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: 1 Değitiklik evvel· 1. 
1 ki karardan daha 
· g ni.ş mikyasta 
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1-lo tok,,l..lo,, ka . 
t<! • lrıa , 5 (A can, nere,qa kaçacaltnı şaıırm•ı brılunan insanlarla dolu 
t(!:.'· ~1lba010 ·-~.) - 'l'ribuna gaze. J mekten istinkaf eylemiş olduğunu 

"er• un taht · · 
te~ h ~en b~n · ıyesındcn balı- da ayrıca kaydetmektedir. 
Y.._.ı" <ıt~kt~in~i,~i - F,ransız müşte - Londra, 5 (A.A.) - İngiltere Hü· 
lQ , •}::::·Par ,.. 1 .. "hıgıttikçe daha·~\i- kfımctinin, Bilbao'aki sivil ahali -

' I') ' - ne b. .. d h t: 
t"ll·. '·~ flliıı i ır;ınu a a=. n in tahliyesi için Salamanca hilku-

' • tı1. c•th ... ~~rnakt~1 olduğunu rneti taarfından tesis edilmesi tav-
""raı "••C':1; te -ı; 

F'r 11 ı . 0 •1 
v ondranın siye edilen emniyet mıntakası hak-

i\ ı e .. {• · · 
rnuz,ere~t gir- Oevıınıt 2 nci sagfuJa 

W• 

Dolttor Aras'ın Tahran 
seyahatı bUyUk bir alaka 

ile bekleniyor 
Ankara, 5(Hu-

sust Muhabiri· !ilf!?~~~••il 
mizdcn)- Tcvfik •'-~
Rüştü Aras bu 

aym sonuna doğr 
Tahrana gide. 
cektir. 

Evvelce Cemaı 
Hüsnünün Baş· 
kanlıfında Tah
rana gönderilen 
heyetimizle lrao 
hükülT'"lİ arasın• 
da lı rr noktada 
tam wr itilafa 

_varılmış olması, Rıza Pehlevi 
. eaa~cn Türkiye 
_ilo Iran arasuıda mevcut dostluğu 
kuvvetlendirmiş ve arada en 

·ufak bile pürüzlü bir mC!ele bırak• 
mamıştır. 

Rüştü Arasın bu seyahatı iki 
memleket arasında günden gü· 
ne inkişaf eden dostluğun }'eni 
bir tezahürü olacaktır. Çünkü bu 
seyahat esnasında iki memleketin 
iç işlerini alakadar eden mesele· 
}erden ziyade iki dost ve komşu 
devletin komşulırile olan müna .. 
sebetlerine taalluk eden hususlar 

(Devarıu ikinci sayfada) 

olacak 

NevH Çemberlayn'
ın Başvekil olaca
ğı tahakkuk ediyor 

Tevfik Rüştü Aras 
Cenevreye gidiyor 
ihtilaf hangi noktalar 

Üzerinde çıkh? 
Ankara, 5 (Hususi) - Cenev• 

redeki ek~perler komitesi sancak· 
ta ki ek alli} etler meselesinin görüş· 
mesini bitirmiş, fakat arada bau 
fikir mübaycnetleri çıktıtındao 
ihtilaflı noktaların görüşüimesi 
bir hafta sonraya bırakılınıştır. 

Bu ınünasebeUe Tevfik Rüştü 
Arasın iki üç e-üne kadar Cenev
rcye gitmek üzi!re buradan hareket 
etmesi çok muhtemeldir. 

Anaya9a projesinin görüşülme
sine de bugün Cevevrede başlana .. 
cağı anlaıılmıştır. Bu yasanın projesi 
lngiliz murahhasının riyasetindeki 
lali komitede hazırlanmıştı. 
• Anayasa projesi bu günlerde 
son şeklini .alacaktır. 

(Devamı ikinci sa11fa.da.) 

Atatürk 
Genel 
Kurmayda 

Atatürk dün fsmet İnönü ile 
beraber Genel Kurmaya giderek 
u~un müddet Mareşal Fevzi Çak
makla ~örüşmü~krdir. 

\ 

ls11.et lnönil ba snbah trenden çıkarlı:.,., kındi~inl kar,ılayanlarla beraber 

ınon·· bu s ba gel-
ş m ::a 

ıyor 

Denizbankın kurulması 
için hazırlı~lar başladı 
İktisad Vekaleti başmüşaviri bu 

sabah Şehriİnize geldi 

lstanbul ve Trabzon limanlarında 
yapılacak yeni tesisat 

iktisat Vekileti baş müşaviri da yapılacak yeni tesisat işleri var• 
Fonder Porten bu satahki trenle dir. Müşavir bugünden itibaren 
Ankaradan şehrimize gelmitir. Baş !iman idaresinde çalışmağa başlı· 
müşavirin bu seyatiata bir çok mG. yacaktır. Fonder Porten limanda 
him hadiselerle alikadardır. bazı tetkiklerde yapacak ve antre. 

Bunlar arasında bilhassa liman· (Devamı ıkinci sayfadıı) 
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lnönü bu sabah 
Geldi 

(Birinci sahifeden devam) 
Bir müddet sonra Başvekilimiz 
L{)ndra seyahatinde kendisine re
fakat edecek olan Ordu Müfettişle
rinden General Kazım ile donan • 

Tekaütlük/erinden memnun olan ma kumandanı Şükrü Okanı Pera-
palasta kabul ederek kcndilerilc 

Yegane mütekaitler ! uzun müddet görüşmüştür. 
Başvekil İsmet İnönü bu akşam 

Bir gazetenin spor muharriri, 
mütekait futbolcuları şu gençleş -
tİnne Ştrıngnsına razı etmek ıçin 
ammn uğrnşıp duryor! Sıra ile J-ıe -
m"n hepsine baş vurmakta. Anla -
şılan kendısi de mütekait ki şırın
ga yemiş eski bir futbolcu gibi 
bu t.op göbcklilere yorulmadan baş 
vuruyor! 

Ne dersiniz ki şimdiye kadar mu
tekait futboiculardan hic birisi de 
bu gençl<>şme şırıngasına yanaş -
madı .. 

Zahar bu muhterem adamcağız
lar tekaütliiklerindcn yegane mem-

1 

nun ol<ın ıniıtakaıtler! 
Zahar. topu birden. derli tonlu 

bir mütekailliği top atan bir gcnç
lığe lt>ı cih Niıyorl;ır!? .. 

l''utbolu hayali cihan dcj.{Pn g.oç
miş zamanlarda gayet ahcı,k\e oy -

nadığı için - eski olduğuna gne 
ağlebi 1hlimnl aruz vcznı!e! -halk 
tarafından (şiir) lakabı takılmış 

muhterem bay Refik Oc:man Top 
spor muharririne şu sözleri söy -
lüyor: 

c- Maziye dönmek ve bu taUı 
hatıralara karışmak bahtiyarlık -
tır. F:ıkat buna imkana var mı? Be
nim için şırıngaya ihtiyaç yolt_ 
Yalnız vücudumun orta yerinı:Jen 
ileri fırlamış davulu pörsütmı;ok, 

şişmanlığımı yenmE'k lazım .. Daha 
doğrusu 25 kilo erisem tekrar oy
narım!• 

Bır adam için 25 kilo erimek ola
cak iş mi? Olacak iş değil, dPğil a
ma mademki Bay Refik Osman 
Top (şür) dirler, erirl<'r, hatta iğ
ne ipliğe dönebilirler!! Bunun için 
de, hakikat, şırıngaya lüzum yok
tur: 

Spor - Pardon! - istifa Federas • 
yonunda bır vnzife alsınlar!! 

Spor Federasyonunda müzakere o- yanındaki zevat ile l)irlikte ekspre-

luyor! ! se bağlanacak hususi bir vagonla 
Yaz saatları. • Fransaya hareket edecektir. ismet 

Şu İstanbul çok garip bir şehir- İnönü Fransanın Kale lim•rn~ndan 
dir. Her ne olursa saatlerine bakıp Kocate.pe muhribine g~cck ve 
anlaşılabiliyor! Mesela bu şehirde 
belediye çalışıyor mu? Anlamak is- Londrayn gidcce>ktir. Londradaki 

merasimden sonra dönü~tc İsmet 
tıyorsunuz değil mi: 

Saatine bak anla!! Yine cinavet İnönü Kale limanına kadar Koca-
olmuş mu? San.tine bak anla!!. tepe ile ve ol'adan da ekspresle se-

Tramvaylar gibi vapurlar da vol- yahatin<! devam edecektir. İsmet 
dan çıkmış mı? Saatine bak anla!.. İnönü merasimden sonra SON TEL-

Velhasıl şehırin her şeyini sa - GRAF'ın ilk defa ohırak haber ver-
atine bakıp anlamak mümkündür. diğı veçhile Londrada bir kaç gün 
Yalnız bir şey miistef:na. Onu an- kadar kalarak bazı siyasi ve mali 

lamak kabil değıldır- San.ti!' İşte temaslarda. bulunacaktır. Dönüşte 
yaz gt>ldiğıni de yine saatlPrden Başvekilimiz Paristc de bir kaç 

anlıyoruz! Zira, baksanız a, dün - gün tevakkui edecek\'<! hususi ma-
d'"n itibaren c1tovairde yaz saa11Pri hiyette bazı temaslar yapacaktır. 

baslamış.. Parti grupunda toplantı 
Havalara bakarsan lıerhalde bun- Partinin Meclis grupu dün Anka-

lar kaloriferli daıreler olacak!! rada Hasan Sakanın Başkanlığında. 
D<>dik a: Havalardan anlaya • toplanmıştır. İngiltere Kralının tnc 

ma7.sın. Dnircde bir amiral mı gör- giyme merasiminde devletimizi is-
mek istiyorsun? Yazın ne kn_dar met İnönünün temsil edeceği ve 
evvelden geldiğini anlamak için: İnönünün dün akşam hareket ey-

Saatine bak anla!! 

* Nebatı gıda 

Modem biyoloji üstadlanndan 
Kopenhagh Profesör Haaken muh- · 
telif nebati gıdaların hassaları hak
kında bir etüd neşretmiş, bu etüd
de yediğimiz nebati yemeklerin ga
rip hassalanndan bahsolunuyor -
muş: Mesela ıspanak enerjiyi art
tırıyormuş! Demek ki eski futbol
culara şırınga ıspanak lapası vu -
rulabilir! 

Ya bildiğimiz şu kuru fasulyaya 
ne buyurulur? Cümtei asabiveyi 
kııvvPtlendirmek hususunda bü -
tün gıda maddelerini gölgede bıra
kıyormuş! 

l){>mPk bütün İstanbulun sinir -

liyeceği grup umumi heyetine bil
diri) miştir. 

Parti Grupu İnönüne tam muvaf
fakiyet temennısinde bulunmuş -
tur. 

Deniz Bankın 
Kurulması için 

(Birinci sahifeden devam) 

po1arı, rıhtımları ve kömür depo• 
!arını gezerek bunların içinde yı
kılacakları ve i~tırarle edilecek o. 
lanları tcsbit edilecektir. Müşavir 
bütün bunlardan b3ş1<a Denizb:.ink 
kanun projesinin tatbiki hazırlık· 

larılede meşgul olacaktır. 

Mnnterıaı:_patlarsa •• 
Zira, baksanıza, Beylerbeyi r.ad- leri çelik gibi!! 

Bütün deniz müesseselerini ida· 
resine alacak olan 50 milyon lira
lık bu teşekkül için müşavir denız 
yolları, Akay, fabr kıt ve havuzları, 
Tahlisıye Umum Müdürliiğü, Liman 
idaresi ve di~er mÜC'sseselerin 
muameleleri üıeriode \'e bilhnssa 
muhasebelerinde tetkiklerde bulu-

desınde biç işıtilmemiş bir şey ol~ Profesörün iddia ettığine ~öre 
muş: mercımPk de, erkrk kadın, her in-

Bu cadd0dt'ki tahanC' m .. ntarı sanda son~u7. bir münakaşa a17.uc;u 
le brikasındn bırdcnhir<' mantsırlar uyıınrlırıynrmuşl. Aman kardPşln, 

patlamış, camlıır kırılmış. ~ürüi - hiıim şehir VP. meclisi idare rızala-
tüvı.i duvnnlar büyiik bır korku ge- rma mı>rdm<>k yedirelim!! 

nacaklır. 
çirmişler!.. ,.-=:>~ ,,....,h-' 

Böyle> bir şey olunca korkın::wın. ~~4~~ Baş müşavirleri lstnnbul liman 

I .. ,,,..,-• idaresine bağlanan Trnbzon lima· 
Kor'L:ulncak bir ~y yok. Dc>ıni>k, ____ ___ nında yapılacak yeni tesi~at işlt:ri 

Alman Ve l•talyan harı•cı•• içınde liman idaresi müdürü Raufi 
ile birlikte bu günlerde Trabı.ona 
gitmesi muhtemeldir. 

ye nazırlarının bugün . 
k .. .. h . a. O I . Hava seferlerı 

U mu ım gur şme erı Yakında 
(Birinci sa11Jcidan devam) 

Avu"turya ve Macımstarıın Gö
ring'in Romaya yaptıg"ı seyahatten 
sonrn Aımanynya tekarrup ettikleri 
\'C Roma. Perlirı mıhveri içinde 
Avusturya ve Macaristanın da ken
di yerlerını aldıkları tamamile ta-

vazzuh elmt'ktt'dir. 
Şimdi tıiitiin dikkal bir nokta 

üzerine çekılıniş bulunmaktadır. , 
O da : Almcın büyük Erkanı har
bi}•e reisinin Romaya iclişidir. 

temin eden bir hüsnükabulün ifa
desi mevcut oldutu b eyan edi f.. 
meklcdir. 

lzvestiya mıtkaleıinde 
- Komünizmi y ı kmak için düş-

manlarımı? ellerinden gelebilen her 

ıeyi yapıyorlar. Fakat, kmlordu 

ve kızıllar dünyası da uyumuyor. 

Aleyhimiıdeki her türlü tetbiri 
karşılamav ve imhaya baımı.. 

Demektedir. 

Başlıyor 
İngilt.ereye ısmarlanan yedi yol

cu tayyaresinden dördti 1~ mayısta 

buraya gelecektir. Havayolları İda· 
resi, bu tayyareler geldikten son -
ra İzmir, İstanbul, Adana ve An -
kara arasında munt.cızam seferler 
tesis edecektir. Bu takdirde İstan
bul gazeteleri de günü gününe bu 
şehirlere ve bilhassa Ankaraya 3ıt
miş olacaktır. 

1 KOÇUK HABERLER ııııalga ilham 
ıcerde Ediyor * Gelecek yıl hale yağlar, pey- ( 1 inci ıayf aJ rn clevam) 

nirler ve yumurta için asri tertibatı kında General Franco'öan bazı su-
haiz yeni bir pavyon daha ilave ~ aller sormuş olduğu bildirilmekte-
dilecektir. dir. * Kontcnjnn kararından~ri Diğer cihetten insani sebepler do~ 
giimrüklerde biriken malları çıkar- layısile İngiltere ile Framanın de-
mak için bir haftada. 2200 beyan - niz tarikile çocukların tahliyesine 
name verilmiştir. devam edeceklerini ve iahliye işle-* Gazi köprüsünün istinad ayak- rinde kullanılan vapurların açik dt:-
larının 28 metre olması tesbit edil- nizde İngıliz harp gemileri taraiın-
miştir. dan himaye edileceğini J_,onc!-:-a'nın * Kalabalık nüfusu olan şehir • Franco'ya bildirmiş olduğu öğre -

nilmektedir. 
lerde ayni evsafı haiz ekmek ya - Zannedıldığine gi)rc, İngiltere. 
pılması kararlaştırılmıştır. Sıhhiye sivillerin Fransa'da karaya çıkma~ 
Vekaleti bu ekmek tipini tesbit ile sından sonra, İspanvol vapurları -
meşguldür. • nın boş olarak Bilbao'ya dönmcle-* İran Sefareti Müsteşarlığına rınc ve dönerken yiycct'k "'e sılfıh 
Abbas Ferah tayin edilmiştir. taşımalarına ncznret cdecektır. * Mütehassıs Prost dün Florya 
ile Gazi köprüsüne inecek yenı cad
deleri mahallen tetkik etmıştir. * Malullerin tcrfıhi ı~ın hazır -
lanan lfıyiha Başvekalete verilmış

tir. * Karadeniz sahilindı::kı balık -
çılardan bir kısmı Akden~z sıı'hillc
rlne nakledilecektir. * Bir Yunan vapuru Gelıbc!u
da, bir Amerikan vapuru İzmıre ya

kın Pnleoda sis yüzündan karaya 

oturmuşlardır. Kurtarılmalarına 

çalışılıyor. * Hakim, müstantık ve müddei
umumilerdcn üç yüz adliyeci :ıra

sında yeni bir tayin, terU, becayiş 
listesi hazırlanmıştır. 

Dısarda * Trak Hariciye Nazırı Nacı Ela 
sil, hudutlarımızı terkederken Rü~
tü Arasa çok samimi bır telgraf 
çekmiştir. * Yakında Danzigde muhalif 
partiler kaldırılacak ve parti ve 
devlet ittihadı vücude gctırilecek
tir. * Japon - Mnçuko rnüfrezelerile 
Sovyet hudut müfrezeleri aı asın

da yeni' ve kanlı bır çarpışma ol -

muş, Japonlar hudutlarına çekıl -

mıyc mecbur kalmışlardır. * Dünya altın istihsaliitı Sav -
yeller Birliği hariç Qlarak bu yıl 

850 bin kiloya çıkmıştır. Bu mık -

tar geçen senelerden % 47 fazla -

dır. 
.aHunuıuın1111111ıınuu11n11111unıı111111uuu11t1111111unıu111ut 

İng~liz kabinesi 
(Birinci sahifeden de1mm) 
B. Ramsny Mac Do'lald, B. 

Duff Cooper, B. Runciman ve 
hava işleri nazırı Lord Swinton 
çeki'eceklerdir. 

Ziraat nazırı B. Morrison ile 
mcsııi nazırı B. Brpwo'un ise 
yerlerini değ'iştırecekleri söylen• 
mekledir. 

Yeni kabinede nezaretlerin 
ne suretle tevzi edileceğine dair 
hetlÜZ bir güna malumat yoktur. 
Yalnız B. Neville Chamberlain'• 
in ba~vekAlet makamına gelcce. 
ki, mumaileyhin yerine Sir J ohn 
Sirnon'ıın maliye nazırı olacağı 

bilinmekte \'e hıfzıs~ıhha nazın 
B. Kingsley Wood,ın dahıliye 

nazın olacağı tahmin edilmek· 
ted.r. 

Yeni kabinenin başlıca mü
meyyiz vasfı. nazırlıklara genç 
devlet adamlarının getirilmesi 
olacaktır. 

Türk-İran 
Dostluğu 

(1 inci S•u/adan Jruam) 
etrafında ~örii'ın"lcr yapılac ~k tır. 

Bu arac.la siyasi mehalilde u.i· 
yük bir ehemmi, et verilen As va 
paktı me<:elcsi rncvrnb3hs olac<tlcıır. 

Türk. İran d~v'etleri arasınd~ki 
bütün meselcicrde düşünüş \'e gö
rüş birliği!ıi tcmh edecek olan ou 
mulakata lran devlet ariamlarilc 
rnetbuatı da pek fa:ı:.lu ehemmiyet 
vermektedi r. 

Tahran fl&Zete1erinde sık s~k bu 
va-iide neşriyat yapılmakta ve bu 
Terk dostluğunun ehemnıb eti, Rüş
tü Arasm ziyaretinin manası teba-
rüz ettirilmektedir. 

Hatay davasında 
Bir ihtilaf 

(1 inci ıag/adan dtumo) 

Suriye Komi se r i P arlse 
g idiyor 

Diğer taraf tan Ş ımdan bildi
rildiğine göre Frnnc;a ıın Suriye 
Fevk:ılade Komiseri Kont Dö Mar. 
tel oo beş Mayısta Parisc gide
cektir. Bu se~ahııtin de Hatay 
meselesile alakadar olduğu söy
lenmektedir. 

Suriye meclisinde 
muhalefet 

Suriye nıeclısinc:lnki mcb'usl~r
dan otuz altısı vatanilere ınuhalıf 
olduklarını resmen ilan eylcmışltr· 
dir. Bu suret e tc~ckkül ede ı \ C'li 
grupıı bilhjss Aşar ve Humus 
meb'usları dahildir. 

Muallim ihtiyacı 
karşısında 
Tedbir 

Önümuzdeki tedris yılında mek
tep ve muallim ihtıyfJ.cını önlemek 
içüı Maarif Vekfiletı şımdiden tet
kiklere başlamıştır. 

Avrupada tahsil edip gdenler -
den ve ve mütekaitlerden arzu e
denler derhal muaUım Inı!ıilt!ğine 

alınacaklar, halen stajyer veya mu
allım vekili olarak çalışanlar mu -
zllim kadrosuna geçirileceklerdir. 

Hazmmdn bir imtihan açılacak, 
ilk mektep muallımlerındcn arzu 
edenler bu imtihana gıreccklerdir. 
Yazıh imtihanlarda kazananlar An
karada ağustosta sözlü imtihana 
tabi tutulacaklar ve bunda da mu
vaffak olanlar orta mektep mual 
limi olacaklardır. 

Bu gclişınde ya mevcut bir 
A'man-ltalyan '\Skerf ittifakı neti
cesi mustakbel bir h'lrpte teşriki 
mesai şekillerini görüşmive matuf 
olduğu yahut la yeniden aktedilc· 
cek bir askeri ittifak için olacaaı 
Jı.aydedilmekle ve endişe ile karşı
lan maktadır. Pöti Jurnalın siyast 
muharriri bu mest:le hakkında 

Roma, 5 (A.A.) - Siyasi müşa

hitler, B Von Neurath ile B. Ciano 

arasındakı görüşmelerin halen mu
allakta btlunan Avrupa meseleleri 

hakkında İtalya ile Almanya'nın 

rnu~ttırek bir hattıhareket vücudc 

getirmelerini istihdaf etmekte bu -

lunduğunu beyan eylemektedir .. 
)er. 

_ls_aba_h_ve_ak_şa_m_b_aş_m~a_rr_irl_eri_ne_ya_zıy_or_lar--!? 1 

yazdı~ı bir makalede: 
- E2'u bu ukeri ittifak tRh&k· 

kuk edt:roıe bu \•az Avrupa bir 
büyük harbe sürüklenebilir - De
mekte ve bu yolda uzun uzun iza-
hat •;ermektedir. 

Bu ak,am 
Roma, 5 (Hususi muhabirimir.• 

den) - ltalyım Dış Bakanı Kont 
Ciano bu gün Chigi saraymda 
Alman Dış Dakanı Von Neurath 
ile u%ıın bir müllkat yapmıştır. 
Bu akşam Kont Ciano Villa Mada. 
mada Ahnan Hariciye Nazırı şere. 
fınc bir zivafet verecektir. 

Bu zıyafttlcrdc söylenecek nu .. 
tuklarda i'ündüıkü mülakatın akise 
lerınin görüleceği söylenmekte ve 
iki nazır nrasındaki mülakat f'hem· 
mi) elli surette tefsirlere yol ~ç· 
maktadır. 

Moskov~ 5 ıq ... u i) - Peş+c. 

de Avustun r ı cumhurile Amı· 
ral Horti ara a tt:ati edilen nu• 
tuklarda Alnı n adan bahsedilirken 
ısrarla .. Alman imparatorluğu" den. 
mı, olması çok manf\h karşıla~ 
mıtlır. 

Bu tabirlerde AJmanyanın tev .. 
ıiini ve lmparatortutun iadesini 

Stampa gazetesi, General Von 
Blomberg'in yakında halyaya ya

pacağı seyahate telmih ederek di

yor ki: cAskeri bır ittifa k, muta • 

savver değıldır. Fakat halihazırda 

bır çok Avrupa mılletlerı pek teh

likeli olan ideolojık ehlisalıp sefer. 

len fikrine bağlanmış oldukların -

dan hıç bir tesadüfe terkedilme -

melidir. Sulh ve adaletın mesnedı

nl askeri ve iktısadi meselelerin 

vücuda g<>tirmcktc olduğu bir za
rn<ır cıa • ... 1\ oruz 

Corrn r D il· ~era diyor ki: 
cB. Von h ur th'ın z.ıyaretı, B. 

Goering'in zıyarf'tıni pek kıc;a bir 

:fasıla ilı: tıj{ip etmiş ol:lubundan, 
§imdiki vazıyetin en n..ızık noktala-

rı hakkında ikı memleket arasınd:ı 

ta."?l bir anlaşma husulüne medar 

olmuştur. 

.A.çıl< Sö3 

Balkanların Bolçlkası: 
A rnav utluk 

Arnavutluk mesele~i Balkan harp

lerine kadar geri giden bir meseıe

dır. Arnavutluk Balkanların Bel -

çıkasıdır Biıtün Balke?nlılar da bu-

rasıle alakadardır. Fakat son İtal
ya - Yugoslavya anlaşmasile Arna

vutluk meselesi bir İtalyan m"sele

si olmaktan çıkarılmış ve bu işle 

zaten alakalı olan Belkan devletle

rarına yardım eden değerli bir iti
IAI yapılmış demektir. 

Cumhuriyet 

Avrupa siyasetinde 
Berlln .. Roma mihveri 
1'.lman Milli Müdafaa Nazırı da 

Romnya gittiği takdirde Almanya 

ile İtalyanın arasında askeri ittifak 

al:teclt:cPklerine kat'i nazarile bak

mak yanlış olmaz. -
İkinci mesele de İtalya ile Alman-

yanm ispanya dahili harbınde mut
laka Frankoyu muzaffer etmıye 
karar vermış olmalarıdır. 

Hulasa Berlın - Roma mihveri 
büyuk bir faaliyetle çalışmaktadır. 

Kurun 

ideal köylU 
Köylü ve şehirli kelimesinin ik

tısadi bakımdan tarıfi ilım adam -
lan nazarında herkesin anladığın
dan başkadır. 

Yeni başlıyan sanayileşme köy -
lünün bugünkü iktısadi vaziyetin· 
de yeni bir değişiklik yapmış ol -

rnuyor. Fabrikalarda çalışan ame -
leler hep köylüdür. Fakat tecrübe-

ler köylüden iyi amele yetişmedi

ğini gösteriyor. Onun icin yeni fab
rikalarımız için işçilc:i şehirlerdeki 
işsizler arasından toplamak daha 
doğrudur. 

Tan -
Türk iye ile lnoi~tere dost· 
luftu n u n peric "3 yasetle 

allkac.-ı ....... ·!u r 
Başbakanımız bütün Türk mil -

letınin hnlıs temennilerini ve sev

gisini İngiliz milJetine bildirnuye 

gidiyor. İngiltere iltı tam bir gö • 

rüş beraberliği ve emniyet kurmuş 

bulunmak Türk milleti için en bil -

yük saadettir. Bu münasebetin ge

çici siyasetle alftkası yoktur. 

Bu sağlam temel üzerinde git • 

tikçe fazla iş beraberlikleri kurul
duğunu göreceğiz. 

Son Posta 
Orta Avrupadakl 

mUcadele 
("ekoslovakya, Küçük İtilafın bü

tün kıymetini kaybeylediğini anla

mıştır. FransEJ, Küçiık Antantın ar· 

tık her zaman kendisinden işaret 

bekliyen bir kuvvet olmaktan çık

tığını görmektedir. Bu vaziyet Or

ta A vrupada yeni bir mücadele ka

pısı açmıştır. 

Akşam 

Başmakalesi yoktur. 

Tevkifhane 
Kaçakları 

---~ d' 
Yeni itiraflar, 
bu.undu,ar, ~fil 
sı l kaçtıkıar 
enlattııar 

• 1311 
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tcvkifhancsmden kaça•ı Ab 
11

' 1; • 
la TPvfiğin pawrtesi buradab

0
.1 11" 

• • 1 
tcınbula göndt'rilcccklc:rtll1 d ti 
miş~im. Fakat bunlar JıaJdcı~rıdl° 
ilk tahkikat ikmnl edilcnıedığl '(. 
k<?ndilcri elycvm burad.1dırl3C· 1 

diieri Asliye Ceza mahkefll~ 
sorguya çekilmektedir. nurılll 

1
;, 

ifacie:lerinde söyledikleri sôııer ,1 
ğıştinr:i~l(?rdir. Gfıya tcvkıf~Jr ~ 
Abciut~a!u öldürmek i_~ti,·crı:e rıll • 
duğu ıçın Abdullah duc.rn:ııı şe' 
dan kurtulmak .. ·ıııksadı h•r 
yi göze almış ve kaçmışl~rdırg tı 
Abdullnhın yeni ifadesıne ~3 

k:ıtiller 21 nisanda ha~tnh ne t ı,r 
sıııı açık lıulmuslar, bunu fırS.1 

·t .,.~ 
lcrck yPrı:f Pn on metre ) u 0a • 
pencereden ru borusuna tııt• 
r<ık a~ağıya inmışler, Sult!lil~) 
paıkı ciı:ünclen bir mkc::ye 8 

rnk Kabalaşa gitmi~le~. .. ~r3 
Orada:ı bir k<ıyıkfa üsk~_d .. '1.,1 

rnişler, Üsküdardan Pend1re ıtJtl 
yürümüşler, Pendikten /\~ ı İ 
ekspresine üçüncü mevki bı ~tO" 
mışlar, seyyar polislerden gıl il 

·c; efl' 
rek Eskışehire kadar gelnı~ tıiıl 

Abdullnhla Tevfik, Esk1s€ ı11 
bir handa yatmışlar, orada 'J'e~' 
arkadaşlarilc karşılaşmışlar, 

8 
tJ 

larda vakit geçirmişler, so~~ 
tabanca ve kurşun tedarik 

1
-; 

otobüsle Akşehire hareket eY 
)erdir. (!-< 
Akşehirde gee<>yi otobüste .~ 

dı.kten sonra sabaha karşı h'~~ 
gitmişler, hamamda başk8 fl1"c 

ait iki hüviyet vnrakası bt.ı~~rıeS 
lar, bunlarm fotoğraflarını 50 ~o 
yerlerine kendi fotoğraftarııı• rl' 
muşlar, ertesi gece Karanıarıa. fC' 
dan da posta trenile Poıaııtı13~0 
zantıdaıı da 30 nisan akşJTll1 

naya vasıl olmuşlardır. . ... ı 

Adli tnhkikat ikmal edi_Jdı~ıı 
dirdc Abdullahln Tevfigın trC 

aksi takdirde y<> rın burad rı 
bindiı ilmclcri muhtemt'ldir.:.._... 

~·- ' lta!yan donenn1•f 
arttırıyor ::ı 

Roma, 5 (A.A.) - Don nt11 ~ 
te~aı ı Amiral Domı>nico Co'rıııc tı 
mcclic;tc beyan:ı.t.ta bulu"'nrn ) 
yan donanmasının y·ıkınd:t 
dretnotlarfa ve diğ<>r cüıi.it.ıı~!· ~ 
taıcviyc cd i tccciHni söylc11'11şt 
m:ral, demiştir ki: 0 

cİtalya, yalnız Akdcni':dc dLI 
diğt r denizlerde de uh'lr ıne 

9 
vczaifin ifasını z"man altıfl11 ~ 
ğJ kadir bi: don:ınma vi.ıcude 
mıştir. -----
Halka yeni 
Kola..ıılık/ar 
Gösteriliyor 11 

j . yeti 
Dcnizyolları dnresinın tıil 

rifesi dün idare tnnıfındnn ~ı 
ncenteliklcre bildirilm işti::01J! 
tarıfc ile beraber tatbık 11111 

.~ oW 
bazı yemlikler de> teblıg 1~1' 
tur. Bu arada vapuru 1'8\ 

veya mt!şru mazeretlerine. t)°' 
seyahatlcrıni tehir etmek 15 

si 
!erin bıletleri ertesi sefer pl' 
rında muteber ohıbilecclitir~~ 

Se 
.1 ,.n:ıll yahatten tamamı e ' t 

ler yedi gün içind<> mür<C88 ııı 
lerse bilet paralarının yarıSJ J 
·ahıhıleceJ<lerdir. ıef f 

Zonguld:ığa gidecek ar11e ,ıı•' 
de kırk ve aile h:olindc se.'J tıP 
deceklcrc ayrıca yüzde otıJS 
zilat yapılacaktır. 18 1"'1 Yardıma muhtaç olanlar 85ıj 
veya malulleri icabında P8'~; 
yahat ettirmek için Urn\ltıl 
lüğe saliıhiyet verilmiştir· ~ 

Floryada fuzaı!~ 
tasar ruf idd1 6,sı~ 
Floryada Belediye taı~f~ I 

timlfık edilen araziden bıt ~ jle ı 
Gazarosyan adlı bir ErJJ'le g.6,P ~ 
tnklarına aitti. Fakat sonr ,"'# 
pılan tetkiklerden G•~sı~' 
ortaklarının tasarruf iddı ı.irtl 

Jlll."' f lundukları yerlerden )ı>P 
kısmı hükümctin malı 0 

;.> , 

laşılmıştır. . ~~ 
Bunun üzerine Hazırıc 1 • .-il1 , 

1' IY,~ 
dan Gazarosyan ve ort8 çJV'~ 
lediye aleyhine bir da~'a ~ş ol ~ 
istimlak bedeli istcnılf1l'rı1&~~ 
gibi Gazarosyanın ofl . ) ;ı:sı' 
buradan temin eyled1S

1 

hisse talep edilmiştir. 

t 

Q 
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'Günün meselesi: 
~ . 

Bazı vapurlar ehliyetsiz kap-
tan ve az tayfa kullanıyorlar. 

Deniz nizamlarına riayet lazım 
~~~~~--~~~~~---

oksan la r ı n ı tamamlamadan habersizce limanlar-
edilecek .. cın hareket eden gemilere ceza tatbik 

S on zamanlarda Türkiye sahil· müsaadesi verilmiyeccktir. Ayni za- 15 mayıstan itibaren h<>r curnar-
~erinde sefer eden bazı şilP.p, manda bütün Ilınan reisliklerine ~esi günleri saııt 14. de Mudanyaıfan 

ltıotör ve deııiz vesaitinin deniz ni- tamim yapılmış ve bu vaziyete dik- lstanbula vapur kalkacak ve ha! -
~rtılıır... 1• h k b 1 kat etmeleri bildirilmiştir. Ayrı - ta talilini İstanbulda geçirmek is -
d .... a ay3'ırı are ·ette u un- d · t f d d 
lı.ktar ca gemilerin bu gibi noksanlarını teyenler bu vapur an ıs ı a e e c-

1,_. ı Yapılan kontrollerde an • . . . ·· ·· k 1 d 
""Yllfnı his ettirmemek ıçin lımanlardan ceklerdır. Pazur gunu a şnm an a 

llu a~tıdr. . . . h hııbcrsizc:: hareket ettikleri ve işleri- lstanbuldnn Mudanyaya bır vapur 
ı a a bır kısım vesaıtın e - . _ d-k d k 1 hareket ederek 1stanbulda bulu -(!lsiz k 11 d m gor u ten sonra a ço az o an 
b aptan ku an ığı ve ya ... _ . . nan Bursalıları Mudanyaya gotü -

lı.l da n· • h dd 1 t ceza parasını odedıklerı anlaşılmış-fa b ıznmı a en no tsan av- . d recektir. 
Ulundurduğıı görülmüştür. • tır. Yeni deniz Uılimatnamesın e Bu suretle bütün Mudanya ve 

ben· bu husustaki eczalar çok fazlalaş - Bursa halkı hafta tatilini İstanbuldn 
&.b· ı;: Ticaret Direktörlüğü bu tırılacaktır. 
atlı \'E!3ait sahipleri hakkında şid- MUDANYA İSTA..NBUL YOLU geçirebileceklerdir. . 

e t .. ı.... Her cumartesı yıne Islnnbuldan .ı ,..~ikat vnpmaktadır. Bun- D · 11 "da es· ı• mayıstan 
il n " enız yo arı ı r ı .ı da saat 14 tc Mudanyaya bir vapur 

sonra bittün cicniz vasıtaları li· itibaren Marmara hattı arnsındaki kalkacak ve bu scf er de hafta tati-
t ilrılardan hareket edeı·ken Ilınan iskelelerde yaz tarifesini tatbik et- lini Bursada geçirmek isteyen İs -
~ lı.kıe~ bağlı kontrol memur - mcğe başlayacaktır. Bu seneki ta- tanbulluları Mudanyaya taşıvacak-
~ tatarından sıkı bir surette kon- rifede bilhassa Mudanya - İstanbul tır. Bundan başka her sabah isum-
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DENiZ BANK 
Bankanm işe başlaması 

kanunusaniye bırakıldı 
l Bankaya daha bazı hususi şir- I 
ketlerin bağlanması düşünülüyor 

Bütün deniz müesseselerini ida- Fakat kanun projesi meclisin b•.l 
ı esine alac:ık olan 50,000,000 liı:a devresinde çıkacaktır. Bundan s~~-
sermayeli Deniz Bank teşkilatının ra kiinur.usaniyc kadar teşkilatin 
ışe başlaması hazirandan kanunu - hazırlıkları ile meşgul olunacııktır. 
saniye kalmıştır. Buna sebep ha - Bu müddet arasında bankaya bağ-
zırlanan kanun projesinde son da - !anacak müesseselerin ne şekilde 
kikada bazı d~ğişiklikler yapılmasl idare edilecekleri ve aralarında 
lüzumu hasıl olmasilc bankava hangilerinin müstakil şirket olarak 
bağlanacak olan bütün müessese - bırakılacaklsrı teshil edilecektir. l 
Ierın mali sene b~ları kimunusani Ayrıca aradaki zaman esnasında 1 
olu~udur. Müesseseye ait mumi he- bugün hususi ellerde bulunan di -
saplar Deniz Bank muhasebesi ta- ğer bazı şirketlerin de satın alına-
rafından tutulacağından mali S(!ne- rak Deniz Bankın umumi bir ma -
nin nihavet bulması beklcnecekt.ir. hiyet alması temin edilecektir. 

., t U tUUllUlllllllllllllllllllUUltlh11UUllHllttltU IUltllllUOUhoUmoUlltlllllltOltUUUIOlllllltltllUllllltlllll .. tUlllllltllllltltlllllllUIUlllllll it 

Sandallar Kadın 
Fazla yük 
Alamıyacak --

Çorapları 
Çabuk eskiyor 

Fazla yük almakla kaza· ipek kadın çora:ılar1 için 
lara sebebiyet veriliyor tipler tayin edilecek 

Karadaki nakliye vasıtalarına Çorapların 'e bilhassa ipekli ka-

1
- Halk Filozofu -

1 diyor ki: 
----------------------..... --Bir siyaset ve in· 

sanhk skandahl 
Bir zaman bütUn dünya, bir ta

rafta Habeş harbi olurken, beri ta
rafta iideta onun sancısını ~kti. 

Şimdi de İspanya harbi insanlığın 

yüreğine lıir kulunç gibi yapışmış 
bulunuyor. Muhakak bir şey var
sa İspanya harbi artık biitün dün

ya insanlığına :iztmıp vermiyc baş
lamıştır. 

Yambaşınuzda gayri insani, miit-

hiş, kanlı, can acıtıcı facialar her 
gün biribirini takip ediyor. 

Devletler orada karşılıklı boğaz
laşan orduları resmen (muharip) 
addetmiyor. Bu yüzden dünyaya 

kabus veren müthiş bir gariplik 
mcydima geldi: 

Hiç kimse, hiç bir millet bunu 
resmen (harp) olarak knbul edemi-

yor. Halbuki orada aylardanbcri 

cayır cayır harplcrjn en müthişi, 
en kanlısı, en hınçlısı o1mnktadır! 

Hatırlardadır ki, Habeş harbine 
dahi bütün milletler insani vazifı'.'
lerini yaptılar: li<'men her devlet 
orada yarnhları:ı, harp sefaleti dÜi· 

künlcrine yardım için (Kızıl Salip) 
teskilatı gönderdiler. Bizim (Kızıl-

tı:ı edileceklerdir. Herhangi bir 1 arasında yeni bir sefer programı buldan 8,5 ta ve Mudanyadan dn 
~ görülen vesaite harp.ket hazırlanmıştır. ı 1 de birer posta kalkacaktır. J 

inhisarlar idaresi ile Küçük san' atlar' 

yükletılen yüklerin sikletlcri ta - dm çoraplarının çabuk yırlılmas1 
yin edildikten sonra bu usulün de - ve yüksek fiatla saWması hak~n.

da yapılan ~ikfıyetler üzerine Iktı-

ay) nruz dahi insani vazifesi ba5ın
daydı. 

İspanyadaki hnrbe, yiizbinlerce 
günahsız insan, kadın, çoluk çocuk 

harp 'e ölüm sefalcCeri i ·inde ue
rişnn düştükleri halde insanlık yar
dımına dahi koşan yok. İnsanlık, bu 
harbin yaralıların:ı dahi el uzatmış 
değildir. 

ele iye anlaştı Kanunu 

Paşabahçede iki milyon litrelik Çıkıyo~-
k d /ı k Devlet şOrası bazı de-

J.ı ., nev~~~ail [~del~~Ş~oleri ~nhL~~:esi tara!ından Ye~ı;~~:!~~~~aıı!8~::unu, 
l11rı helf>diyclere aid depolarda bu- hazırlanacak jsc de bunların bel<:·- üzerindeki son tetkikler ele bıtiril-
~t l'rıaları mecburidir. Fakat inhi- diyece de kabul edilmesi şarttır. mıştir. Kamın projesi; evvelki gün 
)olar idaresine aid ve sıd fabrikas- J."'abrikada hazırlanccak mamul Devlet Şurası umumi heyetince de 
u:~ bakımından inhisarlar depo • müştail maddelerden hır haftalığa gözden geçirilerek bazı küçuk de -

lllu :<t bulundurulması icap eden tekabül edebilecek kadarı inhisar - ğişikliklerden sonra B ... 5vekfıl~tc 
ilılı~au nıaddcler için belediye ile depolarında bırakılacak, fakat faz- verılmiştir. 
lta\~rlar idaresi arasında bir mu- Ja:n belediye depolarına nakledi- Bugünlerde mcclıs ruzname ine 
lta\1 enanıc yapılmıştır, bu mu - lecektir. alınacak olan kanunun hazirandan 
~i~lenanıeye göre inhisarlar ida- İl"hisarm yapacağı depolar ham ıtibaren tatbik edilmesi ıçin çalı ~ 
tey ~ Paşabnhçede iki milyon lit- ve rnaınlıl maddeler için ayrı ayrı şılmaktadır. 
~f!~e kadar müşteil madde alabile- kısıml<m ihtiva edecektir. M<:vctıt esnaf cemiyetlerinden 
l'il~a~klar inşasına scluhiyct ve- Ancak belediye kendi depoların- beklenilen faidelcr elde edileme • 
llıı:i ~r. Bu miktardan fazla olan da muhafaza edeceği inhısara aıt dıği ıçin kanun neşrcdılir edılmez 
tıo:1 ı maddeler yine belediye de- müştail maddelerden. mevcut tari - şehnmizde ve memlcketimııdcki 

.\n lnda muhafaza edilecektir. foye göre yüzde elli tenzilat y~pa - bütün esnaf birlikleri Iağvoluna -
'1..,.. caıc Yaptlacak tankların pro - rak resim alacaktır. caktır. Bunların yerine her sanat .... , .. 
lı llUtlftn11111111uu1n1:-ı••11111unn1uı11tU•1Htıtnn1tttınnn1111uıuuıtuıt11nı11n1111111tıtnn111unuın1ı"U1tlllllUlllUtllt için birer c.Sanat birliğiı teşkil e• 

"lo.l•t z· Ölen yok.. dilecek ve sanayi erbabı bu birlik. 
r. l l ya Evvelki günkü nüshamız.da, An- lert• bağlı bulundurulacaklardır. 
\le • kara kız lisesi talebesinden iki gPnç Ayni zamanda her sanatta, us -
h cesı kızın odalarında ölü olarak bulun- taların, kalfaların ve çırakların 
O ll k duğunu diğer refiklerimizle bir • karşılıklı münasebetlerindeki hu • 

fl . ŞTm liktc kaydetmiştik. Ankara valili- susi vaziyetlerine göre bazı mühim 
lı ğindcn aldı1'-ımız bir telgrafta bu k ı d k b ı d'I 
"•t•dın_S_&--lnc-1 aa.n'at haberin ası~ız oldug~u bildirilmek- esas ve arar ar a a u e ı e -

ccktir. Kanun projesi 103 madde -
k:11t· ~ıh kutlanacak , tedir. dir. 

~ll1>;;~'1Önü lf al':evindcn: ""0~~ """!""~~~~~~~~~'""'!!!'~~ı 
...... , c) Halid Ziyanın nesirleri, ede • 

11til sanatkar Halid Ziya Uşak - bi şahsiyeti, romanlarının vasıflan Topkapı ve Edirne-
lı ~~sanat hayatının (55) inci yı- ve kahramanları, kapıda meydan 
~b as betile 5/mayıs/ 937 çar - 2 .• Konser: Evimiz orkestrası ta-
~ina &ünün saat (21,30) da Evi- rafından, 8Çthyor 
~~ıla, ea,r:ıloğlu merkez salonunda 3 - Hatıralar: Hüseyin Siyret ta- Belediye Topkapı ve Edirnek:ı • 
~ıy Cak toplantının programı a- rafından. pıda birer güzel meydan açtırmak· 
~"~t~ Çıkarılmıştır. Bu toplantıya 4 - Hatıralar: Ali Karni, tarafın- tadır. Bu meydanlar için istimlak 
~tıd Ytuc gelinecektir. Aynı 2:ı - dan, muameleleri tamamlanmıştır. 
~I~ la.nbul radyosu ile de ncş- 5 - Hatıralar: İzzet Melih tarafın- Asfalt döşerM?cek ohm bu mey -

l ektir. dan. danlar bu iki mühim geçit yerle • 
~ ~0nfernns: Agah Sırrı Le- 6 - Eserlerinden bazı parçalar: rinde seyri sefer münakalitını tan-
~) ~ afından, Muvaffak, tarafından, zime yarayacaktır. Meydanların a-
h) ~tvetüünun edebiyatı, 7 - Hitabe: Melıha Avni Söz~n ta- çılma ve asfalt döşenme işi yakın-

t\•etifünun nesri, rafından. da ikmal edilecektir. 

~i roman:58 

Sen de seveceksin! 
~'% 
~l~r :una inanır ve söylediği fi· 

llıtı \' arflsında ha;Tet duyardın. 
tıı~~iy e iy! yet~mıiş bir çocuk. 

1 ıcıi. ;• soyleyişinde belki sarni-
4t' l\şk akat, sınirime dokundu: 

~ ı hcın °1sun sana ... Bütün bun
~li>'te a anlatmakla senin Halil 
~~ n :ne farkın kalıyor .. 
' 'Jı"~ ~cağız birden bozuldu: 
lıııt;.Ye kat,_ ben bir hadiseyi 
~i. edıyorum. o kadar .. 

(ı:'~t RU -
· "' son sozlerin olmasay-

' Si:l:ıoıer· 
, 'bah 2 trıdc ne var ki? .. 
~tı..litıt 11 

ne olmalı?. Şahsi kana-
~~e1.ıı:r/inH1 Necibin fikir ve 

!. tıluy na lcınamne eş ve arka
,.,\!ı,,. orsunı 

ltu~~~ §ab·Şaladı. Sözlerim üzerin
• it 

Ş~mar tesiri yaptı. 

Etem izzet Benle• 

Ne söyliyeceğinl, bana na cevap ve
receğini kestiremiyordu. Yalvor -
mıya baş1adı: 

- Affedersin kardeşim. Böyle 
bir zanna düşeceğini asla aklıma ge
tirmemiştim. Ben hakikaten tama
mile saf ve dürüst bir sadakatle sa-
na onun söylediklerini bir sinema 
§erldinin Jfadesi içinde naklediyor
dum. Bir başka şey aklımdan ve ha
yalimden geçmez. 

Kızcağızı kırdığıma mütessir -
dim. Fakat, yapılacak başka şey de 

yoktu. 
- Bütün bu Halil Necip macera

sını başıma çıkaran sen oldun. O 

gün nereden geldin. Nasıl bir şey -
tan gibi damanına girdin ve beni 
kandırdın? .. 

Dedim. Üzüm üzüm üzlüyordu. 
'Ellerini uğuşturarak, 

- Ne bileyim ablacığım böyle 
olacağını .. 

Dedi, belki üst ü:.te yüz kere af 
diledi. 

Kızın hüsnü nıyetinden de şüp
helenmek istemiyordum. Belki, 
ondan çok samimi idi, bugün de sa
mimidir. 

Sordum: 

- Peki ne olacak şimdi böyle? .. 
O hep ayni eza ve kı\Tıntı için· 

deydi: 
- Bilemem?. 

diyerek uzun uzun yüzüme 
baktı. 

- Bari hikayenin sonunu da an
lat, bakalım ne oldu?. 

Naciyenin neşesi bozulmuş, söz 
gelişini kaybetmişti. 

- Başka bir şey ohmıdı, 
kalktım, o da gitti .. 

ben 

dedi ve.. Kesti. Artık ağızından 
söıü adeta çınbızla çeker gibi ko
nuşuyordum: 

- Giderken ne söyledi?. 
- Söylediklerini teyit etti. 
- Başka bir şey?. 

nızde de tatbiki kararlaşmıştır. ~ •
1 

.... · ı· hakkm-
sat veka elınce çorap ıma ı 

nizde işleyen mavna, sandal ve mo- da bazı esasların tesbitine başlan -
tfü· gibi nakil vasıtalarının hadle-
rinden fazla yük almakta oldukları 
görülmektedir. 

Bu \·aziyet sık sık deniz kozala
rına sebep olmaktadır. Atakadar : 

lıır sandal, mavna ve motör gibi va

sıtaların nlacakları yük mıktarla

rını teshil etmeğe ve bunları da -
iına kontrol altında bulundurma -

ğa karar vermişlerdir. Bilhassn li
mandaki gemilere yük veren ve a-
lan vesaitin bu şekilde hareket et -

tıkleri anlaşılmıştır. Bundan sonra 
bütün deniz vasıtaları karadan vük 

alırken veya boşaltırken kontrol 

edilecekler ve ondan sonra hare -

ketlerine müsaade verilecektir. 

mıştı. 

Aldığımız malumata göre erkek 
çorapları üzerindeki tetki.ırnt bit -
miş ve bunlaı: muhtelif cins ve ne
vilere ayrılmıştır. Bugünlerde ka • 
dm çoraplarının dn standnrdiws -
yonu bitecek ve yeni formüller ço
rap fabrikatörlerine bildirilecek -
tir. 

Bundan sonra muayyen tip ço
rapları dayanıksız ve :Ccna iplik i
le yapan ve fazla fiat isteyen ima
lathane ve satıctlar tecziye ol•ma-
caklardır. 

---····-
Yabancı 
Mütehassıs/ara 

Doğrusu çok acı bir siyaset \'C 

hukuku düvel sknndalı karsısında-
yız: Bu nasıl insanlık? 

Halk Filozofu 
························································ 

Harbiyedeki 
Atatürk heykeli 
Harbiyede Yedek Subay Okulu 

önünde 23 nisanda dikilen Atatürk 
heykelinin bazı noksanları vardt. 
Bu noksanlann tamamlanması için 
heykelin üzeri örtülmüş ve işe baş
lanmıştır. 

Aksi harekette bulunacaklar -

dan miıhım mıktarda ceza alına-

Telvin ve tezyin işi bittıkten son· 
ra, heykel yeni ve güzel şekli ile 

Lii zum var mı?. =te=kr=a=r=a=ç=ıı=nc=n=-kt=ır=. ====== 
caktır • 

-·-•• 
Usküdar- Bey-
koz yolu gazın 
Açılıyor 
Çubuklu • Petabahçe yolu 

mUnakaaaye kondu 
Belediye Üsküdar - Beykoz yo -

lunun bu yaz tam ve mükemmel 

şekilde açılması içın bu yolun nok

san kalan kısımlarının derhal ya
ptırılmasına karar vermiştir. Bu 

cumleden olan Çubuklu - Paşabah
çe yolunun inşası münakasaya kon
muştur. 

Yolun dığer kısımlarında yapı -

lacak tamırat ve ilavelerde ÇıJbuk

lu - Paşabahçe yolu bitirılinceye 
kadar yapılmış olacaktır. 

Bu tamirat ile bu kısım yol ya· 
pıldıktan sonra Üsküdar - Beykoz 
şosası açılacaktır. 

- Hiç hır şey!. 
- Ne yapacağını söylemedi mi?. 
- Hayır. 
- Senin tavassutundan ümidi -

ni keserek mi ayrıldı?. 
- Evet .. 
- Mektup yazarım, yahut kencli-

sini görürüm .• Diye hiç bir şey 

söylemedi mi?. 
- Hayır •. 
-Senden ayrılırken neşeli miy-

di?. 
- Hayır. 

- Kederli miydi?. 
- E\'et! 
Bu sefer de ben Naciyeye kızı • 

yordum: 
- ~min bülbül gibi konuşuyor· 

dun, şimdi de söz ağzından bir tür
lü geçit bulup çıkamıyor. Sen de 
daha bir çok şeyler var, :fakat, söy
lemiyorsun?. 

Dedim. 
- Ablacığım söyliyecek 

bırakmadın ki .•. 
takat 

Diyerek g<izlerimin içine baktı. 

Bu bakışında kendisini bağışlayıp 
bağışhımadığımı iyiden iyiye 1n-

MUstelt gençler mUiehas
sıs olarak yetittirilecek 

lktısat Vekaleti sanayi mücsse • 
selcrine bir tamim göndererek; her 

sanat üzerinde hariçten fabrikah

ra mütehassıs veya ustabaşı getirt
mektense memleketimizdeki fabri
kaladarki kabilıyetli ve müstait 

gençlerden istifade olunarak bun -

ların fabrikalarda stajyer sıfatile 
çalıştırılmalarını ve bilahare im -
kan dahilinde - müessese hesabına-

Avupadaki yüksek sanat mekt~p
lerine veya imalathanelere gönde-

rilerek yerli ihtisasların takviye 
ve çoğaltılmasını istem·'?ur. 

Vekalet tamiminde; Adaırnda bir 
şirketin fabrikaların stajyer olarak 
yetiştirdiği iki Türk gencini sanat 1 
tahsilleini ilerletmek üzere Fran-

sada clplikçilik ve Dokumacılık 
yüksek mektebi. ne gönderdığini 

bildırmiş \'e cbu takdire lfıyık ha -
rekefü bütün fabrikalarımıza bir 
nümune olarak göstemiştir. 

celeyen bir tecessüs vardı. 
Endişeme onu da ortak ederek: 

- Peki ne olacak şımdi?. 
Dedim. O da dü~ünüyordu, ben 

de. 
- Bilmem ki vallahi .•. 
Diyerek sözüne ekledi: 

- Belki siz.i görmeğe gelecek -

tir. Belki mektup gönderecektir. 

Müthiş bir tazyik kalbimi bur • 
kuyordu: 

- ikisi de kötü .. 
Dedım ve .. Salibi, onun endi§E' -

lerini, sözlerini hatırladım. O ka -
dar vehim içinde yaşayan bir a

dam benim Halil Neciple bir an 

konuştuğumu, yahut da kendisin -

den mektup aldığımı görse ve öğ· 

rense hiç şüphesiz damgayı alnı -
ma vurur ve adımı orospu çıkarır ... 

diye düşünüyorum. 
Bu endişemi Naciyeye de söy • 

Jedim. 
- Hakikaten kötü .. 
Dedi. 

(Devamı vıır) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Floryaya rağbeti 
Arttırmak için ... 

Bir arkadaşımız şunlara anla· 
tıyor: 

Geçen pazar floryaya git
miştim. Floryaya tren yo!culuğu 
ucuzladı. Şark Demir yolla:ının 
devlete geçmesile, bu katar i.iıc· 
rinde çok büyük tenzilat yaj>ıldı. 
17,5 kuruşa gidip gelme.. Bu 
tarife. öyle zannediyorum ki, bu 
yaz, floryaya fazla rağbeti çe
kecektir. Faknt, bir nokta var. 
Ffor1 aya gittik. Aldade bir kah· 
vede oturduk. Üç kişi idik. B rer 
çay içtik. Hem de çayın kötüsu. 
Bir fincan çaya tamam 17,5 ku· 
ruş aldılar.. Hayret dc~il mi? .• 
Tren gidip gelme 17,5, b:r fın. 
can çay da 17,5... Arada nisbct 
yok. Kim bilir. Biraz da temit.ce 
bir kahvede otursa; dık, bir fin
can çayı kaç kuruşa içecektik. 
Bence, fJoryaya rağbeti çeknıek 
için, yalnız"tren ücretlerinin ucuı.• 
latılması kafi detil.. Bana öyle 
ieliyor ki, floryada, kahve, ga• 
zino, yiyecek, içecek, bant>:,. o, 
duş ucuz olmalı • 

Bu gün artık, pazar günleri 
gezmek, açık havalı bir yerde 
oturmak, denize girmek bir lüks 
olmaktan çıkmış, bir medeni ih
tiyaç olmuştur. Bütün Balkan 
meml~ketlerinde, bö• le yerl:r 
çok ucuzdur. Devlet Demir Yol. 
ları idaresi, İstanbul belediyesi, 
bu meseleyi tetkik etmeli, fior• 
yllda bu gibi yerlerinde en ucuz 
bir fiyatla bir tarifeye tabi lu• 
tulmasını temin etmelidir. O za. 
man bir yaz mevsin:inde beş 

defa gıdecekler. on defa gider. 
Bundan tren de kazanır. be-

lediye de kazanır. oradaki esnafta 
kaumr .. Gazino, lokanta, deniz, 
gelme'< arlık birer lüks işi ol .. 
maktan çıkmllıdır. Bütün va. 
tandaşlar yurdun bütün güzel 
yerlerinden islifıtde etmelidirler. 
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ltalyan prenSeSİ Verm 65 lyOr --Y-ataklı vagon 
.,. 

• 1 •• 

ltalya ile Y ugoslavya Arnavutluğun vaziyetini olduğu! 
gibi kabul eHikierini temin. eHiler 

ltalya hari i na2:arı Tiranda 
neler ı~onuştu? 

A rnavutlar ftaly~nlar ın niifuz hareketinden hiçte 
me1!1nun dcği llerdİr · 

Belgrad muahedesinden sonra, 1 

• 
~ Ite1:lya Arnavutluğa teminat ver~i: 

"Sana Yugoslavya dokunamaz ! ,, 
Sinyor Musoloni'nin dan•adı o

lan şimdiki İtalya Haricıye Nazırı 
Kont Cino·nun şu günlerde Tiranı 
ziyareti sırasında orada daha b:ış-

Arnavutluk kroli,elif lne nam~d· 

ı~ıdcn ilr tanesi: Maccr prenstai 
Milc.lcr 

. ka faaliyetı~r olacaktır Bu faa1ı

yet para itlerine ait bir faaliyettir 

ki Kontun beraberi.ıde giden ma· 
yetınden bir kı,mı da ihtisasl;ırına 

B ugünlerde Arnavutluktan . sık ı mebni bunlara m<!~gul olc:c::l:l:lr • 
sık bahsedilmiyc başlandı. Ital- 1 d• .. 

:--·a ile Yugoslavya arasında olan ı ~-
son anlaşma üzerine Arnavutlu- P':"'~ .. ~ 
ğun vaziyetti merak ed ıHyo:du. ! -
Şimdi de İtalya Jlnı idye Nazırının 
Kral Zogoyu gidip g. :rec<:ği ?lP. -
berlcri çıkınca Tirnnda ne konu· 
şulacak diye merak edenler dnha 
çoğalmıştır. Bu ziyarc~tcn maksat 
italya ile Yugoslavya nrasmdaki 
anlaşmo üzerine Arn:wut1uk Kra
lına vaziyeti anlatmaktır. Hatırlar
dadır ki İtalya ile Yugoslavya ara
~ında bu anlnşma olur olmaz B~l

gratta birer nota teati edilmişti. 

Notaya göre İtalya ve Yugoslavya 
Arnavutluktaki va7jycti olduğu 
gibi kabul ettiklerini söylüyorlardı. 
Yrır..i şimdi mevcut olan vaziyetin 
lıi•; değ;şmiyeccği iki tarafça da 
kabul ediliyordu. Bu daha doğrusu 
Yugoslavyanın Arnavutlukta İtal
ya lehine mevcut olan vaziyeti ol
dugu gibi kabul etmesi demekti. 
Arnavutluğun toprağına, tama!lli
yetinc halel gelmiyecek, kral Zo
gonun krallığı hiç değişmiyccektir. 
Bu nota teati edildikten sonra iki 
tarafın matbuatı, yani Yugoslav 
ve İtalyan gazeteleri bundan sonra 
Arnavutluğun her vakitkindcn zi
yade kendi istiklal ve tamamiye
tinden emin olması lfızımgPl<.'Ceği-
ni yazdılar. Öyle şimdiye kadar Ar
navutluk hiç bir vakit vaziyetinde 
bu kadar emin olmamış; dediler. 

Bundan on ~ne evvel İtalya ile 
kral Zogo arasında yapılan m•ıa

hedc hatırlardııdır. O zamanki Yu
goslavya Arnavutluğa İtalya nüfu
zunun artık iyice yerl..-~miş oldu

ğunu tuttur~rak Roma jle fü:lgrııt 
arasınd;ıki münascbat çok bozul
muş ve uzun zamanlar bu hal böy-
le gitm:şti. Fakat siyaset ve değ!şik 
lik alemi bu! .. Bugun Belgrat ve 
Roma hükumetleri hep bir agız
can Arnavutluktaki vaziyetten 
memnun olduklarını \'C bunun 
değişmiyeceğini söylüyorlar! .. 

~FaJist partisi u" un:i katibi A~il .Suı·\ 
.·as partinin bir toplantısına gi tigor 

Bundnn bir kaç ay evvel Roma 1 
iJe Tıran arasında yeni bir anla~

nıa olmuştu. Buna göre İtalya hu-

kumeti Arnavutluğa paraca yar· 

dım edecektı Senede İtalya tara-

fından Arnavutluğa aşağı yukarı 

10,000,000 liret verilecektir. Bu pa-

rn Arnavutlukta ziraat işlerine 

t .. hsis cdılcct-k deniyordu. Şimdi 

İtalya Haricıye Nazırının Tiran 

~t>yahatı csnasın<la bu para itilafı 

ta tekrar gozdcn geçirilecektir. 
Kral Zogo mısafıri Kont'e Arna -

vutluğun ticaret işl<'rinden bahset
miş ohıcaktır. Tıcari vaziyet çok 

dlişLinlilecek bir haldedir. Arna
vutluğun tıcareli inhisar halinde 

Lir İtal)'nn şirketinin elindedir. 
Tiran hundan memnun değildir. 

İste bır taraftan bu mevzular 

BüyUk Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğOştüler 
11uııı1ttttttıuııınıınııııtu111•1•ııuıııı11ııuııuu1111ııt1ıııuııuııuııı•11uıııwuttt11•nnu11ıııııınuaıı tuııınıııuıııuııııııııııı•ıt•••••••tt• ı ıu 

Tefrika No. 35 Yazan: Zeki Cemal 
çıkarken Ycşilırmak ismindeki kö
mür gemisinin d'.? Berki Satvet mu
hafazasında Karadenize açılr.ıahırı 

ve Zonguldağa gitmeleri mürı<•S~p 
göriilmüştü. 

Önde MjdiJli, Hamidiye, Berki 
Satvet, arkada Y P.Şilırmak olduğu 
halde gemiler birer birer dışarıy:ı 

çıkmıya başladılar. Midilli çok n•a. 
hirane bir hareketle mayn tarl,.sı 

üzerinden öyle bir geçiş geçti in ... 

Yalnız bu hareket Midillin:n 

kahramanlık tarihinde en büyuk 
bir sahifeyi işgal edebilir. 

Askerler, gözcüler, vaı c!iya pus
talan öyı..-. dikkatle mayn tarlala
rının aıasır.da gem inin sevkine yar-

dım ettıler ki. hayret.. ten başka 
bunu ıfade edebılecek bır kelıme 

yoktur 
Mıd1Jlı kurtulup geçtıkteıı sonra 

Bcrkı Satvet Midilliyi takıp edı -
yordu .. 

Fakat.. mayin şamandıraları ge· 
çildikten sonra Berki Satvet öyle 

müthış bir laraka tle çalkandı ki. 

Kıç tarafı parça parça oldu. Ge
minın bu halınde scyriısefere de
vam etmesınc ımkan yoktu . Belki 

mükemmel bir tamire ihtıyaç var
dı. Bunun için de evvela zaman, 

sonra da imkan yoktu 
Ha midiye bu vaziyet karşısında 

il~rliy<'medi. Bulunduğu yerde bir-

da muzakcrdf!l': oladursun diğer 

taraftan da ~ımdıye kadar bekar 
yaşamak la olan Kral Zogonun ev
lenmek bahsi tnzelenmış . oluyor. 
İtalyanın pek . tanınmış bir ailesi 

·olan Landi dP.lla Rovere namında 
. ki eski bir familyaya damat olaca

ğı kuvvetii bir rivayet halindedır. 

· Müstakbel Arnavutluk Kraliçe- . 
sinin bir İtalyan km olması Roma 

tarafından çok arzu <'dılen hir şey
dir. Bu ötedenberi ısteniyordu. Fa
kat bu sefer hakıkaten böyle bır 

izdivaç olursa Romanın dedıgı ye-

rine gelmiş olacaktır. 
İşte f talya ile Arnavutluk arasın-

da bugünkü mür.ast>batın üzerıne 

döndüğü mıhver bu meselelerdır. 

Para meselesi, ticari vezıyetlcki 

zorluklar, ondan sonra da Kral Zo- · 
gonun düğünü. 

Kral Zogo, Habeşı .. tanın İtah-a 
taarfından ahnmasmı. şarki Afri
kada bır İtalyan imparatorluğu 
kurulmasını herkesten evvel tas
tik etti, l"nıdı Şu son on senedir 

İtalya ile Yueoslavya arasında Ar
navutiuk yuzlıııden bir haylı ihti
laflar çıktı. uzun gerginlikler oldu. 
Şimdi ise Arnavutluğa söylenen 
şı.dur: -cArtık Roma ile Belgrad an
la~mıştır. Arnavutluğun istiklali, 

.toprağ1 emindir, kimse dokunamaz. 

_Bu iki de\·letten her biri buna ke

fildir. 

F&kat İtalya - Belgrad • Tiran 

münasebatına dair söylenecek söz

lerin bununla kalacağı, bu kadarla 

bileceği t~min edilebilir mi? .. Siya- 1 

se~ \"e değişıklik alemi bu!.. . 
........................... u .. untıunııtUlfl ll fll ll lllUlllllllHUllUllUI 

Lehistan 
Müslümanları 

Karakovada çıkan İllustro Vay 
KurJer Kod Ciycni ya7.ıyor: 

• Varşovada, Lehıstan Müslü -

ınanlcı rı için bir müftü inlıhap e-

. dılmı~tir. Lehistandaki Miıslümırn

lar 6 bın kişiyi geçmez ve bunl<ır 
evvelce Lehıstana gelip yerleşmiş 
olan Tatar ailelerinden rrıürekkep

tır. 1920 de Sovyctlerle l.(•histan 

arasında geçmış olan muhaı ebeler

de bu Tatar unsuru oi.ıyük bir as

keri fedakarlık göstermıştır. Bugün 

Lehistanda 13 üncü alayda bir Ta

tar böluğü vardır. Yeni müftünün 
adı Miıslümanlcmn da, Lehlerin de 

hoşuna gıdecek bir ısimrlir: Ali fs
mail Vorenoviç. 

Jfnl.1. rnm l·u1ı'rk•• şr/lni kng•n babrı ı:e damaf:Mu1olini ı·~ Knn t Ciqono 

denbıre demırledı.. boş oturmamak 
ıçın de yeni bır vazifeye başladı . 

Bu vazıfc mayin tarlasını tasbıt 

etmektı 

Hamıdıye ufak filikalar indırdi. 

Bunlar bi.ıtun Rus mayinlerinin 
yerlerim bırer bırer hartta üzeın

de ışarct ettıler Nihayet Boğaza 
gonderılen bır haberle Hamit ve 
Yunus ısmındekı torpıdobotlar gel
dı 

Bunlar şımdiki halde mayn top
lamak vazıfesını uzerlerıne almış· 
tardı 

24 saatlık bir faalıyet ile Hami -

dıyc vazıfesmi bıtırmış, Hamit 
ve Yunus torpıdobotları da mevcut 
maynlerın mühım bir kısmını top
Jamıya muvaffak olmuştu .. 

Artık Hamıdıyc için serbestçe 
gıtmck imkanı vardı. Hemen ocak
lara (fayrap) cmrıni verdi. Bir sa
at sonra rnayn tarlası ortasında bi
Iafütur geçen Hnmidıye 24 saatlik 
bir teahhurdan sonra şarka doğru 
ilerliyordu 

3 kanunusani.. 
Öğle üzeri.. H amidiye Sinop açık-

larına gelmiş ve Midilli de daha ba
tıya doğru yol almıştı.. 

Hava çok gi.ızeldı Kış anlarında 

Karadenizde nadır tesadüf edilen 
bır güzellık .. Hamıdıyenin çanaklı

ğında bulunan gozciiler etrah let
kık ediyorlar .. Vardıyadakılcr, gü
vertede postalar.. bataryadakıler .. 
herkes vazıfosi başında .. Fakat u· 
zakta hiç bir şey yok .. yok .. 

Hatta Mıdilli bile gözükmüyor· 
du Telsizler işledı. Bıraz sonra Mi
dılli mevkini bildirdi: 

- Samsun açıklarında, batı isti

k ametinde ilerliyorum. 
Hamidiye de cevap verm<:kte ge

cikmedi. 
- Ben de Sinop açıklarındayım. 

Etrafta düşmandan da iz yok. 
Ha.midiye artık rahattı Çünkü 

döğiişecek kimse görünmüyordu. 

Sinop önüne geler€k biraz liman -
lamak istiyordu .. en doğru hareket 
de bu idi.. 

- Sinoba dobrru ..• 
- İleri .. 
Hamidiye 15 mil ancak gid iyor • 

du. Rakit denizin üzerinde hafif 

B- ükreşin geniş garında elimde j 
banılum bir aşcığı bir yukarı k')

şarken zorla Peşteyc giden treni 1 

buldum. O kadar yorulmuştuın ki.. 1 
Vagon memuru: 
- Yatak numaranız 13, buyuru

nuz .. 
Diyerek kompartimamn kapısını 

açınca: 

13 numara hakkında söylenen 
sözleri bile düşünmiyerek kanape 
üzerine kendimi atıverdim .. 

••• 
- Oooh .. ne tali .. iki kişilik kom

partımanda yapayalnızım. Demek 
bu gece güzel ve rahat bir uyku u
yuyacaktım. 

Soyundum, dökündüm. Elektrik
leri kapayarak alt yatağa uzan -
dım. .... 

A .. a .. 
· Yan kompartımana açılan kapı 

ile·oynuyorlar .. kapı ela açılıverdi .. 
Donuk bir ışık sönüverdi. En -

damlı bir kadın gölgesi benim kom

partımanıma girdi. Bir s:lniye için
de viıcudıinün çızgilerıni giirehıl -
diğim bu kadın, yavaşç.ı merdıveni 
buldu ve yatağa çıktı . 

Kadının koyu gölgesi.. çizgil<:.-ri. 

ayaklarının1 bacak !arının hareke
ti.. açık renkli geceliği.. 

Gözlerim adeta karanlığı yırtıı

rak ışığa kavuşmak ıstiyordu .. B•J 
kadın kimdi? Ne istiyordu? Yolu
nu şaşırmış bir hatun mu? Hıç bır 
Ş€Y. anlamadım.. Fakat.. . uykum 
kaçmış, sinirlerim gev~mişti. 

Çenelerim birihirine vuruyor ve 
yatak içinde <lak:kalar geçlıkçe ga
rip fi~irlerle mücadele cc!iyordum. 

••• 

~ eı1lı, 
kumdan sağıma, soluma don ı/-
yor, hatta nefes almıya bile ccs5~ 
ec!crniyoı dum. Çok geçmcdc11 

d1nı11 d:ı sc~ı. sadası kcsildı .... 
!\ 

Ilir aralık hareketler ol~lu: r ı; 
rlınm y:;takta bir taraftan obll e 
rafa dbndugLL anlaşı 1 ıyordu. jşt 

Yo:gaıı da aşAğı doğru sark11·,11 
Ve ... arka:.:nctan da kadının d 

lak bacağı yataktan dışarı :,zıı~ 
çıplak bir bacak .. Biı crkcgırı 

lİZ()rindc yuksclırsc ne olur"! .cJ 
Kalbım patlıyaccık gibı çarpı),r 

beynım uğulduyor, gözlcrirn 1<
3
• 

rıyordu .. fakat... rı 
Cesaret edemedim. Daha gıı IJl 

nefcsimı bıle biraz <lahn y:wııŞ 
dım. 

• •• 
Tren birdenbire durdu. Ufıt1' bı~ 

b'I' istcısyon goılıba .. Vagonda ı Jl 
dolaşma oldu. Numarnlar soyle 
clı. 

- 12 numarn dolu .. 

- ~- ~ 
Derken dıkkat kesılmi~ belC 

yordum. ıı 
- Ey\·ah .. şımrJi yolcunun 11 ııı 

l 3 J • "-' t • ..., cı:ı m .. rası . - ısc . ı .ı aga gır··· ~' 
şey değil.. bii.yi.ık bır reuılct 

damı çıkacak.. 1 ı 
Ak:;i gıbi kadın da mışıl 111ıŞ' 

yuyor. ~ 

Oouh laliim vormış.. KısılC 
erkek sesı duvı:ldu: ! 

- 13 i.i ist;Mem. uğursu7.dıJ · 
- Ya~a~ın 1:t eledim ve 13 c 

ğur<:UZ dıyn.Jcrc W.ildii m.. •d~ 

Üstümde vıııe hir hareket 0~ • 
Kadının bırd<>nbirc yatakta ot h,. 

• - J11., 
duğunu anlıyorum . lki ayaI-:1 

41 
Kompartıman;n içini nefis bir ka- den y:ıtaktan 3Ş<"ığı llZallı ve -
dın kokusu kaplamıştı. Bunu te • mıya l>a~ladı.. f 
neffüs ettikçe busbütün çiledf:n çı- - P.rnan yarabbi . Bunlar Jle 
kıyordum .. ı.cl cıvaklardı .. baktım. baktıt11·' 

- o' 
Bu esnada bilmem neden? içime ·dakıkadn nP olduğumu bilmıY 

bir korku çöktü Garıp bir his al- goılı:rım kıı:armıştı. ıJ 

tında kalbim parçalanıyor Kor - I Dnonmı .,Jtınr.ı sa'!!:,;jl 
...!!! 

dalgalar geminın arkasından be -
yaz kopükleer katılarak uzuyordu. 
Hamıdıye kumandanı ask~re (ra

hat) emrıni verdırmışti. 
Vardiyada askerler vazifelerini 

yaparken dığer efrad bu güzel de

r.izin sularına bakıyorlar ve tatlı 

kahkahalarla aralarında şakalaşı -
);Orlardı .. Vakit hayli ilerlemışti.. 
Kış günleri ne de çabuk geçer .. 

İşte öğleyi geçeli ıki saat olmuştu. 
Güneş öğle zamanındakı kuvvetıni 

kaybetmiş, uzak lara karadenizin ko
yu renkli dalgaları arasına çekı li -
yordu .. 

İşte bu dakikalarda idi .. 
Bırdenbıre çanakhkta bulunan 

gözcünün haberi kumandanı ve he
men biıtün bataryaları ve efradı iş 
başına davet etti. 

- Düşman geliyor .. 
- Aman .. 
Bıraz sonra bütün efrad da düş

manı gördü.. Bır Rus kruvazörü 
yanda dort muhrip olduğu halde 
meydana çıktılar. Batıdan doğru 

ileı liyen düşmanın bütün harek atı 

n e kadar vAzıh gözüküyor. 

B;ı taryalarııı: 

lfarbc hazır ol.. . el 
Emırlcri bırıbırini takip etll~,I 

hanelıklcr hazırdı. Topların ,ı 

1 1 d .. ·· revt u an uşmanın ıızerıne , 
mişti Arlık kum:ınrl<mın eıtl 
dinlemek lazımdı. . . /.. 

Herkes sanki kulak kcsılftl-;J 
Dakıkalar ilerlf'dlkçe heyccaıı 
arttı ki.. 

- Düşman ynkl:aşıyor.. el 
- Bakalım k umandan ne 

\rerec€k . ı"-
telsız makıni'si ç<ıiı:)mıy:ı b1'~ 
Karadenızın ~nı~ ufkunda 
liyi arıyordu. 

- Mıd ı lli.. 

- Mıdilli.. ~ 
Ses sada yok .. Mirlilli~en t iÇ 

haber yok. ı '1-
Düşman da yaklaşıyor .. J{ıırŞI' P 

mak içın müdafaada bulunfl'l~I 
zor 5 parça gemiye karşı l ge 
yapabilir? 

- Mıdılli .. Midilli.. ' 
Yine ses yok . 
- Midilli .. Midilli.. , 

(Deı;atrl' 

~ 
ı 



Ie3~ırb>~trD~ırDlri püırö 
Peygamber lbrahim mi, 

Selman pak mi ? 

Geçenlerde bir dostum: 
lığ; b Görüyorum, dedi. Röportajcı
lı d lıt~kınış 2ibisin. Tarih~n esrar
bir e ılızlerindc dolaşıyorsun. Bari, 
J'ii .~e ~u berberleri yazıver. Yer 
ta zunde ilk berber kimdir? İlk tı-

§ olan hang· f. ·a· b ı am ır. 

ka~sturnun _sözleri benim de ala
tra çekti. lşte yer yüzünde ilk 
dik~c~l.arı~a, ilı< berber hakkında bil-

l3 ırnı Yazıyorum: 
:ia?..;zı tarıhlcrle ansiklopedılerın 
der lklarına göre, sakal kesmek a
la~ 15 ne~ Fera:ınc zamanında baş
~ 1

1§lır. lslam menbaları da ilk 
It.ı r erle ilk traş olan adam hak -

llda 
l{·b şu ınalfamatı veriyorlar: 

rtıu a ~ tufandan sonra harap ol -
tnı~' hır_ kuın yığınından ibaret kal
ltaı 1

' Bır kaç kere tamir edildi, ia
Sonraradan bir kaç zaman geçtikten 
fa taa t:k:~r yıkıldı. Dördüncü de
'trıe tnır ışın~ peygamber İbrahim 
vı:ti~~i~ edilirken e\•vela şu emir 

-l{·b 
işe b a eyi 'ien yapacaksın. Yalnız 
ların aşla:nadan evv~ı. pazarda saç-

ıb ı J'olduracaksın! rah· 
ltat sak ıın, saçlarını kestirdi. Fa • 
ta\q l3 <ılınn dokunmadı, halilı? bı
aıl'tı~k u_n~n~a bütün insanlara traş 
~it>... hıssını aşılayamadı. Herkes 

" (;sJt• • 
Sabı ısı gibi sarlarım uzatıyor, 

•u..ıını k :. 
la, u~ oyuveriyor, uzun saçlar· 
taıt .~n sakallar biribirine karışa
du. YUzlcr korkunç bir şekil alıyor-

b·· 
ke~t~Ya Üst.inde ilk defa saçını 
(ı}duğ~n. a~am, Peygamber İbrahim 
letı... ıçın o gündenberi, berber· 
b ·•Pir· ı.ııtı b ı olarak tanınmıştır. Hal-
J'ıın 'b· u tevcih hiç yerinde oJmı • 
tay1tn;r tevcihtir. Sebebini anla • 

liazr(!t· 
fet~tr~·ı Muhammed, Mekkeyi 
~enl(! ıgı Vakit, i&lfun dinini kabul 
'-'ardı ~arasında Sclınani Pak de 
tr~ 0'1 ey~amber oluncaya kadar 

l'lladıgııu bazı tarihlerin iddia 

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

1 
Eski devirlerde seyyar ber- ı 
herler sokaklarda şöyle ba

ğırırlardı: 

"Lahana kadar baş, 
on paraya traş!,, 

Eski lsta·nbul ber
berleri aynı za
manda dişçilikte 

ederlerdi 

1 
yazan: 

~· SUleyman Çapan 

ettiklerı Muhammedin başını Sel
manı Pak tır:ış etti. Bunun üzerine 
Sahabeden Ali, Selmani Pakin be
lini bağladı, \'e kendisine .Pir> lik 
sanı veridı. Bu itibarla, ilk defa 
peygamber~n :-.açını kesen Selmani 
Pakin bE'l bN lcrin piri sayılması la
zımdır. 

••• 
K·.lnanb<?ykrinin: 
- Laf l~!ı açar, ver tütününü! .. 
Dc<likled gibi, hazır berberle -

rin bahsi Jçılmışken, biraz da eski 
İstanbul berb<.l'lerinden bahsede • 
yim: 

Hen, pek eskilerini, elli, altmış 
yıl evvelkilerıni bilmem, fakat 324 
hürriyetinin ilanından epey sonra
larına kadar yerlerinde kalan (Ye
nıcamı) berberlerile, Süleymani -
yede Tiryaki çarşısındakileri iyice 
hatırlarım. Bunların bir kısmının 
dükanları vardı. Bir kaç hasır san
dalye, eski usul bir berber iskem
lesi, yaldızlı bir ayna, uzunca bir 
kayış, küçük bir zeytin yağı şişesi 
sülük kavanozları, küçük bir man :
gal, üstünde bakır bir ibrik, dük
kanın demirbaş e~yalarından ma
duttu. Dukkanın bir köşesinde de, 
kötü bir talik yazı ile yazılmış bir 
levhada şu kıt'a göze çarpardı: 
Hamdü minnet ol 1ıüdaya bize ver

di devleti 
Hcıveti Selmi Paktir pirimizin şöh

reti. 
Hem Resulün berbel'idir ol kemali 

zati pak 
Gajiı olma, gel trtı§ ol, eyle icra 

sünneti! 
Bazıları da sıra sıra yol kenarına, 

duvar diplt'rine dizilerek müşteri 
beklerlerdi. Müşterileri de Anado
lulu neferler, kaldırımcı Arnavut
lar, Bolulu aşçılar, konak uşakları, 
şunlar, bunlardı. (10) paradan baş
Jıyarak (20) paraya kadar traş üc
reti alırlar, saçla beraber (30), ( 40) 
paraya kadar lraş yaparlardı. Bun· 

ların içinde eli hafif, iyi traş ecfen
kr· ne kadar azsa, insanın yüzünü 
ekmekçi çetelesine çevirenler sa
yılnmıyacak kadar çoktu. Yüzlerj, 
hacamat olmuş bir sırt gibi şerha 
şerha olanlar.ol yüzün her kesilişin
de, vecde gelmiş fenafıllah bir der
vişin kuvvetli basosile: 

- Allah! .. 
Diye etrafı güm güm öttürürler

di. 
Yenicami berberleri enS€yi us • 

tura ile kazırlar, hiç makas kullan
mazlardı. Bu şekilde traşlarda, saç 
ensede düz bir hatı fasıl şeklini alır, 
buna .Tahtakalc işh, .Acem traş1> 
derlerdi. Bazan da, bütün saçlar ke
silir, yalnız tepede bir tutam saç 
bırakılır ve bunun üstüne de cA• 
yıp kapatanı yatlU! cKel orten11 ta
bir edilen kalıplara vurulmuş fes
ler oturtulurdu. Tıpkı bir fesliğen 
saksısı gibi. 
Bunların kendilerine göre .bı -

yık kesme~ leri vardı: Bıyıklar, 

yalnız alt tarafından, o da dümdüz 
olmak şartilc kesilir, uçları daima 
sipsivri bırakılırdı. Sonra, bunlar, 
cKilemisı, yahut eçürük fındık> 
yağile bükülür, sıvazlanır, terbiye 
edilirdi ve böylelıkle dimdik du • 
rurdu bıyıklar!.. 

Bu berberlerin ekserisi cruhsat 
tezkeresi. almadan çalıştıkları için, 
ikide birde (belediye çavuş) ları • 
nın baskınınn uğrarlardı. Daha U• 

zaktan çavuşhırı görür görmez, he· 
men i~kem lelerini, kalıpcı mangal
larının üstüne oturttukları teneke 
ibrikleri toplayarak kaçarlardı. 

Müşterilerini, yüzünün bir tarafı 

traşlı, bir tarafı traşsız ve sabun • 
lar içinde bırakıp savuştukları çok 
defa vaki oiurdu. 

Bunlardan başka, sokak sokak, 
semt semt dolaşan seyyar berber
ler de vardı. Bunlar sokak arala • 
rında, köylerde, kasabalarda şe • 

Dcoamı 6 ıcr • a11lada 

Yenicami meydanında oöyle traş o lurla r idi 

5 - S O N T E L G R A F - 5 M a y ı s 193 7 

=====================Ç==a=ğ=a=r~oz=y=a=r=ış='=========::;:::::========= 

Pek rengine ald~_nnia ... 
Çok güzel denebilecekler_üçü beşi geçmez, bazııan orta 
güzel, bazııan _şöyle böyle, _bir kısmı sdamakıllı çirkir.dir 

Güzellikten bahsedilince, ilk ev-
vel aklımıza sinema yıldızları ge
lir. Bunları dünyanın en güzel, en 
cazibeli kadınları zannederiz. Gü -
2ellikte hiç bir kadının bunlarl:ı 

boy ölçüşemiyeceği fikrine kapılı
rız. 

Beyaz perde üzerinde gördüğü 
kadın yüz.lerine aşık olanlarla bu 
aşkın scvkile san'atkfı.ra her gün 
birer mektup gönderenler, gecderi 
uyumıyanlar, hatta hastalananlar 
pek çoktur. Beyaz perde üzerinde 
güzelliğine aşık olduğu kadın ) ü
zünden kendilerini bile örtülenler 
vardır. 

Acaba, sinema yıldızları, dünya
nın her tarafında gcnçleri:ı rüya
larına girec<:k, delikanlıları çıldır
tacak ve ölüme scvkedecek, kadın
ları ve kızları kıskandıracak ka -
dar güzel midir? 
· Amerikalı bir muharrir, bunu 
merak ederek Holivut'ıı katla git -
miş, yıldızlar a.rasında :aylarca ya
şamış, onların her hallerini tetkik 
etmiş \'C nihayet şu neticeye var
mıştır: 

Sinema yıldızlarından hiç biri 
zannedildiği kadar 0riizel değildir. 

Bunların arasında haidkDten gü -
zel denebilecekler üçü beşi geçmez. 
Geriye kalanların yüzde otuzu or-
ta derece güzeldir. Yüzde kırkı or· 
tadan aşağıdır. Geri kalanı da a
deta çirkindir. 

Fakat şurası dikkate şayandır ki, 
orta dcreced,e güzel olanlar da, or-. 
tadan aşağı derecede bulunanlar 

da, hatta çirkinler de, filimde ken· 
dilerini dünyanın en güzel kadını 
gibi göstermiye muvaffak oluyor -
lar. 

Sinema yıldızlarının güzel gö • 
ı-ünmek için baş vurdukları çareler 
pek çoktur. Bunların başında ma· 
kiyaj gelir. Artistler filim çevril
mczden evvel aynanın kaşısma, ya
hut daha ziyade stüdyolarda hu iş
it: meşgul olanların önüne geçer -
ler, burada boyanmak başlar. 
Stüdyoların makiyajcıları, adeta bir 
ressamın bir tabloyu boyaması ka
bilinden, yıldızın yüzünü adam a -
kıllı boyarlar. Renk renk kremler, 
şehri gezerler. Bir Pazar günü Gre
kapaklar, burun delikleri, kulaklar 
boyanır. Bütün kusurlar örtülür; 
bu suretle yüz hemen tamamile de
ğişir, yıldız tanınmıyacak bir hal 
alır. 

Makiyajın, yüzü ne kadar değiş
tirdiğini anlamak için §U misali 
anlatmak kafidir: 

Holivud'a gelen ecnebiler ekse -
riyetlc büyük otokarlara binerek 
şehri gezerler. Bir Pazar gı ünü Gre
ta Garbo da vakit geçirmek için 
bunlardan birine binmiş. Otokar
da hiç kimse meşhur san'atkarı ta
nımamış. 

Şoförün yanında ayakta duran 
ve yolculara şehir hakkında iza • 
hat veren rehber, bir aralık mü -
kellef bir bin:ıyı göstererek: 

- İşte meşhur sinema yıldızı 
Greta Garbo'nun evi. Kendisi de 
bahçede çi~k topluyor! 

Diyor. 
Herkes merakla kadına bakmıı· 

•• 

-· .. -
Zahirde högledirle,. amma ... 

lar ve ellerile selam göndermeyi de 
unutmamışlardır. 

Yıldızları güzel gösteren ikinci 
nokta ışık oyunudur. Stüdyolarda 
projektörlerin ziyası daima artis-

ti, kabil olduğu kadar güzel gös
terecek surette tevcih ve tanzim e-

dıliyor vo sahneler bu suretle fil. 
me çekiliyor. Bu arada bütün ku
surlar örtülüyor. Üçüncü bır nok

takma kirpikler, yapma kaşlar için 
yanıp tutuşmasınlar: 

-Ah, vah! 

Deyip ağlamasınlar. 

Ağlamakta, sızlamakta cJ, v~m e
derlerse, böylelerjne \'tfiı('rP.k au 
şunlardır: 

- Zavallı! 

-Ahmak! 
- Sersem! 

ta da tnkma kaşlar ve kirpiklerdir. ==-=====::'Jl-=-====:zz::-""""".,. 
Ekser yıldızların kaşları yüzlerine 
garip bir çapkınlık veya masum bir 
Lal verecek haldedir. Kat'iyyen ta
bii değildir. Bir kadın ne kadar 
çalışsa kaşlarına bu kadar mönölı 
J?ir şekil veremez. Bu kadar ifade
li kaşlara malik olmak için artist
ler kendi kaşlarım kökünden traş 
ettiriyorlar ve onun yerine boya ile 
istedikleri gibi kaş yaptırıyorlar. 

Bir çok artistıerin, bilhassa (Kla
ra Bov)'un kaşları hep bu suretle 
boya ile yapılmıştır. 

Ekser yıldızların kirpikleri de 
takmadır. Beyaz perde üzerinde ve
ya resimlerinde bir çok artistleri 
uçları kıvı:ılmış, uzun kirpikli göz-,. 
!erile görürüz. Bu muhteşem kir
pikler gözlere ve artistlere başka 
bir güzellik verir. Halbuki bu kir
r.iklerin yüzde doksanı takmadır. 
Hatt:1 o derece takmadır ki, son za
mrı.1larda yıldızlar tarif edilirken: 

- Go ]erinin rengi mavidir. U
zun ve hakiki kirpiklerı •1ardır! 

SözJerıne tesadüf ediliyor! •. 
Sinema yıldızlarına aşık olanlar 

bu yazdıklarımızı unutmasınlar ve 

Bilmediğiniz 
Şeyler 

Devekuşu tüyünün kilosu 250 li
ra eder. 

••• 
Bir dişi sinek eğer kendisinden 

doğan bütün dişi sinekler yaşayıp 
yumurta yaparsa, Nisanla Ey!Ul a
rasında 5,598,720,000,000 sinek dün
yaya getirir. 

••• 
Yer yüzüne düşmüş olan en bü

yük haceri semavi 1879 da Ameri
kada İowa şehrinde düşmüştür. Bu 
tr.şın ağırlığı 218 kilo idi. 

••• 
Yalnız dişilerin saçları uzundur. 

Hatta balina balığında bile biraz 
saç vardır. 

••• 
Bütün haşerelerin 6 ayağı var -

dır. Kırkayak haşere değildir. 

••• 
1870-1871 Faris muhasarası sıra· 

sında farenin tanesi 5 liraya satıl· 
mıştır. 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
1 HiKAYE 1 Eski lstanbul batakhaneleri= 1 
Yat.aklı vagon l._ ___ K_U_l!~an~.· ;çAPAN--

No. 10 Y azan: Nedim Refik 
' 4 üncıl aagfadorulevam J 

Sabredemedim, elimi yorganın ikinci kıs1111 - 62 -
aıtından çıkartarak ufak ayaklara Petko isvoli çekerk en, (N •. ) elinden t..U-., ' 

Bahadır sahip, gecenin derin sükutu içinde or· 
d~;~:.;,;,• :;:~~::~:;uya kili rak sordu: "Çelebi, ne yapıyorsun, k:;: 
ıeldi. dine gel,burada böyle şeyler geçrn 

man kenarında derin bir düşünceye dalmıştı .. - Seni gidi Lili seni .. demek uyu

madın ha .. V'stelik benimle bir .de 

Nihayet sUslU bir mabede vardı. ÖIUm korkusunu çoktan 
istihfaf etmesine rağmen kalbi tlddetle çarpıyordu, bu ••· 
rada korktuğuna uğradı ve mabude (kall) ile k•'f•laıtı ... 

den hastalandığını, nasıl öldüğünü 
c;ıreruyor, araştırıyordu. Fakat bu 
tahkikat ona tüylerini ürperten şa
yanı nefret ve istikrah bir cinayet 
karşısında bulunduğunu öğretti. 
Genç kadın bir sabah yatağında bo
julmu~ olarak bulunmuştu! Orada 
bırakılan ipek bir gaytan da cina
yetin hangi vasıta ile yapıldığını 
gösteriyordu .. Bahadır Sahip Cenk 

0 zaman anladı ki, kendisi Hindis
tanın en vahşi ve kan dökmeyi se
ven mabudeler (Kati) ye tapan ve 
gizli bir cemiyet halinde yaşıyan 
intikamcıların böyle müthiş bir dar
besine uğramıştı: 

- Ah, müşrikler, dedi, bir kere 
elime geçseniz ..• 

alay ha .. 

- ..... . 
- Kız.. niye konuşmuyorsun .. 

şimdi yanına gelirim .. 

•.• derken bridenbire yere atlama

sın mı? 

Bu esnada ben de hemen soluma 

dönmüş, yüzümü dU\1ardantarafa 

çevirmiştim .. 
Bir kaç saniye gayet sessiz g~ç

ti. Biraz sonra .. 
Yumuşak ve tatlı kokulu bir ka

. dmvücudu arkama doğru sokul

du. 
Çıplak bacaklarınt çıplak ayakla-

rıma değdirdi. Ayak parmaklarını 
ayağınun altına getirerek gıdıkla • 

mıya başladı .. sonra .. çıplak kolları
nı sırtımdan doğru uzattı ve boy-

numdan kucaklarken ...... 

Bahadır Sahip Cengin bu vah§i 
ve kan dökücü teşkilata karıı ajıı
na gelen en istihfafkar bir hakaret 
sözü ancak bu: 

Kanant tlıorind• Torkllpı ""agının mellaall 

...... korku ve dehşet içinde ha

fif bir çığlıkla öyle çabuk kollarını 

- Ah, mUşrikler! . .sözü olmuştu 
Bunlar bir çok tapacak mabut tau 
nıyorlar, hepsinin fevkinde de tah· 
ripkar, affetmez, kendine tabi ol
rnıyanlan öldürtmeyi, boğdurtma
yı emreden (Kali) yi tanıyorlardı. 

Fakat Bahadır Sahip Cenk kara
rını vermişti. Askerini aJacak, bil
yük bir harp daha açacaktı. 

Pek sevdiği zevcesi öldürülerek 
kendisine bir darbe vurulmak is • 
tenmişti.. Bu intikam nereye kadar 
gid~kti? .• Sevdiklerini birer bi· 
rer öldürerek felaket altında ez • 
dikten sonra ona da işkenceli bir 
ölüm haıırlaruyordu demek. 
Bahadır Sahip Cenk cMÜ§rik • 

lerı. üzerine yeni bir harp aça • 
rak bunların uzun bir zaman da • 
ha lrendilerinl toplayamamalan I· 
çin ffddctli bir darbe vurmak fi. 
tedi. Bu muharebe çetin, uzun ol· 
du. Belki de Bahadır Sahibin bir 
daha avdet niyeti yoktu. Bu muha
rebede ölmek hem şereDl, hem de 
kendisine artık yalnız gelen bu 
dünyadan bf ran evvel gitmek için 
en iyi bir şey olacaktı. 
Kızını Racaya emanet etmiftf. 

Her an ölüme karşı çıkıyor, fakat 
ölüm ona bir türlü gelmiyordu. 
Bahadır Sahip bir gün çadırında 

otururken yalınayak, çıplak ihli • 
yar geldi: 

- Size evvelce söylediğim tara • 
fa gitmeyiniz. dedi. Orada (Ka
ti) nin mabedi vardır. Eğer, göz
lerine bakarsanız size ebediyen §a
amet getirecek! 
Bahadır Sahip kendi kendine 

ıöyle düşündü: 

- Ey ihtiyar, ben artık bir ~y
den korkmaz oldum. Dünyada en 
sevdijini kaybeden bir adam için 
korkacak bir şey kalmaz. Ben o 
milfriklerin taptıkları putu parça
Jayacatım. 

ihtiyar tekrar etti: 
- Sizi ebedi bir şeamet takip e

der. 
Sonra ihtiyar çekildi. gitti. Ba • 

hadır Sahip ild lflnliik yerde ma -
buM (ltaU) namına yapılmlf bir 
mabed bulundutunu biliyordu. Bu 
mabed bir ormanın içinde, korkunç 
bir yerde idi. Bahadır Sahibin ka
rarı orayı litmek. bu mabedi yık
maktı. Mabedin ele seçlrilmesi • 
Sahibin ifadesince - cmüşriklert 
in her türlü cHAret ve cür'etini kı· 
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Berberlerin piri 
( 5 inci agfoJan tJ.oa,,. ) 

hirlerde dol~ak avaz avaz ba
ğırırlardı: 

- Lahana kadar bal, on paraya 
traş!. 

Eski devirlerde, sakallan henüz 
çıkmıya başlıyan gençler, yanalda
rır.ın derileri sertleşmesin diye sa
kallarmı ibrişimle aidırır, yüzle -
rine ustura sürdürmczlermil! .. Bu 
idet, İstanbulda ellı altmış yıl ev
Yel pek revaç bulmuş, ~-rin genç
lerinden başka. en başta gelen rical 
bile, Nuruosmaniyeoo timdiki Bo
zacı Sinanın yanındaki dükkanda 
berberlik yapan Ermeni Hacinın 
dükkiınına giderek ibrişimle sakal
larını aldırırlaı mış! .. 

Eski İstanbul berberk'ri ayni za
manda dişçilik de yaparlardı. Bun
lar, çektikleri dişlerle, adlarını, ı 
dükanlarının isimlerini yazarlar, 
çektikleri dişleri tıpkı bir harf gi
bi kullanırlar, bunları çerçeveliye
rek di.ikkimlarmın en göze çarpan 
verlcrine asarlardı. Bu, dlflerin a
;,&ınnda, kim bilir ne kadar çene 
kemikleri çıkarılarak sökülenler 
vardı. 

- Sünnetçilik! .. 
O zamanlar berber denıek, aşağı 

yukarı dlıçi, sünnetçi, hacamatçı 
falan demekti BazL semtlerde, ber
berlere doktor diyenlerin, hasta • 
lıklarına ve hastalarına onlardan 
şifa umanların sayısı pek çoktu. 
Kimbilir, böylelerinin y(lzünden 
kaç çocuk sakat kalmış, kaç insan 
mezara girmlıtlr! 

İlk sünnetçi de, berberlerin piri 
gibi Arabistanda yetişmiştir. Mu· 
hammed İbnl Talha adamda biridir. 
O, lsllm dinini kabul edenleri sün
net ediyordu. Sünnetçiliğin pirli -
lini ona Selman Pak vermişti. Ta
rih. Talbaınn karın Rabianm das 
netçl oldutunu ve kadınlarla kız
lan sünnet ettijlni haber veriyor. 

fimdl. bunda t5Y1e bir aorp 
Jwpıı•ı k.W..... .. fi...,. -
rum: 

- Bu da ne demek?_ hiç kadın 
sünnet olur mu canım!_ 

Biraz sabırlı olun. Buna sebep o
lan valc'ayı anlatayım: 

İbrahim peygamber bir aün eşi 
Hacerle kavga etmiJ, hırs ve kız
ıınltlıru ıidennek: için karısının 
lihmizaidi'ni kestirmit!.. 

İ§te o tarihten sonra, anlaşılmış 
ki, sünnet olanlar, doğum zamanla
nnda zahmet çekmeden pyet ko
laylıkla çocuk doiuı\lyorlar. Bu-

nun için kızların w kadınların ll<in
net edilmesi Arabistanda Adeta bir 

anane halini almış ve fakat bu idet 
kat'iyyen Arabiatandan c:lıprı çık
JnanUftır. 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
YaZl yaz.mıya baflarken, maba

dım berberlerin cPirı. ini 
bulmak, yer yüzünde ilk trq olan 

kimdir? Bunu meydana çıkarmak
tı. Bu araftırmaları yaparken, bir 
mevzudan öbür mevzua atladım. 

Bari oldu olacak, hazır .Onnet ve 
IÜnnetçilerln pirinden bahseder • 
ken, cZalemeı. adında bir kadının 
lllnnet olaeak çocuklar hakkındaki 
bir vMiyetınt de naklederek bu 
bahsi tamamhyayım: 

cZaleme Beynelarap deyylisluk 
ile ınethur bir f lcire avrettir ki, 
deyyuslukta kendisile darbuneıel 

olunurdu. 
Gençlilfndt' zina, kocalıjında te· 

reclik edip hiç vaktini bot ıeçir • 
memı,tir. Hattl kocayıp ı. artık 
mecali kalmadıkta bir erkek keçi 
alıp dişi keçilere (tlkahı lebeniye) 
deyu çiftleştirir ~ anınla müte • 
lezziz olur idi. Hını vefatında ce
sedini yalrlp kül etmek ve ol külü 
sünnet olan çocukların uzvu mak
tulannda tstıma1 olunmak üzere 
edepe{zıce bir vasiyet ettiği bazı kü
tübü edeblyede mubarredir .• [Hl· 
,.u Wlhl7e" ~lnfiye, cilt t. Sa. 
tlJ. 

racak bir darbe idi. Bahadır Sahip 
neye karar verdiğini, ne yapnıak 
istediğini hiç kimseye söylemiyor
du. Mücadeleye giriştiği mabude 
(Kali) nin adamlan her tarafa gi
rer, çıkar, her şeye haber alabilir
lerdi. Bunu bıldıği ıçin tasavvur • 
larını kımseye duyurmamayı doğ
ru bulmuştu .. 

Asker ilerliyor, dağ yollarından 
tırmanarak, ormanlara dalarak i • 
lerliyordu. Yolda müşkülat vardı. 
Fakat düşman tarafından hiç bir 
mukavemet görülmüyordu. Her 
yerde bir pusu kurulmak ihtimali 
vardı. Fakat Bahadır Sahibin aske
rine bir teY olmuyordu. Kendi ken
dine: 

- Çok garip i€!Yr dedi, sanki o • 
ralarda hiç kimM yok. Ben onları 
arıyorum, onlar buralarını yabani 
hayvanlarla kuılara bırakmıflar! 

Derin derin düşündü. Bütün ricat 
yolları kapatılmak ür.ere kendile-
rini sarmış olabilirlerdi. O zaman 
hiç kurtuluı ihtimali kalmıyacak -
tı, her tarafa gizlenmif olan ve 
cesaret itibarile hiç delil, fakat adE:t 
itibarile kendilerınden çok yüksek 
düımanların htleaine kurban ol -
mak vardL Bahadır Sahip artık 

ilerlemeyi doğru bulmadı. .Etrafın 
çok iyi aranarak kefif yapılmuını 

emretti. Fakat gelen maltlmattan, 
düşmanın hiç bir izine tesadüf e
dilmechli anl8fılıyordu. 

(D~mı varJ ................. _. ........ , .. __ , ___ _ 
Okuyucularla 
Baş başa 

Cerrahpaşa 
Hastahanesine 

çekti ki.. • , 

-Ay .. 

-Ay .• 

• • • • • • • • • • • • • . . . . . . .. . . . . . . 
Uzaktakl cenbl Karpat dağları 

arkasında güneş ilk ışıklarını ge -

niş ovaya serperken (Grete) ile 

başbaşa .. yanağı yanağımda bu gü

zel manzarayı seyrediyor ve onun 

kalbime ılık bir aşk nağmesi gibi 
akan sesini dinliyordum. 

- Ah delikanlı . Aşkı ilk defa 
aenden tattım. Gençliğin lll!- şiirini 

eenin dudaklarından dinledim. Sen 
benim için her şeysin .. Ölilnciye ka
dar seni unutmıyacağım .. Eminim 
ki sen de beni unutmazsın .. 

Ben doğru söyl~rim.. &;eni sev • 

dim .. çünkü sen bana aşkını ve her 
§eyini verdin .. > 

Biraz sonra ayağa kalktı .. Bu gü
zel vilcutlu nefis kız, Lilt anlama-

sın diye yavaşça kompartımanına 
geçti ve ilk istasyonda arkadaıilı 

birlikte in~rek kaybolup gitti .. 
••• 

Petteye yaklaşıyorduk. Ha:tırlık· 

larımı yapıyor, çantamı düzelti • 
yordum. 

- A ... cüzdanım yok .. 
Boş cebımde şu s&tırlar yazılı ~ir 

kiğıt elıme flışti: 

cBen doğru söylerim .. sen b:ını 
8'kını ve her ~eyını verdin. deme· 

dim mi?> 
Hemen vagon memuruna koş -

tum Ve: 
- Bır kadın cüzdanımı çaldı .. 
Der demez: 
- 12 numaradakı kadınlar mı? .. 

Eyvah ... 

... Ne zaman yaptılar bu ifi. Sin 

de: (Ben dotru aöyJerim Sen bana 

/ıkanbll 

Nasıl mı?. Bunu bana mı soru • 
yorsun? Oyunu oynayan ben de • 
ğilim ki. .. gozünü aç ... tam isvoli 
çekerken bileAinden yakıtli1 1 • 

- İsvolı çektiğıne muhakkak e
min misın? 

- Ben oyunda değılım ki aöre
ylm. Bu adam ıüpheli adamdır. 
Meşhur uvolıci diye tohret kazan
mıştır. Bu itibarla gözünü aç, dik· 
kat et, yakalanuya çalış. 

Bu luN konUJmadan sonra, ma· 
unın blfına donen (N .. ) gozünil 
dört açtı Serapa dıkkat keıilmif, 
tsvolıci P~tkonun ellerine bakıyor, 
biıtün hareketlerini tetkik ediyor

du. Bır aralık hileyi sezer gibı ol
du Miiteakıp ellerde, daha vazıh 
olarak gorüyordu hil~yı ... 
Bır akı.ndala sebebiyet verip o

yunu bozmam.ak içın evveli imalı 
bir kaç sözlerle yalnız Petkoyu i

kaz etmek, hıleden vaz &~mesini 
ihtar etmek istedi. 

Petko mütP.madiyen işıne de • 
vam edıyor. pervasızca ısvoli çe
kiyordu. 

Sır seferınde (N .. ): 

- Sız .. dedi.. Hayımi tlı.nır mı· 

sınız? 

Petko r.evap verdi: 
- Hayır! 

- iyi işçıdir. Elinden, ne uçan, ne 

Teşekkür 
Sultanahmedde Uçter mahalle • •tkını ve ,her p!ytnı verdın deme · 

kaçın kurtulur. Bız. bu oyunu oy
narız. amma, sotasını, t4"rsosunu bı 

lirlı Bır kareye eirinet:, kımin hi
le yaptıQlnı. kımın doğru oynadıtı
nı hile yapmadığım bılıriz Bız df' 

Sinde 70 numaralı evde oturan 11s - dim mi?) yazılı bir kaQıt bırakmıt-
keri mütekaıdlerden Hasan Fı::rid lar mı? 
imzala okuyucumuz bize yolladıtı Dedi ve elini cebine sokarak bu 
mektupta, ıcnlerinden rahatsız ol- ufak kiltttan bir tomar çıkardı. anlarız bu lflerden. 
dutu için, Cerrahpap hastanesin - - Mösyö. bunla:- tfmendiferlere Petko, bu aözlerden, kendısinin 

ima edildiğinı yı anlamıyor, ya an
lamak istemiyordu ttÇılit>ne 1ı· 
sıla vermiyordu hiç! 

de 23 gün yattıtı ve hastahanede dadandılar.. Demlryollaı tdare", 
1tJn derece baktldLlmı ve sertabib polisler bu kadınları arıyor .. Böyle 
doktor Rüftünün bütün hastalarla kaç kifinln canını yaktılar .. . 

(N .. ) !.fi biraı daha açığa vurdu: 
-Ben, decb. botuntuya gele • 

mem! Böyle bır feY hılHdınce, ya 
oyunu blrıkırım . yahut da bo
tuntu yapanı oyundan çıkartırı • 
rım 

bizzat nasıl yakından alikadar ol- ............................................. .......... . 

dujunu anlatmaktadır. Bay Hüse· 1 R A o y o 1 
ytn Ferid, bu hastahanemizin, if-

tihar edilecek bir müesatse olduğu- ... ------------•·! 
nu Ulve ediyor. 

• •• 
Alaturka güreşlerinde ikinci 11-

nıf pmpiyonlarından Mudanyalı 

Koç Mehmed pehlivan imzasile al-

dıtmuz bir okuyucu mektubunda 
da, bu okuyucwnuı bir müddet evel 
kulaklarından rahatsıı bulunduju 
Mudanyıda tyt tedavi edllemedfli· 
nl, buraya ıelerek Cerrahpqada 

çok iyi tedavi ıördüi(inü yazarak 
hastahane doktorlanna teıekkür e
diyor. 

SON TELGRAF -Hakikaten bu· 
ikı okuyucumuzun ~ylediji gibi, 

Cerrahpqa hutabaneli İstanbu -
lun cidden ıüzel, iftihar edeceii bir 
sıhhat mQeaesetfdir. Belediyenin 

ve hutahaneln bqında bulunan ça
lışkan ve kıymetli doktorlarımız. 
bilhHN 1ertabib Bay RiltUlnün biz. 
met ve emekleri aümlanmaia de-
19. 

BUGOhKO PROGRAM 
Akpın nqriyıta: Petko aldırlf bile etmiyor, hlll 
Saat 17 lakllp dersleri Ooiver• bildilini oynuyor imam bıldıpi 

ıitedea aaklen Hikmet 8a)'1tr tu.. okuyordu 
tından. 18,30 Pllkla d~u musikial, (N .. ) bir iki deta daha, böyJece 
19,30 Mandolin orkestraa Berk ve Petkoya, dalavera yapmaması !fi· 
arkadqlan. 20 Nt'zibe ve arkadaf' zumunu anlattı 
iare ıarafuadan TGrk mUliklll .e (N .. ) bu ıfin böyle ima ve tel
halk priulan, 20,30 Omer Raa mlhle çıkmıyacıtını anladı İfı bi-
tarafandan arapç& 86ylev, 20.45 raı daha azıttı Göı göre ıöre pa· 
Bil9en Şen n arkadqlarL tarahn- rı vermfye bır türltı razı olamı -
daa TOrk muıHdll ve baJek f&'• yordu 
kd.n saat ayara. 2ı.ıs orkestr.. Bir aralık, Petko kllıdı trife e-
21,30 Halli Ziya Upkhnan SS iad derken gürledi· 
sanat yald6nüm6 m6naaebetU. E- - Y ooo! Artık fazla ıe1miy-! 
m1D6o6 H&lkevlade yaplıcak ... befladın Bu itadan da pek müna-
rulmha nakli. Mbetaız oluyor. Öyle Jdlıtlarla oy-

y ARINKI PROGRAM nama doğru datıt, dolnı kanı -
tır. 

Ôlle acfriJ•b: Petko, yarım yamalak Türkeale 
S.at 12.30 Plllda Türk rnuaikisi, dedi ki: 

12,50 Havadis. 13.0S •uhtellf P W& - Ne var, ben bir tef yaptı? An-
...,_tı, 14 IOll.. ' bmıyor hen o kadm' tiirkçe .• 

/slr .... 

(S .. ), vaziyetin kötü bir şe~ 
maması için, ije müdahale et bit 
oyunu bozmamak için başka "°' 
formül bulmıya çalıştı. Ve bil '* 
satla, masadan kalktı, dışarı çır 
karken kaşla gözle (M. S.) ne 
iaret ederek dJflrı çağırdı. "' 

(M. S.) dljarı çıktı. Sofada 

S.) ne dedi ki: dıJJ' 
- Bunların çok parası ol ~ 

muhakkak.. Tabii sen işin fat ~ktı 
vardın. Arkadaşın (N .. ) da ~· 
numarayı.. Sen hiç aldırış e~ 
§Unları temizliyelim, alacai' cld" 
paranın yarısını sana ve arka 
na veririz. , 

- Niçin şimdi bu teklifi yaP1 , 
yorsun bana? Benim böyle it1~ 
den anladığımı bildiğin ha~de· ;,r 
den evvelce haber vermedıP, ~ '* 
lemedin. Demek arkadaşım ~ 
helenrnese, ben de Petkoytl • , 
masaydım, arkadaşları temizli)' 

1 
, 

cek, paralarını alacaktınız. pol ce-
yııile benim paralarımı d~-·. ot , 
ku ben de (N .. ) le ortak gıd•Y ~ 
dum. Haydi bu ciheti bir tar•f• ol' 
rakalım, tsvolici Petko masada fi' 
masaydı da, başka bir oyuf1CU lf 
voli çek8eydi ben görmiyece~ ~ 
dım? Yutacak mıydım bu b -
ben .. Sen boyle mi zannettin.~ 
taşla bir kaç kuş vurmak he" 
mi kapıldın? ıdl" 

- Kusura bakma, bir kere 0 ...., 

Birdenbıre bunları düşünezned l1 
açılamadım sana! Şimdı bunıırı ,J'* 
tarafa bırakalım da, hazır frr.sa~ 
vermitken tunların paraları"' ttJf' 
hm. Petko hiç çaktırmadan. 

sabuna dokunmadan bu işi Y~ 
(M. S.) bu teklıfi klbul ~ 

Çünkü, me\'zubabı olan ı •"' 
kendi arkadafları idi. Erı ~ 
dostları idı bunlar. Zaten, ar~ 
ları da, dostları da olm••· o 11 -
yen hileye taraftar bir adaJll 

1 llldi Bunun açın (S ) nin teli 

fiddetle reddetti. ~ 

- Olmaz! dedi. Bu hile~ 
devem edene, arkadqlar• ~ :.~ 
cetım. Botulduklarını anı~· · 
pn.. ~ 

O sırada, içeride, masa~ 
bir ,Urültü koptu. (N .. ), ~ 
hile yaparken, bllelırıMn tll 

t u. tflll"*. 
Petko, inklra mecal bul• 
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SüDeyrnannn Saırraynn~a 

KUDC~ KOZlLARR ing·ıtere k ı ı·nal maçını 
Tefrika o: 46 Yazan: M. Necdet Tunçer 100 bin kişi seyretti 

Si!ô.,laprakaltındangürügen sinsi birgılangibi,el B. inci devreyi 1-0 mağlup bitiren Sunderland 
cı.ltmdan tahtınızı devirmeğe__ çalışıgor,Mellô.! .• Ben ikinci devrede üç go/.qaparak ~açı 3-1 kazandı' 
damarlarımda, onun taşıdıgı kanı taşımıyorum!,, çekmiş ve takınunn çok güzel bir 

. · d b" sayı kazandırmıştır. ki cariyelerının yanın a ter ıye . . v 

ederek bir Yahudi gibi yetiştirmit· İkıncı haftayım başladıgı zaman, 

l ' Preston Noth End'in cnrcjik bir o-er. . . _ 
_ Bu hikayeyi sen nasıl ve kim yun ile tekrar hücuma geçtıği go-

den öğrendin? rülmüştür. Sunderland'm müda • 
- Beni Krala satan bedevi, be • !aası, halen birınci haflayımdaki ye-

nim mazimi anlatmış. Bir gün Kral dikleri golün tesiri altında çekingen 
da, eğlence sarayında bana söyledi. oynadığı belli oluyordu. Fakat, ken-

- Demek bir kardeşin de Mısu'- di hücum hattı, gayet mi.ıkeınmc1 

.~ da öyle mi? bir anlaşma ile işlemeye başlayıp ta 
- Evet.. merkez muhacimi Gurncy'in aya-
-Hayatta mı halU .. ? ğ b b 1 k t kt ile era er ı sayısını yap ı an 
- Bilmiyorum, Mella! sonra, bu çekingenlıkten eser kal-
- Şu halde sen damarlarında A- madı. 

rnon kam taşıyorsun .. Öyle mi? 
- Şüphesiz .. 

(Arkası va.r) 

landığı için, beni kendi sarayında
Kadıköy askerlik ;ubesinden: 

Tamaragı Amcn çöllerinden para ile 6atırı almı,tı Kadıkoy askerlik şubesinde ya-
\._Süleyman, Tamaranın bir şeyden! ğını dö~ülmüş gıbi, sıcak bir ür - zıh iken şimdiye kadar gelmeyen 
•"lberi olmadığını sanıyordu. perme duydu .. Bu ateş yavaş yava~ ve aranıldığı halde bulunamayan 

hır- 'l'arnara! dedi, Aşo hem bir bütün vücudu~u sarıyordu. . aşağıda adları yazılı yedek subay-
sı"d D k k S 1 Yah dıle !arın çabuk cubeye gelmeleri +.,.,._ 

81.1 
... ır. Hem de bir canavar. O, eme ~ u ~~man u .. - " ~ 

.. anın bileziğini çalmış .. Seni de re karşı daıma şuphe ve tereddut rada iseler bulundukları yerlerin 
0ldü d Onl ·t· t ·· adreslerinin bıldirılmesi aksi tak • 
1• t?nek istemiş. Onu hemen .s- ı~ın e. yaşıyor.. ara ı ıma gos· 
'<ili} d dirde haklarında kanuni muamele-..., arın ağıma nttıracağun... teremıyor u. 

-'Cl.rnara yalvardı: Sustu... nin tatbik olunacağı bildirilir. 
B ·· ·· 'ğd' Piyade Ysb. İsmail Necip oğlu ... - Onu affediniz, Mella! Hakiki aşını onunc 1 ı... 1 

"~ l B Yah d. d ğil" Osman Ali 314 (16643) stanbul, 
l'alt

ç u Aşo deiril, Siladır. Silfı., top- - en u ı e ım. .. 
b eli d. Piyade Astğm. Hazım oğlu Ômer 

ı altında yürüyen sinsi bir yı- yemez 1• 
ıırı g·b· Bu hakikati bütün Filistin halkı Fevzi 316 (23336) Klrşehir, 

it· 1 ı, yaptığım ve yapacağını d Pıyadc Astğm. M. Emin oğlu lb-
.. ~ll'lseye sezdirmeden tahtınızı de· biliyor u. 
vır B "th ·· h d k d" i rahim 308 (5924) Eskişehir, ll'lcğe çalışıyor! u ı am ve §UP e en en ın 

- N sıyırmak 15.zımdı. P•yade Astğm. Y. Rıza oğlu A. 
bakk e diyorsun, Tamara? sna Tamara ne yapacaktı? Esad 310 (5185) İstanbul, 
sad ın~a bana söz söylE:rken, onun 1. f d"" . k k" Piyade Astğm. H Hüsnü oğlu Bi-

akntınden ~ı.iphe mi edyiorsun? O, .e ıne ırsat uşmuş en, ra ı • 
~ besini ne yapıp yapacak, gözden 181 310 (6518) İstanbul, 

<l - Evet çünkü Aşo cahil bir kız • düşürmeğe çalışacaktı. Bu emeli • Pıyade Astğm. 0. Kamil oğlu 
s~; Onu benim üzerimp gönderen nın tahakkuku ıçin, her türlü fe • C Mustafa 312 (13193) İstanbul, 
llı udır. Sız Sıliıyı hal:i tanıyama· dakarlığı göze almağa karar verdi. Piynde Astğm. Mehmed oğlu M. 
~~ ınız! Beni saraydan kaçıran _ Ben, Onun taşıdığı kanı taşı- Tahsin 311 (25633) Sıvas, 
]ij a~~rnc yardım eden de o idi. Si- mıyorum Mellfı! Topçu Ysb Haydar oğlu Ekrem 
<l; ~ızın için çok tehlikeli bir ka - diyerek başını kaldırdı.. 315 (20936) Bağdad, 
~ .. ır, Mella! Süleyman: Topçu Ysb Vasfi oğlu V. Ferid 

~o Uleyınan kulaklarına inanamı- - Ne dıyorsun, dedi, Sen Yahudi 317 (10690) lst::mbul, 
tdu. değil misin? Naklıye Astğm. Agah oğlu A. 

ğ; Sen b.ına, bugi.ınlc>rde yazdı - Tamara çok sert konuşuyordu: Şükrü 308 C2177) 1stanbul, 
ta. 1'1'lezmurların hepsini bozdu - - Hayır, Mellac -dedi cevap ver- Pıyade Vsb. Ahmed oğlu H. Şük-
ııuC:<tksın, Tamara! Neler söylüyor- di - Herkes beni Yahudi sanıyor rü 314 (16417) Edirne, 

n sen? Fakat Sur Kralı beni bir Afrıkalı Diş Astğm. M. Faik oğlu M. lz-
lı ....... Hakikati sövlüvorum Mella! zenciden satın almıştır. Benim a - zet 317 (3858) Yanya, 

''lal(k ,J ,J ' 

~l 1
• at çok acıdır!> diyen siz de· nam Amon da doğmuş, orada bü • 317 (38583) Yanya, 

?nıydlniz? yümüş ve bir Amon zabitıle evlen- -//g.Rma yt)ı yrdiklarbneb zb zzz 
l'\ı ....... Sila fenalık yapamaz sanıya. miştı. eBn de orada dünyaya gel- Diş Astğm M. Sabri oğlu A. Rıza 
ı~ llı .. Eğer 0 da böyle kötü emet _ mışim. Fakat, çok küçükken, bir 318 (38567) Urfa, 
~itrı h<!sliyorsa, ben bundan sonra yaz mevsiminde Amondan Libaya Eaacı Astğm. A. Rıfat oğlu C 
~t se~e itimat ctmiyeceğim. Fa- inen bır kafile ile ailem de yola Ali 315 (38427) İstanbul, 
fcıı' 1Sı1a .. Hayır, 0 senin söylediğin çıkmış .. Bu yolda bedevilerin hiı • Tabib Astğm. Hikmet oğlu A 

'l'a ıkıarı yapamaz, Tamara! cumuna uğramışlar .. Hepimiz A • Ata 315 (2346) İstanbul, 
din arnara tc>krar fikrinde ısrar e- rapların eline esir düşmüşüz. Tabib Astğm Reşit oğlu Sey -

Ce s··ı B b 1 l ., fettin 306 (2723) Trabzon, latı • u eyman, gözdesinin ku _ - a an, anan ne o muş ar. 
di: lla fısıldar gibi bir tavırla iğil- - Zenciler onlan kılıçtan geçir • Muamele Me S. 6 Nuri oğlu M 

rnişler •. Bizi de büyüterek Kralla - TaJit 299 (322/2) İnoz, 

li~~ '.Niçin yapamaz, diyorum .. Bi
~ SiJ~Usun, Tamara? Çünkü sen 
O, b anın taşıdığı kanı taşıyorsun! 
lirSe ana, söylediğin fenalığı yapa~i
~E!rı 'dburıu de günün birinde sen-

ra, prenslere satmışlar. Kız kade- Muamele Me. S. 6. Hasan oğlu 
şimi Mısır Firavunu satın almış. Be- Yahya 295 (313/23) Çanakkale, 
ni de Sur Kralı Hiram'a satmışlar. Baytar Yzb A Talat oğlu A Fu· 

Hiram Yahudi kız1arı~n;,:;;d~an~ç.;;;,ok~h:.:o.!.ş-....:._a_t_3_0_1_c3_4_~_5o_>_A_zı_·z..;iy_e_. -----

'.J' ~ hekliyC'bilirim! 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

s:~ara birdenbire §nşırdı .. 
~~e 0~un .~avanı başı ucunda dön
!'tııııt '\:(' gozl ri kararmağa başla -

Kadıköy - H. Paşa - Y~lova - Adalar ve Anadolu hatlarına 
işleyen vapurların kahve ocakları mültezlmliQ'ı 1 Haziran 1917 taribın
den itibaren bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. 

y ı. 

s 
'l'~leyrnan neler söylüyordu! 

llıar..ı111n sırtında bir ateş yı-

Arttırma 14 Mayıs 1937 Cuma günü Akay şefler encümeninde saat 
15 te başlayarak 16 dil ihalesi yapılacaitndan ısteklilerın şartnameyi 
görmek üzere her a-ün şeflite ve arttırma içın de o;0 7,5 güvenme 
para 1 ıriyle encümene gelmeleri (2432) 

~a&uslar romanı: 8 -------ı 

' ov ezan: Çevıren : 
l\t 'k ~~1!!2'-:ao:~------·----------•M•u.....,a_M_m ..... e_r_A __ ıa_t_u_r_. 

4tıii.~n kend•sini müdafaa edebi- dıkodular aldı yurudü İsuhbarat 
t llıu '~kim, Fransız ıstihbarat servisinin kolısleri arasında kulak-
la b rJarının yalan yanlış ihbar ıt- tan kulağa iısıltılar dola§Jllıya ha§· 

hiil ~u~~uklannı mılayınca, der - ladı. 
~dı.a;:sc <.Jönmc.k i\in müsaade Bu fısıltılara nazaran ... 
~~rı tl:l ll'yhındekı iftirnlnn nıüm- Kont Arman bir daha ikinci şu-
~llllJ.ıi :r~ebe sür'atle temizlemek, beye kabul edilmemiş. Kont mü -

tordu (: ııpları tashih etmek isti- kerrcren ısrarlarda bulunmuş, ni-

13'ün esrarı 
1 

~ u d hayet kendmnı kabul etmişler. O· 
11t hır ~ e Verildi, Paris'e geldi, 'a- rcda eskı şeflerinden bırisı gayet 

t t\t- Sabah atla y~phğı küçdk bir haşin bir tavırla konta §Unları söy-
( 0 <:~ nr • cvıne donduğu lennşti: 

do~ ""d u nıumara o kadıır - Nasıl olur da siz, yüksek bir 
tı t n 1 r u k' Kont Armanın Fransız zabiti, muharebenin en kız-

l\l)}ıt d 1:. tun saçları ağarılı. gın zamanında, düşman casusla 
~~ l:. r Arman crt<'sı gün csrrıren- rfle konuimıya cesaret ediyorsu -
aı c~tt öldü. Ölümii de şld- nuz? 

r ~<l.U~· gr]p n tı~ısı suretile ıef- Kont şu cevabı verdi: 
l' '4l. 
~it bu .. 1 ~ - Miralayım, ben ancak başveki-J 

0 unıden sonra da de- lin verdiği emirlere göre hareket 

etmış bu ınsanım 
- Sız. vazıyetınız ıtıbarıle an • 

cnk bana tfibısınız Emir almak i
cap ettiği z.arnan, ancak benden e
mir alabılirsınız. 

Arman şaşırdı, yıkılacak gibi idi, 
fakat kendisıni tutmıya muvaffak 
ol8u 

Mıralay sozünü kesmemışti: 
- Sız yalnız memlekete ihanet 

etmedıniz, dıyordu, duşmanln ışi· 
nizi pışırmıyc kadar vardınız. 
Mıralny bu sözleri bfıtün a

sabıycti içinde söylerken, dosyalar 
da masasının üstünde duruyor.fa. 
Bu dosyalardan bırl Şili'dekı de • 
mır madenlerinden birisınin Al • 
manlara nasıl satıldığı hakkında 
bir rapor... 13u işin müzakeresine 
sulh zamamnda başlanmış, fakat 
Umumi baro iHin edilınceye kadar 
bir neticeye \•arılamamış. 

Miralay bagırdı: 
- Siz bu ışten milyonlar kazan

dınız, Avusturyalıların da kım 
bilir ne alçakça temaslarda bulun
duğunuz zaman. elbette ki Alman 
altınlarım da kabul etmekte tered
düt etmiyordunuz. Siz, üzerinizde 

Londar (Hususi) İngiltere ku • 
pası final maçı Wembley stadında 
93,000 seyirci önünde, bu yıl fi· 
nale kalan Sundcrland ile .Preston 
North end takımlnrı arasında oy-

nandı Stadda 93,000 kişilik v~r oldu
R"u halde bu miktarın beş misli yer 

için talep vaki olmuştu. Bu itibar
la, yerler dolduktan sonra yapılan 
bilet siparışlerine ait paraların 

iade edilmesi icap etmiş ve İn -
giltere futbol federasyonu 400.000 
bilet siparişi bcdeJlerıni sahipleri
ne iade edcbılmek içı nbir çok me
murlnrdan mürekkep ayrı bır kad
ro çalıştırmak mecburıyetınde kal· 
mıştır. Maçın tofsıliıtına geçmeden 
oymyan iki takımın kımlerı mağ
lup ederek bu şerefı kazandıkları
na bir goz atmak faıdeden hah de
ğildir 

Sunderland takımı: 
Southampton'a karşı 2/3 galip, 

Luton's karşı2/2 berabere, k~ndi 
sahasında ayni luton'a karşı 1/3 
galip. Swanscn Town'a karşı 0/3 
galıp çıktıktan sonra Wolverhamp
ton Wandcnır ile üç maç yapmış 
l/l, 1/1, 2/2 berabere kalarak an
cak son müsabakada 0/4 mağlüp 
edebılmiştır Bunu müteakip Mıll
walle takımı ıle karşılaşarak 1/2 
kazandıktan sonra finale kalmıştır. 

Preston North end takımı, 
Newcastle United'ı 0/2, Stoke Ci

ty'yi 1/5, Exeter Cıty'yı 3/5, Tot -
tenham Hotspuru 1/3, West Brom· 
wıch Albion'ı 1/4 yenerek finale 
kalmıştır 

Maça tekaddüm eden Cumartesi 
gecesi otobüsçülerin ani olarak grev 
ilan etmeleri milyonlarca insanın 
seyrüseferıni felce uğatmıştı Yüz 
bınlercc kişıyı City'den epey irak 
olan studyoma nakletmek meselesi 
mcsuJ makamları çok müşkül bır 
vaziyete sokmuştu Bundan dolay l 
bu defo mutad hilafına olarak yı
ğın halinde kafileler çok erkenden 
yollara dökülmüşlerdir. Nih&yet 
ye raltı tramvay seferlerini bir kaç 
mısli sıklaştırmak suretile, futbol 
meraklılarını bu büyük maça vak· 

tnşıdıgınız ünıformanın şerefım 

hıçe indıren bır ınsansmız. 

Bu kadar bariz bır haksızlık kar
şısında, Arma 'nın zihnı karma ka -
rışık oldu. Böyle foci derecede kor
kunç bir vaziyette kendısinı nasıl 
müdafaa cdebihrdı? Heyecanlı ve 
kati bır protestoda bulunmnk ıçın 
hangi delillere istinad edebilirdi? 

Halbuki karşısındaki adam mer
hametsizce şunları sbylüyordu: 
metsizce şunları söyli.ıyordu: 

- Vcnsan orm:ınmda bır çok ha
inler cezalarını görmüşlerdir Sl2 
yüksek bır 7..abıt, ikincı şubeye me
mur bir zabıt, Kont Arman, bir 
Fr~nsız sefirinin oğlu Şnayder -
Krözo ş1rketinin meclisi idare aza
sı. siz ntsıl olur da bu kadar bti -
yük bir suç işlersiniz Sizin de en
camınız iidi bir casus gibi, l:urşu -
na dizilmek olecaktır. Bu ı;kanda -
lı yap:'irken, Frnnsayı. karınızı, ço
cuklarmızı düşunecehiniz. Taş1-
dığınız ismi ve mazınizi düşünce.ek
tiniz. Sizi bırnkıyorurn, şimdi dü
şününüz. Gizli tutulacak bir ölüm 
sizin için biricik kurtuluş çarer.i 

(Devamı var) 

tinde yetiştirmiye imkan hasıl ol
muştu. 

Havanın fevkalade güzel ve gü
neşli oluşu, stadı dolduran 100.000 
kişilik seyirci kütlesi:ıdekı bu bü
yük maçla mütenasip heyecana ay· 

rı bir neşe katmıştı. Hele maç baş· 
lamazdan biraz evvel kral ailesi
nin gelmesi bu neşeyi tasavvur edi-

lemiycek derecede büyütmüş ve 
bir tok sevinç tezahürlerine vesile 
olmuştur. 

Maçın cereyan ve neticesi de gös· 
tcrdiği gibi, Sunderland bilhassa 
ikinci hnftaymda hnkıkaten çok üs-

tün bir oyun oynamıştır. Birinci 

devrede Preston Morlh End ga -
yet kombine pir oyun oynamağa 

başlamış ve mütemidhen hücuma 
geçmek suretile hasmını sıkıştır -

mıştır. Sunderland ise, bu hafta -

yımda ekseriya müdafaaya çekil
miş olmakla beraber, bazı anlar has· 
mınm tazyıkinden kurtulmağ:ı mu· 
vaffak olaı ak açık bir oyunla mu
ka belcde bulunmuştur. Ancak, haf
tayımın başl::ıngıcından itıbaren 

büyük bir enerji ve hesapla ha -

reket eden Preston North End haf. 
tayımın bıtmesıne 8 dakıka kala 

oyunu ile hak ettiği bırınci devre 
galibiyet sayısını atmıştır. 

Sol açık Hugh Donell topu sür
müş ve hücumu idare eden kar -

deşı Frank'a gayet sıkı bır pas ver
miştir. Pası almasile top ile birlik· 

!!_iki mudafiın arasından ok gıbi 

fırlayan frank, kaleye, tutulmasına 
imkan olmayan müthiş bir şut 

Bundan sonra artık Sunderlan -
dm gittikçe ağırlaşan bir baskı hn-

lindc rakibini sıkıştımuya, ezme
ğe başladığı görülüyordu. Preston 
Norlh End kendi nısıf sahasına çe

kildi. Ve biribiri üzerine yaptığı 
üç korneri pek zorlukla def ede • 
bildi. 
Baskısına devam eden Sundcr -

Jand, fevkalade mükemmel tnk • 
tik ile oynuyordu. Netckim, 27 in
ci dakikada, bu üstün oyununun 

mükafatı olan ikinci golünü de at
tı. Takımına bu def aki galibiyet sa
yısını kazandıran sağ iç Carter jdi. 
~ dakikn sonra, Sundcrland, ilk ku

pa §filllpiyonluğunu sigorta al'~'ln 
aldı. Sol açık Burbanh gnyet dar 
bir zaviyeden sıkı bir şutle üçüncü 
sayıyı yapmıştı. 

Maçın bitmesini müteakıp km· 
liçe Elisabeth, galip takımın kap -
tanına kupayı ve oyunculcra da 
madalyaları bizzut verdıği zom.ın 
heyecan payansız bir ölçüyü bul -
muştur. 

)f 

Almanya lsviçreyl 1-0 
yenebildi 

Yirminci defu olmak üzere kar
şılaşan Almanya milli futbol takı
mı ile İsviçre milli takımı arasın
da yapılan maçta Alman milli ta
kımı sıfırn karşı bir sayı ile galip 
gelmiştir. 

Almanların yegunc sayılarını rnl 
açıkları Kitzngcr yapmıştır. 

Büyük bir alaka ile beklenen bu 
maça hususi tren ve otomobillerle 

Almanyadan 10,000 futbol merak -
lısı gelmiştil'. Maç, İsviçre için ;.·e
ni bir rekor teşkil eden 35,000 kişi-

lik bir seyirci kütlesi önünde Gr::ıs
shoppers sahasında yapılmıştır. 

Seyircilerin tehacümü o kada oü-

yük olmuştur ki, maçın başlaması 
yaklaştığı zaman, bir kişilik du -
huliye bileti 100 İsviçre frangına 
satılmıştır. 

l liıhisarlar U. Müdürlüğünden: ____ _. 
1 - Ş rtnamcsı! mucıbınce ııgarn makinelerinde kullanılmak üzere 

muhtelif eb'atta 69910 adet keten tütün ve sigara şuidi paurlıkla 

satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 6-V-937 tarıhıne rast!ıyan Perşembe ~üuü saat 15 le 
Kabataşta tevınım ve Mübayaat şubesindeki ıtlım komisyonunda 
yapılacaktır. 

il - Şarlnameler parasız olarak her gün söıü geçen §Ubeden 
alınabilir. 

iV -
ıüvenme 
olunur. 

lstcldılcrin peıarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
paralariyle bırlıkte adı ieçen komısyona gelmeleri i14n 

(2152) 

"' . "' 
ı - ldaremızln Paşabahçe Fabrıkasında şartnamui mucibince açı

lacak yolun (3998.32) lira kc~ıf bedelli hafır ve imla tş~ istinat duvar .. 
lnrının inşaat. pazarhk usulile eks;ıtmcye konulmuştur. 

il - Pazarlık, 6 • V • !937 tarihine rasthyım Perşembe günü saat 
10 da Kabataştıı levazım ve mübayaat şubesindckı alım komisyonuııda 
yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ıeçen §Ubcden 
ıhnabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık içiD tayin edilen gün ve 
gü"enmcı paralarıyle birlikte adı ieçen komisyona 
olunur. 

Fatih Sulh ikinci Hukuk HAkimliA"inden : 

saatte 0/0 7,S 
aelmelcri ilan 

(2389) 

Kerestecilerde Yeni hAlde üç numarada iken bulunımıyan Abdul
lah Hadiye. 

Mehmet Stdık tarafındın Süleymaniyede Şemsettin mahallesinde 
Harem sokağında 25 No. lu ve 19-6-936 da tahliye edilen ev kirasından 
alaceğ'l olan 280 liranın faiz, vek!let ücreti ve m~srana b~rlikte tahsili 
hakkmda açılan dava ve iUincn teblik edilen da•;etıye ilzerıne muayyen 
ründe gclmedi~inizden gıyabınızda ccryan eden muhakeme sırasında 
davacı vekili tarafından vekaletname ile iddiasını teyidcn bir kira mu. 
kavelesi ibraz edılmi~ olduğundan H.U.M.K. 401 nci :naddesine tevfikan 
verilen gıyap ı<ararının ilanen tebliğine karar verilerek muhakem~ 2-6-9~7 
Çarşanba saat ıo na bırakılmış olduğundan aıubakemeye devam olun
m:ık üzere tayin olunan günde mahkemeye relmeniz 11yap karanmo 
tebli2'i yerine geçmek üzere illn olunur. 
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r· SiNEKLER~
sıtma, tifo ve hastahk getirir. 

yemeklerinizi kirletir. 

DİKKAT: - . . ~ - .. . ; . ~;~t:: :-; ~ ~ -
• - - . - • - -,tı-~ '• 

lstanbul ~ ·" .B~lediyesi · _ llatUarı KAT' i LiKiDASYON ı 

\ . 
Beyo~lunda Tokathyan karşısında - •· .. :.:..'..~· ' , 

- : ".I 

STAVRiDiS Senelik Muham. 
men kirası 

Tuhafiye w 
maga zası 

ı• 
Hugi'ınden iti 1-ıı:ıren ve 

Cibalide Oskübi mahallesinde karanlık mescit 
sokağanda 14 No. it Muhiddin Kocavt medresesi 
Yüksek kaldırımda Şah kolu mahallesinde ku. 
!edibi sokağında metruk mezarlık arsası 
Beyoğlunda Tepebaşı mahallesinin meşrutiyet 

caddesinde 12 N. lı dükkan 

48 

YALNIZ 15 GÜN iÇiN 180 13,50 
Bı.tiin stoklarını 

Yo 40 TE N Z i LATLA Beşiktaşta Kaptan lbrahim ağa mahaltc..:inde 
köprübaşı sokağında 23 / 27 N. lı kaptan ibra. 

136 10.ıa 

elden çıkarac ktlr, 

Adi gaz• boya ile karışterarak yalancı 

lecnebi markalı kutulara dolduruyorlar. ı 
Ve fıçtlarda ve tenekelerde açıktan 1 

Fayda yerine satıyo lar I' 
FAYDA MARKASnıAve ! 

Aldanı~~~2~~~~ Haşer~!~~~Eusu 171
1 

1/2, orta 25, büyük 45, b.r litrelik 65, ~eş lıtrelık 300, buyuk teııcketerd~ 
900 kuru ~tur. Büyük fıçılarda tam kıloııu 50 kuruş tur, Has .. n deposu.J ;._ ___________ _ _ ___ _ __ 1 

~YAZ GELDi
KOSTüM vePARDESüNüzü 
Şehrin en mütenevvi ve mükemmel 

çeşitlerine malik bulunan 
Yalnız GALATADA meşhur 

EKSELSYOR 
B UyUk elb ise tlcarethanesinden tedar ik ediniz 

Bayanlar• mahsu s MANTOLARIN envaı 

ve k ülliyetli mlkdarda ÇOCUK 
KOSTÜMLERİ vardar 

Rekabetsiz fiy atlarla yaınız 

-· Gal•t•'da EKSELSYQR da -bulacaksınız-

Fatıh Sulh Üçüncü Hakimli -

ğindcn: 
937 /4.9 : Fatihte Atpazarı mey

danında 16 No: lu evde mukim i

-kcn 6/2/937 günün de ölen Abdul
lah kızı İkbal'in alacak ve vere -

cck)ilerin, bir ay ve iddiayı vera

set edenlerın üç ay zarfında rnah-

HiÇ BİR iDDiA 

Aslında kıymetsiz olana 

fazla bir şe}' ilave etme~. 

KREM PERTEV 

ifrat \'e mübalağanın iradesi 

değildir. Terkibi bir fen ha· 

rikası gibi velveleli bir tarz

da ortaya atılan güzellik 

müstahzarlarını da kendisi· 

ne karşı hiçbir zaman rakip 

olarak tanımamıştır. 

İstanbul Yedincı İcra Memur
luğundan : 
Semihanın Osman zimmetind~ 

ikınci derecede ipotek bedelinden 
alacağı olan 50!) liranm temini ztm
nında Emniyet Sandığına 1100 li
raya bırinci dere1.:ede ipotekli o -
lan Beyoğlunda Şehit Muhtar ma
hall()sı Tarlabaşı s· kağında 36 ve 
36 mükerrer yeni 12 (numcrotaj 
34 dükkan 36 hane) sayılı tahtın· 

dn dükkanı havi kargir hanenin ta
mamt deynin temıni zımnında a
çık arttırmaya v.l;;'edılmıştir. 

HUDUDU : Tapu kaydına naza
ran şark ev 2 şimal ev 9 garp ev 4: 
ve cenup yol ile mahduttur. 

MESAHASI : Umumi 53 metre 
rnurabbat olup b.ırodan 49 metre 
murabbaı bina ve mütebaki 4 met
re murabbaı aralık mahaldir. 

EVSAFI : Gayri menkul kar -
gir hane ve dükkan olup elektrik 
ve terkos tesisatı vardır. Hane ay
dn 35 lıra ve dükkan ise 7 !ıra ki
ı'n cctirmektedir. Bina cephesinde 
şahnişi vardır. 

BODRUM KAT : Bir taşlık, bir 
komürlük, bir mutfak ve arkada u
fak bir aralık. 
ZEMİN KAT: Cephesi demir yap· 

nık kenekli zemini bir sofa, bir ki
ler ve bir odadır. 
BiRtNCİ KAT : Bir sofa, iki oda 

ve bir helası vardır. 
İKİNCİ KAT : Bir sofa, iki oda

du-. 
ÜÇÜNÜCÜ KAT : Bir sofa. iki 

oda ve iızeri kapalı bir tarasadır. 
Kapı ve pencereler yağlı boyalı • 
du-. 
KIYMETİ : Ehli vukuf tarafından 

tamamına 4240 lira takdir edilmış· 
tir. 
Arttırma peşındir Arttırmaya iş

ti'rok edeceklerin k•ymcti muham
menin % 7,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir banka teminat mek
tubunu hamil olmaları icabeder. 
Müt<?rakim vergi, tanzifat ve ten
viriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 5/ -5/37 
tarihinde Çarşamba günü daırc

de mahalli mahsusuna talik edıle
cektir. Birinci artttrması 9/6/937 
tarihine müsadif Çarşamba günü 
dairemizde saat 14 den 16 ya kadar 
icra edilecek birinci arttu-mada be
del birinci derecede ipotek ala • 
caklısının matlübunu temin et -
mek üzere kıymeti muhammenin 
% 75 ini bulduğu takdirde üstt~ 
bırakılır aksi takdirde son arttır -
manın taahhüdü baki kalmak ü • 
zere arttırma on beş gün daha tem
dit edilerek 24-6-937 tarihine mü -
sadif Perşembe günü saat 14 den 16 
ya kadar dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde arttırma be -
deli birinci derecede ipotek ala -
caklısının matlubunu temın etmek 
üzere en çok <attıranın üstünde bı
rakılacaktır. 2004 numaralı icra ve 
iflas kanununun 126 cı maddesine 
tevfikan hakları tapu sicilile sabit 
olmıyan ipotek alacaklılarile di -
ğer alakadaranın ve irtifak hakları 
sahiplerinin haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddiala
rını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitlerile bir • 
likte dairemize bildirmeleri la -
zımdır. Aksi takdirde hakları ta-

kemeye müracaatları lüzumu ve 
aksi takdirde metrukatı hazineye Kı· ralık han pu sicillerue snbit olmıyanlar sa-
inlikaı edeceği ilan olunur. tış bedelinin paylaşmasından hariç 

kalırlar. 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha- Ve kahve Müterakim vergi, tanzifat ve 

kim1iğinden: Tophanede Karabaş mahallesin- tenviriyeden ibaret olan belediye 
937-43 ve 47: Mahkememizce te- de Lüleciler caddesinde 26_28 nu • rüsumu ve vakıf icaresi bedeli mü-

rekelerine vaziyet edilen Cerrah - zaycdeden tenzil olunur. 20 sene-
maralı yirmi iki odalı hnn ve al-

paşa hastahanesinde 936 senesinin lik vakıf icaresi ve taviz bedeli 
tındaki kah\'e kiraya verileceğin-

ll ve 12 inci aylarında ölenlerin ~ müşteriye aittir. 
den isteklilerin mezkür handa sa-

den Hüseyin Ahmet, Dursun Mah- Daha fazla malumat almak isti-
hlbi Haci Hamide müracaati. 

mut, Şevket Hüsnü Bekir, Fuat Hile- yenlerin 937/573 sayılı dosyada 
met, Sadık İbrahim, Şükrü Hamdi, ••- 0 l ö ...... mevcut evrak ve mahallen haciz 
Mehmet Halil, Mehmet İbrahim, , RIZ~elt • l j ve tııı·'l·~·i kıym:t raporunu görüp 

S 1 F ·k S l'h H H 1 nnl :I- 1 
• ., olunur. 

ü eyman aı , a 1 asan, a- Doğum ve kau ı.. ::J-- ---
lil İbrahim, askeri mütekaidi mü- · L 1 k' rnulaııassısı f/rr r; e 1 m 
lazım Mehmet Tevfik Ziya, Faruk ı- \., r. -1 CaA-aloğiu Nuruoı:naniye caddesi 
Abdullah, Yaşar Halil, Kamil Hü- I No. 22 Mavi yapı Mecmuası 
seyin, Mehmet Mustafa, Zoiya Ab- Telefon: 22683 Her. muallime. her mek-
rnham ve Haseki hastahanesinde teplıye, her aileye, her 
936- 5inci "~·da ölen Hesna ve8 in- zarfında mah-kemeye müracaat et- 1 köylüye. her kese pek 
ci ayda o ., Hnnifc Bayramın, a- rneleri lüzumu aksi takdirde met - ı ıezırn lıdır. 
lacak Vt \ueceklilcrin bir ny ve rukatı hazineye intikal edeceği i- Bundan faydah bi r 
iddiayı ver:ıset edenlerin üç ay lan olunur. mecmua bulamazsınız. 

him ağa mektebinin küçük bölüğü 

İstanbul 4 ncü icra memurluğun- Kabataşta karakol sokağında su haznesi 
dan: Hasköyde Hasköy mahallesinde keçeci piri SO• 

l - Ehli vukuf tarafından ta - kağanda 199 N. lı dükkan 
Arnavutköyünde lülfiye mahallesinde arka sa. 

mamına 3500 lira kıymet takdir e- kakla 12 _ 27 N. lı ev 
dılmış olan Erenköyünde Göztepe 
M Arnavutköyünde lütriye mahallesinde ayazma 

ehmet efendi mahallesinin taş 
sokağında 11-23 N. lı ev 

42 
200 

18 

36 

72 

3,15 
15 

2,70 

S,40 
mektep sokağında sağı Gülendam Arnavutkôyünde lüthye mahallesinde ön sokakta 
bahçesi solu ön arkası 6 harita No: 4-31 N. lı ev 48 3,60 
lu arsalar önü taş mektep sokağı i- Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatl:ın yaıılı 
le mahdut eskı 22, 23, 24, 14, 15, 24 olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939 veya 940 yıb ına)·ıSS 
mükerrer ve yeni 7

1 
ı ı, ıo No: ıu sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul• 

gayri menkulün evsafı cephesi kar- muşlardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde göriilebilir. lstdditer 
gir duvarlı ve içinde altı fındık ıkt hizalarında gösterilen ilk teminat makbuı veya mektubile beraber 
incır üç ceviz bir çitlenbik bir zey- 1 J-5-937 sah günü saat 14 le Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (2301) 

tin 4 dut üç ayva ağacı ile bir as - Jft. 
ması var. Bahçe kısmen mezru o- Hepsine 15 lira kıymet tahmin olunan Kumkapıda Muhsine HatuP 
lup bunlardan ba~ka. için de 100 mahallesinde İbrahim paşa yokuşunda Çelebi Mehmet efendi mektebi 
adet muhtelifül cins meyva fidanı ankazt satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şutnamesi Lcvaııdl 
dikili bulunan bahçe içinde ufak Müdiirlütünde görülebilir. istekliler 112 kuru$1uk ilk teminat makbllZ 
bir tulumbalı kuyu ile sıva ve ba- veya mektubile beraber 18 • 5 • 1937 salı günü saat 14 le Daimt Eocü· 
danalı iki katlı dığer bir köşkü mcv- mende bulunmalıdırlar. (i) (2390) 

--------------------------------------------------....:,__._.--cuttur. Zemin kat : Tek kanatlı 

Kadıköy Vakıflar DlrelttörlUğU Uinları 
arka kapıdan içeri girildikte zemi- ı 
ni toprak döşc-li bir sofa üzerinde • 
ahşap döşemeli iki odabir kömür - -1---•K•u•ı••g•un•c•u•k·· •s•ı.i•r•p•S•u•s•a•v•e•ri•ç•E•.•rm-cni kilisesi 

luk ve yine ayni kat üzerinde kar- 2 _ Üsküdar surp Haç ermeni kilisesi 
gir bölme ile ayrılmış zemini top- 3 - Üsküdar surp Garabet erıııcni kilisesı 
rak döşeli koridor üzermde zemini 4 _ Eeykoz surp Nigago~ ermeni kilisesi 
kırmızı boyalı çimento diiş<'li bir S - Kartal surp Nışan ermeni kilisesi 
oda bir helii bir banyo mahalli v~ 6 - Kandilli surp Arakclos ermeni kilisesi 
zemini toprak döşeli bir mutfak var- 7 - Kadıköy surp Takavor ermeni kilisesJ 
dır. Ön taraftaki merdivenin ya - 8 - Kadıköy Rum camaatı 
nında zcmın kata da gırilir. Ufak 9 _ Büyükada Rum ,, 
bir kapısı mevcuttur. Bu kat bada- 10 - Kuzguncuk Ayapandeli rum kilisesi 
na ve sıvalıdır. Bu katta mal sahi- 11 _ Heybeliada rum camaatı 
bı oturmaktadır. Bırinci kat : Ha - 12 .- Kınalıada Panaiye ruın kilisesi 
rıçten ayrıca on basamakh mozaik 13 - Kandilli Hiristos. Metamarfozis ruır. kilisesi 
mcrdıvenıe çıkılan bir sahanlık - 14 - Çengelköy Aya Yorgi rum kilisesi 
tan çıft kanatlı kapıdan içeriye gi- 15 - Üsküdar Profit • llya rum kilisesi 
rildıkte (zemin katının mütena - 16 - Paşabahçe Aya Konstantin rum kilisesi 
zırı bulunan) zemini çini döşeli ant- 17 - Beykoz Aya Paraskevi rum kilisesi 
re ve sofa üzerinde ön ve arkada 18 - Burg:!zadası Hiristos manastırı 
iki odası olup arkadaki odadan iki 19 - Büyükada Ayı Nikola manastırı 
beton ayak üzerine istinadet edilen 20 - Heybeliada Aya Tiryado ,, 
demir korkuluk bir taraçaya çıkı- 21 - Büyükad:ı Hiristos ,, 
lır Ayni kat üzerinde kfırgir du- 22 - Heybeliada Aya Yorgi .. 
varla bölünmüş bir koridor üze - 23 - Kınalıada Hiristos ,, 
rinde bir oda, bir hela ve zemin ka· 24 - Heybeliada rum Ruhban mektebi 
rasümen döşeli ocak ve muslukları 25 - Büyükada ve Heybeliada yetimhaneleri 
havi muntazam bir mutfağı mev- 26 - Haydarpaşa musevi Sinagonu 
cut olup işbu mutfağın ön taraf - 27 - Kuzguncuk " " 
ta ki kopıdan 12 ayaklı mozaikli Camaatlarca idare olunan vakıflardan semllt·ri ve isimleri yukarıd• 
merdivenle bahçeye inilir bir ser- yazıli vakıflara 2762 Na: h vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbaP" 
vis merdiveni mevcuttur. Badana· taki talimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edilccetindell 
lıdır. Bu katta neş'et (muşir) hare· isteklilerin 21 . 5. 937 tarihine kadar K~dıköy Vakıflar Müdürlütü0' 

mi Zeynep Zekiye oturmakat olup alelu5ul müracaatları illn olunur. (2513) ~ 
seneliğine 260 lira vermektedir. Bi· 
nada elektrik ve terkos tesisatı 

mevcuttur. 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
Sahası : Umumi 1340 metre mu • 

rabbaı olup bundan 115, 50 metre 
murabbaı bina ve mütebakasi bah
çedir. 
Kıymeti: 36/817 No: Ju dosyada 

vazi'yet raporunda tamamen ikmal 
edilmiş bulunan ve hey'eti umu
miyesine 3050 lira kıymet takdir 
edilen işbu gayri menkulün birin
ci katı tamamen ve zemin katı da 
kısmen ikmal edilmiş bir halde ol
duğundan hey'eti umumiycsine 
3500 lira kıvmPt takdir cdılmiş iş
bu gayri menkulün tamamı açık 
arttırmaya vaz edılmıştır. 
2-Arttırma peşindir. Al'ttırmaya 

iştirak edecek müşt<?riler kıymeti 

muhammencnin%7,5 nisbetinde oey 
akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hamıl olmaları 
icabeder. Müterakim vergi, tan -
zifat, tenviriye ve vakıf borçl:ın 
borçluya aittir. Arttırma şarln.i -
mesi ilan günündtn itibaren rfai
re mahalli mahsusuna talik edil~
cektir. Birinci arttırması 7-6-937 
tarihine müsadif Pazartesi günü d:ıi
remizde saat 14 deıı 16 ya kadar ic-

ra edilecek birinci arttır • 
rnada bedeli kıymeti muhammene
nin % 75 şini bulduğu takdirde üs
tüne bırakılır. Aks-.i takdirde oo:ı 

arttıranın teahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha temdit 
tdilerek 23-6-937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 den 16 "l 

kadar dairede yapılacak ikinci art
tırma neticesinde en çok arttırnnı'l 
üstiinc bırakılacaktır. 

2004 No: lu icra ve iflas kanunu.1 
126 ıncı maddesine tevfikan hal -
lan tapu sicilleri!~ sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer nlaka
darlarm ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu }ıaklarını ve husisile fai? 

ıcayan.er 1 Oi9lerlnlzin Swr'ati8 b e • 
yazlanmalartnı isterseniz ı .. 

KOLYNOS 
Diş macuıııle fırçalaıııağa baş. 

layınıı. Ne çabuk bir bey 11zlık 

ve göz kamaştırıcı bir parlaklık 

almış olduklarıoı ~öreceksiniz. Siz 
de bu hale ,imreneceksiniz. 

Başka bir diş palının veremi· 
yece~i bu güzelli2i KOL YNOS 
size hemen iemin eder. Çok az bir .. ," }-

zamanda dişlerinizin bir kaç derece bcyaılandığını görmek arzu eder
seniz bugünden itibaren dünyada milyonlarca Bayan ve Bayların ıeve
rek kullandığı KOL YNOS diş macununu istimal ediniz. 

--------~~-------~-------___,,., -lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merket1 

Eksiltme ve Artırma Komisyonundan: 
ı.- Merkezimiz binasında müterakim hurda demir, elbise, halı yaı• 

makinesi ve elektrik süpürgesi ve s aire açık arttırma ile satılacaktır. 
2.- Satılacak eşyaların keşif bedeli 150 liradır. 
3.- Arttırma 11 Mayıs 1937 Salı günü saat 14 de Galatada J(ar~ 

Mustafa Paşa sokağında lstanbul Limana Sahil Sıhhiye merkezi.1dei-
1 

komisyonda yapılacaktır. 
4.- istekliler satılacak e,ya ve şartnamelerini görmek üıere 

lstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi levazımına müracaatları. . 
5.- Artırmay:ıt i'İreccklcrin l 2 1 ra mu vak ka t teminat vcrınefer• 

şarttır. (2309) --- - - ____..,. 
ve masarife dair olan iddıaları ı · 
lan tarihinden itibaren 20 gün za:-

f ında evrakı müsbitelcrile birlikt~ 
dairemize bildirmeleri lftzımdır. A'l(

si takdirde hakl::ır1 tapu !':icilleri'•' 
sabit olmay raı>liııın 

paylaşmasındaıı hariç kalırlar. Mü
terakim vergi, tenviriye ve tan 
zifiyeden ibaret olan belediye rü
sumu ve vakıf icaresi bedeli mü -
zayededen tenzil olunur. Daha faz
la ma!Um.at almak isteyenler 936/ 
817 No: lu dosyada mevcut evrak 
ve mahnlle- ' riz ve takdiri kıy
met raporunu !> >rüp anlıyacakları 
ilan olunuı. 

Dans merakhlar•"' 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans ~ğ; 
-~ ı1mek istel'seniz ve ucuz bir fıll 
ile vakit kaybetmeden dans ~re::. 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsırıl 

Adres: • 
Beyoğlu Tokatlayan oteli arl<~ 

sında Top\ekenler sokak No. 3 ,. 
birinci kat. __--:-:::; 

ı;teıt 
Sahibi ve umumi neşriyatı idare 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basılclıiı yer: Matbaai Ebü~ı.1>'' 
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