetçinin son kimi arıyorlardı? - uncıya adar aramakta !arını bulmaktan başka ne yapa- cekler.. senelik bir mütareke akdini > 
nefesinde verdiği bu malumat Maryana'nın gördüğü nöbetçi devam edeceğiz. Tepeden düşen bu büyük taş o bilirdi. Dedi .. Ocağın başına gittL o 

l l d bir kişi değildi. İki Arab mücahidi - Haydi kalk öyleyse ... Bu ış' kadar çabuk indi ki .. Nöbetçiler - 1 yecektir. Nihayet planı bü~l> ~ 
yan ış o amaz ı. 1 Kargısını omuzuna vurdu.. Bir takım çalı çırpı top anmış, k' k ld " t kd' d mlı''f' 

de Yere Uzanmıştı. Yatmakla görülmez. den ikisi kaçamıyarak, taşın a - d a ım a ı,.ı a ır e cu • Maryana şimdi ne yapacaktı? İlk dı ı t - b l dı. ocağın kenarında duruyor u. "• 
Maryana Arabları dinledi. tında kalıp bir anda pestile dön- a m arını a maga aş a Amerikayı taarruza ka. rşı te. ~'' Nerey• gidecekti? Konuşuyorlardı: 0 ne?! Nöbetçi kendi kendine: jJI" 

Fernan.do'yu bulamazsa, hali _ Kara cübbeli şeytanın izini Bütün konuştuklarını iyice an- müştü. _ Elbette bu ceylanın sah,bi cephe içinde demokras;lere 
yamandı. Nasıl olsa tekrar müs- hala bulamadık. hyamıyordu. Fakat, tahminen ne Ayakta sağ kalan nöbetçi bir- Sağ tarafta büyük bir kaya par- şimdi neredeyse gelecek ... Benim ka davet edebilecektir .. 

T ık' o b dediklerini anlamıştı. denbire şaşırmı•tı. Arkada•larını çasının önünde geniı bir oyuk d k ıkt A t! · k 'hdi fBP lümanların eline düşeceğinden e- - ar ın emri var... nu U· • • .. d" B ,..,M "ğ d ni e arnım ac ı. ve nı ço se- Bunun manası sarı r: f 
mindi. luncıya kadar arıyacağız. Mücahidler kalktılar.. taşın altından kurtarmak istedL gor u.. u oyu,.~ 0 zın a ye verim. teşebbüs suya düşecek olursB· 

Bir müddet yürüdü. - Ya bulamazsak... (!Dağın arkla tarafına doğru yü- Fakat, ikisi de parçalanmış, hü - vuruı·lmusş lvıyeddı erlsi yüzülmüş bır Diye söylenerek bir kayaya da- sevelt, demoltraailerkı beralı" 
Ağaçlar arasında saklanarak, et- _ Kaçırdık demektir. o zaman r meğe baş adılar. Maryana mü - tün kemikleri ezilip mahvolmuş- cey an a ı · yandı .. Bekledi, ü kt' 

~-~~~r:a:fı_t:ec::ess~ü:s~ed~e:r:ek~b~i~r ~h~a~y~li~y:ol~..:._so:n:u:m::u:ı_f:e:n~a~ol~ur::.· ___ ~...:...:._:cah::i=d:le:r~i~uz::a:k~ta:n~t:a:k~ib:..:e:d~iy~o~r:d:u~. 1...~tu:·~S~a~ğ~k~a~la~n~n:öb::e~tç~i-k:e~n;d~i-k:e~d~·~-~De::;m:;:e:k_:ki:' ~b:ur:,:a:d;•_;_Y;lli~ı~y:an:.=b:ir~---~~-~-La.""' ..... _.......u,~..i.~r~y!ec~e~~ır~.~~--~~~-"..._ 



~iinün Mesele~ l __ ı 
\/lenme Evrakından zenginlerimizin 

Harç Ahnmıyacak U .. niv~t:d~if=:U~an fakir 

l:' l p talebeye tardım eden bazı c.v enme Kağıdlarının arasız hamiyetli vatandaşıarm i-
simlerini, Üniversite idaresi gaı1 

Verilmesi Hakkında Bir zctelerdc ilan etti. Bu içtimai hiz-
meti yapan hayır sahibi vatan -

Layıha Hazırlandı daşıarı takdir ederiz. 
İstiyoruz ki, bu yardım çok da-

ük6ınet evlenmelerin ko- leı:a dileklerden anlaşılmıştır. ha genişlesin, Üniversitede oku-
lay'"~tırıl .,, tcnun' Bu sebeble tatbikin. de devam ~ n:,asını yan, okumak istiyen gençlere her 
nıaksadile evlenme ev • edilmt:si mahzur ve mazarrat yıl maddi bir yaTdımda buluna-

~akuıın Parasız olması hakkın- doğuracak olan şimdiki şeklin bilecek vaziyette olan daha bir 
a hazırladığı layihayı Meclise değiştirilmesini ve evelnme ev- ı çok .,,.atandaşlarıınız olduğunu tah-

Vernıiştir, rakının kıymetsiz ve pulsuz o-t min ediyoruz. 
1 

vlenme lşlttinde kullanı • lar.al( muameleye konmasını 

d
an e\ll"aktan alınan parayı kal· teminen bir kanun projesi ha- Başka memleketlerde birçok ta-
1.t lehe okutan zenginler vardır. Türk 

t tnak suretile evlenmeleri zırlanmıştır. Projey.e evlenme-
eşvik mahiyetinde olan bu Jerin doğrudan doğruya evlen- milletinin ruhunda iyilik yapmak, 

Proi"n" . yardım hasletleri, biitün dünya 
"' ın esbab c be maz dirme memurları tarafından b ı mu 1 

· - milletlerinden daha üstündür. 
atasında hükumet c:unları nüfus idarelerine bildirileceği s.. 'll' 0Ylenıektcdir: hakkında bir kayıd ilave edil-

i •Evlenme işlerinde kullanı- mek suretile tescili için koca-
2an evrakın 28/5/934 tarihli ve nm mürncnatini beklemek za-
d 4.09 sayılı kanunun 5 inci mad- rureti ortadan kaldırılmıştır. 
t esı fllUcibince kıymetli evrak- Diğer taraftan, kanunu mah-
al\ olarak ba,tırılmasının ve su~ mucibince evleneceklerin 
;nıca damga resmine tabi bu- sıhhat raporları olma'iı lazım-
IUırnasının evlenme işlerimizi dır. JJalbuki, Anaoolunun bazı 
ntasrafa sokarak evlenmelerin yerlerinde doktor bulunmadığı, 

latalnıasında bir amil teşkil ey• bu yüzden evlenmenin bir müd-
ed"•· 
1 

•gı Yapılan tetkiklerden ve det teahhura uğr2d1ğı nazarı 
~ ltl~n şikayetletden ve gerek dikkate alınarak bu cihetin de 
b'ti konneJerinde tcsbit edi- halledilmesine çalışılacaktır. 

Halka 
Ucuz 

Sinema 
Ciinırük ResmiAzaldığı 

Halde Fiyatlarda 
Değişiklik Yok 

d llükumet halkın ~nemalar -
b~ aı_ami derecede istifade ede-
~esıni temin mak.~dile film 

t?ınrük resmini indirmiştir. Bu :bet. kilo başına 15 liradan 375 
in l'l2şa tenzıı edildiği halde, sinecl; tarifelerindeki ten..cı-ilAt hisse
li ecek derecede büyük değildir. 

Undan başka ıehrin muhtelif 
leıntlerindeki sinemalarda tatbik 
:: tari!eler birbirine kat9iyyen 
be . ıneınektedir. Aracaki nis -
k tsıılik Beledyenin nazan dik • 

atini celbett·~ L.' 'kt d -u·· ı151 ..... m ) ısa mu-
ı:lüğü tetkikat yapt.Jrmağa baş
g· lftır. Önümüzdeki sinema mev
l ııninde şehrin bütün sinema sa-
t ~llrırıda u çok birbirine yakın 
1 &rifeler tatbik edilmesi düşünü· 
etektir. 

le llundan başka diğer eğlence yer
( Jinde ve bu arada tiyatrolarda 
h ... ıecesi) namı altında tarife 
lt ar~cinde yiiksek f1atlarla bilet 
... esd ılrnektedir. Belediye, bu işin 
... ı d' 
ltl 1Yetini bozmamasını ve ihti-
c~a .meydan vermemesini temin 

etıne gideçektir. 

labora~urumu 
Toplantısı 

§ laboratuar)ar kurumu, bu ak
h~ın 8,30 da, Eminönü Halkevinde 
t ll' toplantı yapacaktır. Toplan -
ı;ra b .. ı·· 

\> u un kurum m~nsubları da-
etlidirler. 

Berberler 
Cemiyetinde 

İntihab Yapıldı 

Yeni Azalar Seçildi 
Geçen haf ta eltseriyet temin e

dilemetliği için tehir edilen ber -
berler cemiyeti toplantısı dün es
naf cemiyetiel'i birliğinde yapıl

dı. 

Bu toplantı idare heyetinde mün
hal bulunan üç azalığa yeni nam
zedlerin seçilmesi için yapılmış ve 
150 yi mütecaviz mukayyed aza 
hazır bulunmuştur. 

Toplantıda btikumetin resmi 
memurlarının huzurunda intihab 

yapılmış ve rey pusu!alannın tat
biki neticesinde münhal bulunan 
üç azalığa Beyazıddan Adıl, Bah

çekapıdan Rahmi, Beşiktaştan 
Mes'ud seçilmişlerdir. İhtiyat aza
lıklara da Sirkeciden Hakkı, Fe-

nerde İbrahim Safa ve Vezneci
lerden Ahmed intihab olunmuş -

lardır. 

Zehirligaz Kurslarına 
Ehemmiyet Veriliyor 

Zehirli gaz kurslanm fahriyen 
idare eden öğretmenlerin bu işi 

liikaydane yaptJklannı nazarı iti
bare alan s~ferberlik müdürlüğü, 
bu gibi memurlara ücret vermek 
için tetkikat y;:ıptırtmaktadır. 

Bundan başka, kurslara dev:-ım 
edenlerin eskisi gibi tek muallim 
ile değil, bir imtihan heyeti hu -
zurunda yapılacaktır. İmtihanda 
kazananlara merasimle diploma 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 
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.3·Cahn ve hadden aşın soysuz ve J 
\.!insiz 1 
1 

o an bu-başı s:ırıklı efendi-
~r Ulema namı tahtında şeriati 
alet 
İnı \1e vac;ıta kılarak Osmanlı 

Paratorluğunu kökünden sök-tn ... . 
l'll~~~ savaşan bir alay cşkiya gü-

1 e beraber oluyorlardı. 
le lier ihtilal ve isyandc:., her kel· 

uçuşta ve koparılısta her bigü-
l'lah v - ' 

e masum şehza1e vücudü or-
tadan k ld b a ınlmak istenildikte bu 
aşı kef P ı· ı· 

11 ı nes ı, ırkı bellisiz. soy-
ııuz alayı derhal toplanarak fet • 
Valarını vcı-\yorlardı. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 

din elden gidiyor diye kurbanhk 
koyun keser gibi tekbir alarak 
babı hümayuna hücum ettikleri 
alelade hadiselerden maduddu. 

Sultan Kanuni devrine kadar 
İmparatorluk dahilinde bulunan 
ulema usul ve edeb harici hare -
ketten içtinab etmeğP say eyler
}erdi. 

Hatta; tarihlerimizde mükayyed 
olduğu veçhile Yıldmm 
Beyazıd zamanında Bursa kadı

sının ufak bir hatası dolayısile pa
dişah gazaba gelerek imparator -
luk dahilinde bilumum kadıların 

BURHAN CEVAD 

Adalarda Yaz 
Hazırlıkları 
Göç Akını Başladı 
Sayfiye mevsiminin yaklaşması 

sebebile Adalara göç akını baş -

lamıştır. Belediye, Ada çamla· 

rının güzelliklerinin muhafaza e
dilmesi için bu sene sıkı tedbir
ler alacaktır. Geçen şene yapılan 

kontrollara rağmen bazı mahal -
lerde çam dallarının kmldığı ve 
bazı yerlerde aleş yakıldığı gö -

rülmüş ve mahalli zı:ıbıta bu işin 
mes'ullerini cezalandırmıştı. Bu 
sene Ada çamlarının muhafazası 

ıçin bekçi adedi fazlalaştırılacak -
tır. 

Bundan başka Burgaz ve Hey
beliadadakı bir kısım yolların ta
mir edilerek asfalt döşenmesine 

başlanacaktır. Bundan başka İs • 
tanbula yeniden ilave edilecek 

2000 lambadan bir kıı.mı da Ada
ların münaslb yerler\.ne konula -
caktrr. 

--00--

Sanatlar Mekteblerinden 
Yetişenler 

Türkiye san'atlar mekteblerin
den yetişenler cemiyeti, mesaisine 
devam etmektedir. CP.miyet reisi 

olan doktor Cemal Lokman heki
min başkanlığında toplanan ce • 
miyet idare heyeti ~ni gelir mem
balan teminjne çalışllmaktadır. 

Merkezi İstanbuldıl olan Tür ~ 
kiye san'atlar mekteblerinden me
zunlar cemiyetinin en mühim der
di, aza adedini arttırmaktır. Bunun 
içın, Türkiyenin her tarafına da
ğılmış olan mezunlara ayrı ayrıl 
müracaat edildmcktedir. 

Sıhhat Müzesinde 
Yapılan Tamirat 

Divan yolundaki s:hhat müze
sinin tamir edilmeğe b~şlandığmı 
yazmıştık. Evvelce tamiratın ziya
retlere mani olmamasının temini 
düşünülmüştü. Görülen lüzum ü
zerine bu fikirden vo:ız geçi1miş -
tir. Müze, tamirin sonuna kadar 
ziyaret kabnl etmiye<:E.>ktir. 

!ermanı ısdar ederken şunları söy
lemiştir: 

-Görülüyor ki; ulema içine fe
sad karışmıştır. MaazalJah bu hal 
din ve devlet için feci akıbetler 

doğurur ... Bir mesleki mahsus o
lan kadılığın içine f esad girdiğini 
görüyoruz. Adlü hak vasıtacısı o
lan bu heriflerin halkı iğfal eyle
meleri affolunmaz.. Derhal kö -

künden hak ve nahak olanların 
beraber katli ile müessir bir ib
ret vücude getirmek gerektir. 

Vezirıazam Yıldırm'ın bu şedid 
iradesi karşısında ne yapacağını 

şaşırmıştı. Şaka değil, Türkiye 
imparatorluğu dahilinde bulunan 

binlerce kadı bir Bursa kadısının 
yüzünden ka tlolunacaklardı. 
Vezirıazam kekeliyerek: 

- Efendimiz, tetkik ve tahkiki 
keyfiyet eyliyerek Bursa kadısı.na 

müşabih halleri olanların vücud-
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Parasız 
Plijlar 
Açılıyor Hüsnühat Veva 1 

1 Yerinde Bir K~ 

Halk Ne Vergi 
Vereceğini Bilmeli Fakir Halk Bu Pla.jlar

dan istifade Edecek 

Güzel Yazı I 

W a21da hüsnühat lazım ~ 
dır?. Değil midir? Bu, 1i 
zamanlar miinakaşa meJ 

zuu olmuştu. Yıllarca güzel y 
ihmal edildi. Bu ihmal seneleri 
neticesini pek feci şekild" i 
ettik. Bir gün geldi ki, münev 
&eçinen insanlann bile el ya 
nnı okumak için, ya kendileTi 
delaletini temin etmek, yahud 
okuyamamak mahnımyetine k 
lanmak İcab ediyordu. 

Vergi Memurları Kanuni 
Muameleleri Bilmiyen Vatan

daşları Tenvir Edecekler 
Bazı vergi mükelleflerinin ka

nuna vukufsuzluk, muameleleri ı 
bilmemek gibi sebebler yüzünden 
ceza gördüklt>ri anlaşılmıştır. 

Bu suretle halkımızın bilhassa 
okuyup yazması olrmyan köylü -
lerimizin v~ya vergi fo_"malitelerini 
bilmiyen vatandaşlarımızın ce • 
zaya uğramamaları temin edil -
miş olacaktır. 

Vatandaşları ikaz, ve vergi mua
meleleri hakkında evvelden ten -
vir etmeyen memurlar cezalan -
dırılacaklardır. 

Bu sene yaz mevsiınınde İstan
bul halkının denizden daha iyi is-

tüade edebilmesi için alakadarlar 
bazı tedbirler alacaklardır. Geçen 
sene açıklarda deni7e girenler 
yüzünden bazı kazalar vukua gel-

diği içn Belediye açık denize giril
mesini menetmişti. Bu sebebden 
plajlara girmeğe parası olmıyan Daha eskiden hüsnühat mü 
bazı fakir halk denizden istifade bir mesele idi. Ruh ve mana o 
edememek v::ıziyetine düşmüşler- dar revacda bulunmadı.ğı, şe 

di. Bu vaziyetin önüne geçilebil - zarfa, gösterişe ehemmiyet ve 
mesi için bu sene plajlardan ma- diği devirlerde güzel yazı yaz 
ada bütün halkın parasızca denize maınak ,en büyük cehil idL lI 

Maliye Vekaleti bu hususta şa
yanı takdir bir karar vermiş ve 
dün defterdarlığa bir tamim gön
dererek vatandaşların ceza gör -
memeleri için maliye teşkilatının 
mükellefleri, vergilerin şekil, ceza 
zamanı ve müfredatı hakkında 

evvelden tenvir ve muhtelif va
sıtalarla ika7. etmelerini bildir -
miştir. 

girebilecekleri bazı mahaller ta
İzahat; her seviyedeki vergi mü- yin edilecektir. 

mükelleflerinin anlıyabileceği ba
sit bir lisanla ve muhtelif va -

niihat, güzel snn'atlndan biri 
Meşhur hattatlar vardı. 

sıtalarla yapılacaktır. 

Seferberlik Halinde 
Vatandaş Vazifesi 

• 
Hükumet Ordu ihtiyacının Ne 

Suretle Temin Edileceğini 
K anunla Tesbit Etti 

Hükumet, Büyük Millet Mec
lisine, seferberlik halinde ordu ih
tiyaçlarının ne şekilde temin edi
leceğine dair mühim bir layiha 
vermiştir. 

Kanunun mucib sebebleri izah 
edilirken, gerek umumi h.arbde. 
gerek istiklal harbinde ortada bir 
müeyyide olmadığı için, hükume
tin birçok tazminat müvacehesin
de kaldığı ve bu paraları ödediği 
ziktredilerek, seferberlik halinde 
böyle bir vaziyetin tekerrür et • 
memesi, halkın, şirketlerin ve mü
esseselerin haklarının sıyaneti · 
için esaslar konulması muvafık 

görüldüğü beyan edilmektedir. 
Muhtelit encümende müzakere 

edilmekte olan bu kanun layihası 
14 faslı ve 71 maddeyi ihtiva et
mektedir. 

Bu kanun layihası hükümlerine 
göre: 

Genel veya kısmi seferberlik 
halinde ve fevkalade hallerde ya
pılacak seferberlik hazırlıklarile 
kıt'aların tecemmüleri esnasında 
alelMe vasıtalarla elde edilemi -
yen bütün askeri ihtiyaçları ve
ya hizmetleri bu kanunun hü -
kümleri dairesinde vermeğe ve 
yapmağa her şahıs borçludur. Bu 
mükellefiyetlerin Türk toprakla
rının hepsi veya bir kısmı üzerin
de yapılmasına başlanma zama
nım İcra VekiHeri Heyeti tayine
der. 

İstisnalardan başka verilen her 
şey ve yapılan her hizmet için sa
hibine kıymeti tutarınca tazminat 
verilir. 

Layihaya göre şunlara harb mü
kellefiy2ti konulabilir: 

Erleri, kıt'aları ve bütün asker · 
hayvanlarını barındırmak için sa-

Diyebilmişti. Çünkü; Bursa ka
dısının hatası pek basit idi. Nıha
yet; yol inşası için ciheti mirıden 
aldığı parayı mahalline sarfetme
yip müruru zamana uğratmıştı. 

Yani, zimmetine geçirmemişti. Pa
rayı aldığı halde vaktinde yolu 
yaptırmamıştı. 

Görülüyor ki; 'bu derece basit 
bir ihmal yüzünden kadılar f esa
da uğramıştır diye binlerce k:::dı 
yı ortadan kaldırmağa ve kellcle
rini uçurmağa tevessül etmişti 

Yıldınm. 

Bereket versin ... Padişahın cü
cesine ... Yıldırım Beyazıd'ın bir 
cücesi vardı. Bu cüceyi padi~ah 

çok severdi. 
Hatta; cüce maskaralık yaparak 

Padişaha herşeyi söyliyebilirdi. 
Cüce kadıların idamı hükmünii öğ
renince kaygılandı. Şaka değil, or
tada ulema namına hemen hemen 
kimsecikler kalmıyordu. 

hiblerine kat'i lüzumu olmıyan 

binalar, 

Orduya lazım olan yiyecek, içe
cek ve giyecek maddeleri, hay -
vanlara lazım olan hububat, ot 
ve sama11. 

Binek ve nakil hizmeti için or
duya yanyan motörlü ve motör
süz her nevi kara nakil vasıtaları, 

Bütün müstahdemin ve mü -
rettebatile beraber deniz, göl, ne
hir ve kanalla bulunan gen/. r 
ve her türlü cer ve nakil vasıtaları. 
Değirmenler, fırınlar, fabrikalar, 
sınai müesseseler, 

Askere yarar sair her türlü mad
deler. 

Gi!rek harb mükellefiyeti vazo
lunan müessese dahilinde v~ ge
rek sürücüsü olduğu nakil vasıta
sı başında çalıştırılmak üzere hak
kında şahsan harb mükellefiyeti 
tatbik olunan kimselerden asker
lik mükellefiyeti dahilinde olan
lar, istenild!ği halde askeri hiz -
metlerini burada görebilecekler
dir. 

Askedik mükellefiyeti baricin· 
de bulunanlara istihdamları de -
vam ettikçe ücret veya yevmiye 
veya tazminat verilir. 
Llyihanın üçüncü faslı harb 

mükellefiyetinin tatbik şeklini gös
termektedir. 

Sınai müesseselere aid harb mü
kellefiyeti, 8 ine fasılda, gümrük 
ambarlarında antrepolarda, silo
larda, umumi mağazalarda ve sa
irede bulunan tüccar mallarına 

harb mükellefiyeti tatbikı 9 uncu 
fasılda gösterilmiştir. 

10 uncu !asıl ödeme işlerine aid 
hükümleri ihtiva ~diyor. Layiha
nın 13 üncü faslı, cezai bükümleri 
tadad etmektedir. 

desinden delgir olduklarının far· 
kında idi 

Cüce; bir aralık veziriazamm 
yanına koştu ve şu ricada bulun
du: 

- Vezirim; dunna hemen bana 
bir papas elbisesi ve şapkası ;>ul
dür ... 

- Ne yapacaksın? 

- Sizi müşkül mevkiden kurla-
racağım, kadıların kellelerini de ..• 

- Ulan hiç bu paras elbisesile 
olacak şeymi?. 

- Vezirim; sormA bana birşey .• 
Buldurunuz siz bunlar1 •.• 

Vezir derhal adamlarına e:n1r 
verdi. Bursada bir Rum kilisesine 

gidilerek bir papas kıyafeti alındı. 
Cüce; elbiseleri giydi Başın.~ 

külahı geçirdi. Elinde papas asası 
olduğu halde padişahın buzur:.ına 
girmek üzere kapısına dayandı. 

Cuce, destursuz huzura girerdi. 

Adalar, Boğaz. ve d:ğer sahalle-

rimizde Belediyenin tayin edeceği 

yerlere bazı işaretler konacak ve 
bütün halk bumda serbestçe de
nize girebilı>cektir. 'l r.yin edilen 

bu hududlar haricinde suya giril-
mesi menedilecektir. 

---o--

Soka 1dar Bol Bol 
Sulanacak 

Sıcakların birdenbire> bastırması 

yüzünden şe"'ıirdeki ~na caddeler 

Belediye tarafından sulanmakta 
idi. Belediye, badema, bu sulama 

işini tevsi ederek ana caddelerden 

başka diğer yan caddelerin de su

lanmasına karar vermiştir. 

1500 Fakir Çocuk 
Sevindirilecek 

23 nisan çocuk bayramı yaklaş
ması dolayıı:::le Kızılay ve çocuk 

esirgeme kurumlan faaliyetlerini• 

Sonraki ihmal devrinin acı 
ticelerini göriincc, tekrar gi' 
yazı yazmak meselesine ehem 
yet vermek lazım geldiği anı~ 
dı. Bugün ınekteblt>rinıizde 

dersi, yani e ,ki tahirile cchüs 
hat» dersi vardır. 

Son birkaç yıldanbcri okutt 
bu dersin hii3' ük fa~·dalan gö 
lecektir. Şüphe yok ki, yetişt 
mekte olduğumuz neslin y 
okunaklı ve muntaz~m olmalı 

İstanbul erkek muallim m 
tebi pedagoji muallimi Fevzi 
len güzel yazı meselesini sene 
ce etüd etmiştir. Bu kıymetli 
genç terbiyecimiz yıllarca ya 
ğı tetebbillerinin muhassal 
·Okullarda yEızı dersleri• is" 
çok zarif bir cild halinde neş 
miştir. Bu kitab terbiye k:ü ·• 
hanemizin çok büyük bir boş 
ğunu dolduracak mahiyet ve 
mettedir. Böyle bir hizmette 
luııduğu için Fevzi Selen'i t 
ederiz. 

REŞAD 

arttırmışlard?r. Bu bayramda şeh- - ----- -----"""".! 
rimizin muhtelif semtlerinde 1500 e 
yakın fakir çocuğa elbise ve ayak

kabı dağıtılacaktır. Bu iş, önümüz

deki cuma günü kurum ocakların
da yapılacakt.ır. 

Muallimle1 i 
Mesken 

Bedelleri 
Canlı Manken Sergisi ·-

Bugün canh manken sergisinin Şehir WEC1 İSİ Büdce 
şehrimizde ilk defa olarak açılaca

ğını yazdığımız Cağaloğlundaki 

Akşam kız san'at mektebi, talebe 

layıkile hanrlanmaıru~ olduğun -
dan tehir edilmiştir. 

Canlı manken sergıleri finümüz

deki pazar günü mekteb binasın
da yapılacaktır. Talebe, o günken

di yaptığı elbiseleri ~endisi giye
rak davetliler önünde bir resmi 
geçid yapacaktır. 

Yorgun Hayvan Etleri 
Son günlerde, piyasnya çıkan 

etlerin yorgun hayvan eUeri ol • 

duğu Belediyece yapılan teftiş -

!erden anlaşılmıştır. Bonu nazarı 
dikkate alan Belediye, mezbaha 

idaresindeki kontrolunu daha sıkı 
yaparak gelen hayva11larm en aşa
ğı 48 saat bekletilmeden kesilme-

mesini temin için tedbirler almış
tır. 

keyif yapıyordu. 

Cücesinin papas kıyafetinde kar
şısına çıkıp ayak öperek divan 
durduğunu görünce kahkahayı bas 
tı. Cücenin bu hali çok hoşuna git
mişti. Lakin cücenin neden bu 
kıyafete girdiğinin farkında de -
ğildi. 

Cücesine sordu: 
- Ulan bu ne hal?. Seni hiç şim

diye kadar böyle görmemiştim. 
Neden papas oldun böyle?. 

Cüce; tekrar ayak öperek ce -
vab herdi: 

- Padişahım; işittim ki Türk 
imparatoru Yıldırım Beyazıd han 
bütün kadılarını kılıcdan geçir -
miştir. Türkiyede ulema namına 
kimsecikler kalmamıştır. Binaen
aleyh; ulemanın ademi me\'cudü 
dolayısile papas istihdam edecek
lermiş ... Bendıc>niz de bu münhal
lerden birine tayinim için huzu
runuza istirham ve niyazda bu -

20 Ein Lira Ay1r 
Şehir pıeclisi dün reis ve · 

cib Serdengcçti'nin reisli 

toplanmıştır. Serdengeçti'nin 
vel§ şehircilik mütehassısı P 
i'un mukavel€sinin temdid 
ması hakkındaki tekl;f ene .. 

havale edilmiş ve bilahare iç 
larır!ll muhakkak kağıdlara 

rılmış olarak satılması kab 
lunmuştı.;r. · 

İlk mekteb muallimlerinin 
terakim 932 ı:ıent?si mesken b 
lerinin tesviyesi için bJ.tçed 
bin lira verilmesi ve •Şehirili 
imar cem;ye•i· ne 5000 lira 
ması da kabul olunmuş~ur. 

-<>---

Hukuk ve lktısa 
Fakültelerinde 

lmt.hanlar 
Bu sene hukuk ve iktısad 

tclerinde imtihanlar 14 ma 
başlıyacaktır. 

Birim;zinDerdi 
Hepimizin Der 

Otobüs Kondoktör 
Blrk~ oltuyucumosdan al 

mıa mektubda deniliyor ki: 
dlh her ıün otobüslerJe 

fe)en yolcolardanız. FalL.\t b 
tobüsJer,sle yolculara bilet ı.. 

kondoktörlmo be~ be 
kıyafeUerl ook perişandır. y · 
Jeri tıraşsız, elleri pistir. · 
bunlara baktıkça bitli olma 
da lhUmal veriyor. Ae~ba be 
diy .. otobüs sahiblerinl, bu k<ı 
doktörler için muntazam bir 

blse ve kasket yaııtınnata m 
bur edemez mi?. 

Bundan ba ka blr(ok kond 
törlerin m~t.erilerlc pek 11· 
ve hatta tcrbiy~slı uhıl orlar. 
doktörlerin mÜştcrllt•rc b·i 
mele etmelerinin "°mln olun 
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1 SİYASI HADİSELER 1 ______ ___. 

Amerika Müdahale Edince 
Dünya Politikaslnda Esaslı 

Değişiklikler Olacak 

!A
merikanın Avrupa işlerine 
müdahalesi gitgide müessir 
olmağa başladı. İngiltere -

nın, Fransanın kat"i bir hattı ha-
reket tayin etmeleri, arkadan A
merikanın da Paris ve Londraya 
müzaheret etmesi tatbikat ve fi
liyat sahasında kendini göstermiş
tir. 

Fakat bu bir neticedir ki şimdi
ye kadar kaç aydır devam eden 
hallerin inkişafı ile varılmış olu
yor. Bılhassa şu son bir ay zar -
fında İngiliz politikasında neler 
görüldüğünü gözc!en geçirmek is -
teyınce keyfiyet açik surette göz
önüne geliyor. 

•Son Telgraf• ın ıu sütunların

da bu mevzu etrafında Avrupanın 
belli başlı gazettleri tarafından 

yazılmı~ yazıların şimdiye kadar 
hulasasından çok şeyler anlaşılı

yordu. Geçen gün Londralı Deyli 
Ekspres gazetesinin İngilterede 
efkarı umumiyenin takib ettiği 

cereyanlara dair bilhassa şu son 
beş senedir, Habeşistan meselesi 
çıktı çıkalı yazdığı bir yazıyı bu 
sütunlara naklederken İngiltere -
nın politikası etrafında şayanı dik
kat noktalar izah ediliyordu. 

Amerika Reisic11m1ıuru Ruz velt fala bakmakla meşgul! .. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerine 
bakarak İngiliz politikasının ge -
çirdiği son safhaları gö,den geçır
mek, Amerikanın yeni müdahale 
sine kadar varan vaziyeti daha iyi 
kavramağa yarıyacaktır. 

14-15 mart gecesi Çekoslovak -
yanın Almanya tarafından maliım 

akıbete uğratılmış olması söylen
d.ğine göre İngiliz ıstihbarat şe
bekesini hayrete düşürmüştür. 

Yine söylendiğine göre Fransız 
erkanıharbiyesinin istihbaratı mart 
başındanberi bu hususta İngilte -
renin nazarı dikkatini celbetmeğe 
uğraşmış, fakat İngilizler Çekos
Iovakyanın böyle birdenbire bu 
akıbete uğratılacağına ihtimal 
vermemiştir. 

Bugünkü Almanyada büyük bir 
mevki ve ehemmiyeti olan Mare
şal Göring de o sıralarda İtalyaya 
gitmek üzere yola çıkarken ...ıer

lindeki İngiliz elçisi ile görüşmüş 

Litvanyalı Kızlar 
Askeri Hizmetler, Bilhassa Hasta Bakıcılık 

Kurslarını Takib Etmektedirler 
imal mem -
leketle r 1 , 

_ bilhassa ka

dınların endamlı, 

sıhhatli ve güzel 
oluşlarile şöhret 

almış memle:•et -
!erdir. Geçenler -
de Memel'i Al -
manlara teslim e
den Litvanya ka
dınları ad böyle -
dir Litvanyanın 

.er'emiz köyle:-i
saf havası içinde 

kı<ın genç kızlar, 

şimdi askeri hiz
metlere, bilhassa 
hasta bakıcılığa a· 
lışmalctadırlar 

Her yerde açıl 
mış o!an kurslar -
da de~il ~ehirli, 

hotta kövlü kız -
J~rının da rnilU 
kı··af•+lerilP rler: 
Je·i takib etme • 
]eri hoş oldullu ka
dar Litvanyalı -

·..-----~ 

\ 

!arın göğüslerini 1cabnrtıcı bir manzara teşkil etmektedir. 

J 

. 

ve ona teminat vermişti. 14 martta 
ise İngiliz Hariciye Nezareti Ber
linden aldığı teminatla müsterih 
olarak yeni bir vak'anın çıkmıya
cağı kanaatinde imiş. Hatta o gün
lerde Almanya ile iktısadi müza
kereye girişmek üzere Londra hü
kıimeti Berline iki de murahhas 
göndermeğe hazırlanıyordu. 

Halbuki Almanlar Çekler ve 
gerek Slovaklar arasında çalışa -
rak iki tarafı birbirinden ayırmak 
için müsaid zemin hazırlıyorlar, 

müsaid zaman bekliyorlardı. 
Almanlar eylı'.llde yarım kalan 

planı büsbütün tatbik etmek için 
işe girişerek nihayet Çeko-Slovak
yayı büsbütün parçalamışlar, Bo
hemyayı almışlar, Slovakyayı iş

gal etmişler, Karpatlaraltı Rus -
yasını da taksim ettirmişlerdi. 

Fakat bundan sonra yine böyle 
mi olacak? 

Böyle olmıyacağını, artık vazi
yetin değiştiğini İngiltere açıkça 
söyledi. İngiltere artık sadece pro
testo etmekle kalmadı. Şimdi iyi
ce duyuracak gibi sesini çıkarı -
yor. 
Amerikanın da uzaktan seyirci 

kal!T'•ması İngilizlerce elzem gö
rülmeK<ed:r. 
Arnavutluğun uğradığı akıbet 

ise Amerikada efkarı umumiyenin 
Avrupada cereyan eden şeylere 

karşı dikkat ve alakasuu daha zi
yade uyandırdL Gerek Amerika 
Cumhurreisinin ve gerek hariciye 
nazırının endişesi A vrupada bir
birini takib eden hadiselerin ya -
kın bir zamanda bir harbe varıp 
varmıyacağıdır. Berlin - Roma 
mihverinin programını başarmak 
için hareketten geri durmıyaca -
ğı düşünülmektedir. Bu takdirde 
ise Paris ile Londraya müzaheret 
edilecektir. 

Amerika da onlara icabında her 
suretle yardım için şimdiden ha
zırlanmaktadır. 

Fakat daha evvel Amerikanın 
araya girerek Avrupada sulhun 
bozulmaması için her teşebbüse 
müracaat etmesi lazım gelmekte
dir. İşte Amerika bunu yapmıştır. 

J Meraklı Şeyler 1 

İŞTİHANIZ VARSA BUYURUNUZ 

Onuncu asırda yaşıyan milletler .. 
den bazılarının en eok sevdik

leri yemekler nedir, blllyor musunuzT 
1\-leıhur tabUyat ilimlerinden Elllhaz 

bunlardan bir kısmını sayıyor. Alime 
söre, köpek ve kara.kedi etinden, çe

klrl'e ve akreblerden çok nefis tava .. 
lar yapdınııış. Sıçan ve kertenkele kı .. 
zartması çok merı-ub lmiş. Atba11, pi
rinçı ve baharla doldurulmuş barsak, 
her nevi kaplambafa, sümüklü bö -

cekler, Jstridye &'ibi kemiksiz yumuşat 
hayvanlar, yıJan ve bilhassa karası. 

ancak kibar sofralarında bulunurmuş.. 

Yılanların eti, deri deiL,tlrdikleri mev
slnıdl" ç<.ık lcı.zetll olurınuş_ 

RENKLERİN !l[İKROPLAR ________ ..;.;.;;... 
tlZERİNDE TESİRİ 

Renklerin, mikroplar Uzer.inde, ,.ani 
bunların neşvünemasmda t.cslrf var 
mı, yolr. mu? 

Doktor Yakovlçe röre var: Koyu 
renkler, mikroplan üretir. parlak renk
ler ise azalmalarına sebeb oluyormuş. 
Şu halde odaJa.rurunn duvarlarını 

ııarlak ve açık renkli boyalarla boyı-
7alım. Kiğıdlarımıu da ~ni renkte 
aeı:eıım._ 

TELEFERİK NE ZAMAN 

İCAD OLUNDU! 

Teleferik, yani havada serllmlt bir 
kablo va.sıtaslle uzak mesafelere eşya 
ve insan taşımak usulü yüı sene evvel 
bir miilıendls laralmduı düşünülmüş
tür. 

Bu mühendis. iki 7üksek kPfl ara
sına çelik blr kablo cermlş ve eşya 
7üklil küçük V&C'onla.rı, bu kabloya &• 

sarak karşıdan karşıya saatte 25 kl
lometro sür'atle ceçlnnl.ştlr. 

HOLANDA ztlioERZEYİ 

KURU™1YA CALIŞI\'lı•t 

Bunun lçln lüzum cörülen masraf 
kabul olunur olunmaz işe başlanmış

tır. Şimdiye kadar Z0,000, 44.000, 56,000 
ve 95,000 hektarlık dört biiJ'iik parça 
arazi elde edilmiştir. 

Ba yerlerde ziraat J'&pılaeak ve 
300,000 kişinin maişeti temin edlleeek
tlr. Vaktlle burada ancak 3,000 balıkçı 
avlanıyor ve cilclükle hayatlarını k.a
unıyorlardı. 

Bu ameliyat nlh.ıyet bulduiu uman 
Holanda araz.isi 7ü.zde 7 artmı.t ola -
caktır. 

M -1 
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ilhelm isminde genç biY a
dam, şehrin bi:yük otelle -
rinden birinde bulunuyor -

du ... Bir gün, Vilhelm odasına çı
karken, merdivenlerde<; aşağıya 

inen küçük bir kıza rastladı. Bu 
küçük kız, iri siyah gi'.zleri. uzun 
kirpikleri ve kıvrım :rıvrım siyah 
saçları ile pek cana y~kın ve se
vimli bir çocuktu .. 

Kız, yanından ge~erken, genç 
adam onu kolları ansına aldı ve 
kendisine kimin km olduğunu 

sordu. Çocu1<, otele bir müddet ön
ce, ip cambazlarından birile gel
diğini söyledi.. Ve bu..,u söyledik
ten sonra, Vilhelmin kolları ara -
sından kurtuldu, merdivenleri çık
tı. 

Ertesi gün, Vilhelr' çocuğu tek
rar gördü. Onunla konuşmak için 
yanına yaklaştı ve gayet müşfik 
bir sesle: 

•- Benden kat'iyyen korkma 
çocuğum!• dedi. 

Genç adam bir elini kızın om
zuna koydu, diğer elilc de onun 
kıvırcık saçlarını okşıyarak, sor
du: 

c- Adın ne, kızım?• 

•- Minyor. .• 
•- Kaç yaşındasm. yavrum?• 
Çocuk başını önüne eğdi, tatlı 

bakışlı güzel gözlerini yere dik -
ti ve: 

c- Bugüne kadar hi~ kimse ba
na yaşımı söylemedi efendim. de
di. 

Ayrıldılar ... 

* Birkaç gün sonra idi. Otelin ge-
niş bahçesinde büyük bir kala -
balık toplanmış, ip cambazlarının 
numaralarını seyrediyordu. Bir a
ralik bu büyük seyirci kalabalığı 
arasından küçük bir kızın feryadı ,. ________________ _. ..... _. ... ,, 

Bu akşam 

MELEK 
dnemasında 

Seven bir kadının müessir aşkı 
Büyük fcdakarlıı;rı berkesin heye• 
can ve merakla saracak bir film 

KIRIK HAYAT 
(SON PUSE) 

Fransızca sözlü, Baş Rollerde : 

I Hebert Marshall - Barbara Stanvick 
L- Agıca; Paramunt Diinya havadisleri 

,-\ ~iTMEMiŞ SENFONl'ye nazir~ olarak yapılan 

D A N 1 E L L E 'D A R İ E U X'nün 
güzel sesinden ilham alan bir nağme : 

ŞAF AGA DÖNÜŞ 
Yarın akfam tam saat g da FEVKALADE OALA ile 

:siNEMASINOA 

"---·· 
kendisine: 

VE 
NYON 

duyuldu. Bu sırada Vilhelm, otel
deki odasında bulunuyordu .. Genç[ 
adam bu feryadı işitır işitmez, der
hal odasından fırladı atlıyarak 

merdivenleri indi, b&hçeye çıktı 
ve .. orada bir ıp cam bazının bir 
değnekle küçük Minyonu döğdü
ğünü gördü .. v;ıhelı\ 'in birdenbire 
kaşları çatıldı. İp cambazına yak
laştı, yakasından tuttu, kin ve hef
ret hislerile parıldıyan gözlerile 
ona bakarak, hiddetle haykırdı: 

c- Bu çocuğu serbest bırakın .• • 
ve sözlerine iluve ettı: 
•- Eğer onu döğmekte devam 

ederseniz ... • 

İp cambazı. bu öfkeli adamdan 
korkmuş olmalı ki, ona bir şey 
söyliyemediği gibi. kızı da derhal 
bıraktı .. Ve zavallı Minyon, yaşlı 
gözlerile genç hamisine tallı bir 
nazar atfettikten sonra, yanların
dan uzaklaştı.. 

* İp cambazı, Vilhelmin Minyonu 
yanına almak istediğini öğrenince 
buna pek sevindi. Çünkü o, asıl 

kızı olmıyan Minyor.u zaten ba
şından savmak istiyordu: Vil -
helm'e: 

c- Eğer istediğim parayı ve -
rirseniz. kızı yanınıza alabilirsi -
niz> dedi. 

Vilhelm, ip cambazının bu tek
lifini memnuniyetle kabul etti ve 
Minyon için istediği parayı verdi. 

Vilhelm otele gelince, Minyo
nu aramağa başladı.. Fakat o bo
şuna arıyordu. Zira kız daha bah
çede, kendilP.rinden &yrıldığı za -
man otelden kaçıp, ı:itmişti.. 

Nıhayet ip cambazlarının şe -
birden gittiklerı gün. Minyon o -
telde göründü .. Uzun bir ayrı -
lıktan sonra tekrar <ına kavuşan 
Vilhelm, sevincinden ne yapa -
cağını bilemiyordu. 

Genç adam, gayet tatlı bir ı.esle 
Minyona sordu· 

c- Bugü"~ kadar r:erede idin, 
çocuğum?. 

c- ..... . 

!Nakleden: MEHMED utcıu;:3 

yatından memnun ol~caksın, d~: 
Kız ağır ağır başını kaldırdı . 

zun kirpikli, siyah gözlerile yeni 
efendisine baktı ve çok nazik b~ 
sesle: 

•- Sizin yanınızda daima ıııEJ" 
ud olacağım efendim.> dedi. 

* Geçen her gün, Minyonu birsi 
daha güzelleştiriyor, biraz dahi 

dilberleştiriyordu .. O güzel ve sır 
vimli olduğu kadar, afacan bir kıl 
olmuştu. Evin merd'venlerini heP 
atlıyarak, zıplıyarak ınip, çıkıyor 

• du. Vilhelm, bu güzel kızını heı 
uO 

zaman kolları arasına alıyor, oP 

küçük başını göjı;üne bastırıyor 
ve birer kırmızı gülü andıran d01" 
gun yanaklarını buselere gar!<edl' 
yordu .. 

* Bir akşam Vi!helnı. evine pe~ 
yorgun ve kPderli g~idi.. MinY0P 

mutadı üzere, o akpm da elinde' 
bir lamba ile ekendisini merdiv€

0 

!erde karşıladı .. Vilhelm, bir elıP1 

genç kızın omzuna dayıyarak. tıe' 
raberce odalarına çıktılar. l(ıı e' 

tindeki lamb~yı ınas1ya koydu 'lf 
sonra efendisine dönerekı 

(Devamı 7 inci sayfada) 

aııollN 
11 ,30 Konuşma (İnkılib tarihi dert' 

lerl - llalkevlnden naklen). 
18,30 Procranı. 
18.35 Müzik (Klrtüozl&r - Pi.) 
19 Konuşma (Çocuk eslrreme P' 

rumu). 
19.15 TUrk mUılfl (Fasıl be,.elll• .. Celil 'l'okses, Tahsin Karakuş 

Sallye Tokay. 
Calanlar: Haltkt Derman. E,ret 1t•d' 

rl, Hasan Gür, JlıımdJ Toka7, oa.sıt 
tlrıer. 

20 AJans, meteoroloji baberterlı ,ı 
raat borsası (tlat), 

20.15 Türk müzltı. 
Çalanlar: Fahire Fersan, .RefJk Fet 

san, Cevôet Çatla. 
Okuyanlar: Sadi BotseS. Sem• ... 

Özdtnses. 
1- Serih peşrevl 
Z.- Kemani Sadlnln ... Set'lh .,..rkl 

Ruhum.da ölen natmede. 
3 -Salihattlu Pınarın • H~ 

ıark.ı - Bilmem niye. 
4- Ahmet Raslmln - Secih p.rkl ~ 

Benim sen nemsin. 
5- Cevdet Cafl• - Keman laksıınl-
6- Türkü - Boııan datıu boııan. 

7- Türkü - Güresin mi celdL 
8- Udi •brahlmln - Kürdlll hlca•• 

kir ıp.rkı - SlneJer aşkınla inler. 
9- Kemani Sehakm - Kürcllll bl,,.S' 

kir şarkı • ÇllKınc& sevip. 
10- Türkü - A.qam olur kervan I' 

ner yokuşa. 
%1 ~lemJeket sa.at ayarı. 

Vilhelm, kızın bu soruya cevab 21 Konuııma. 
vermek istemediğini 2J!1ayınca, ~ 21,15 Esham, ~bvll.\t, kambı,o • 

na başka bir şey sormadı, sadece: nukut borsası (rtaı). 
•- Yavrum. ;ledi. Bundan sonra zı.!5 N<Ş'ell pllklnr - it. 

Zl.30 Temsil (Vapurda- - Pl7esl 0 

artık hep benimle yaşıyacaksın.. Yazan: Ertutrul ŞevkeL 
Minyonu kollan ar3sına aldı ve: zz Müzik (küçük orkestra - şel• 
c- Ümid Pderim kı bu yeni ha- Necip Aşkın). 

23 l\lılzlk (Cazband - Pi.) 
23.45 .. ~ Son ajans habe.rlerJ .,, 

yarınki program. Telefonu kapatırken doktor sordu; 
- Bır yere çıkacak mısın?. 
Güney buno: 
- Daha hiçbir şey düşünmedim. 
Diyt cevab verdi. Ve bir parça daha karşılıklı 

noz, cilve, sevişı11e yaptıktan sonra telefonu kapa
dılar. Telefon k~panırken dokturun ayı" bir se -
vinci de Güneyin bir yere gidip gitmiyeceğini söy
Jememe-.ydi. Doktor bununla: 

YOS A 
- İşte, hiçbir şeyden haberi yok. Ne hafiyeleri 

tanıyor, ne de böyle bir şeyi aklına getirir. Demek 
ki. karıcığımın hiçbir suçu yok. Benim hastalığım, 
benım kıskançlığım, benim sevgim bütün bu ev

hamları yaratıyor .. 

YARIN 
12.30 Prorram • 
lZ.35 Türk mıizlfl - PL 
13 l\femleket saat ayan, ajans <# 

meteoroloji babr•t rl. 
13,15 - H lllüzılt (kanşılt proı:raJll' 

PL) 

- İyi ki, söylemedi. Nereye giderse öğrene
ceğim. Böylesi daha iyi. Hafiyelerimın dedikleri 
ile Güneyin söylediklerini kontrol eüer, karımın 
benden saklın var mı, yok mu öğrenirim! 

Diy~ kendisıni avutuyordu! 

BİR .. BAYIR! 

Akşam üzeri Marika sordu: 
- Bir yer~ çıkacak mısınız? .. Elbıse hazırlıya-

yım mı? .. 
Güney sadece: 
- Hayır .. 

Dedi ve sonra, kendi kendine konuştu: 
- Bugün üzerimde bir kırıklık var. 

Hiçbir yert çıkmıyacağırn .. 
Canım evd~ kalmak istiyor. 

----···-

--··----·No. li)5 _.,_. ____ Yazan: ETEl\l İZZET BENICE ------ıa 
Her şeyden sıkılıyorum .. 
Kendimi gevşek hissediyorum!.. 
Bugün beyuim gezmeğe, insan görmeğe, iş ba

şarmağa, akla gelen gelmiyen her şeye karşı bir 
bezginlik gösteriyor. Uyuyacağım!. 

Ve bu kararla kalktı, yatak odasına gitti. 

.ÜÇ GÜN, OÇ GECE 

Güneyin bu sınır yorgunluğu, dinlenme ihti
yacı, iştr.hsızlığı, bezginliği, keyifsizliği üç gün üç 
gece sürdü. Hiç evden çıkmadı. Hep yataktaydı. 

Fakat, bundan en çok hoşlanmıyan drıktor oldu. 
Hafiyeleri üç gündür kendisine sadece: 

- Bayan evden hiçbir yere çıkm•yor! 
Raporunu veriyorlardı. Bundan doktor kadar 

kendileri de üzülüyorlardı. Şeref: 
-'- Eğer bu kadın dört gün daha sokağa çık -

mazsa doktor bizim işimize son verir 

Diyordu. Sedık: 

- Yahu. b31kona çıktı. Pencereden bir deli -
kanlı il~ selamlaştı. Eve bir erkek geld~ beş on da
kika duıdu çıktı diye istersen birkaç rapor u~du
ralım. 

Dedi. Şeref buna: 
- Olmaz yavrum. Biz para alacağız diye bir 

yuvayı bozmıyı.Jım. Öylesini ben poliste iken bıle 
yapmadım_ Birçok arkadaşlar hergün kahvede o
turur, tavla oynar, akşam da Ahmed ı~ın. Mehmed 
için, Ali için b_n bir rapor uydurur yazarlardı: 

İngiliz elçiliğin2 girdi. Sovyet konsolosluğundan 

çiktı. Çerkez kalpaklı bir adamla kopuştu, beraber 
lokantaya girdi .. Filan gibi s~çma sapan şeylerdi 
onlra. Biz de on iara benzemiyelim. 

Karşılığını v~rdi. Fakat, bu üç gün iı~ gece ille 
bir şey görmek. bulmak ister hastalığına tutulan 
doktoru üzdüğü kadar teselli de ediyc. du. Kendi 

Diyor, güven buluyordu! 

DÖRDÜNCÜ GÜN 

' Dördüncü gündü. Akşam üzeri Güney; 
- Marika hen sokağa çıkıyorum! 
Dedi, ilave etti: 

- Bir iki saat sonra gelirim. 
Kendisinde bir durgunluk, üç gündür sinir -

!erini yoran bozgunluk sürüyordu. Donuk bir şen
likle sokağa çıktı. Araba kapıdaydı. Şoför, hemen 
kapıyı açtı. Fakat, Güney: 

- Araba istemiyorum_. 

Dedi, tramvay istasyonuna ilerledi. İki gölge 
gibi Sadık ve Şeref te ikı köşeden çıktılar, onun 
ardından gittiler Güney tramvaya adımını atar -
ken arabada bir ilerleme gerileme o!C.u, genç ka
dın ayağını çekli. geriledi ve birden gözüne tram
vayın arka kaı,,sından Şerefin içeriye atladığı iliş· 
ti. (Devamı var) 1 

1357 Hicri 
Sefer 

29 1 
1355 Rumi 1 

Nisan 

6 

1939, Ay 4, Gün 109, Kasım 183 
19 Nisan ÇARŞAMilA -- 1 1 

Vakitler Vıuati Ezani 

.. ,., .... 111. •• rl . ---
Güneş 5 15 10 23 

Öğle 12 13 5 22 

İkindi 16 00 9 07 

Akşam 18 53 12 00 

Yatsı 20 30 1 38 
İmsak 3 28 8 34 



1 YAZI İSTİKBAL EDERKEN 1 

Kırda Kepazece Bir 
Vodvilin Hikayesi 

Hay Allah Razı Olsun Hin Oğlu Hinlere Kellei
şerifimin Tepesini Isırganla Dağladılar 

O ooh ... Canını sevdiğimin ya-ı 
zı, sen r.e güzel şeymişin be!. 
Oooh ... Hayat drmek, ke -

Yiın demek hep send~ hıiş be! .. 
lley gidi yaradana kurban oldu

ğıın güneş hey, kaç >,ara eder se
nin yanında doktorlar.rı elektrik 
banyoları? .. 

Isıt mübarek, ısıt. sırtımı ısıt, 
ensemi ısıt, kanımı, iEğimi, deri -
lni, kemiğimi ısıt! .. H~m yalnız ısıt
ına da, istersen şu benim çıplak 
kafacığımı yak, kavur kebab et!. 
llem sade koyun ba~ının, öküz 
kellesinin kebabı oll'l'az ya! .. İca
bıncta, işte böyle be•ıım gibi in
sanların başları da k~oab olur! .. 

···························· ............ . 
......................... ... .............. 
Bu sözleri sakın b~nım zannet

ıneyin ha! Bu sözleri be;ı, geçen 
!>azar günü, öğle ile ikindi arası 
Yemyeşil ve diz boyu oıiarla bezen
tn iş yarı bahçemsi, yarı çıyırımsı 
bir yerde duydum. 

Üstü, başı periş:ı.n-n perişanı, 
Çıplak kafalı, az sari.allı. göğüs, ba
ğ.ır apaçık biri. bu yeşilliğin, bir 1 
tahtaperde dibine rastlıyan en J 

kuytu bir yerine yan rdmiş, böyle 1 
SoyJeni, ordu. Bir araıü: susar gı
bi oldu, arkasını yaslandığı tahta
l>••deye sürtüne sürti:ne bir hayli 
&rkasını kaşağıladıktan sonra bir 
elini çıplak başına götürerek tek
rar söy lenmcğe başladı· 

- Bizim çıplak kene de amma 
kızmış ha! .. (Gözlerini gök yüzü
ne dikerek): Hey gür~~ baba, kel
lemizi biraz yak, kavur, ke'>ab et, 
dedikse sana, onu lıüsbütün de 
iki kavrulmuş arabisl&n fıstığına 
Ç~vir demed.k ya! (Elile çıplak ba
Şına vurarak\ şuraya bakın yahu, 
amma da kızmış bizi'll kellei şe -
tif! Mübarek adeta, Sofular ha -
lnamının göbek taşına dönmüş! .. 

(Elile başına vurmağa devam e
derek): Hani ya gel kebaba, gel 
kebaba! 1 

Tam bu aralık, tahtaperdenin 1 
ardından kıs kıs gülüşerek onu :;;<
Zctlcmekte olan hırp&ni mahalle 
Çocuklarından biri or~dan kopar -
lllış olduğu koskoca yapraklı ve 
her biri, en aşağı birer santim iğ
neı; taptaze bir ısırgan dalını ya
'\laşı;a uzatarak adamcağızın çıplak 
başını onunla bir dağlayıştır dağ
lamasın mı? 

lierif, o kızgın kafa ile, birden
bire bunu pek anlıyı madı, fakat 
Çocuk, bir başka ısırganla onun 
kulağını dalayınca orada acı bir 
curcunadır koptu. 

Artık ana, avrat kilfürün bini 
b' ır paraya ... Derken çocuklar te-
ker teker avcıya yayılıp başladı
lar Yaygaraya: 

t>·- Pişmiş kelle mangalı yelle .. 
ışmiş kelle, bahçeyt belle! Be -

r·k ı i sırtını tahta perc!eye daya -
Yıp gözlerin! açarak: 1 

- Ne istiy'>rsunuz zavallı adam-

Osman 
Yazan: ı 

Cemal KAYGILI 

dan, haydi defolun oradan! 
Hırpani çocuklar sağa sola ka

tışırlarken pişmiş kelle berikilere 
teşekkür etti: 

- Hay Allah razı olsun sizden 
delikanlılar, hay Allah razı olsun! 
(Kaçan çocukları işaretleyerek) 

HinoğluhinlPr, zaten dPmindenberi, 

şunun şurasında güne şden hamam , 
kurnasına dönmüş olan kellei şe
rifimin tepesini ısırganla dağladı
lar 
Kopuğun biri sordu: 
- Ne yap•ı!ar, ne yaptılar? 

- Daha ne yapacaklar? Şunun 
şurasında derim, zate:ı güneşten 

pişmiş olan ( eli!e başını göstere -
rek) kelleciğimi ısırganla dağla -

(Devomı 7 inci sayfada) 

Yoksul Düşen Bir 
Milyoner Karısı 

Kendisinin 
Yıkadığı 

ve . . 
ıçın 

Çocuğunun Çamaşırlarını 
Tırnakları Bozulmuş 

& 
merika ga.zetelednde. okun
duğuna gore bır zamanlar 
Nevyorkta pek zengııı c·lan 

kadın şimdi pek fakir düşınıi~tür. 
Misis Metkalf türlü mücevh»rata 
malik, çeşit çeşit otomobilleri olan 
bir kadındı. Fakat alacaklılar hü
cum ederek kadının bütün e~ya
sı satılmıştır. Bir zamanlar Nev
yorku altüst eden ve nihaye; mah
kemeye düşen bir dedikodu yü
zünden şöhret alan Misis Metl'.al
f'ın güzel sesi varmış. Artisti; k e· 
dermiş. 

Günün birinde Nevyorkun mil
yonerlerinden Stilrnan mahkeme
ye müracaat ederek karısın: bo -
şamak istemiştir. 

Mahkeme davayı reddetmiş, la
kin çok geçmeden milyonerın ka -

rısı mahkemeye müracaat!& ko -
casının artist kız Floleds'i severek 
ona mektublar yolladığını söyle
miş ve kocasından ayrılmak iste -
mişiir. Mektublar meydana çık

mış, mahkeme de milyonerle ka
rısını ayırmıştır. 

Milyonerin karısı artık kocasın
dan ayrıldıktan sonra meşhur mil
yarder Rokfeller'in torununa var
mıştır. 

Milyoner Stilman o zaman elli 
yaşında, Floleds de ancak yirmı 
ikisinde imiş. Milyoner karısın -
dan ayrıldıktan sonra genç artiste 
şöyle diyor: 

- Sen gençsin, güzelsin, senin 
rahat yaşaman için para vcrece
ğiIIL 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Bir za;nau milyoner karm iken şim eli çamaşu yıkıyan Mis Malkof 

1 ŞAKA 
NİÇİN AGLIYORSUN? 

minönünden Galataya yol
cu taşıyan kayıkların bi -
rinde ,uzun sakallı bir a -

dam, iki Yahudi, bir de köylü ka
dın var. 

Sakallı, alaycı ve şakacı bir a
dam. Yahudilere takılıyor. Fakat 
onların aldırış etmediklerini gö -
rünce köylü kadına takılıyor. Az 
sonra kadın ağlamıya başlıyor: 
Sakallı, yaptığına nadim ol u -

yor: 
- Ne ağlıyorsun, bayan? diyor. 

Maksadım latife idi ... 
Köylü kadın, gözyaşlarını sile

rek cevab veriyor: 
- - Sövlediğiniz sözler için ağla

mıyorum ... 
- Ya niçin ağlıyorsun?. 
- Bir keçimiz vardı. Sakalı, 

tıpkı sizin sakalınıza benziyordu. 
Geçen ay öldü . .Sakalınızı görünce 
o hatırıma geldL Onun için ağlı

yorum. 

HAYIRLI KOCA! 

Ferdi'nin, Ktzkulesi yanındaki 
pliijda melı'ıl ve mahzun dolaştı -
ğını gören Haluk soruyor: 

- Kederli görünüyorsunuz ... 
Bir derdiniz mi var?. 

- Ah! Azizim, sorma ... Derdim 
çok büyü!<. .. İlk karım, geçen se
ne bur ada banyo alıyordu. Biraz 
açılayım 'dedi, akı?ıt.ıya kapıldı, 
boğuldu. 

Haliık, arkadaşını teselli etmek 
için: 

- Biraz metin ol. .. Zamanla bu 
elim hatırayı unutursun ... Gü -
zel, sevimli bir kadınla evlendin 
değil mi?. 

- Evet, fakat o, buraya gelip 
banyo almak istemiyor ... 

- E, buna mı canın sıkılıyor?. 
- Tabii değil mi?. 

ALACAKLI VE BORÇLU 

- Azizim, Allah versin .. , Artık 
iadei itibar ettiniz, işler düzeldi, 
yoluna girdi. Niçin şu eski bor
cunuzu hatırlayıp temzlemiyor_ -
sunuz? 

- Geçmiş zamanların elemle -
rini, kederlerini hatırlamak iste
mediğimden .. , 

Gi:ıger Rogers 251J ı liralık 
çorablarile bisi .!ette 

~orap Kraliçeliği 
G in g e r R o g e r s' t e 

Holivud, Çoraba Bir 
Senede 250 Bin Türk 

Lirası Veriyor 

E 
leanor Povel, Holıvudun bu 
sevimli yıldızı, daha doğ -
rusu yıldızlar kraliçesi şım-

diye kadar •pahalı çorablar. re
korunu muhafaza ediyordu. 

Bu uzun konçlu çorapların çifti 
üç İngiliz lirası, bizim paramızla 
yirmi bır lira idi. 

Fakat bugün. bir başka yıldız, 
Fred Aster'in partoneri Ginger 
Rogers, bu rekoru kırıyor. 

Müstakbel filmi için ısmarla -
dığı çorapların çifti 50 İngiliz li
rası imiş. Kaç Türk !ırası ettiğini 
anlamak isterseniz 595 le darbedi
niz. 

Holivudda, sinema yıldızlarının 
her sene çoraba verdikleri para
nın yekunu nedir biliyor musu -
nuz? Çok değil, 50,000 İngiliz lirası. 
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Fransada Berna! Marley 
Namında Yeni 

Bir Artist Doğmaktadır 

Hep Aynı Hikaye! 

Klodin 
Olmak 

Paris' e Artist 
için Gelmişti! 

Stüdyo Müdürlerinin 
Ve Bir Gün 

•ı ki sene evvel Pı\l':se geln.işti. 
Sırtında, eteklerı uzun bir tay
yör, ayaklarında alç~k ökçeli ve 

bağlı iskarpinler vardı. Dudakları 
şimdiki gibi boyalı değildi. Henüz 
on yedi yaşında bulunuyordu. Kal
bi ümidle dolu idL Sinema artisti 
olmak ... 

Aile dostlarından birinin dela -
letile bir sahne vazm,n, bir stüd
yo müdürüne takdim edildi. İkisi 
de müstakbel filimlerinde ve ya
taklarında birer mühim rol tek -
lif ettil~r. Klodin, her ikisini de 
reddetti. R~ddettiği için de iş bu
lamadı. 

Ailesi bir müddet yardım etti -
!er. Sonra, cbaşının çaresine bak!• 
dediler, yardımı kestiler. Bir gece, 
mahalledeki bara gitmişti. Patron, 
güzel bacaklarını görünce yanına 
yaklaştı. 

- Barda çalışır mısın? .. 
Dedi. Ge:ıç kız ce\·ab verdi: 
- Çalışır•m ... Fakal bazı şart

larım var, kabul edPrseniz ... 

Kindin bir giin göz
lerini açtıı:ı :Zd.ID&n .. 

ve Bar Sahihlerinin Tekliflerini Reddetti 
Gözlerini Otelde Açtığı Zaman ••• 

- Ne gibi?.-, 
- Evvela çıplak dans etmem." · 
- Peki! ... 
- Sonra, müşterikrle bir ma -

sada oturup ıçki içmek teklifinde 
bulunmıyacaksınız ... 

- Buna da peki! .. 
- Yemin eder mis:niz? ... 
- Ederim ... 

- Mazur görünüz, çllnkü ben 
henüz genç bir kızım ... 

Klodi:ı, ertesi günu provaya u
zun etekliği ile geldi. Gece de ay
ni bir ipekli robla ... Fakat, barın 
terzisi · etekliği kesti. Çok değil, 
güzel bacakları görüııecek kadar .. 
Barın müriavimleri bu güzel kı· 

zı görünce alkışladılar Biribirle
rine soruyorlardı: 

- Bu kim? ... 
- Sus! HPnüz geııç bir kız ... 
Numaras•nı yaptıktan sonra git

meğe hazırlanıyordu. Patronu ya-

Klodin Parise arfüt olmak 
için gclmiştl 

nına geldi. ellerini uğuşturarak: 

- Matmazel Klod;n, dedi Sen· 
den bir ricam Vlll'. Bana büyük bi 

hizmette bulunmuş ~lacak~ınız 

Çok kibar bir müşterım var. Se -

ninle birkaç dakika r:örüşmek İS· 

tiyor ... 

- Bana, böyle bir teklifde bu
lunmıyacağınıza yerrin etmişti · 
niz ... 

- Evet a~ma, zararı yok. Çok 
hatırlı bir müşteri Gonlünü kır

maya gelmez. Bir defa için ... Yal 

ruz beş dakika ... Fazla değil.. Ne 
olur hatırım için .. , 

Klodin kahul etti. Artık her 

gece birinin masasında oturuyor -
du. Patronun hatırı i~in ... 

Siyasiyattan, tayyarecilikten, 
sinemadan, harbden bahsolunu • 
yordu. 

Klodin, kurnaz davı &nıyor, gö

nülden, sevdadan b•hsolunmıya 

meydan bırakmıyordu Her gün, 

birçok çiçek demetl~ri alıyordu. 

Bir gece bunlardan b:rinin arasın 
da bir mahfaza buldu İçerisinde 
bir pırlanta yüzük vardı. Kapısınıı 

önünde lüks bir otomobil duru -
yordu. Hizmetçi bir mektub ge -

tirdi. Açtı, içinden on bin franklı! 
bir çek çıktı. 

(Devamı 'f iııci ıayfada) 
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.ıgiltere, Hollanda, lsveç Ve 
Belçikaya da Teminat Verdi 

Kirli Çamaşırlar 
Otobüs Ruhsatiye/eri Hakkında 

Şahidler Neler Söylediler 

Dançiğ Meselesi de 
Ön Safta 

(l inci .sahijeden devam) 

gazetesi, Türkiyenin Balkanlar -
daki vaziyetinden bahsederken 
diyor ki: 

·Türkiye, yakın şarkta toplayı
cı hakim vaziyetini her zaman -
dan ziyade muhafaza etmektedir. 

Balkan blokunun bugünlerde 
daha ziyade kuvvetlendirilmesi 
arzu edilmektedir. Türkiye, Bal
kan ve Sadi'ıbad paktlarlle bugün 
yüz milyonluk bir kuvvetin ba -
§ında bulunmaktadır .. 

HARİCiYE VEKİLİ PAR -
Tİ GRUPUNA İZAHAT VERDİ 

Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupu dün saat 15 de Reis ve
kili Hilmi Ura'nın reisliğinde top
lanmış, söz alan Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu, son haftanın si
yasi hadiseleri hakkında geçen 

Cumhurreisimiz 
Hatay Devlet Reisi ile 

Başvekilini Kabul 
Ettiler 

Cumhurreisimiz İsmet İnönü 
dün öğleden sonra Ankarada bu -
lunmakta olan Hatay devlet reisi 
Tayfur Sökmen ile Hatay Başve
kili doktor Abdurrahman Meleği 
kabul etmiş ve kendilerile yarım 
saat görüşmüştür. 

Hitler'in 50 inci 
Yıldönümü 

(l inci aahijeden devam) 

dermişti7. 

Romanya Hariciye Nazın Ga
fenko §3hsi sıfatile, eski Roman
ya Başvekili Vayda Voyvad, Bük
reş belediye reisi ve General 
Danbrovski Romanya namına ha
zır bulunacaklardır. İtalyan he -
yetine İtalya ayan reisi riyaset e
decektir. Malfundur ki, bu zat 
Hariciye Nazın Kont Ciano'nun 
babasıdır. 

İngiltere hiçbir h~ gönder -
memlştir. İskandinav milletleri 
de hususi surette kendileriııi tem
llil edeeeklerdir. 

Başvekllet dairesine gönderi -
len hediyelerin haddi, heı;abı yok
tur. Bunlar daha şimdiden birkaç 
oda dolduracak kadar çoktur. En 
zlyade san'at eserleri ve kıymetli 
kitablar göze çarpmaktadır. --
İlk Mekteblerde 

• 
imtihanlar 

İstanbul viliıyeti ilk tedrisat 
mcclisı dün vali muavini Muzaf
ferin reisliğinde toplanmışt!T. Bu 
içtimada vilayet dahilindeki 3 sı
nıflı köy mekteblerinin 13 ma -
yısta tatil olunmaları ve ayni gün 
imtihanlara başlıyarak 20 mayıs
ta ikmab kabul olunmuştur. 

4-5 sınıflı köy mektebleri de 27 
mayısta ders kesimi yapacaklar ve 
3 haziranda imtihanlara başlıya
rak 12 haziranda bitireceklerdir. 

Meclis; ilk mekteb başmuallim
lerinin 201-400 talebesi olanlara 
12 lira, 401-550 talebesi olanlara 
14 lira, 551-700 talebesi olanlara 
15 lira ve 701 den fazla talebeli 
ilkmekt~b başmuallirnlerine 18 li
ra mesken zammı verilmesini ka
rarlaştırmıştır. --

Gafenkonun 
Berlinde 
Temasları 

Berlin 19 (Hususi) - Buraya 
gclrnış olan Romanva Hariciye 
Nazırı Gafrnko Ilitler'le görüş -
mcden evvel Almar Ifariciye Na
zırı Von Ribbcntrop'u ziyaret et
miştir İlk mlizal<erelerde iki merrı
Jcketl alakadar eden meselelerde 
gen'ş bır anla ş mii§ahede edil
miştir. Akşam Gafenko şerefine 

verilen ziyafette söyleDf"JI nutuk
larda bu anlayış dara ziyade te

barüz ettirilmiştir. 

hafta verdiği mal\imatı itmam e
dici beyanatta bulunmuştur. Bir 
çok hatibler sualler sormuşlar ve 
Hariciye Vekili bu suallere tat -
min edici cevablar vermi.ştir. 
İNGiLTERE - POLONYA VE 

SOVYETLER 
Varşova 19 (A.A) - Hariciye 

Nazırı Bek, dün İngilterenin Var
şova elçisini kabul etmiştir. 

Sali'ıhiyettar mahfeller, İngiliz -
Sovyet müzakereleri hakkında 

büyük bir ketumiyet göstermekte 
ve bu müzakerel1!rin İngiliz - Leh 
itilafının çerçevesi haricinde cere
yan ettiğini beyan etmektedirler. 

vekili Teleki ve Hariciye Nazırı 
Csaki ile Musolini ve Kont Ci.ano 
arasındaki müzakerelere başlan -
mıştır. 

Müzakereler Roma - Berlin 
mihverinin çerçevesine uygun bir 
surette devam etmektedir. 

Siyasi mehafl, bu müzakerele
l'in asıl hedefini şöyle tayir. edi -
yor!Qr: Bal.l<an antantını da~ıtmak, 
Macaristan, Yugoslavya, Arna -
vutluk ve Bulgaristandan mürek
keb yeni bir blok vücude gE-tir -
mek. Bu müzakereler esnasında 

Yugoslavya Maoaristanın daha zi
yade yakınlaştırılmasına çalışıla
caktır. 

Otobüs işinde yolsuzluk yaptık- •- Sirkeci - BakırkÖy hattın -
!arı iddiasile Ankara da temyiz da işleyen otobıisüm'ln; fazla yol-
4 üncü cezada muhakeme olunan cu alması ylizünden ruhs.atiyesi 
eski vali ve belediye reisi Muhid- istirdad edildi! .. Kemal isminde 
din Üstiindağ ile muavini Ekrem biri vasıtasile bu ot•Jbüs için üç 
Sevencan, Belediye fen heyeti yüz, diğer otobüsüm için de beş 
müdürü Hüsnü. Belediye muha - yüz lira vererek ruhsatiye aldım.> 
sebe müdürlüğü varidat müdürü KADRİ NE DİYOR? 
Neşet hakkında dün İstanbul as - Dün dinlenen Ada hanında ko-
liye 1 inci ceza muhakemesinde 28 misyoncu Kadri bazı şirketlerin 
şahid dinlenmiştir. ve eşhasın resmi dairelerde işleri

\ 1 inci sahijeden devam) ı 

lru bulacak herbang: bir Alman 
talebinin silfilıla reddedileceğini 

de ilave etmektedirl•r. 
Gazeteler, Almany• ile müna • 

kaşanın artık beyhude olduğu mü
taleasındadır !ar. 

İngiliz ve Fransız filolalarının 
Akdenizde mütevazlyen almış ol
dukları tedbirlere burada büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

POLONYA LÖNDRAYA BİR 

ASKER! HEYET GCNDERİYOR 

- Dançiğ ve Koridor ınest1 

Alman - Polonya itila.flarınıll 1 

çevesi dahilinde halletmek , 

yoruz. Fakat Polonyanın 1n$1' 
terenin garantisine ~eyJetrııeıl 
görüş tarzını değiştirebilir· 

İtalya, Darıçiğ me~elesinde ~ 
manyanın hareketini kolayJsŞ~ 
ma kiçin vaziyet almaktadır· 

kiki tehlike Almanyanın şar~ ' 

dudlarında belireceğc benziyol· 

Varşova 19 (Husmi) - İngil _ 40 Bin Boğaya fhtiYı 
tere ile Polonyanın askeri teşriki Var Ayni mahfeller, Polonya hükU

metinin, İng:ltere ile SovyeUer 
Bırliği arasında bir itilaf aktedil
mesi:ııe intizaren vaziyet almadı
ğını ilave ey!emektedlrler. 

ARNAVUTLUKTA FAŞİ.3T PARTİ 

Bunlardan ilk dinlenen 5 i ruh- ni takib ettiğim söylemiş ve bu 
satnamelerinin haksn yere elle - meyanda Sabur Sam; ile Kar Ef
rinden alınarak başkalarına ve - tim oğlunun da işlerıni takib et
rildiğini, otobüs işlerinde komis- mek üzere vekaletnamelerini haiz 
yonculuk eden Kadrinin bu işden bulunduğunu; Sabur Saminin e-
2000 lira kadar kiir ettiğini söyle- 1 linde bulunan 12 - 15 ar'aba ruhsa
nıişlerdir. tiyelerini, diğer otobüs sahible -

mesaisini görüşmek üzere Lon -
draya bir Leh asken heyetinin 
gönderileceği zannedtımektedir. 

Ziraat Vekaleti dün ziraat ~ 
dürlüğüne bir tamim göndere 

ilk hamlede köylerimiz için 40 
köy boğasın~ ihtiyaç r.1evcOO 

duğunu bildirmiş ve binaenall. 

boğa yetiştirilmesine büyük eb 

miyet verilmesini teblif( etıııij 

Paris 19 (Hususi)- Macar Baş-

Balkan Paktı 
Ve Balkanlılar 

(1 inci aahijeden deı>am) 

ziyareti ile de bir kere daha teba
rüz ve teeyyüd eden komşumuz 
ve dostumuz Bulgaristanın işaret 
ettiğimiz emellerıni Balkan birli
ğinin dostluk müzaheretleri dı

şında is:ihsal edebilmek teşebbüs
lerine aWacağını tahmin etmek 
çok güç olur. Küçük ve yol üze
rindeki milletlerin istiklallerini 
ancak menfaatlerini teşrik edebi
lecekleri milletlerle birlkte koru
mak vaziyetinde kaldıkları bir 

hakikat olduğuna göre Bulgaris
tanın herhangi aykuı bir teferrüd 
hareketi bugün için muvakirnt bir 
muvaffakiyat tezahür ve ümidi 
kaydetse bile yarın için mutlaka 
husran ve nikbet getirecek bir ne
tice olmaktan kurtulamaz. Bu ha

kikati daha çok idrak vaziyetinde 
bulunan ve realist, ihtiyacı ve lıa
kikati kavnyan siyasetleri ile ır.il-
1etlerinin ve alfiltalıların itimadı
nı kazanan Majeste Boris ile Ek
selans Köseivanof'un akıl, milli 

idrak ve menfaatine uygun olan 
bugünkü tutumu terkedip de akı
beti karanlık bir macera siyaseti

ne atılacakları bunun içindir ki, 
asla tahmin edilemez. Bulg31\İstan 
için hakikat böyle olduğu gibi Yu
goslavya için de Balkan birliğin

den ayrılıp mihver devletlerimn 
sevk ve tesiri altında bulunacak 
bir mukabil bloka girmesinde hiç 
bir fayda müli'ıh:;.za edilemez. 

Bilakis azami zarar ve kayıb 
dalına melhuz ve muhtemeldir. 
Bugün için de, yarın için de, da
ha uzak bir i~tikbal için de Bal -
kanlıları en em.n, en müstakar 
ve daima kendı kalkınmalarını te
min edecek yolua yürütecek ted
bir hiç bir menfaat mülahazası 

karşısında sar ılmıyaı;, hi.ç bir 
ecnebi tesir ve tazyik önünde bo
yun eğmiyen kuvvet de bır Bal -
kan kalesidir. Böyle bir kalede 
biran önce yerini almak hiç şüp- , 
he yok ki, dostumuz ve komşumuz 
Bulgaristan için birinci planda 
gelen milli bır menfaat endişesi 

olmak iktıza eder. 

Bunun içindir ki, lıizim kadar, 
bütün Balkanlıların mılli men -
!aat, siyasi istikial; r~fah, kalkın
ma, umran ve iktısac:i genişleme, 
hatta aSlrlar boyunca hakim bir 
huzur ve istikrar kazanmak bakı
mından faydalı oldu<>una ve ola
cağına kanaat getirdiklerinden e
min bulunduğumuz böyle bir bir
liği kuvvetlendırecekleri yerde 
zaafa kötürecekleri hakkında ve
rilen haberleri itima<lsızlıkla kar
şılamak ve bu yolda yapılacak te
şebbüsleri behemehal akamete 
mahkum görmek yerinde ve haklı 
bir görüş eseri olmak lazım ge -
lir. 

Muhakkak ki, Balkanlılar artık 
kendi milli menfaatlerini her tür
lü himaye ve vesayet ihtiyacından 
vareste kalacak bir üstünlükle 
idrak etmek çağında ve feyzinde 
bulunan milletlerdir 

Bulgaristana ise her türlü men
faat mülahaz~sı karşısında akli se
limin ve en emın yıikselış ve ,kuv-

Roma 19 (Hususi)- Arnavut -
Jukta bir faşist partisi kurulacak
tır. Fırka umumi katibı Tirana 
gitmiştir. 

Muazzez 
Toprak 

Gömüldü 
(1 inci sahifeden devam) 

Tabutun önünde Cumhurreisinin 
muhkşem ~e 1engi ve birçok çe -
lenkler vardı ve tabut çiçeklerle 
süslenmişti. Tabutu Mareşal sivil 
olarak takib edıyordıı. Yanında 

Orgeneral Fahrr<4Ln Altay, diğer 
generaller vardı. Mem'usları ve 
hükumet erkanım askeri talebe ve 
tzim bir kalabalık tak:ib ediyordu. 

Cenaze, Beyazıd crur.iinde na -
mazı kılındıktan sonra Eyübdeki 
Ailesi makberesine götürülmüş -
tür. 

Kızının ölümünü hüyük bir te
essürle habPr alan Genelkurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
Cenaze merasiminde hazır bulun
mak üzere bıı Sdbah saat 8,30 da 
şehrimize gelmiştir. 

Ölüm haberi Ankarada da bü -
yük bir terssür u1andırmıştır, 

Milli Şef İs!T'et İnönii dün öğle -
den sonra Biiyük Erkılnıharbiye 

dairesine gid'!rek, Mareşali ziya-

Muhiddin Üstünda~ tarafından rine vermek üzere tavassut ederek 
istifaya mecbur olunan eski Be - bu komisyonruluktan 2000 lira al
Jediye mak.ne mühendisi Refet de dığını ve bu paranın bir kısmını 
şayanı dikk•t şeharleıte bulun _ Sahur Samiden bir kısmını Kar 

Efümden bir kısmır.ı da otobüs 
muş ve ezcümle dewiştir ki: 

sahibi Refetten komisyon olarak 
-• İşten ayrıldıkt2n sonra Bek-

aldığını il5.ve etmiştir. 
taş ismınde birisile otomobilciliğe 
başlayıp Şişi - Beynzıd hattında KARA EFTİM DİNLENİYOR 
ruhsatiye alf"lak üzere reis mua- Petro oğlu Kara E:tim Beledi-
vini Ekreme gittim .. Ekrem; bu yeden ruhsatiye almok için ko -
hattın Sabur Samiye verileceğini !aylık değil zorluk gördüğünü ve 

ALMANY ANIN BIH TEHDİDİ 

Londra 19 (Hususi) - Alman 
filosunun İspanya sularını ziya -

reti münasebetile, Dançiğ mese
lesinin ön safa getirilmek isten -

diği anlaşılıyor. Berlin ile Varşoval 
arasındaki karşılık şu suretle hu-

lasa edil~bilir. Alman Hariciye N a-)ı 
Nazırı Fon Ribbentrop şöyle söy

lemektedir: 

' ~ 
Diğer taraftan bu ı~i devlet 

ganize etmeğe karar vermiştir· 

Yakında muhtelif yerlerde 1" 

yetişı ..• ne ve büyütme istasY 

lan tesis olunacaktır. 
ve onunla ç"rpışmıya imkan ol- Sabur Samiyi tavassut etmediğiniı--------------------------_.. 

madığını söyledi. vasıta da olmadığını söylemiştir. s A r} ş ı· L A" N} 
Sonra; Şişli - Fatih hattı için Bunlardan başka. Kemal, Ba-

tekrar müracaat ettirr: Ekrem bu haeddin, Rifat ve Şah:n, Kadri, lstanbul Dördüncü icra Memurlugw undan: ' 
defa da; bu hattın Halit - Niyazi Kemal, Dikran, Necib, Halid, Şe- ~ 
şirketine ver;ldiğini '" onlarla an- fik de şabid olarak dinlenilmiş - Teodosya tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 15177 ikraz 
laşmam lazım geldi~ıni bildirdi. lerdir. Sahur Sami ile diğer 20 ka- sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş ol'. 

Ben memuriyetten ayrılıp da dar şahid dünkü muhakemeye gel- borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar ver ıen ve taııı~:J 
mediklerinden birer lira para ce- na ehli vukuf tarabndan (1040) lira kıymet takdir edilmiş olan C. 

otobüs işine başladıı;ım zaman . 1 zasına mahkilm olmuşlar ve zorla ,i,le Karabaş mahallesinfo Yenikapı çeşmesi (Gi,lçeşme) sokag' '
1 ruhsatiye alma işlerınde Sahur c 

getirilmeleri için muhakeme 2!! eski 6 mükerrer yeni 4 kapı No. lı sağ tarafı Mehmet kaptan han. 
Sami Belediyede birinci sınıfta rol 

nisana talik olunmuştur!... bahçesi, arkası İstirati hanesi, sol tarafı papas oğlu Aktaş ha:ıesı 
oynuyordu. Beni Hallcl Ziya şir- cephesi tarik ile çevrili bir kargir evin evsaf ve mesahası aşaiodB ) 
kctile anlaşma[ıa m~cbur etmek ı---------------ı,ılıaır: 
istiyorlardı. Ber, de anlaşmak mec- .,. ;ıl 

Bina dört katlıdır. Bodmm kat: Zemin kattan merdivenle iJl_,ı 
buriyetinde kaldım· bu katta taşlık, zemini kısmen ahşap oda, zemini kırmızı çini döl" 

İlk dinlenen şalıidlerden Sir - al t k akl f k d a ur a oc ı mut a , ve 1 metre murabbaı aydınlık yeri var ır· -~ 
keci - Bakırköv hattında çalışan fY 

Zemin kat: Sokaktan altı mozaik basamakla çıkılan zeminı ıno 
Emiroğlu H2san da demiştir ki: 

antre,. b.ir ~ofa üze~inde sağda bir oda ve arka~a diğer bir odadır. tıl 
•- Bir fürlü otobüsün ruhsat- Bırmcı kat: Bır sofa uzerınde karşılıklı iki oda, mozaik taşlı 

namesini alamadım!, Şikayet et- heladır. 

mek üzere müt~addid defalar Mu-1 İk' k .ıııl ınci at: Bir sofa üzerine ön cephede bir odı:, ve arkada ıeJI"' 
hiddin Üstürdaj\a gittimse de; bir çinko etrafı duvar korkuluklu tarasadan ibarettir. 

türlü yanına girip yüzünü görmek Binanın bir yan duvarı müşterek olup bodrum ve zemin kat t; 
ret etmiş ve taziyeleıini bildirmiş- nasib olmadı!. Nihayet; başımı cereleri demir parmıiklıklıdır. Ve ön cephede birine: kattan itib8J 
tir. • tıraş edere1< ve: ortada bir çıkma vardır. Gayrimenkulün beden dı.:varları kiirgir d8 

Niçin Harb 
Olamaz? 

- Peh!ivanım!.. Belediye re
isini göreceğ'm!• 

Diye bir hile kullanarak Bele
diyeye girdim ve bu sayede de 
Muhiddin Ü~tündağın edasına da-

Londra 19 (Hususi) - Diplo - hil oldabildim. Fakat; kendisi; be
masi mehafil siyasi vaziyette bir ntm otobüsçü elduğıL"DU anlayın
neb;ı:e salii.h görmektedirler. Hit- ca kovdu! .. 

ler ve Musolini'nin, şimdi umumi Şahidlerden Bahaeddin de ~ 
.bir harbe sebebiyet verecek şehadette bulunmuştur: 
yeni bir harekette bulunmıyacak- I=~============ 
larına kail bulunmaktadır. 

Çünkü İtalyan efkarı umumi -
yesi ha~bin aleyhindedir. Çün -
kü Almanya ve İtalya uzun bir 
harbe mukavemet edecek vaziyet
te değillerdir. Çünkü Alman sey
rüsefain şirketierinin vapurları 

eylıiI ayı için dahi yolcu kabul et
mektedirler. Çünkü .Berlin, yakın
da Dançiği ilhak e<leceği hakkın
daki haberı tekzib etmiştir. Çün

kü İspanya kendisini toplamak 
mecburiyetindedir ve yeni bir har
be giı eeek vaziyette değildir. 

* Taksimde yeni yeraltı hela
larının muvakkat kabul muame
lesi yapılmıştır. Hela bugünden 
itibaren açılacaktır. 

* İnhisarlar umum müdürü 
Adnan Halet Taşpınar, hafta so
nunda Ankaraya giderek idarenin 
yeni kadrosunu götürecektir. 

Diş Tabibi 
Ratip Türkoğlu 

Aclres: Slrlltclde Viyan.o oteli ıırasıı 

birinci ı.aı No. U 
Muayene saati: Öğleden sonra H-%0. 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıh 1''akültesi KuJak Bogaz, 

Burun Doçenti 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Dairemiz;n 939/493 No. lu dos -
yasile mahcuz olup bu kere para
ya çevrilmes;ne karar verilen Ci
hanğirde Sal • b?,5ı Mehmedpaşa 
konağında b;r odada ve 295 lira 
(75) kuruş muhamrr~n kıymette 
bakkaliye eşyasının birinci açık 
arttırması 27 /4/939 per~embe gü
nü saat 15 den 17 ye kadar ifa edi
lecektir. 

Bu arttıTll'ada mahcuz eşya mu
hammen değerinin yüzde yetmiş 

• beşini bulmadığında ikinci açık 
arttırması 4/5/939 ela perşembe 
günü ayni saatte ifa edilecektir. 
Alıcı olanların muayyen gün ve 
saatte mahallinde hazır buluna -
cak memuruna mürecaat ederek 
almaları iltın olunur. (939-493) 

İstanbul 4 üncü icra memurlu -
ğundan: 

Bir borcun temini istifası için 
satılmasına karar verilen bira -
hane eşyası •çık arttırma ve peşin 
para ile 24/4/939 pazıırtesi günü 
e;•at 15 den itibaren ilk açık art -
tırm~ ve mu'ıammen bedelin yüz
de yetmiş beşi bulm~dığı takdirde 
26/4/939 Ç'll'Şamba günü saat 15 
den itibaıen ikinci a~ık arttırma 
suretile Beyoğlunda İstiklal cad-

• • 

aksamı ahşaptır. ıı4 

Mesahast: Umum sahası 32,ft metre murabbaı olup bunun bir ıııe 
murabbaı aydınlık mahalli ve geri kalaru binadır. ~ 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün talll' 
açık arttırmaya konmuştur. 

1- İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 24/4/939 tarihİJld1~ 
~t· 

itibaren 936/1257 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muaY· ~ 
numarasında berkesin gör.~bilmesi için açıktır, handa yazılı olanları' .1 
dan fazla malilmat almak istiyenler, işbu §artnameye ve 936/1257 dol) 
No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. ,j 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde '~ 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edil 
cektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alaJı:adarların ve irtifak ha~; 
sahiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve diğer ft1 11 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün iÇ1~ ııJI 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetirnize bildirmeleri icabeder. ;. ; 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin payJaŞll' 
sından nariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şatı~' 
mesini okumuş ve lüzumlu malumat alıruş ve bunları tamamen ;cab

1
· 

etmiş ad ve itibar olunurlar. 
9 

5- Gayrimenkul 24/5/!t39 tarihinde Çarşamba günü s?at 10 ô~ 
12 ye kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağ•rı!d~ 
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muh9. 

men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına r"~. 
haru olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri rneıı~ 1 
ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en ~il 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün dal:a tefti ~ 
edilerek 8/6/939 tarihinde Perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar is18

11 
• bul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenilI 'r 

cağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin cı!• 1 
miş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttıf8~ 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satı.Ş 
lehi düşer. ,r 

6 - Gayri menkul kendisine lh•le olunan kimse derhal veya o'.' 
r'..!:::: mühle: içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak J>ell ı' 
sinden evvel en yükSelı: teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu b ~ 

O· 
delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa heıneıı f 
beş gün müddetle arttırmaya çıkar.iıp en çok artlı:'ana ihale edili ' w İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzC:e 5 den hesab 0 i' 

WOLANTSI: gAN~ 
LUNiNY.~ 

nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın meıııur 
yetimizce alıcıdan tahsll olunur. (Madde 133) 

~ - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferall ııs:, 
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verrt'1' 
mecburdur. 

Tall•lm Cmnhuriyet caddeal 11 
Muayene Pasa.rdan maada günler s-a 

Telefon: 42498 desi ve Kumbaracı yokuşu köşe- GÖZ HEKİMİ 

vetleniş kaynağı olan birlik yol 
vahdetinin e• geç Mkim olacağına 
kani olanlar arasındayız. 

sindeki 461 No. Iu birahane önün-
de satılacaktır. Talihlerin 939/915 Dr. Murad Rami Aydın 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tcllaliye resJJl~; 
den mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icansi alıcıya :,,1 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri me!l 01 
yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu od3S''.;pı 
isbu iliin ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacajtı 1 

numaralı dosya ile mahallinde ha- Taksim - Talimhane, Tarlaba~ 
7.ır bulunacak memuruna müra - caddesi No. 10 Uıfa aprt. 

ETE11 İZZET BENİCE caatları iliın olunur. (17027) fel: .,_5:;3 olunur. (2643) 



lefrika Numıırası ı 88 / Yazan ı Rahmi YACIZ 

Odesa Açıklarında iki Rus 
Yelkenlisi ve Bir Rus Destroyeri 

1 Numaralı Halk Filosunun İlk Zaferi Bunları 
Esir Etmekle Kendini Göstermişti 

- Bulunalım. 
iltllu karardan sonra Sadrazamla 
'l' 1 ?azır vedalaştılar, Cemal Paşa 

alat Paşa ile birlikte nezaretten 
;ıktı, Sadaret !Andosile Babıaliye 
k~da: geldi, oradan ayrıl~ kendi 
OŞkune döndü. Gelir gelmez de 

a' gasını çağırdı, yavere emir verdi: 

U:-. Selamhktaki Arab misafiri, 
nıır Müşacca) ı çağırın! 
Yaver, henüz köşke dönen Arab 

ııı· lSafi.ri geldi, buldu, ona Paşa -
nın eııırıni bildirdL Bedevi ile ya
~er Cemal Paşanın yanına gitti
er. Paşa, Emir Müşacca'a hal, ha
tır sordu, İstanbulun nerelerini 
~l!Zdiğinı, şehri nasıl bulduğunu 

1nledi, sonra ona müjde kılıklı 
~ haberi, Sadrazam ve Harbiye 
azırıle müşterek aldıkları ka -

rarı bildirdi: 

- Yarın erkanıharbiye ıçtı maı 
"ar. Bu meseleyi orada konuşaca
ıhz, seni de başkumandan \'ekili 
"e S~drazam huzurlarına kabul 
edecekler. Yarına hazırlan! 

Ertesi günü Cemal Paşa, Emir 
t1üşacca ile birlikte Harbiye Ne
Zartine geldL Nezaret binasının 
ihtişamı, Harbiye Nazırının sert 
"e cür'etkar huzuru karşısında 
hayretten hayrete düşen ıneçhul 
Arab Suriye taarruzu etrafında 
aşiretlerin hareket tarzlarını bu 
İki devletluya uzun uzadıya izah 
~ttı. Sonra, Paşalar erkanıharbiye 
tçtiınaına girdiler. 4 saat süre'l iç-
1'.'1'aın nihayetine kadar, n~zare
t:n Yaverler dairesinde bekliyen 
ı\rab Cemal Paşa ile birlikte ura
dan ayrıldL Ayni mevzu etrafında 
l\onuşa konuşa Bahriye Nazır:nın 
lı:iişküne döndüler... Yemekten 
SOnra selaınlıktaki kendi oda.ın&. 
Çekilen Emir Müşacca kapısını d 'k-
1\atıe kilitledi. Perdeleri indirdı, 
1az lambasını kıstı, kapının anah
~ar <ıeliğine kilğıd bir tampon tıka
lı. kuşağının arasından çık2rdığ: 
Oir kağıda, tuhaf bir istilo ile şu 
satırları yazdı: 
•İstanbula geldim. Harbiye Na

zırı ve Sadrazamla görüştüm. Mü
him malumat ele getirdim. Erka
nıharbiye içtlmaına kadar götü -
liildüm. Zafere hazırlanın. Çabu
cak dönüyoruz .• 

Miralay Llvrens 

Sonra bu kağıdı itına ile kat
ladı. Cebinden çıkardığı bir zarfa 
ltoydu. Üzerine de şu adresi yaz
dı: 

Şamda, hancı Ömer selim vaaı-

- Senin son mektubun Belma .. 
ı\Yrıldıktan sonra yazdığın ... 

- Bana da okur musun!. 
- Yazdıklarını unuttun mu?. 

. - Hayır, o günlere dönmek ;s
tıyorum Sermed ... Senin verdiğin 
IZtırab bile tatlı .. 

- Peki okuyayım.. 
Bunu söyledikten sonra yalnız 

ıu cürnleleri okudu: 
Seni deli gibi seviyorum, seni 

ıe · Vıyorum Seı med! .. • 
Durdu. 

Genç kadı'lın gözlerı dalmıştı: 
- Bu kadar mı?. 
- Yetme?. mi?. 
- Az .. 

- Bence en uzun ıarafı burasL. 
- Bu beni anlatmıyor sana ser· 

i~.. Sevgin o kada
0

r büyük ki. 
Çırne sığmıy'lr, ifade edemylorum. 

Serrned, olduğu yerden sür'atle 

tasile Anze aşiretı şeyhi Numan 
Elkıtfi hazretlerine 

Zarfı kapadı. Ertesi sabah erken
den bunu yaverin elile postaya at
tırdı. Meşhur İngiliz casusu Lav- . 
rens b~evi Emir Müşecca sıfa- [ 
tile iştirak ettiği Osmanlı umumi 

HİKAYE: 

karargahı eıkanıharl:.iye içt:maına 

kadar sokulmuş, p•vtahta g.rmiş, 
bir devletin en titiz itinalarla kıs
kana kıskana gizl:y.,<.eği en mah
rem teşekkülüne lrallar el uzat
rruştı. 

(Devamı var) 

• 
M NYON 

(4 üncü sayfadan devam) 
c- Yeni öğrendiğim bir raksı 

seyretmek ister misiniz? Dedi. Bel
ki biraz içiniz açılır .. 

Vilhelm, kızın bu tPklifini mem
nuniyetle kabul etti.. 

Minyon, kiiçük bir halı getirdi. 
Onu odanın ortasına yaydı. Bu kü
çük halının rlört köşe:; ine yanmak
ta bulunan birer şamdan koydu. 
Ye yine halının üzerine muntazam 
aralıklarla beş sırl yumurta 
dizdi. Bu işler bitince, oda kapı -
sına doğru yürüdü .. !) .. ;arda ke -
manı ile bekliyen if:l iyar tdamı bir 
işaretle içeriye çağn dı. Kendisi 
de gözlerine bir mena:ı 'ı1ğıadL 
ve bundan sonra, hal.nııı iı2er inde, 

yumurtaların arası•ıctcı raksetıre

ğe başladı. 

Güzel rakkase, yunıurtalar ara
sında o kadar çabuk faY.at o dere
ce maharetle hareket tdiyordu ki; 
yumurtalara basıp onları ezmesi 
şöyle dursun. genç kızın zarif a
yakları, onlara dokuıımuyordu bi

le ... 
Vilhelm, ş:mdi bütün kederle

rini, elemlerini unutmuş, Minycr 
nun oyunun•ı hayretle seyredi -
yordu .. 

genç kızın, bir vakitler kendisini 
yanına almak için efendisinın ip 
cambazına verdiği parayı ödeye -
bilmek maksadile rak~ öğrendi • 
ğini söyledi.. 

O akşam, Minyon dt•rtli efendi
sinin, elemlerini gidei'mek, ke -
derlerini unutturmak. Vilhelmi 
neş'elendirmek için b.rçok şarkı
lar söyledi.. 

Hele söylediği şarl:ılardan biri 
o kadar güzel ve o katlar müessir
di ki, bu Vilhelme pei: dokunmuş 
ve onu dinlnken de•tll adamın 

kalbi titremiş, gözlerı yaşarmıştı .. 
Bu şarkının kelimel.,r•nden zi

yade, terennümü güır 1 ve ruhu 
okşayordu. 

Şarkı şirin bahçelerin yeşil yap
raklarının ar('csından limon, porta. 
kal ve turunçlar sarkan ağaçların 
bulunduğu güzel b ir memleketi 

tasvir ediyordu ve şu mısra ile ni
hayet buluyordu; 

.Bilir misin, o güzel memleket 
neresidir?. 
Kız şarkıyı bitirince. Vilhelme 

sordu: 

•- Bilir misin o güzel memle
ket neresidir?• 

Vilhclm: 
c- İtalya olmalı!..• dedi ve kı

za: 
•- Sen hiç İtalyadıt bulundun 

mu?• 
Diye sordu .. 
Minyon revab vermt·di.. 

Raks bitince; Minyon ayakları 

ile hafifçe yumurtalara dokuna -
rak, onları halının ortasıııd' top
lac!J. Fa!r.,at genç kız cnları o ka
dar dikkat ve itina ıle topladı ki, 
yumurtaların birisi bile çatla -
madığı gibi, kümeden dı~arıda ka
lan tek yumurta k•lmac!J, ayni 1---------------1 

Üsküdar irra memurluğuundan: 
zamanda ... 

Minyon, bundan s',nra, gözleri- Mahcuz ve satılmasına karar ve-
ne bağladığı mendili çözdü ve rilen mı.iteaddit dolap, masa ve 
içleri gülen tatlı bakı~lı gözlerile, sair bakkaliye eşyas· 22/4/39 cu
Vilhelme bakarak. efendisinin ö- martesi Dodı:lluda Çayır sokağın
nünde saygı ile eğildi Vtlhelm de da Mchmedin bakkal dükk5nı de
kendisine fevkalade bir oyun sey- rununda saat 10 dan 13 e kadar 
rettirdiği için genç kıza teşekkür bilmüzayede satılacağından talih 
etti. olanların yevmi mezkıirda ma -

Minyon odadan çıkıı,ca ihtiyar hallinde hazır bulunmaları ilan 
Viyolonist, Vilhelm'e yaklaştı ve olunur. (17018) 

Yazan: Nwıret Safa COŞKUN 

geriye dönmüş, kaşhrını çatarak 
Belmanın gözlerinin ta içine bak
mıştL Bu çok büyük m11nalar ta
şıyan bakış l<arşısında başını önü
ne eğen ge>ıç kadın ancak işitilir 

bir sesle mırıldandı: 

- Hakkın var .. Bana inanını -
yorsun değil mi? .. 

Sermed cevab vermedi. 
Tekrar Belma konuştu: 
- Senden bütün eski hesabla • 

rın kapanmasını rica ediyorum 
Sermed .. Şimdi karşında yaptıkla
rına nadim olmuş. tevbekar bir 
kadın var .. Bu kadın bütün kur -
luluşu sana sığınmakta buluyor. 
Eğer sen onu himaye etmez kur· 
tarmazsan diişebilir. Biliyor mu • 
sun, Sermed, biraz evvel kimden 
ve niçin kaçtım? 

Sermed bRŞını önüne eğmiş onu 
dinliyordu. Devam etmesini işaret 

etti. 1 
- Mühendis Kenandan.. Onu 

bu akşama kadar görmemiştim ve 
yalnız senin hayalinle haşhaşa 

idim. Zaten hiçbir zoman mühen
dis Ken~na yüzden başka bir şey 
vermiş değ\ıim! 

Onu karşımda görünce şaşır -
dım. Geç vakit. sırsıklam bize gel
di. Bu vaziyette dönemezdi. An
nem, onun bana talih olduğunu 

biliyordu. Fakat bu !aleb ağabe -
yimin sağlığında vuku bulmuştu. 
Ondan sonra Kenan bir daha iz
divaç lafını ağzına almamıştı. Gu
rurumu kurtarmak için anneme 
reddettiğimi söylemış anlaşama

dığımız noktalar var, demiştim. 
Bu sefer Kerıan eve gelince, benim 
asla yalnız yaşıyamıyacağımı her 
fırsatta tekrar eden annem, onun 
beni tekrar istemek için geldiğini 
zannederek, kabul etmemi bil -
hassa rica ediyordu. Ben mühen
dis Kennaın hakiki mal<.sadını se
ziyordum. İnadcı bir erkekti. Ne 
olursa olsun bana rralik olmak 
istiyordu. Bu arzusunu da izdivaç 
vadile tahakkuk ettirmek niye -
tindeyd•L Benimle hayatını ebe -

( 5 inci sayfadan devam) 

Hakikaten milyoner söylendi -
ğine göre o zaman bu genç artiste 
tam 100,000 İngiliz lirası ve bir o 
kadar da mücevherat vermiştir. 
Ondan sonra artist gitmiş, bir 

kumpanya direktörü olan Metkalf 
ile evlenmiştir. Llkin aradan bir 
zaman geçmiş, nihayet geçen yaz 
karı koca birbirlerinden ayrıl -
mışlardır. 

Fakat kac!Jnın bir oğlu vardır. 
Vaktile milyoner Stilman bu ço
cuk dünyaya geldiği vakit senede 
çocuğa 4,000 İngiliz lirası para tah
sis etmişti. Fakat bu para birik

mektedır. 21 yaşına geldiği zaman 
çocuk 30,000 İngiliz lirası alacak
tır. 

Fakat kadın şimdi çamaşır yı
kamakla geçinmektedir. 

Klodin Paris' e 
Artist Olmak 
İçin Gelmişti .. 

(5 inci sayfadan devam) 

Klodin, hepsini iade cttL Ytizü

ğü, kuyumcuya, otomubili, banka 

direktörüne, çeki de fabrikatöre 
gönderdi. 

Bunlar, gece barda Jrend i sinı gö

rünce özür dilediler: 

- Küçük hemşirenize yardırr> 

olsun diye ... 

- Teşekkür edefrn. bana kü
çük bir menekşe dahı gönderiniz, 

daha memnun olurum .. 

Klodin, nihayet bir gece Atjan
tlnli zengin bir gençle .beş daki

ka. konuşurken itidalini kaybetti. 

Biribiri arkasına istiği şampan -
yanın tesirile ne yaplığını bilmez 

hale geldi. Ertesi günU gözlerini 
açtığı zaman kendim delikanlının 

kollan arasında buldu. 

Klodin Parise masum bir mak
sadla gelmişti! 

İstanbul a_.liye biı·inci hukuk 
mahkemesinden 

italyadan İstanbula Yahya Mah
mud ve Mu~tafa Tevfik şirketi na
mına gelen ve müşteri tarafından 
teslim alınmaması vr bayi veki -
linin talebi üzerine T. K. nununun 
712 inci maddesi hükmüne göre 
mahkemece satılmasına karar ve
rilen M. G. Z. markalı yün iplik
lerin ehli vukufça behe'r kilosuna 
(220-230) kuruş tahm'n edilmiş ve 
evvelce yapılan birinci arttırma -
da malın muhammen kıymetinin 
% 75 ne talih zuhur etmediğinden 
satış ikınci arttırma içinde gün 
tayin edilmiş ise de beyi vekilinin 
müracaati U1erine satı~ tehir e ... 
dilmiş ve ahiren mumaileyh vekil 
tekrar satışa devam edılmesi ta -
lehinde bulunmuş olduğundan 

mahkeme kararı dairesinde yeni
den ipliklerin satışa çıkarılması 

zarureti ha'1l olmuştur. İstanbul 
gümrüğı.in Ü'l 1/2 numaralı amba
rında bulunan beş sandık ipliğin 
birinci arttırması 25/4/939 Salı ı 
günü saat 10 da ve Galata gümrü
ğünün 1/3 numaralı ambarında 

bulunan diğer beş sandık ipliğin 
birinci arttırması da 27 /4/939 per
şembe saat 10 da yapılacak ve bi
rinci arttırmada malın muham -
men kıymetinin % 7a ne alıcı çık
madığı takdi_rde satış ikinci art
tırmaya kalacaktır. İstanbul güm
rüğündeki malın ikinci arttırması 
29/4/939 cumartesi saat 10 da ve 
Galata gümriiğündeki malın ikinci 
arttırması da 2/5/939 ~alı saat 10 
da yapılacak ve bu defa en çok 
verene ihale edılecektir. Talib er 
!anların yukarıda yazılı gün ve 
saatlerde mezkur mahallerde ha
zır bulunacak mahk~me naibine 
müracaat etmeleri lüzumu i15n o-
lunur. 1939-55) 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinrlen: 
İstanbulda Taşkasa bda mensucat 

~abrikası sahibi İbrah im Ziyanın 1 

alacaklılarile akdeylemiş olduğu 

kongurdatonun tetkikı için evrak 
icra merciince mahkememize tev-
di edilmiş ve tetkikatın 24 nisan 

Şarköy sulh hukuk lıakimliğin-
939 pazartesi günü saat on dörtte 

den: 
icrasına karar verilmiş olduğun -

Evvelce Şarköyün İstikU\I ma- dan icra ve iflas kal'ununun 296 

hallesinde mukim iken halen ika- ıncı maddesi mucibince celsede 
metgahı m~çhul bulunan Ahmed hazır bulunmak istiyen alakada -
oğlu Mustafa Abik daranın ma!Umu olmak üzere key-

fiyet ilan olunur. (17128) 
Şarköyün Cumhur:yct mahalle-ı-..;..---------------1 

sinde Kutla Hüseyin kızı ve Mus
tafa Abik karısı Emine Abiki'n 

açtığı ihtar davasının rüyeti isti

da edilmiş ı.re muhakeme 15/5/939 
pazartesi günü saat dokuza tayin 

kılınarak davetiye ile arzuhalin 

bir nüshası mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olduğundan 

yevm ve saati muay)'ende mah -
kemeye gelmeniz veya bir vekil 
göndermeniz J.azımc!Jr. Aksi tak

dirde gıyabıııızda muhakemeye 
devam olunacağı ilan olunur. 

<2637· 

di surette_ birleş.t'i_rmcge asla gön- ı 
lü olmadıgını bılı;voı dum. 

Fakat o dPrece saırimi görün - ı 
dü, yeminlerle benı temin etti ki,_ 
inanır gibi oldum. Kışda, kıya -
mette ( ...... ) den kalkıp İstanbula 
benim için geldiğini söylüyordu. 
Bensiz yaşıyamıyaca~ını mu tta -
sıl tekrarlıyordu. 

Senden hiçbir ümid yoktu. Ha
yalimde yaşıyordun. Fakat hiç bir 
zaman hakikat olamıyı.caktın! 

Kanmak üzereydim. Annem bi
zi yalnız bırakmış, yatmağa çık -
mıştı. Uzun uzun konuştuk. Va -
kit bir hayli ilerlemişti. Ona o -
dasını gösterdim .. 

Durdu. Gözünün önüne gelen 
hayalleri d~ğıtmak ister gibi ba
şını salladı, yüzünü elleri arka -
sına sakladı. 

BcklPmediğim bir hiıdise oldu: 
- Fakat!. Birdenbire üzerime 

atıldı Silkindim.. Ne yapıyor -
sun, şimdi bağırırım diye tehdid 
ettim. Ağzımı kaparrıağa teşebbüs 
etti. Elinden kurtuld.ım. Bundan 
sonrasını bilmiyorum. Gözlerimi 
açtığım zaman yatağında ve lwl • 
larınıı:ı arasındaydı!I'. 

Beyanname No. 
12249 
36277 
37679 
38951 
42554 

Tcsçil tarihi 
18/8/938 
9/1/939 

17/1/939 
25/1/939 
18/2/939 

Yukarıda numaral~rı ve tescil 
tarihleri yazılı ve muamelede bu
lunan 5 aded beyanname, Su! -
tanhamam yengınnıda yanmıştır. 
Bu kerre yenilerini çıkaracağım -
dan eskilerin hükmü kalmadığını 
beyan ederim. 

İstanbul Ecza deposu sahibi 
Moiz Paralli 

Bu adamın bu derece fena oldu-1 
ğunu bilmiyor muydun, diyecek, 
onunla karşırıda san< nisbet ver
meğe çalıştığımı hatırlatacaksın!. 

Kenanı İstanbulda tanımıştım. 

Senden ayrılmaktan mütevellid 
ıztırab içinde iken aramızda, kü
çük günahsız bir m~cera geçmiş
tı. Bunu ( ...... ) da canlandırmak 
arzusunda değildim. Fakat seni 
kıskandırmak, üzmek, hırpalamak, 
kendime çevirmek için bulduğum 
yegane çare ona mültefit davran
mak oldu. Kozu yanlış oynadım. 
Kaybettim. Benim için hayatını 
bile fedadan çekinmrdin Sermed!. 

Biliyorum, inanıyorum ki. sen 
de beni seviyorsun. Beni affet. Ba
na vereceğin en büyiik ceza bu er 
lacaktır. Beni bırakma .. Sensiz ka
lırsam, seni unutmak için baş vu
racağım çareler beni fena bir ha
yata sürükleyebilir. İrademe ha
kim değilim. Başım dönüyor. 

Sermed ayakta, kolları göğsün
de kavuşuk onu dikkatle dinle -
mişti. Konuşması bitince hafifçe 
yerinde kıpırdandı: 

- Benden imkansız şey istiyor
sun Belma! dedi. Seni affettim. 

7-SON TELGRAF - 19N1SAN 1931 

Kırda Kepazece Bir 
Vodvilin Hikayesi 

(5 inci sayfadan devam) 
dılar. Mübarek, şimd; ne de ya
nıyor bilseniz! 

İkinci kopuk: 
- Babalık, anzarot nanay ga • 

liba, bugün ha! 
Cebinden külüstür, kiri!, paslı 

boş bir şişe çıkarıp tı7.at~rak: 
- Varc!J amma, suyunu çekti! 
Tam bu sırada, üçüncü kopuk 

yerden kopardığı bir ısırganı arka 
taraftan herifin tepesine kuvvet
le sürdü ve sürmesile be•aber btr 
çığlıktır koptu: 

- Ooof, aman, ya'ldı kellem, 
yandı, tutuştu. Yangın var yan • 
gın var. Bizim kellei şerif ateş al
dı, yetişin adostlar! 
Şimdi herif, bir eli kafasında ve 

yarı ciddi, yarı şakadan sağa, sola 

zıplayıp bağırırken ııe oldu bf.ll-. 
yor musunuz? 

Artık, bu olanı sôylemiyeyim 
dedim amrr..a, olmıyarak, söyle -
mezsem merakta ka!&caksınız. Ba
kınız, ne oldu, söyliyeyim de me
raktan kurtulun bari: 

Birinci kopuk, herifin yerde du
ran yırtık. yağlı, kokmuş kaske -
tini yakalac!J ve herhangi bir ine
ğin oracığa yeni bırakmış olduğu 
taze mayısı kasketin ıçine doldu
runca: 

- Şifası budur! 
Diye adamcağızın başına geçir

di. 
İşte bu sırada orada siz olma -

lıydınız. 

Bundan sonra neler olduğunu 
da artık siz tahmin edersiniz! 

VEFAT 
Büyük Erkanıharbiye Reis Mareşal Fevzi Çakmak'ın kerimesi ve 

Güzel San'atlaı Akademisi Müdürü Bürhan Toprak'ın refikası Bayan 
A;vşe Muazzez uzun zamandanberi müptela olduğu hastalıktan kurlu· 
lamıyarak 17/4/939 Pazartesi günü saat 22 de rahmeti rahmana ka
vuşmuştur. 

Merhumenin cenazesi 19/Nisan/939 Çarşamba günü saat 11,30 dk 
Gülhane hastahanesinden kaldırılarak namazı Beyazıt camimde kılı:ı

dıktan sonra Eypüteki ailesi makberesinde ebedi istirahatgahına tevdi 
olunacaktır. (2666) 

Türk Hava Kurumu 
27 incl Tertip 

Büyük Piyangosu 
1 inci Keşide 11Mayıs939 dadır 

8 üyük ikram iye 40.000 llraiır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangu
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş 
olursunuz ... 

İstanbul asliye ikinci ticaret 

1 
mahkemesinden: 

Necati P"'hlivan tarafından Ha
liçte Süreyya paşa merısucat fab 
rikası muhasebe servisinde me -
mur Safa Nafi aleyhıne 15/10/932 

tarihli senetle 1300 liranın faiz 
tazmınat ücreti vekalet ve mu -
hakeme masraflarile tutarının 

tahsili hakkında ikame edilen da
vada: Müddeaaleyhin ikametga -

hının meçhul olduğu anlaşılma -
sına binaen ilanen tebligat yapıl
mış ve gıyab kararı da ve mübrez 

senet zirinrteki imzanın kendisine 
aidiyetini tcsbit için istiktap ic -
rasına karar verilmiş ve bu hu-

Fakat hayatımızı birleştiremeyiz. 
Belmanın sesi titriyordu: 
- Niçin, neden Sermed.. Affet

tiğini söylüyorsun• .. 

' - Affettim. Fakat sen artık be
nim gibi bir adamla yaşıyamaz -
sın,. Diri diri gömülmeğe razı mı
sın? .. 

- Seninle yaşamak ölmek mi
dir? .. 

- Evet! .. 
- Ben ölümü yaşamağa terhl 

ederim Sermed!.. 

- EdemeZ-"ln, çünkü .. 
- O anda ellerini başına götür-

müş, olduğu gibi sargıları çek -
miş koparmıştı. Beyaz sargıların 
altından korkunç bir surat mey
dana çıkmıştı. 

- Nasıl, nasıl diye haykırdı .. 
Bu korkunç mahlO.kla yaşamağa 
tahammül edebılir misin?. 

Belma yataktan fırlamış, Ser -
medin boynuna sarılmıştı. Dudak
larını uzatarak, genç adamın yü
zünü öptü. 

- Şimdi seni dahı> çok seviyo
rum. Çünkü benim için böyle ol
dun! .. 

susta yapılan ilanen tebliğlere r" .
men mahkemeye gelmemiş ve i 

kilr vesikası ile müddeabihin ıc 

rada inkar edildiği anlaşılmış ol 
makla müddeabih 1300 liranın bor
cun muacceliyet kes't>ettiğı 15/10/ 

933 tarihinden itibaren % 5 faiz 

ve % 10 tazminat ile birlikte tah
siline ve % 5 ücreti vekaletin müd

deaaleyhe tahmıline 11 /7 /938 tari
hinde ittifakla karar verilmiş ol

makla tarihi ilandan itibaren ka
nuni müddeti zarfında temyizi da
va edilmediği takdirde hükmün 

kat'ileşeceği tebliğ makamına ka
im olmak ;;zere ilar. olunur. 

(17031) 

- - - ----
Sermed, ağladığını göstermemek 

için başını çevirmişti. 

- Seni dedi, müebbed küre -
ğe mahkum ediyorum!.. 

Belma bunun mal'asını anla -
mamıştı. Reddedildi/!ini sanmış, 

bir ömür boyunca siirecek ayrılık 
ıztırabına mahkum edildiği ze -
habına kapılmıştı. 

Bu darbe kafasının ortasına bir 
demir vurulmuş kadar sarsmıştı. 

Olduğu yerde sallandı. Fakat Ser
medin kolları belini sannca se -
vincle titredi. 

- Çünkü, sen kalbime girip, bü
tün varımı yoğumu aşıran bir 

hırsızsın! Sana bir ceza vermek 
lazım! Sana benden büyük ceza 
olmaz Be!ma.. Hayatını benımle 

beraber geçirmen müebbed küreğe 
mahkfun olmaktan farksızdır. 

Belma kendini Sermedin kolla
rına bırakırken bir tek kelime söy
liyebildi. Çünkü ağzını ateşlı bir 
çift dudak kapamıştı. Söyliye 
bildiği tek kelime şuydu: 

- Razıyım• .. 

lliTTt 
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Bnaharatm 
Kullanmak 
la temin 
edebilir-
siniz. 
l!> gramlık 
Salep ve 

baharat pa• 
kelleri her 
yerde 
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İstanbul Belediyesi İlanları 
:>e H:ll-' &." 

muhammen temin•lı 
ldrJSI 

Usküdarda Tenbelhacımehmet mahallesinin Demir
ciler sokağında 73 numaralı dükkan 
Fatihde Hocahayreddin mahallesinde Süpürgeci 
10kağında 8 numaralı Efdalzade medresesi 
Karagümrükte Karagümrük mahallesinde Kilise 
sokağında 8,4 numaralı dükkan 
Beylerbeyinde Çamlıca sokağında 3/5 numaralı 
Hamitli evvel mektebi 
Üskudarda Atıkvalide mahallesinin Cami sokağında 
4 numaralı Feridunağa kütüphanesi 
Galatada Topçular sokağında 2/2 numaralı dükkan 
Atpazarında Kirmasti mahallesinde Celebmehmet 
ağa medresesi 
Cıbalide ı.iskı'.ıbi mahallesinde Kara nlıkmescıd so
kağında Muhiddin Kocavi medresesi 
Muhiddin Kocavi medresesi 

72,00 

228,00 

96,00 

60,00 

24,00 
1224,00 

180,00 

48,00 
48,00 

Üsküdarda Selmanağa mahallesinde Karacaahmet 
caddesinde 79/81 numaralı dükkan 54,00 
Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 14 numaralı dükkan 100,00 
Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzunçarşı so
kağında 240 No. lı dükkan 60,00 
Usküdarda Hesnahatun mahallesinde İskelebaşı 
Yenidünya sokağında 2 numaralı Mihrimah mektebi 30,00 
Aksarayda Çakırağa mahallesinde Tramvay caddesi 
sokağında 29 numaralı Bekirpaşa mektebi 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Tarlabaşı so
kağında 49 numaralı ev 
Beyoğlunda Emıncamii mahallesinin Samancı ~o
kağında 47 numaralı Emincamii mektebi 
Fatihde Kirmasti mahallesinde cami avlusu so
kağında Bahrisefit Çifteayak medresesi 
Üsküdarda Atikvalide mahallesinin Cami soka • 
ğında 48 numaralı Atikvalide mektebi 

42,00 

168,00 

60,00 

300,00 

144,00 

5,40 

17,10 

7,20 

4,50 

1,80 
91,80 

13,50 

3,60 
3,60 

4,05 
7,50 

4,50 

2,25 

3,15 

12,60 

4,50 

22,50 

10.80 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı mahaller tes
lim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere 
ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 4/5/939 Perşembe günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. • (İ) (2630) . ... 
Büyükderede Maltız sokağında 90 numaralı dükkan 
karşısında 67 metre murabbaı arsa 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 205 numaralı 
ltahve karşısında 85 metre mura.bbaı arsa 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 209 nı;maralı 
dükkan karşısında 104 metre murabbaı arsa 
Emirganda Muvakkithane sokağında 6 numaralı 24 
metre murabbaı yol artığı 

Tahmin ilk 
bedeli trm ıd'ı 

15,00 1,13 

18,00 1,35 

12,00 0,90 

12,00 0,90 

Yukarıda semti senelik muhammen kiraları yazılı bulunan arsalar 
teslım tarihinden itibaren birer sene mUddetle kiraya verilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamelcrı Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 2/5/939 Salı günü s, t 14,30 da D3imi Encümende bulun-
malıdırlar. (B) (2544) 

* * Yeni halde kavun ve karpuz servisinde kullanılan 30 arabanın te-
kerlek liistiklerınin tebdili ve muhtacı tamir yerlerinin yapılması 678 
lira elli kur~ tahmin bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. Şartna
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yaz.ılı vesika ve 50 lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 21/4/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (2277) 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı 
İstanbul Sahnalma Komisyonundan 

Kilo Muhammen ilk Eksiltme gün ve saati 
Lira teminfttı 

Kuru fasulye 12500 2000 150 21/4/939 Cuma 10 
Şeker 8000 2140 161 • • ıı 

Çay 300 1110 84 • • 15 
Pirinç 8000 2200 165 • • 15,30 

1- Gümrük muhafaza genel komutanlığı ihtiyacı için yukanda cins · 
ve mıktarı yazılı erzak pazarlıkla, satın alınacaktır .. 

2- Evsaf ve şartnameler ve nümuneler komisyondadır. Görülebilir. 
3- İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile gün ve saatinde Galata 

eskı ıthalat gümrüğündeki komisyona gelmelerL (2595) 

l 'j..j ~ 

MAZON MEYV A TUZU 
Hazımsızlık, Şişkinlik, Bulantı, Gaz, 

Sancı, Mide Bozukluğu, Banak 

ataleti, i N K 1 BAZ, 
Sarılık, Safra, Karaciğer 

MİDE ekşi~ik ve yanma- 1 

TALiHiNiZi BiR KEREDE 

Yurt Gişesinden 
deneyiniz. Her keşidede bir çok yurtdaşları •engin eden ve sııYJll 

müşterilerinin biletlerini son keşide gününe kadar 5akhyan 

YURT GİŞESİ 
Yeni tertib biletleri satm;ğa başlamıştır. 

Taşra siparişleri seri ve munıazam gönderilir. 
Adrese dikkat: istanbul Yenicıvni İş Bankası karşısında No. 1!_. 

larında ve bütün MiDE, Barsak 
bozukluklarında kullanınız. 1 

HOROS markasına 

- Mehmet KıYanç Ç' 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Hulusi tarafından Vakıf Paralar idaresinden 24107 ikraz N°· ~ 
iıorç alınan paraya mukabil birinci derecede ıuotek gösterilmiş oluP 
cun ödenmemesinden dolayı ayn ayrı satılmalarına karar verıle~ 
tamamına ehli vukuf tarafından ceman (7060) lira kıymet takdır ıııf 
miş olan Boğaziçinde Ortaköyde eski Müezzin oğlu yeni Kumbaacı · 

Son derece teksif edilmis bir tuz olup yerını 

dikkat 
tutamıyan mümasil müstahzarlardan 
kat'i bir tesir icra eder daha çabuk, daha kolay ve dalıa 

•••••••••••••••••••••••••_•_•_•!•_-~-----~~~--·-----~~~ .. ,sokağında eski on dört defa mükerrer 11yeni1, 3, 5, 7, 9, 11, :.3 v; 
4, 6, 8, 10, 12, 14 No. lı ve tapuca tanzim edilen ifraz haritasına gore 
Kumbaracıbaşı sokağı sağı Salamon ve Mihal'in eski 13 kapı No. lı srı; 
solu Samoel Aramın ev bahçesi, arkası Avram oğlu Samoel, meııaJı~1 
oğlu Sigaracı Nesimin ev bahçeleri ve Abdullah oğlu Hüseyin ve jl 

yumcu Oscp veresesinden Sebuh kuyumcıyanın arsalarile mahdud (I 
Müezzin oğlu. çıkmazına methalleri olan mütenazır 14 evin ayrı, 8

• 

kıymet, evsaf ve mesahaları aşağıda yazılıdır: ı 

1 İNHİSARLAR U. MÜDÜRLÜGÜNDEN: 1 
·---------~ 

• • No. 8 
Elektrik • No. 8 
Tavikli elektrik 
kapsülü No. 8 
Rövelver fişeği 

•muhtelif cinı;• ve 
miktarlı 

Mıı..d•rı 

10.000 paket 
5.000 • 

25 
400.000 kutu 
20.000 • 
20.000 • 
500.000 adet 

1.000.000 • 
1.500.000 • 

10.000 • 

290.000 • 

Muhammen B. 
Si Türk Li. 

755 
1572 

83 
25.876 
6.313 
9.351 
3.650 
8.550 

66.300 
950 

6.571 

Muvakkat T. 
Türk Lirası 

56.63 
117.90 

6.23 
1940.70 
473.48 
716.33 
273.75 
641.25 

4222.50 
71.25 

192.83 

Şekli 

Açık 

• 
• 

Kapalı 

• 
• 

Açık 

Kapalı 

• 
Açık 

• 

Eksiltme 
Tarihi 

24/4/939 .. 
• 

24/4/939 

• 
• 

25/4/939 
25/4/939 

• 
25/4/939 

• 

Saati 
14 
14,15 
14,30 
15 
15,30 
16 
H 
14,30 
15 
15,30 

16 

I- Şartname, müfredat listesi ve nümuneleri ıoı ucibince yukarıda yazılı av malzemesi ve mevaddı 
infilakiye eksiltmeye konmuştur. 

II- Her birerlerinin muhammen bedelleri, tem inat akçeleri ,ihale şekli, tarih ve saati hizalarında 
gösterilmiştir. 

111- Eksiltme Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
N - Dolma tüfek kapsülleri şartnamesi 149 kuru ş ve 8 No. lı elektrikli kapsül şartnames i •282• 

kuruş mukabilinde ve diğerlerine aid jartnameler parasız olarak her gün adı geçen şubeden ve İzmir, 
Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fiat teklıf mektublarıru her birerlerini eksiltme saatin
den birer saat evveline kadar Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

VI- tsteklilerin temınat akçeleri ve kanuni vesikalarile birlikte Alım Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (2167) 

Cinsi mlkdan 

Yangın söndürme levazımı 13 kalem 
,, ileti ve eczası 
,, tulumt-ası 

,, hortumu 
Kamyon .. 
Satış kamyonu 

2 .. 
5 .. 

75 metre 
2 adet 3 tonluk 

1 adet 5,5 6 tonluk 
1 adet 2 tonluk 

* muhammen 
bedeli 

Lira Krş. 

534 42 
1096 70 
59;) -
118 87 

4800.-
4000.-
3100.-

YOzde 7.!I 
teminatı 

Lira Krş. 

4008 
82.25 
44.26 

8.91 
860.-
300.-
233.-

Eksiltmenin 

şekli 

açık eksiltme 

" .. .. .. 
pazarlık 

açık eksiltme .. .. .. .. 

uati 

14 
14,30 
14,45 
15 
15.i!O 
15,45 
16,;}0 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı 7 kalem malzeme hizalarında göste-

ril~n usullerle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 

N - Şartname v~ listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu pla

nı da görülebilir. 

1 No. lı hane: Kıymeti (650) liradır. Zemin kat: Zemini çiıııefl 
şaplı bir antre ve için.de helası olan bir mutfak ve bir odadır. 

Birinci kat: Bir sofa ve bir odadan ibaret olup üzeri tarsdır. 
Mesahası: 26,5 metre murabbaıdır. ı 
3 No. lı hane: Kıymeti (450) liradır. Zemin kat: Bir antre bir Jll

0 

fak, bir oda ve bir beladır. 
Birinci kat: Bir sofa ve bir odadan ibarettir . 
Me>ahası: 20,5 metre murabbaıdır. 
5 No. lı hane: Kıymeti (430) liradır. 3 No. lı evin aynıılir. 
Mesahası: 22 metre murabbaıdır. 
7 No. lı hane: Kıymeti (430) liradır. 3 No. lı evin arııdir. 
Mesabası: 22,5 uıetre murabbaıdır. 
9 No. lı hane: Kıymeti (500) liradır. 3 No. lı evin aynidir. 
Mesahası: 22 metre murabbaıdır. 
11 No. lı hane: Kıymeti (430) liradır. 3 No. lı evin aynidir. 
Mesahası: 21,5 metre murabbaıdır. 
13 No. lı hane: Kıymeti: (550) liradır. 3 No. lı hanenin aynidir. 
Mesahası: 21 metre murabbaıdır. U 
14 No. lı hane: Kıymeti: (550) liradır. Zemin kat: Malta döşeli b 

antre, bir oda, bir mutfak ve bir beladır. 
Birinci kat: Bir sofa ve bir odadan ibaret olup üzeri tarasdır. 
Mesahası: 23 metre murabbaıdır. 
12 No. lı hane: Kıymeti: (500) liradır. 14 No. lı evin aynidir. 
l\tesahası: 21 metre murabbaıdır. 
10 No. lı hane: Kıymeti: (550) liradır. 14 No. lı evin aynidir. 
l\tesahası: 20 metre murabbaıdır. 

8 No. lı hane: Kıymeti: (550) liradır. 14 No. lı evin aynidir. 
Mesaham 22,5 metre murabbaıdır. 
6 No. h hane: Kıymeti: (400) liradır. 14 No. lı evin aynidir. 

l\lesahası: 22 metre murabbaıdır. 
4 No. lı hane: Kıymeti (430)) liradır. i4 No. lı evin aynidir. 
Mesnhası: 22 metre murabbaıdır. 
2 No. lı hane: Kıymeti (640) Jirdaır. 14 No. lı evin aynidir. 
Mesahası: 25 metre murabbaıdır. 
Her iki kısım arasındaki sobkta bir kuyu vardır. Binalar kargirdif· 
Yukarıda kıymetleri, hudud, evsaf ve mesahaları gösterilmiş olP 

on dört ev ayrı ayrı olarak tamamlar. açık arttırmaya konmuştur. 
1- İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 24/4/939 tarihi!!de~ 

itibaren 934/1798 No. ile İstanbul Dördüncü ıcra dairesinin muayyefl 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlAnda yazılı olanlarc8~ 
fazla ma!Umat almak istiyenler işbu şartnameye ve 934/1798 dosyo ]'10-
sile memuriyetirnize müracaat etmelidir. S 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7, 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile" 
cektir. <Madde 124) 

V - İsteklilPrin ek,iltme için tayin edilen güı:ı ve saatlerde % 
komisyona gelmeleri. .2172• 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtifak hak!Cl 
7,5 güvenme paralarfyle mezkfrr •ahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masraf' 

dair olan iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde e'I' 

~--••••••••- rakı müsbitelerile birlikte memuryetirnize bildirmeleri lcab eder. Aks! 
Cinsi Miktarı * Muhammen B. %7.5 te

minatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltme
nin şekli 
ve saati 

Emaye Tank 3 adet sif 3700.· 
9400.· 

277.50 
705.-

Açık ek. 14 
Kapalı Z. 15 • • 10 > • 

I- Şartnameleri mucibince 13 adet emaye tank hizalarında göste· 
rilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme saatle
ri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 2/Vl/939 cuma günü Kabataşta Levazım şubesi 

Müdtirıyetınd.eki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şr ·trameleri her gün sözü gcr;en şubeden parasız olarak 
ai!•ıaLilir. Mün" kasaya iştir.ık ed ecek Lrınalar fiatsız fenni teklif -
kr; ıi münakcs:ıda:ı bir hafta evveline kadar müskirat fabrikalar 
şubesine vermeleri ve teklif!er:nin kabulünü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaikle % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka -
palı zarflann ihale saatinden bir saat evveline yani ooat 14 de ka
dar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilme -
si lazımdır. 

VI - Diğer eksiltmeye girecekler tayin edilen günde % 7,5 gü-
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. (2654) 

Evlenecek Bayan ve Baylara: 
Yatak takımı ve çamaşırlarınızın zengin 

çeşitlerini lstanbul Sultanhamam 

Bursa Pazarı Hasan Hüsnü 
de bulabilirsiniz. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Buıldıt' yer: SON TELGRAF Matbaası 

• halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay laşrrı8' 

S A G L 1 G 1 N l z I sından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttınnaya iştirak edenler arttırma şartrı?' 

mesini okumuş ve lüzumlu malilmat alınış ve bwıları tamamen kabul 

Ko R U Y U N U l etmiş ad ve itibar olunurlar. 
: 5- Gayrimenkul 24/5/939 tarihinde Çarşamba günü saat 10 da~ 

12 ye kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldı~' 
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhaı:ll' 
men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına ril\ 
hanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en ço!C 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 'daha tenıdi1 

edilerek 8/6/939 tarihinde Perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar İstnll 
bul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin al8 

..,. c~f'ına ri.içhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin cdıl· 
miş alacakları m<·cmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttıraJlB 

1lf ,1 ihale edilir. Biiyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış ta' ' r lebi düşer. 
' 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ..,ır 

~ rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi' 
,, , · sinden evvel en yülı:sek teklifte bulunan kimse anetmiş olduğu Jıe' 

I { delle almağa razı olursa o~. razı olmaz veya bulunmazsa hemen oJI 
beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale ediJıf• 
tici ihale arasuıdalı:i fark ve geçen günler için yüzcle 5 den hesab o!O' 

KANZU K nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri' 
yetımızce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

MEYV.
•a. ... UZU ". - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalıın tapu ferag hııf' 
.l'S. & cıru yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vernıı:Y8 

En hoo ve tabi1 meyva u.sa • ı mecburdur. 
relerinden yapılmıştır. J Müterakim vergiler tenvirat ve tBD!ifat ve tellaliye resnıi!l' 

Taklit edilmesi kabil olma- den mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf lcaresi alıcıya aid 
yan hir fen harikasıdır. olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menltul 

İNGİLİZ KANZUK ECZANE- yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu odasınd• 
Sİ BEYOÖLU - İSTANBUL işbu iliin ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde saWacağı ;Uill 

olunur. 2644 


