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Mihver Devletlerini Gizli Plinı: Mu s o ı ini' n in 
Nutku 
~~·tal=ki~.ı::v:"""""""'~~in~ ......... :: Musolini Derhal Harbe Başlamakta Acele Ediyor, 
:----::----:~ ....... :::k-.:; Danzig, Tuna ve Akdenizde Muharebe İstiyormuş 

S iyasi hidiselerin son hafta 
içindeki inkişaflarının to • 
taliter devletler üzerinde 

~~andırdığı tesirleri ölçebilmek 
~iin meVZUU11u teşkil etmekte
~ · Bilhassa Tiirkiye - İtıpte:re 
1ltifakı son baltanın dünya siya
'•ti bakımından en mühim bir 
d' 0tıüın noktası olmuştur. Bunu r·· ltrkiye • Fransa anlaşmasının 
lakib edeceğini de tüpheslz ıa:rı· 
~.ııı •. 

'l'iirk - İnciliz ittifakından son.
~· Alman ve İt•l.r.an ıı;azetele:rl 
~lk uınumi intıbalannı verdiler. 

U İntıbalar ittifakımızın aleyhi
lledQ, ve.. davayı anlayışsızlıtm 
:tıahUrüdiir. Ancak, totaliter dev· 
eller matbuatın bu çeşld fevri 
lleşriyatmı kendilerinden başka 
(" 
Urlii bir mantık ve muhakeme 

ifadesi beklenemiyecefi için bir 
dereceye kadar tabii addetmek 
~e ehemmiyetsiz saymak lizım-
~. 

~ 1:ürk hükfunetinin hattı hare-
•ti yalnız snlhu ve emniyeti ko

tıınıayı istihdaf ettiğine ıı;öre er
R~ totaliter matbuatın da bu 
hakikati idrik ederek neşriyatla
tıııı ayarlıyacaldan ve durup dn
tıı?ken aramızdaki dostluk mil-
1111Sebetlerini rencide etmiyecek-
1,rini ummak mantık ve muhake
lıte ölçüsü ile umulabilir. 

?tlatbuat üzerindeki hava işa
'et ettiğimiz bu vaziyeti ifade e
derken resmi müfekkirelerin dü
IUnüşüne de Sinyor Musolini'nin 
nutku tercümanlık ve mümessil· 
1ik etmektedir. 

lladiselerln akabinde ve inkl
la!ı karşısıoda İtalyan Başvekili
nin söyliyeceği nutkun biç şüp
~esiz büyük ehemmiyeti ve ayni 
llı.ikyasta uyandırdığı bir tecessüs 
llı.erakı vardır. Nutuk, umumi 
Vasfı itibarile daha ziyade halkın 
d~ politika tutumu üzerindeki 
kanaatlerini lehe celbetmiye ma
tuf, psikolojik taktik muhafaza 
•den bir nutuktur. Ancak, İtalyan 
llaşvekilinin bu nutkundaki ton 
Son günlerin havası itibarile çok 
karakteristiktir. Nutuk, Musolini
llirı ağzından çıktığını zannettir
llıiyccek kadar yumuşaktır, bir 
lakı ve tutum değişikliğini teha
tüz ettirecek kadar açıktır ve iki 
Uç sene e\'velki nutuklardaki biri
hirini takib eden geniş ölçüdeki 
fehdidlcrden azadedir ve.. daha 
Ziyade faşizmin harici siyasetini 
llıiidafaaya tahsis edilmiştir. 

1"utukda Aşikar bir cansıkıntı
t•lemiyeceklerini beyan etmiştir. 
1•nın al;İmetleri de vardır. Bu can-
1ıkıntmnı getiren sebeb dt' -
lııokrasılerin elele verişi ,sulh cep
lıesinin kuvvetlenişi, isim tasrih 
edilmemiş olmasına rağmen Türk
İngiliz ittifakının da vukuundan 
Sonraki vazyiettir. 

Sinyor Musolini: 
- Son zamanlarda dünyanın Oç 

ltıt'a..ının harf.tası d~ııtiştir 
l3ununla beraber Japonya, Alınan. 
Ya ve İtalya büyük demokrasiler
den ne bir tek metre muraıbbaı 
arazi, ne de bir tek adam alma
ııuşJardır. O halde demokrasilerin 
lıi.ddetini nasıl izah edelim?.• 

Derken muhakkak ki, faşizmin 
i~ten gelen bir hiddetini de sak
lanıanm oluyor. Bu hiddetin ma· 
n~sı bizce ve sarahatle şudur: 

"- B~yük demokrasiler kendi
lerine dokunmamamız şartile gö
liil" 'ize k•tirdığimiz yerleri al
llıam12a ve istroiğ'miz mıntaka -
l~rdaJ< sıyasi, coğrafva vaziyetle-

(Deı:amı 6 ıncı sahifede) 

Hitlerin Bugünlerde Danzigde Bir Emrivaki Yapacağı Zannediliyor 
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Makineye Verirken: 

Almanyanın Hücum 
1 

Kıtaları Danzig' de 1 

Hitler Teşekkülleri Bu Akşam 
Danzig' de Bir Geçid Yapıyorlar 

D 
aıızig 15 (A.A.)- Bitler teş~kküllerinin bu akşam yapacakları 
gcç.id re>mine iştirak etmek üzere dün şarkl Prus~· adan birçok 
hücum kıt'alaı·ı gelmiştir. 

Danzig 15 (A.A.)- Danzigdeki Leh kütüphanesinin camlan ikinci 
defa olarak meçhul şahıslar tarabn dan kınlnııştır. 

Polonya komiseri Şodaki, serbest şehrin ayan meclisi nezdinde 
hadiseyi protesto etmiştir. Diğer Telgraflar 6 ıncıda 

Bir tayyare ihtifalinde aut\lkları dlnliyen halk 

Bitlerin ıstediği müstemlekelerden mühim bir kısmını sinesinde taşıyan -----------------------------! 
Hava Şehidleri 
ihtifali Yapıldı Afrika kıf' MI 

P 
aris (Hususi)- Musolini -
nin söylediği son nutkun 
siyasi mabfellerde itidalll 

olduğu kaydedilmektedir. Bilhas
sa, Almanya ve İtalyanın sulh is
tedikJcrine dr...ir l\:Jusolini'nin ver· 
diği teminat nazarı dikkati cel -
betmektedir. 

Bir kısım Avrupa matbuatının 
neşriyatına göre, Mili'ınoda, Berlin 
ve Roma mihverinin askeri bir it
tifak haline kalbi için cereyan e
den müzakerelerde konuşulanlar 
şunlardır: Hitler, evvela Danzig 
meselesinin halll lüzumunda ısrar 
etmiştir. Musolini ise bütün Al -

man donanmasının Akdenizde top
lanmasını ve ilk hamlenin Akde
nizde yapılmasını istemiştir. Bu ol
madığı takdirde Almanlar Dan -
zige y!irürken İtalyanlar da Ak
denizde harekete geçeceklerdir. 
Bunun üzrine Hitler, Trablusta bu-

lunan General Brauçiche derhal 
Ro.ınaya dönmesini emretmiştir. 

Hitler, Danzig meselesi diğer 

meselelerden tecrid dildiği tak -
dirde bu mes.,leyi halledebilece -
ğine kanidir. 

Akdenizde harekete başlandığı 
takdirde bir harbin önünü almak 
mümkün olmıyacağından endişe 

etmektedir. Halbuki, Musolini ise, 
acele etmektedir. Çünkü, İspanya, 
İngilterenin tazyiki altında, İtal
yan askerlerini er geç çıkaracak
tır. Bu takdirde İspanyadan istifa
de mümkün olmıyacaktır. Sonra, 
Akdeniz, ilkbaharda, bir deniz mu
harebesine daha çok müsaiddir. 

Gün geçtikçe sulh cephesini teş
kil eden demokrasiler kuvvetlen
mektedir. Onun için Musolini har
binderhal başlaması taraftarı ol
duğu iddia edilmektedir. 

(Deııamı 6 ıncı sahifede) 

Kim itham Ediliyor ? 
Türk Matbuatının Milli ve 
Manevi Hüviyetine Ağır Gelen 
Bu itham Aydınlatılmalıdır ! .. 
Yabancı Menfaatler Hesabına Propaganda J 

Yapan Türk Muharrir veya Gazeteleri mi Var? 

Tan gazetesi sahibi 1\1. Zekeriya 
Cumhuriyet gazetesi ikinci 
başmuharriri Nadir Nadi 

Bugün cCumhuriyet• ve •Tan• 
gazetelerinin başmakaleleri çok 

dikkı>te değer bır mahiyet arz ve 
ifadesi ıçindedir. 

cTan. bugünkü siyasi durumu 
hükumeti kendisine adeta b-Orçlu 
çıkaracak şekilde üzerine male -

der bir eda içindedir. Bununla da 
kalınıyor, faşist düşmanı bir ga
zete olduğunu ilan vıe: 

•- Tan ilk günündenberi neş
riyatında daiına faşızm ile müca
dele etmeyi vazife edinmiştir ... 

Cümlesi ile de siyasi hüviyetini 
bir defa daha tahkim etmiş olu
yor. Ayrıca bir de ithamı vardır. 
Bu itham şudur: 

•-Faşizm emel'e·rıni tahakkuk 
ettirmek için senelrrdeoberi Tür
kiye dahilinde kesif bir propa -
ganda yapmaktadır. Radyoları 

ile, hariçte ve dahilde gazeteler 
ile, mPkteplere dağıttıkları kitap
arla, Türk gençliğini ve Türk ef
karı umumiyesını zehirlemeye 
çalışmışlardır.• 

Bu ithamın bizi alakadar eden 
tarafı sadece •hariçte ve dalı.ide 

gaı.eteler· ibaresidir. au o de
mektir ki: 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Valinin General F ranko 
Adada Yine Madridi Fatih 1 ayyare Parkında Vatan 

Tetkik eri Merkez y apıyorj İcin Ölenler Saygı İle Anıldı 
Mad. id 15 (A.A ) - H nuz • 

Bugün 15 mayıs tay are şehıd-

Ad 1 ı • resmen tesbıt edilmıye".l fakat 
anın marı Çin leri ıhtifali günüdür. Türk vata -

19 mayısta yapılması derpiş edl-

gibi bu sene de hazırlanan program 
mucihınce Fat.ihde tayyare par • 
kında ihtifal yapılmaktadır. Bazı Kararlar Verildi len zafer geçid resmi Madridin 

nının saadeti için canlarını veren 
aziz hava kartallarımızın hatıra

larını almak için her yıl olduğu 
İhtifale saat 14 de ba§lanmşıtm. 

(Devamı 6 tı-.cı sahifede) 

Vali ve Bcledi)·e Reisi 
Lutfi Kırdar 

Son hafita içinde şehrimızın Üs
liüdar, Beykoz, Kandilli ve Balta
limanı gibi muhtelif yerlerinde 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1 KISACA 1 , ___ _, 

Ayıp ve Çirkin 1 
Türkiycde Türk gazeteleri var

dır ve .. her tiirlü ideoloji nıüca
delelcrinden uzak sadece Kema
list ideoloji vardır. Bunu'n dı 

şında gazetelerin biı·ibirine: 

- Faşb!!. 

- Koınünist!. 

Deıncsi kadar ayıp ve çirkin 
milli bün)·eye oğır gelen bir ha
reket tasavvur edilemez. Nihayet 
iki adanı şu veya bu cereyana ta. 
raftar olabilir anıma, gazetelerin 
en biiyük sahibi düpedüz ve dai
ma halk olduğuna göre bu iki a
dan11n ındi kanaatlerini gnzeteye 
hakim klımalarına da asla müsa-
ade edilemez!. • • 

tekrar İspanyanın hükümet mer
kezi olarak kabulü ve memleketin 
normal sulh şartlarına avdeti için :_ - -

bir v.e~ile teşkil ~d=cektir'. Geçi.d ı ıngı·ıı·z Kralını Hamı·ı 
re.smının ert"6ı gunu Madrıdde ılk 
defa olarak nazırlar, Franko'nun 

riyasetinde toplanacakhr. bununla Vapur Buz Kı.tlelerı· 1-ıe beraber nazırlar. Madrıde ancak 1 
Franko, yaz nihayetinde temelli o-

~:~ .gelece~i zruvan yerleşecek- Karşılaştı, Gidemiyor 
Şiındi yalnız beş nazır Madridde Quebec 15 (A.A.)- İngiliz hü-

vazife görmektedir. 

Matbuat Umum 
Müdürlüğü 

Ankara 15 (Hususi muhabiri
mizden)- Aldığım hususi maili -
mata ı:öre Matbuat Umum Müdü
rü Naci Kıcıman Bolu valiliğine 
tayin ed'!lmektedir. Matbuat u -
mum müdürlüğüne Gıresun sabık 
meb'usu Hakkı Tarık Us'un geti
rilmesi ihtimali vardır. 

Valii umumilikler ihdası ve ta
yin edilecek yeni valıler hakkın
daki hazırlıklar da ikmal edilmek 
üzeredir. 

Bir Otomobil 
kazasında 3 

kişi Yaralandı 
Dün Alemdağında Umraniye kö

yünden geçmekte olan Jirayir a
dında birınin idaresindeki 982 nu
maralı hususi otomobıl sokakta 
oynamakta olan ayni köyden Ah
medin6 yaşındaki kızı Hidayete 
çarparak muhtelif yerlerinden, Hi
dayeti kurtarmak istiyen Fethiye 
adındakı kadını da başından ağır 
ve tehlikeli surette yaralamıştır. 
Otomobilde bulunan Edvart adın· 
da bir genç de ani olarak yapılan 
firen sarsıntısından başı otoma -
bilin kenarına çarparak yaralan -
mıştır. Yaralılar Haydarpaşa nü -
mune hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmışlardır. 

kumdarlannın S'eyahatini tıertib 

eden koıniteniıı reisi, hükümdar
ların çarşamba gününden evvel 
buraya gelemiyeceklerini beyan 
etmiştir. Bu yeni teahhura •Emp
ress of A vustralia• vapurunun pek 
aı;,..,. bir seyir ile yoluua devam 
etmesini İcab ettiren sis ve sey -
yar buz kütleleri sebeb olmuştur. 

Bu teabhur, siyasi mahfellerin 
projelerini altüst etmektedir. 

Quebec, baştan başa bayraklar· 
la donanmıştır. Hükümdarları ni
hayet karşılıyabilmek için daha 
müsaid bir hava bekliyen şehirde 
Fransız bayrakları diğer bayrak
lardan fazladır. Şehrin Framız 

olan karakteri bu suretle tebarüz 
etmektedir. 

Kavga Maçların Bir 
Adeti mi Oldu ? • 

D
ün muhtelif stadlıırda birçok spor karşıl:\Şmnları ~apılınıştır. 

Taksimde karşılaşan Beşiktaş - Vefa takımları 3-3 berabere kal
dılar. Maçta yine birçok gürültü oldu. Diğer maçların tafsilatını 

Uitfen altıncı sahifemizde spor sütunlarımızda okuyunuz. 
Yukarıdaki resim Vefa - B~şik leş maçından bir cnstanta.,edir . 
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:MAAAİLE DİLENEN 

BİR GRUP MAHKEMEDE 

S 
okakta dilenen bir kadın, 
bir kız çocuğu görm~ler, 
mahkemeye vermişler. Me-

ğer, bu ailenin hepsi dileniyor -
muş ... 't ani bu mesleği maaaile . 

Üzerlerine almışlar... Mahkeme, 
bu çalışkan aileyi bittabi mahkUm 
etmiş ... 

Böyle maaaile dileııeilik yapan
ların aralarındaki samimiyete hay
ran olmamak mümkün değildir. 

Aferin böyle çalışkan ailelere .• 
Dilenciliği de bir meslek haline 
sokmuşlar wsselim!. 

GARİB KUŞUN 

YUVASINI ALLAH YAPAR 

Hallı:in mütemadiyen doldu -
ğundan ve bir gün gelip vapurla
rın işliyemez olacağmdan şikayet 

ederiz; temizlenmesini isteriz. 
Dün Halice aid bir etüd yazısı o

kudum. Oradan öğeııendim ki, Ha
liç dolmuyor, bilfilı:is, boşalıyor, 

yani derinleşiyormuş .. Halicin en 

ziyade dolduğu yer olarak sanı -
lan Dettenl.arla Kağıthane arası 

değil midir? Halbuki, burada DOl'

mal derinlik vasati olarak 1,5 met
re iken, bu derinlik gittikçe ar -
tıyormuş. Çünkü bu sahadan, tuğ

la harmanları için mütemadiyen 
balçık çıkarılmakta imiş.. HattA, 
bu sabada, bir kısım yerler, üç, 
dört metre derinlik peyda etmiş_ 

Haliç doluyor, diye neden endi
§e ediyoruz? Gan"b kuşun yuva
sını Allah yapar, derler •.• Tuğla 
harmanlan varkien, 11eneleroen 
sonra, bir gün, Haliç, dünyanın en 
derin denizleri sırasına geçecek. 

MUALLİMLİK CAZİB 

BİR MESLEK OLACAK 

Gazeteleroen biri haber veri -
. yorou: MuallimHk daha cazih bir 
hale sokulacakmıt .. BllDu, hayırlı 
bir havadis olarak telikki ederiz. 

Hakikaten, son senelerde, mual -
limlik mesleğinden ayrılıp başka 
sahalara intisab edenler çoğaldL 
Muallimlere yeni yeni vazifeler, 
mes'uliyetler, faaliyetler tahmil 

ederken, ayni zamanda, onlara 
yeni yeni cazibeler göstermelidir. 
Nihayet onlar da insandır. Unut
mamak lazımdır ki, muallimlik 
sinirlerı, vücudü en fazla yoran 
bir meslektir. 

BİR BUÇUK GÜN TATİL 

KAFİ GELMİYOR MU?. 

Cumartesi günü öğleyin başla
yıp pazartesi sabahına kadar de
vam eden tatile eskiden İngiliz 

hattası derlerdL Vaktile, biz, haf
tada l>ir gün tatil yapardık.. Şim· 
di, bir buçuk gün yapıyoruz. Biz, 
deyinoe, gazetecileri kasdediyo

rum, zannetmeyin... Biııc!e tatil 
yoktur. Boyuna çalışırız. Bir ar
kadaş evvelki gün şöyle diyordu: 

- Bir buçuk gün ta.ti! de insanı 
yoruyor. Dinlensek iyi... Fakllt, 
gezip bozunca, eğlenince, pazar -
tesi sabahı bir külçe halinde kal
kıyoruz. 

Bu ifadeye nazaran, pazartesi 
gür.'.,ri öğleye kadar da dinlenme 
tatili mi yapmalı, dersiniz?. 

BAHAR GELMESE 

NE ÇIKAR SANKİ?. 

Adamın birine sormuşlar: 

- Adın ne?. 

- Mülayım.. .. 
- Sert olsan ne yaparsın, de • 

mi§ler ... 
Tıpkı bu hesab, bahar geldi, ha

valar gü:rıelleşti. Bahçe, çiçek, de
niz, kuş mevximindeyiz, diye bo

yuna yazıyoruz ya .. Bahar gelme
se ne olur, sanki?. Biz yine dört 
duvar arasında, harıl harıl, çala

kalem, gidiyoruz. Bu havalardan 
iatifade etmesi size, lilını etmesi 
de bize düşüyor. 

AHMED RAUF 

Muallimlerin 

Matbaa 
işçileri 

Kongresi --
Bir Kooperatif 

Kurulması Kararlaştı 
Matibaa İşçileri Birliğinin se

nelik kongresi dün Eminönü Halk

evi salonunda yapılmıştır. Kong
reyi Birlik başkanı Selim Tanyeli 
açmış ve riyaset raporunu oku
muştur. Kongre riyasetine Müm

taz A.paydın, ve kongre kiıtiplik -
terine Mustafa Giner ve Hullısl 

seçilmişlerdir. 

Kongre açılınca büyük ve ebedi 
Şefimiz Atatürkün hatırasına hür

meten üç dakika ayakta ih liram 
sükı'.ı.tu yapılmış ve büyüklerimi
ze birer tazim telgrafı çekilmiş

tir. Bundan sonra idare heyetinin 
senelik raporunu ve kongreden 
istediği dilekleri okunmuştur. 

Umumi heyet idare heyetinin 
bir senelik mesaisini fevkalade bü
yük bir memnuyitele karşılamış 

ve sabık idare heyetini ibra ey
>emiştir. 

Bi!Mıare yeni idare heyeti inti
habına geçilerek Selim Tanyeli, 
Ethem Onan, Vedat Turgay, Mü

nir Dizer, Dr. H. Cemal, Şeref Hi
vel, Bedri Ataman, Sabri Şenkar

tal, Osman Taşkın, Ali Gerali, 
Hikmet Heper, Mustafa Giner, 

Nail, Mehmet Boyana, Sami Eriş, 
Natık Erenkara asli azalıklara 

seçilmişlerdir. 

Bu seneki kongre kararile mat
baa işçileri birliğinin ismi •Türk 
matibuat teknisyenleri 'birliğine• 

çevrilmiştir. 

Ayrıca bir kooperatif, teavün 
sandığı kurulması, matbaa işçileri 
için bir kurs açılması, iş talimat
namesi yapılarak işçilerin birlik

ten alınması ve bir mecmua neşri 
gibi çok mühim mevzular etra

fında kararlar verilmiş, matbaa 
işçiliği mesleğinin terakki ve in-
kişafı için çok mühim adımlar a
tılmıştır. 

---<o---

1 
KOÇOK 1 

_H_A_B_E_R_L_E_R_, Sicilleri Hapishane Boşaltılıyor 
* İstaııbul itfaiyesine arazöz 

motopomp ve saire gibi yeni ve -

ıaıt alınmııııı kararlaştırılmıştır. 

* Belediyece yeni hazırlanralt 

kabul olunan yapı ve yollar ni • 

11:aınnamesi birkaç güne kadar ilan 

olunacaktır, 

*' Radyo abonelerinin senelik 

dinicıı:ı,e ücreti olan 10 lira hazi -

randa tahsil olunacaktır. 

* Halk tipi radyolar için firma

lara verilen müracaat müddeti bit· 

miştır. Vekalet; şimdi yapılan mü

teaddid müracaatları tetkik etmek

tedir. 

* Devlet Demiryollan banliyö 

hattında yeni tarifenin tatbikine 

diinden itbaren başlanılmıştır. 

* Sıvasın Suşehri kazasındll 

iki kişiyi öldürerek kaçan Kavala 

muhacirlerinden Caler oğlu Hay

dar İzmirde Bekir ismlle gezerken 

yakalanmıştır. 

Tanzim Ediliyor 
Maarıf Vektıleti muall•m!erin 

sicillerini tanzim işine ehemmi -
yet.le devam etmektedir. 

Bu meyıanda soyadlarını tescil 
ettirmiyen, fotoğrafı olıruyşn ve 
ecnebilerle evli bulunan muallim
ler 'birer birer tesbit olum:İıakta
dırlar. 

Memuriyete tayin olunriuktan 
sonra evlenenler bulunurs' aer
hal müstafa addoluna c:ı:.: 1 .11"\.r. 

l\IESKEN BEDELLER[ 
932 senesindenberi mesken be

dellerini almıyan muallimlere ve
rilmek üzere Şehir meclisi tara
fından bütçeye yapılan münakale 
tasdik edilmek üzere Dahiliye Ve
ktıl-etine gönderilmiştir. __....._ 

Bıçakla Yaraladı 
Kumkapıda otııran Ropen oğ

lu Kirkor adında biri bir kadın 
yüzünden çıkan kavga neticesinde 
ayni semtte oturan Artin adında 
bir genci bıçakla bacağından ya
ralamıştır. 

Halifenin Sarayında 
Bir ispanyol Güzeli 

Tarihi Roman: No. 81 

- Evet. Onun eline düştüm. ı 
Fakat, ben bir esir değilim .. An
lıyor musun? Ben para ile satın 
alınmış bir köle de değilim. 

- Ne olursan ol. Bugün onun 
elındes.n! Ve şeyh, bugün senin 
aslanlar ağzında nasıl can ver • 
diğinı yakından seyredecek. 

Ta1'.r yavaş yavaş başını kal -
dırdı.. {şkeoceden kızıllaşan göz. 
!erini Maryanaya çevirdi: 

- Sen kimsin? 
- Halifenin gözdesiyim .. 
- Burada ne işin var? 
- Ora.;ını sarma.. Şimdi bana 

Yazan: CELAL CENGİZ 

cevıılı ver; Ölümden kurtulmak 
ister misin? 

- Düşmanımın elinde _can ver
me!k hlç hoşuma g'tmez .. 

- O halde biraz sakin ol .. Seni 
kurtaracağım! 

Biraz daha yaklaştı: 
- Ben ne dersem peki diye • 

ceksin! İtiraz etmiyeceksinl 
- Peki.. 
Maryana, Tabirin yanından 

aısndü' 

Tahirle onun ne konuştuğunu 
duymamışlardı. 

Çadırın arkasındaki sedirde o-

İstanbul umumi hapishanesinin 
tahliyesi işinin bu hafta içiide ik
mal edileceği kuvvetle tahmin o
lunmaktadır. 

Halen mevcud 400 den fazla 
mahkumdan 290 ı Üsküdar hapis
hanesine götürülmüştür. Geri ka

lanlardan bir kısmı da İstanbul 
tevkifhanesine yerleştirilmişler ve 
10 ağırcezalı mahkum da İmralı 
ad.asına yollanmışlardır. 

Hapishanede yalnız borçlular 
kalacaktır. 

Ustura ile Ysraladı 
Karagümrıikte oturan Mehnıed 

adında biri ailevi bir meseleden 
çıkan kavga neLicesinde karısı Ha
nifeyi makasla muhtehf yerler:n
den yaralamıştır. 

Ayni semtte oturan Ömer adın· 
da bir gümrükçü de rekabet me
selesinden ötedenberi arası açık 

bulunan Mehmed adında bir güm-
' rükçüyiı U&lura ile göğsünden ya
ralamıştır. 

tııran Şeyh Said Maryananın gü
lerek döndüğünü görünce: 

- Bir şey söyledi mi? 
Diye sordu. 
Maryana: 

- Onun bütün esrarını keşfe -
deceğim, dedi. Söyliyeceği şey -
!er doğrudan doğruya sizin kabi

)enize aidmiş. Bir iki gün müsa
ade ederseniz, herşeyi öğrenece -
ğimi sanıyorum. 

Bu sırada açlıktan bağıran ars
lanlar, kafeslerin içinde, parmak
lıkları yoluyorlardı. 

Şeyh Said biraz düşündü: 
- Pekala .. Kırk sekiz saat mü

saade ediyorum. Eğer kabilemiz 
için faydalı şeyler söyliyecek o
lursa, kendisini serbest bırakaca -
ğım.. 

- Onunla konuşmak için de 
beni seriıest bırakmanız lazım. 

Ağzından bu suretle kolayca laf 
alacağımdan emin olabilirsiniz! 
Şeyh Said, Maryanayı, Tahirle 

CUMHURiYET: 

Nadir Nadi •Havayı bulaııdır
mıyalım• isimli bugünkü başma
kalesinde İngilizlerle anlaşmayı 
müteakib ezcümle; bazı kimsele
rin: 

•- Biz senelerdenberi, bitaraf 
kalmanın tehlikeli olduğunu yazı
yorduk da derdimizi kimseye an
latamıyorduk. Bize çatıyorlar ve 
memlekete bitaraflık siyasetin! 

müdafaa ederek menfi propagan
da yapıyorlardı. Çok şükür hii -
kfunet dediğimize geldi. Şimdi ar
tık menfi prop1'gandaya da ni
hayet yerilmeli! 

Gibi 1: ir takım iddialar ileri sü
rerek ortalıkta bulanık bir hava 
uyandırmaya çalıştıklarına şahid 

oluyoruz.• 

Demekte ve sonra: 

•Cumhuriyet hükfunetinin milli 
emniyet meselelerinde geç kal -
dığını ve Türk matbuatı arasında 
yabancı menfaatler hesabına pro
paganda yapan gazeteler bulun • 
duğunu ima eden bu iddialar üze
rinde ısrarla durmak, tahmin edi
yoruz ki, daha ziyade o iddialan 
ileri sürenlerin aleyhine çıkacak
tır. Biz, şimdilik, bu gfüi seslerin 
muhtaç olduğumuz milli birlik 
balrnnmdan lüzumsuz ve muzır 

olduklarını söylemekle iktifa ede
ceğiz.• 

Cevabını vermektedir. 

YENİ SABAH: 

•Alman gazetelerinin mütalea
larıo isimli bugünkü başmakale • 
sinde Hüseyin Cahid Yalçın Türk
İıı.giliz anlaşmasının samimiliğine 
Alman gazetelerinin inanmadık
larıru ve bu ittifakı İtalya aleyhi
ne gördüklerini kaydettikten son
ra bu mütaleanın tamamen yersiz 

Su Almak 
isti yenlere 
Kolaylık 

Be~iye sular idaresi abone ade
dini fazlalatışrmak için halka ye
ni kolaylıklar göstermeği karar • 
laştırmıştır. 

J 

Ezcümle su şebek esi geçen yer
de oturanlardan su almak istiyen-ı 
!er yazı ile sular idaresine müra-

caat edecekler ve yapılacak keş -

fin ücretile masraf miktarı istek 
sahibine bildirilecektir. 

Bundan sonra da masarifi abone 
sahibine aid olmak üzere iki nüs
ha mukavele tanzim olunacaktır. 

Su paraları 3 ayda bir tahsil 
olunurken badema ufak taks ıt~er

Ie yanı mart, haziran, eylul ve ka

nunuevvel ayları sonunda tahsil 
olunacaktır. Aboneler mal sahibi 
ise veya aboneye mal sahibi kefilse 
bu yeni kimselerden 3 aylık su üc
retini geçmemek üzere idarece 
tayin olunacak miktarda nakdi 
teminat alınacaktır. 

Apartımanların her dairesine 
ayrı saat konulacaktır. 

Tesisattaki ufak tefek arızalar 

ve su saatlerinin bozulması idare
ce parasız tamir o!nuacaktır. 

göriişmek üzere serbest bıraktı. 1 
Tahir hala kolları direkte bağlı du· 
ruyordu. 

Şeyh Said, Maryananın arka -
sına gözcüler koymuştu. Marya -
na bunun farkında olmıyacak ka · 
dar aptal bir kadın değildL O, bu 
tehlikeli iş üzerinde yürürken, her 
adımını ihtiyatlı ve hesablı atı

yordu. 

Maryana buradan kurtulmak i· 
çin Tahirle anlaşmaktan daha iyi 
bir fırsat bulamazdı. 

Ertesi gün Tahirin yanına gitti: 
- Sırtında çok çürük var. 

- Ne kadar dayak yediğimi sır-
tımdaki 'berelerden anlıyabilirsinl 

- Neden inad ediyorsun? Şeyhi 
bir takım planlarla kandırıp bu
radan kurtulmanın yolunu ara • 
san olmaz mı? 

- Ben yalan söyliyemem .. 
- Casuslar herşeye katlanır -

lar. Eğer buralara bir iş görmek 
için geldinse, vazifeni yapmıyor-

olduğunu tebarüz ettirmekte ve 
yazısını şöyle bitirmektedir: 

•Umumi ha~l>de birbirile çarpı
şan Türklerle İngilizlerin bu~iın 
birleşmelerinde hayret edilecek 
birşey yoktur. Bunu arRlarında 
vekayiin tesis ettiği karşılıklı bir 
emniyet ve menfaat iştirakinde 

aramak lazımdır. Biz umum! har
be Almanların yanında girmekle 
kendimizi ne Almanlara sattık. ne 
ilelebed onların hizmetkarı olma
yı taahhüd ettık. O zaman Aıman· 
!arla ittifa}tı menfaatın.ize ını • 
vafık görmüştük, öyle ynpt:k. Al
manlar dünyayı tehdifo h?1ma
salardı bugünkü ihtiyat tedbirie
rinin hiçbirine lüzum görünn"zdi·• 

VAKİT: 

Asım Us, •Türk matbuatını it
ham eden bir Alman gazetesi. i
simli bugünkü başmakalesinde 

bir Alman gazetesinin Türk mat
buatının Almanyayı •korkunç bir 
mahluk• gibi gösterdiğinden şi

kiıyet ettiğini yazarak: 
•Gazeteye göre Almanyayı ga

zetenin istediği gibi taruyan bazı 
mahdut kimselermiş, bu zatlar ga
zeteye göre Avrupa fikir alemine 
mensup olanlardır. 

Bu gazete, Türk matbuatına Al
manyayı korkunç bir mahluk şek
linde tasvir etmenin mes'uliye -
tini yüklemektedir.• 

Demekte ve sonra hiçbir Türk 
gazetesinin böyle bir harekette 
bulunmıyacağını kaydederek: 

Türk gazetelerinin Almanya 
hakkında yaptıkları neşriyatın e
ğer mutlaka bir muhasebesi ya
pılmak laznngelse Türk gazetele
rinin bazan pek lüzumsuz bir de
recede eski silah arkadaşına sem
pati gOOterdiği, hatta pek müsa
mahakar davranıldığı vakidir .• 
demektedir. 

Bir Köylüyü 
Tabanca ile 
Öldürdüler 

Galata polis merkezi müretteba
tından 519 yaka numaralı polis 

1brahim dün Eskişehirde ve polis 

karakolunda bir adam öldürmüş
tür. 

İbrahim, geçenlerde istirahat a

larak köyüne gitmiş ve orada yine 
İbrahim isminde birisinin ağabey

sinin karısı Fatmaya tecavüz et
miştir. Fakat İbrahim adliyeye şi

kayet edince mütecaviz polis me
muru işi yatıştırmış ve İbrahimi 
korkutmak için takibe başlamıştır. 

İki İbrahim nihayet dün Eskişe
hirde köprü üstünde karşılaşmış

lardır. Polis İbrahim hemen ka
rakola telefon ederek bir adamın 

izinsız tabanca taşıdığını bildir -
miş ve gelen polis memuru köy

lü İbrahimi alarak beraberce ka
rakola götürmüştür. 

Burada köylü tbrahim de. taban
ca bulunamamıştır. Fakat polis 

İbrahim duvarda asılı duran bir 
kamçıyı kaparak köylüyü dövmüş 

buna diğer polisler mani olmağa 
çalışmışlarsa da mütecaviz taban-

sun demektir! 
Tahir, genç kadının gözünün i· 

çine baktı: 
- Sen kimsin? 

- Halifenin gözdesi Maryana ..• 
- Burada ne işin var? 
- Ben de senin gibi buralarda 

dolaşırken, Şeyh Saidin adamla
rının eline düştüm. 

- Kadınlar kocalarını değişti

rerek her yerde rahat yaşıyabl • 
lirler. Dün halifenin gözdesi idin. 
Bugün de Şeyh Said.in. Fakat ben 
bir erkeğim.. Senin yaptığını ya
pamam. 

- Şimdi iş değjştL Sen kadın
sın .. Ben erkek. Bana yardım e
dersen, seni kaçırabilirim! 

Tabirin alnından serin ter dam-
laları dökülmeğe başladı: 

- Beni kaçır&bilir misin? • 
- Evet. Eğer benim dedikleri-

mi yaparsan.,. 
- Beni aldatmıyorsan, söz ve

riyorum .. Yapacağım. 

Pazar 
günlerinde 
Gezintiler 

Vapur İdareleri Halkın 
Lehine Yeni Tedbirler 

Alıyorlar 

Pazar gü.nleri halkımızın sayfi
ye ve mesire yerlerine yaptığı ıbü
yük akın dolayısile bilhassa sa -
bahları köprüden kalkan vapur
larda müthiş bir izdiham hasıl olr 
duğu görülmektedir. 

Bu münasebetle Boğaz ve ya
kın sahillerde bit• veya iki, hattA 

üç vapur kaldırılmakta ise de ak
şam dönüşlerde vapurlar yine tık

lım tıklım dolu olmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında deniz ti
caret müdürlüğü halkın emniye

tini düşünerek bazı tedbirler al : 
mıştır. 

Ereümle her pazar ve resmi ta
til gününde köprüdeki iskelelerde 

bulunarak vapurları kontrol e -
den memurların adedi fazlalaştı
rılacak ve bu memurlar, yalnız 

kqprüde değil akşamlan halkın 

kalabalık bulunduğu iSkelelerde 
de vazife göreceklerdir. 

Ayrıca her vapurdaki tahlisiye 

yelekleri de ziyadeleştirilecektir. 

Bu maksadla yeni ısmarlanan 
yüzlerce tahlisiye yeleği pek ya

kında vapurlara dağıtılacaktır. 

Halkın iskelelerde bekletilme

mesi için sıO!ıahleyin gişeler erken 

açılacak ve ihtiyat vapurlar da 

iskelelerde hazır bulundurulacak
lardır. 

On birinci 
Yerli Mallar 

Sergisi --Bu Sene Pavyonlar 
Bir Kaç Misli Fazla 

Olacak 
Ağustosta Galatasaray lisesinde 

açılmasına ·karar verilen 11 inci 

yerli mallar sergisinin bu yıl es
kilere nazaran daha geniş ve daha 

muhteşem olacağı yapılan proje
ler ve hazırlıklardan anlaşılmak

tadır. Bu seneki sergide açılacak 
pavyonlar geçen senekilerin bir 
kaç misli fazla olacaktır. 

Sanayi birliğinin ve sergi ko
mitesinin müracaatları müsbet 

neticeler verdiğinden birçok büyük 
müesseseler sergiye iştirake ka

rar vermişlerdir. Ve şimdiden sa

nayi birliğine müracaatlar baş -

lamıştır. Girenlerin başında Sü
mer ve İş bankalarile inhisarlar 
gelmektedir. 

casını çekmiş ve üç el ateş ederek 
köylüyü öldürmüştür. 

Hadise akabinde katil polis me
murunun resmi alametleri sökül

müş ve hemen tevkifhaneye gö
türülmüştür. 

Hadise Eskişehirde derin bir te
essür uyandır~ır. 

M11ryana arkada duran atları 
göstererek: 

- Ben gece yarısına doğru, şu 
göroüğün atların başında olaca -
ğım. Eline bir küçük hançer ve
receğim. Bununla kendi ipini ke
ser, kurtulursun! Fakat, beni bu
rada bırakıp gidersen, arkandan 
bağırınm.. Nöbetçiler kargılarla 

derhal senl öldürür !er. 

Dedi. Tahir söz verdi: 

- Yemin ederim, bu iyiliğini 

her zaman canımla ödemeğe ha
zırım. Başka bir dileğin varsa söy
le .•. 

Maryana etrafına bakındıktan 

sonra, yavaşça fısıldadı: 

- Şeyh Saidi öldürebilir misin 1 
Tahir birdenbir-e titredi .. 
- Bunu yapmak isterim amma.. 

- Neden düşünüyorsun? Bü -
tün Arabistanı böyle bir asinin e
linden kurtar!Ill§ olacaksın! 

(Devamı var) 

Daladier'nin Nutku 
Yazan: Ahmed Şükrü ESl\ı.fJI 

Son on gün içinde iki Fra.ıı>l' 
d 1 .. leneP ev et adamı tarafından soy .

1 nutuklar, Münih'te sersemleşııtl 
d·ne 

olan Fransanın tedricen ken ı 
gelmekte olduğunu anlatmakta· 
dır. Bunların biri, Reynaud tar•• 
fından geçen hafta radyoda sö~: 
!enen sözlerdir. İkincisi de eV' 

r· 
ki gün Başvekil Daladier'nin P;er 
!.3mentoda söylediği nutuktur. • 
iki nutuk da kendi kuvve. 
tine inanan bir Fransanın sesid•t· 
Filhak;ka bu ses Münih konfc • 
ransı sırasında ve Münih'ten son· 
ra da bir müddet kısılmıştı. JW 
nun verine Maginot hattının ge
risin~ çekilerek yalnız impar~to~ 
luğu ile meşgul olması ileri sur~ 
len miskin bir Fransanın sesi işı· 
tiliyordu. Flandiıı ve arkadaŞlS' 
rı bu yeni politikanın kahraııısll' 

., rı· 
!arı oldular. Ve Bonnet de <>8 

ciye Vekaletinde bu siyaseti ta5' 
vip etmiş gibi görünüyordu. llB' 

zı Fransız gazeteleri büyük b~ 
Ukranya'nın kurulması Jüzunıun 
ileri sürdüler. Diğerleri, Müpilt' 
ten sonra artık Polonya - FrarJ' 
ittifakının manası kalmadığıl" 
yazdılar. , 
Eğer iki otoriter devlet, ikin~· 

teşrin ve birinci kanun aylar;1' .. : 
orta ve şarki Avrupanın )<üçu 
devletlerini birer birer yeıııi>'e 
koyulsalardı, Fransa memnun '." 
lacaktL Fakat İtalya yanlış bit 
politika tabiyesi takip edef~ 
Fransız imparatorluğuna hücuJll 
etti. Münihten sonra otoriter de~· 
!etlerin yemek listelerinde kil ' 
çük devletlerin ve belki de 501'. 
yellerin isimlerini göreceğini zııll 
neden Fransa, listenin başıııd• 
kendi imp.'.lratorluğunu görün~ 
şaşırdı. Gariptir ~ Fransız aarı• 
ciye Vekili Bonnet ilk günler ıst' 
tında •Tunus, Korsika• nüın•1'' 
şinin ehemmiyetini azaltmıys ça• 
!ıştı. 

İtalyanın 1935 itilafını feshet· 
tiğini birkaç gün parllmentodaJl 
gizledi Ribbentrop ile imzalaııs0 

Paris paktından sonra AlmaDY8• 

run İtalyan davasını benirnseYe' 
ceğ! söylendL Fakat günler gef 
tikçe hakiki vaziyet anlaşıldı. 1{e 
Başvekil Da!adier'nin müdah8' 

lesiledir ki Fransayı şaşkınlı!d311 

kurtarmıştır. O müdahaleden soıı· 
ra Bonnet ve Fransayı orta P. .;· 
rupa ile alAkasızlandırrnıya çatı· 
şan polfüka tedricen arka pl8n8 

çekilmekte ve Daladier ile enet• 
jik politikası ön plAna geçme~· 
tedir. 1938 senesinde liderlik :son· 
net'in elindeydi. Dalacll.er l{ari; 
ciye Vekilini takip ediyordu. 193 
senesiyle artık Daladier liderliğe 
geçmiş ve Bonnet istemiyerek 13ııi' 
vekili takip etmiye başlamıştır· 

Daladier'nin kuvveti glttil<Ç8 

artmaktadır. Parlamento nüfutU" 
nu kaybetmiştir. Ve Başvekil d~· 
hili politikayı eline aldığı grb~ 
harici politikada da vaziyete W 
mamiyle hakim olmuştur. paJa' 
dier Fransız halkının itimadıııl 
kaybeden parlamentodan budı1t· 
suz salfilıiyeter alıruştır. Kırk sa· 
atlik mesai kanununu tatbik e~ 
miyor. Fransanın mali vaziye 
takviye edilmiştir. Evvelki gii!I 
söylediği nutukta bütün Frarı58' 
da ancak on üç işçinin grev h•• 
!inde bulunduğunu Daladier bil' 
diooıiştir. Fransanın iç ve dış P"" 
litikasına hakim olan Daladief• 
bir diktatör olarak belirmektedir 
Fakat buna rağmen, Fransız de' 
mokrasisinin ana prensiplerin' 
dokunulmamıştır. Daladier pa~· 

!Amentodan aldığı salahiyetleri ıı
tizlikle kullanmaktadır. Her frs?" 
sız biliyor ki Başvekil bu saJılbı' 
yetleri suiistimal etmek niyetin• 
de değildir. hiklerine kadar de' 
mokrat olan Daladier de bugüııil!I 
diktatörlük şartlarının geçici bi~ 
vaziyet olduğunu biliyor. Ve o Y0 

da hareket · ediyor. Geçen ııa'.1~ 
Reynaud'nun radyoda söyledıil 
sözlerini dinlerken, eski Fransa' 
nın sesini işitir gibi olmuştuk. pa• 
ladier'nin ~özleri bir defa da~ 
eski Fransayı hatırlattı. !{en 
kuvvetine inanan bir Fransa. or-

1 ta Avrupada tarihi vazifesinde!I 
' kaçınmak istemiyen bir Fon59

• 

: Hulasa Münih'ten beri ortadsO 
kaybolan bir Fransa ... 



Günün Meselesi: 

Seyyar 
Yeni 

Esnaf için 
Tedbirler 
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Belediye Muhtaç Seyyar Esnafa 
da Yardım Etmeği Düşünüyor 

em seyyar esnafın mun
tazam ve temiz kıyafette 
bulunmalarını ve sıhhi, 

lllodern vasıta ve kaplar içinde 
&a!ıJ yapmalarını temin etmek 

Ve hem de •seyyar esnaflık• ı 

1Dıı2but, esaslı bir tekle ıoka
ra)c ıalah etmek için Belediye 
reisliği tarafından yapılan tet
lıikıer ilerlemektedir. 

Bu maksadla muhtelif mem
leketlerdeki seyyar esnafın ça· 

itşq tarzlan, satış şekilleri, ka· 

tanç nisbet ve ıniktarlan tetkik 
olunmaktadır. 

Belediye reisliği bunlıın yek
diğerile ve seyyar esnafımızın 
\la:ıiyetlerile mukayese ederek 
•eyyar esnaf:ı yarıyacak ve bu 
Vatandaşların tefrihine medar 

~ 

olacak yeni hükümler tesbit e
decektir. 

Bu meyanda aeyar esnafın 
tikiyetlerile derdleri ve beledi· 
yeden hallini istedikleri nok • 
talar da tetkik olunacaktır. 

Belediye reisliği; ıeyyar es
nafın dileklerini ve bilhassa 
karşılaştıkları müşkülat neler
den ibaretse bunlan dinleyip 
öğrendikten sonra bndilerine 
icab eden bütün yardımları ya
pacaktır .. Yeni proje ile •be
kilr-, •taşralı• seyyar esnafın 
barındırılmaları ve şimdiki han 
köşelerinden kurtarılarak mun· 
lazam, rahat ve sıhhi yurd ve 
odalarda yatıp kalkmalan me· 
selesi ile muhtaç seyyar esna
fa muavenet işi de esaslı bir ıe
kilde hallolunacaktır. 

lstanbul Belediyesi 
Fikirlerini Bildirdi 

İstimlak kanununun Daha Pratik 
Bir Hale konması Lazım 

liükfunet, 2497 sayılı belediye
ler istimlAk kanununun bazı hü
kiirnıennin bugünkü ihtiyaca te
kabüI etmediğini dikkate alarak 
Yell.i bir kanun projesi hazırlamak 
ÜZere tetkikler yapmaktadır. Bil
hassa büyük şehirlerimizde mey
danlar açılırken husu.si şahıslara 
ait bina ve diğer gayri menkulle- l 
lin istimlak muamelelerinin çok 
Uzun zamana ihtiyaç göstermesi, 
§ehir pliinlarının vaktinde tatbi • 

kill.i güçleştirmektedir. Beledi -
Yeler istimlak kanununda ne gibi 
'tadiller yapılması ıazmı geldiği 
hakkında mütaleaları sorulan bü
Yük şehirler belediyeleri bu hu
susta mütalealannı veya hazırla
dıkları projeleri Dahiliye Veka
letine takdim etmektedirler. Bu 

lrad,a İstaribul belediyesi tarafın· 
dan hazırlanan proje de Dahiliye 
\r ekfiletine gelmiştir. İstanbul be
lediyesi hazırladığı projeyi mucip 
8ebEtıJer layihasında şöyle izah 
etmektedir: 

sus son zamanlarda grup halinde 
yapılan Eminönü istiınlaklnde 

2497 numaralı kanunun tatbikinde 
pek çok müşküllerle karşılaşılmış 

ve çal:ıuk açılması icab eden yol 
ve meydanlara ait istimlaklerin 
neticelendirilmesinin aylara ve 
bazan senelere mütevakkıf olaca

ğı anlaşıl~ olduğundan dünya

nın her t<ırafında olduğu gıbi Tür
kiyede de istimlak işinin kısaltı -
!arak daha faydalı l;ıir yolda yü
rünıi>ilmesinin temini ma..<,;ao:le 
eldeki kanunun bazı maddeleı·inin 

değiştirilmesine ve yeniden tazı 

hükümler konulmasına m~c::ıı.ri

yet hasıl olmuştur. Bu tod'lat
ta: 

1- İstimlak haritalarının mü. 
tekıdıilen vatandaş ve belediye 

haklarını ziyaa uğratmıyacak şe
kilde çabucak yapılabilmelerinin 
temini 

2- Tebligat işlerinin kısa bir 
zamanda neticelendirilmesi. 

3- İstimlak bedellerinin amelt 
bir tarzda fakat kat'i olarak tes
biti gibi başlıca üç esas gözönün
de tutularak proje hazırlanmıŞtır.> 

Hakimler Avrupadan 
Döndü 

On Yıllık İşlerin 
Tahkikatı 

B
elediyenin son on yıllık it· 
leri mülkiye müfettişleri 

tarafından tetkik edilmek-
te idi. Aylarca süren bu tetkikler
den sonra, gazetelerin havadis • 

!erinden öğreniyoruz ki, teftişler 
bitmi§ ve fezlekeler VekAletc gön· 
derilıniştir. 

Bu fezlekeler, bittabi, Vekalet 
tarafından incelenecek, şu veya 

bu şekilde bazı kararlar verile -
cektir. 

Umarız iki, Dahiliy-e V ekfileti, 
İstanbui halkının çok yakından a

li.kadar olduğu İstanbul belediye 
işlerine aid olan bu tetkikatın ne

ticesini, efkilrı umumiyeye resmi 
bir tebliğle illin eder. Yapılacak 

böyle bir resmi tebliğ, her bakım· 
dan faydalı olacaktır. 

BÜRHAN CEVAT 
- - -

-
Milli Şef İzmiri 
Şereflendirecek 

Bir müddetteıııberi Ankarada 

bul~akta olan İzmir be '.ı'lliye 
reisi Belbıçet Uz İzınire dö ı:.l1ÜŞ· 

tür. 
Mumaileyıh İzmir ve İ=rme

rin tazim hislerini Milli Şef İs
met İnönüne sunduğunu ve ken
dilerinden fuar zamanı İzmiri teş

rif vadini aldığını halka müjdele
miştir. 

-

- - -
Vapurların 
Muayenesi 

Meselesi 
Havuzlama işi Seferlere 

Sektemi Veriyor? 
Deniz ticaret müdürlüğünün mu

ayenesi yapılıruyan vapurların ha

vuzlanmadan evvel sefere çıkamı
yacağı hakknıdaki tamiminden 

Ve. Malikemeler 

Bir 
Adam 

Arıyorum! 

Boşuna 
Zahmet 
Etme! 

Bu Akşam Her .lkinizide Buradan Gitmiyeceğim 
Öldüreceğim 1 Sen Beni Götüremezsin 

E vvelki akşam Divanyolunda 
Nazım isminde bir zatı ara
larında çıkan kavga sonun· 

da döğen, ve bıçakla kaba etin -
den yaralıyan Hüseynin duruş -

V 
azife esnasında bir polis me
muruna hakaret etmekten 
suçlu Hüseyin Yakar ismin· 

de bir adamın duruşmasına asli -
ye üçüncü cezada bakıldı. Mah -

masına meşhud cürümler kanunu- kemede dinle~ şahidlerden Ma

na tevfikan üçüncü sulh ceza mah- hir, hadiseyi şöyle anlattı: 
kemesinde b~landı. - Bundan birkaç ay evvel, bir 

Davacı Nazım mahkemede ha -
diseyi şöyle anlattı: 

- Benim Safiye isminde bir 
akra!:ıam vardır. Bu kadın geçen

lerde kocasından ayrıldı. Ve Ha-

san ile oturmağa başladı. Dün, ak
şam üzeri çamaşırlarımı ve elbi· 

selerimi almak için Safiyenin e

vine gittim. Kapıyı Safiye açtı. 
Ve beni görür görmez: 

- Aman Hasan seni görmesin! 

dedi. 

Hayretle. 

- Neden? 

Diye sordum. 

- Çünkü, dedi. Bana seni öldü-
receğini söyledi Kendini kolla!. 

Safiye Küçükayasofyada otu -
ran kızkardcşine gidecekti. Onun

la beraber çıktık. Divanyolunda 
Hasana rastladık. Hasan, birden -

bire üzerime saldırdı. Beni altına 

aldı. Döğmeğe başladı. Sonra ce -

binden ne olduğunu farkedeme -

diğim bir şey çıkardı. Onunla ka

ba etimden yaraladı. Sonra vak'a 
mahalline birkaç kişi geldi ve bizi 
ayırdı. 

Hasan suçunu inkar etti ve de

diki: 

gece saat on, on bir arasında, e
vimde idim. Bir düdük sesi işit • 

tim, kapının önüne çıktım. Sokak
ta Hüseyin Yakar ile davacı polis 
memurunu gördüm. Hüseyin Ya

kar kendini l:ıilemiyecek derecede 
sarhoş idi. Bağırıp çağırıyordu. 

Polis onu karakola davet etli Fa-
kat Hasan: 

- Boşuna zahmet etme! Ben bu
radan bir yere gitmiyeceğim, beni 
karakola götüremezsin! .. dedi. 

Davacı onu kolundan tutup gö
türmek isteyince, Hasan Yakar <>

na söj;'Itleğe, hakaret etmeğe baş· 
tadı. Nihayet bir polis memuru da· 

ha geldi Ve iki arkadaş Hasanı 

müşkülatla karakola götürebildi • 
ler .. 

Şahid Moiz de Hüseyin Yakarın 
polise hakaret ettiğini duyduğu

nu söyledi. Duruşma, diğer şahid
lerin de çağırılarak dinlenmeleri 
için 14 eylule bırakıldı. 

!==~==============~ 
adamL .. 

Ve sözlerine ilave etti; 

- Bu akşam onu da, seni de öl
düreceğim! .. 

Omuzumdan tuttu, 
başladı. 

sarsmağa 

- Hasan nerede? 
- Bilmyorum! dedim. 

sonra birçok vapurların sefere çı-
kamadıklan ve son günlerde de · - Divanyolundan geçiyordum. 

Safiye ile N azuna tesadüf ettiın. 
fazla iş olması yüzünden uzun 
müddet limanda kalmak mecbu· 

riyetinde bulunduklarını yazını~ 
tık. Bu vaziyet üzerine armatör

lerden bazıları seferden sonra mu
ayene edilmek üzere vapurlan • 

nın sefere çıkarılması için deniz 

tlcaret müdürlüğüne müracaatta 

bulunmuşlar ve müdürlük deniz 
müsteşarlığından yaptığı istizan 

üzerine vapurların sefere çıkması· 
na müsaade etmiştir. 

Nazım: 
Nazım, tıeni yanına çağırdı. Git

- Haydi çabuk hazırlan, tim. Nazım bana söğüp saydı, son-
nya çıkacağız, dedi. 

dışa-

ra döğmek için üzerime yürüdü, 
fakat ben geri çekilince düştü .. 

Nazım bana iftira ediyor, onu 
döğmedim ve yaralamadım. 

Safiye de şunları söyledi: 

Ondan korktuğum için, dedi -
ğini yaptım. Sokağa çıktık. Divan
yolunda berber İsmailin dükkiı • 
nına uğradık. Nazun berbere: 

- Hasan beni öldürecekmiş. Ne
rede o kabadayı~ .. 

Diye sordu. 

İsmail, Hasanın bir iki günden
beri dükkana gelmediğini söyledi. 
Nazımla dükkandan çıktık. Bi

raz sonra sıhhat müzesinin önün-

Karıştı 
Y oğurthaneler Sıkı 
Bir Teftişe Tabi 

Tutulacak 
Belediye silihat müdürlüğünün 

yaptığı tetkikler neticesinde İs -

tanbula getirilen yoğurtların gay· 

ri sıhhl şartlar altına naklolundu

ğu ve yogurd kaplarının pis bu -

lunduğu ve bilıhassa yoğurdun kay 

mak kısımlarının daima tozlu ol
duğu tesbit olunmuştur. Halkın 

sıhhati ile alakadar olan bu vazi
yet Belediye reisliğinin ehemmi • 

yetle nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Reislik dün bütün şubelere şid
detli bir emir göndermiştir. 

Bunda yoğurtların en sıkı bir 

teftişe tabi tutulmalarına ve bil- ! 
hassa yogurd kaplarına yoğurdun 
imal tarihi ile imal mahallini gös

teren etiketler konması ve tozlu 
kaymaklı yoğurdun üzeri tozlu sa

tışa müsaade edilmemesi tebliğ 

olunmaktadır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Büyükadada bir iş yüzün -

den çıkan kavga neticesinde Vasil 

adında biri arkadaşı Yaninin sol 

kulağını ısırmıştır. 

* (47 Muğla) plaka numaralı 

hususi otomobil Tepebaşında te

mizlik amelesinden Hüseyne çar
parak yaralamıştır. Yaralı hasta
neye kaldırılarak tedavi altına a

lınmış, kazayı işledikten sonra ka
çan şoför aranmaktadır. 

* Bebektf'n Eminönüne gel -

mekte olan vatman Kemalin ida • 

resindeki tramvaya atlamak isti

yen Yorg.i adında biri düşerek 

muhtelif yerlerinden yaralanmış
tır. 

* Kocamustafapaşada ikinci çık

maz sokağında 5 numaralı evde 

oturan Osman oğlu 12 yaşında 

Mes'ud denize atlamak. isterken 

başı bir taşa çarparak yaralanmış

tır. 

* Yedikuleye gitmekte olan 
vatman Halilin idaresindeki tram

vay Aksaraydan geçmekte iken ah· 

çı Kazımın 11 yaşındaki oğlu Mu

zaffere çarparak muhtelif yerle -

rind<!n ağır ve tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

* Üsküdarda Selami Ali mahal

lesinde 51 numaralı evde oturan 

Ali oğlu Kazım ikinci kat pen -

Mekteh Dışında 
Spor Olur mu? 

W eni beden terbiyesi umum 
müdürlüğü teşkil edilme • 
sile elde edilen en miihim 

fayda şu oldu: 

Sporu ve jimnastiki mektebe 
ıoktıık. Bu, fevkalade mühim bir 

kazançtır. Si5tenıli, itinalı bir şe

kilde çalışılacak olınsa, bu ka • 
zancın faydalarını yakın seneler
de, yeni Türk nesillerinin kafala

rında ve vücudlarında çok bariz 

bir şekilde göreceğiz. 

Evvelce, çok garibdir, spor ve 
jimnastik mektebin, Üniversite • 

nin dışında idi. Halbuki, spor ''e 

jimnastik bilhassa, bu gençlik mu

hitlerinin malı olmak lazım değil 
miydi? 

Spor ve jimnastikin bu müesse

seler dışında kalmasının şu bü

yük ve mühim zararlan oluyordu: 

Mutlaka spor veya jimnastik 

yapmağa karar veren çocuk veya 

genç, mekteb veya Üniversite ha· 

ricindeki, iyi disiplin altında ol

ıruyan bir takını müe•scselcrc de

vam ediyor, oralara bağlanıyor, 
mektcbden ve dersten soğuyordu. 

Sonra, en mühim dava, çocuk 

veya genç çeşidli spor ve jimnas

tik faaliyetleri içinde, kendisini 

tamamen hür buluyor ve dilediği

ni seçerek meşgul oluyordu. Hal

buki, muayyen yaş ve seviyede 

hangi spor ve jimnastikle meşgul 

olması icab ettiğini ona ne söyli

yen, ne de gösteren vardı. 

Bu kontrolsuzluk, spordan, jim· 

nastikten fayda yerine mahzur • 

)ar doğmasına sebeb oluyordu. 

Şimdi, mekteblerde umumi biı: 

spor ve jimnastik hevesi ve şevki 

vardır. Bunu gördükçe memnun 

ol uy onu. 

REŞAD FEYZİ 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Okuyucumuza 

Hak Veren 

1 
~::::uc:::.::~:a -

u:ror: 

•Asırlardad>eri hiçbir plana is
linad etmeksizin gelişigüzel bü
Yüınüş ve yoapılmış olan şehirleri
lnizin asrın ihtiyaçlarına göre tan
~ ve bu maksatla yapılan imar 

Planlarının bir program tahtında 
tatbiki binlerce emlaki fütiva e
den geniş sahaların istimlakine 
llıütevakkıf bulunmaktadır. İmar 
işlerinde bir taraftan vatandaş 
haJclo.nın ziyaa uğramamasının ve 
ayni zamanda istimlaklerin çabuk 
Ve kolaylıkla başanlabilmesinin 
temini elzem görülmektedir. 

Geçen sene Adliye Vekaleti ta· 
rafından Avrupaya gönderilen ha
kimlerimizden 17 si memleketi • 
mize dönmüşlerdir. 

Fakat aradan bir müddet geç

tiği halde havuzlanacak vapurla

rın fazlalığından ayni hal tekrar 
vaki olduğundan birçok vapur -

lar sefere çıkamamak vaziyetin • 
de kalmışlardır. Bunun üzerine 

armatörler deniz ticaret müdür • 
lüğüne müracaat ederek bu vazi-

- Nazım, dün saat 18 • 19 rad
delerinde Aksaraydaki evime gel

di. Ben o sırada oğlum Orhanla bir 
odada oturuyordum. Nazım içeri· ! 
ye girdi Dikkat ettim, pek heye _ 
canlı idi. Bir an yüzüme baktı. Fa

kat birşey söylemeden tekrar dı
şarıya çıktı, diğer oc!aya girdi. O
nun bu garib hareketi beni hay· 

rette brıakmıştı. Arkasından koş
tum ve Nazıma: 

de Hasanı gördük. Nazım Hasana ccresinden düşerek muhtelli yer
hücum etti, onu döğınek istedi. Fa-i lerindcn yaralanmış, Haydarpaşa 

•Dain cueCenhd~ halkm ._~• -
dl paruUe 7aptıtdı,iı f'Vler ara ... 
SJndakl 7olla.ra Beledb'e.nin ttati
mam cöatcrmcdlil hakkmdald ya
unıı.1 oklld.am. Çok eminim ki, 
bu yaı Ja.lıın bu sokaklarda e"Y ve 
ap.arh m.an J'•Ph.ranlan defU, ltd
hın tehir halkını da memnun et
ml$llr. hı ııra eüzeJ ve yeni evlf'r 
ve yahut ap:ırhmanlar ... Fakat bu 

lkİ s-ınom aragnda.ki sokak ne 1 
"'°hlr, ne de ehlr ha.lkmm cO. .. 
i<'rdlfl &'&11'Cle ;raluşmıyor. 

MH«"li Meslbpaşa ve elvan, 
Yenikapıya kadar olan kısunda 

yol ynktur. Arabaların çok l"«
tllf bu yollarda bulunan toz du
man yü:ıünden pencerelerini &('a
ma.,. bir halde bulunmaktadU'lar. 
Bt'1kl lnşu.\ yüzünden toz toprak 
olabilir. Fakat bu derde civar ev
ler daha k.ac &ene tahammül ede-

İstf1'1'ulda şimdiye kadar yapı
lan bırçok istimJiıklerde ve bahu-

ROMAN: 20 

Deginyon b~lki de dünyanın en 
Çİrkm sayılabilecek adamlarından 
birisi idi. Sarkık bir burun, sarkık 
bir ağız!. Sapsarı bir surat!. Bula
nık suya benzeyen gözler! .. Bıyığa 
benzeyen kapkalın kaşlar! 

İşte Dük Deginyon böyle bir a
damdı. 

Vaziyetin iç yüzünü öğrenince 
Janete şöyle bir mektub yazdı: 

- Size şu satırları yazdığımdan 
dolayı beni mazur görmenizi rica 
ederim. Siz, bizlerin ahval ve a
datımıza vakıf değilsiniz. Halbuki 
sizin tavsiyelerine kulak verece -
ğiniz yol gösterecek iyi kalbli bir 
adnma ihtiyacınız vardır. Krala 
olduğu kadar, size de ayni hür • 
nıetkarane hislerle sadık bir insan 
olduğumu iitiharla arzedebilirim.> 

Janet, bu mektubu aldığı zaman 
dü~ündü. Cevabsız bırakmak iste-

İngiltere, Fransa, Belçika ve Af. 
manyaya gitmiş olan bu hakimleri
miz ay sonuna kadar raporlarını 

hazırlıyarak Adliye Vekaletine ve
receklerdir. 

medi, fakat gönderdiği cevabda 
kullandığı kelimeler pek kaça -
maklı idi. 

Birkaç gün sonra da, prens Dö 
Subiz'den bu şekilde nasihatlerle 
dolu bir mektub aldı. Hatta Mat
mazel Ginar isminde bir kadını 
Janete gönderdi. Bu kadın Janete 
karşı herhangi bir vazife ifasından 
ziyade, prens Dö Subiz'in guru • 
runu korumak istiyordu. Bunu an
hyan J an etin biraz canı sıkı1mıştL 
Ayağa kalktı. Zili çalarak biz -
metçiyi çağırdı: 

- Matmazel gitmek istiyor. ken
disine bakınız. 

Matmazel Ginar hiç istifini boz
madı ve derhal yerinden kalktı. 

Bu hareket Dük Dö la Vog.i -
yon'un bilakis hoşuna gitmiıiti. Bu 
hadiseden sonra Janete en nadide 

yetin önüne geçilmesi için tedbir 
alınmasını istemişlerdir. 

sarayda hiç bir şey yapamıya -
cağını bildirdi. 

Marki Dö Sovlen de genç kadını 
bir mekteb hocası gibi Janeti ta· 

lebe olarak yetiştirmek hevesine 
kapılmıştı. Bir gün J an etle kar • 

şılaştığı zaman şöyle bir lisan kul
lanmıştı: 

- Sizin kim huzurunuza gelirse, 1 

mutlalı:a cazibenizden, güzelliği • 
nizden ve erkekler üzerinde bı -

raktığınız sihirli tesirden bahse -

çiçeklerden bir demet gönderdi ve der. Size birşey söylemek isterim, 
mülakat istedi. belki inanmazsınız. Bazan kadın-

J an et, kendisini her zaman mem
nuniyetle kabul edeceğini, fakat 

!arın güzelliği bir memleket men
faatine de hizmet edebilir Ben de 

- Kimi arıyorsun? 

Diye sordum. Öfkeli öfkeli yü
züme baktı, sert sert söylendi. 

- Bir adamı arıyorum, dedi. Bir 

sizden bunu istirham etmek ister
dim. 

Janet, kendisine karşı gösterilen 
bu kadar hürmetkarane bir lisana 
karşı, ayni vekarla mukabele etti. 
Markiye teşekkür etti. Fakat hiç 
bir vaidde bulunmadı. 

BAZAN DOSTLUK BÖYLE 
BAŞLAR 

1768 yılı eylı'.ilü, pek tatlı, sakin 
ve ılık geçiyordu. Dalları oynatan 
hafif bir rüzgar kimbilir nereler • 
den sıcak havayı insanın iliklerine 
kadar yayıyordu. 

Kral ava çıkmıştı. Dadam Du -
barry uzaktan kendisini talrib e-

kat Hasan geri çekilince, Nazım 

düştü. Hasan kat'iyyen onu döğ
mcdi ve bıçakla yaralamadı. 

Hakim, diğer şahidleri de din
ledi. Fakat şahidlerin sözleri ile 
Hasanın suçunu sablt görmedi -
ğinden beraetine karar verdi.. 

den bir hizmetçi ile birlikte Ver
say bahçelerinden çıktı. Tek ba
şına ormanda şöyle bir dolaşmak 
havanın güzelliğinden istifade et
mek istiyordu. İnsanların bazı hal· 
!eri olur. Kendi kendilerine kal -
mak ve biraz düşünmek ihtiya -
cını hissederler. 

J an et, yürürken, sarayın bütün 
o sıkıcı merasimini unutmuş g.i -
biydi. Hatta tabiatin bu güzelliği 
için bir çoban kızı olmanın rev • 

kini ve saadetini düşündü. Bir ço
ban kızını elbette bir çoban sever 
Bu çoban ağaç gölgesinde, şırıl şı
rıl akan su kenarlarında kavalını 
çalar, sevgilisini eğlendirir, ko -

nümune hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmışttr. 

* Balatta iskele civannda Sa

minin iplik fabrikasında yangın 

~ıkmış ise de, sirayetıne meydan 
verılmeden söndürülmüştür. 

yunlarına bakar. Sadık köpek -
!eri de yanındadır. Oh, ne güzel 
hayat! Sade, fakat şiirle, aşkla dcr 
lu taptaze bir hayat! 

Tam bu sırada, yolun köşesini 
kıvrılırken, bır süvari karşısına 

çıktı. Geniş omuzlu, uzunca boylu, 
kibar tavırlL avcı kıyafetinde bir 
adam! 

Bu adam da Dük Dö Brissale idi. 
Janet sordu: 

- Avınızı mı kaçırdınız? 

- Evet madam, fak.at avımı ka· 
çırdığıma da çok memnun oldum. 
Çünkü bu tesadüf sizi şu dakika 
benim karşıma çıkarmış bulunu
yor. 

Suvari derhal aşağıya indi. A· 
tını bir ağaca bağladı. J anetin ya
nına yaklaştı: 

- Böyle yalnız bu ormanda gez
meniz doğru değil, dedi, eğer mü- ı 
saade edersen iz, koluma giriniz, 
şöyle biraz dolaşırız. ı 

cekl<'rdir.• 

Konuşa konuşa birkaç adım yii· 
rüdiıler. Brissale gayet açık ve S9-

mimi konuşuyordu. Sohbet, saray· 
da kullanılan resmi lisandan çok 
bambaşka bir şeydi. Fakat Brissa· 

le av kafilesine iltihak etmek mec
buriyetinde olduğu için, daha faz
la kalmak istemedi. Onun bu ace

lesi Janeti adeta müteessir etti. Ne 
tatlı konuşuyorlardı. Hava ne gü
zeldi, orman ne güzeldi. Yalnızlık 

ne güzeldi Bilhassa bu kadar ki
bar ve açık konuşan bir adamla 
yalnız kalmak ne güzeldi. 

Janet, artık daha uzaklapıağa 
cesaret edemedi ve hatta buna da 
lüzum görmiycrek saraya döndü. 

Eğer Brissale ile daha bir müd
det yürümüş olsalardı, herhalde 

dereden tepeden konuşurken, onun 
ağzından saraya ve saray ahvaline 
dair bazı şeyler ö~enebilirdi. 

(Devamı var) 
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f'O) u kitabı yerinden Juml1dat&bll

~ mek için blr atlet olmak. Jbım

dır. Yanındaki büyük ansiklopedi i.
deta minicik kalır. 

Bu kocaman kitabın ağll'lıiı 1'75 İn
rilb !ibresi (79 kilo 380 rram) dır. 

omşunun Kahkahaları 

Dostluğu Mümkün Olduğu Kadar 
idame Etmek ... 

1893 Şlkago sergisinde Dakota hü -
kümetl paviyonunun kapLSıoa kon -
muştu. Pavlyonu ziyaret edenler fn
hbalarmı yazıyorlardı. Ne kadar imza 
bulunduğunu saymak kabil olmamıştır. 

DİKİŞ MAKİNESİ 

Dikiş makinesi Bartelmf Tlmonlyer 
adlı bir makinist tarafından icad edil
miştir. 

Lı __ Y_a_za_n_:_R_E_ş_AD __ FE_Y_z_ı_ı 

5 
ami Adadaki köşkü kirala
dıktan sonra, birşey, hem 
de çok fena birşey unuttu-

ltalyanın Güttüğü Yol Budur j Bartelml. 1793 de Ron vlliyetlnde, 
Arbresle şehrinde dünyaya l"tlml.$tlr. 

ğunu hatırlamıştL Canı sıkıldı. 

Acaba, köşk komşuları kim -
lerdi?. Nasıl insanlardı? Rahat
sızlık verirler miydi?. Çünkü, Sa
mi, fena komşudan çok çekmiştL 
Kaç defa, kötü komşu yüzünden 
ev, apartrman, sayfiye değiştir -
meğe mecbur olmuştu. " . 

- .. . -
Br teftiı esna smda sıralanan Polonya ordu•unun tankları 

/A 
!manya ile Lehistan arasın
da ne çıkacak?. diye me -
rakla, endişe ile sorulan 

suale politika alemindeki yeni ha-
diseler cevab veriyor. Politika a
lemindeki hadislerden maksad ise 
alakadarlar arasında şu günlerde 
daimi surette müzakereler cere -
yan etmesi.dir. Yoksa endişeleri 

arttıracak mahiyette başka hadi
seler olmuyor. Göze çarpan yeni
likler var: Bir kere Alman gaze
teleri son derece ihtiyatlı bir dil 
kullanarak yazı yazıyorlar. Bu 
neşriy~t bugünlerde daha ziyade 
Lehistaru hoş tutmak içindir. 

Milanodaki İtalyan ve Alman. 

Hariciye N azıları arasında kom:~ 
malar olduğu daha evvel telgraf
ların günü gününe verdiği haber
lerden öğrenilmişti. Yeni gelen 
Avrupa gazetelerinden ise işlerin 
lçyüzüne dair bir hayli malılı:nat 
elde etmek kBJbil oluyor. Şu bir ay 
içinde Avrupanın politika alemin
de mühim değişiklikler oldu. 

Bertin - Roma mihverine karşı 
diğer tarafın vaziyeti gitgide an
laşıldı. 

Bertin - Roma mihverine karşı 
Avrupanın garbında bir mukave
met ce;ıhesi vardı. Şimdi Avrupa
nın şarkında da vardıc. 

Beıtlin - Roma mihveri ilk za-

Romanya, Ne Yapacak~· ı 

manlarda büyük ümidlerle işe gi
rişerek Avrupada diğer devletle
re karşı üstün bir mevki elde et
mek için Almanya ile İtalyanın 
müşterek surette yayılması kar
şısında ciddi bir mukavemete ras
gelmiyeceğini düşünmüş olabilir
ler. Hatta Berlin - Roma mehafi
linin düşündükleri diye Avrupalı 
muha:birlerin gazetelerine bildir
diklerinden anlaşılıyor ki dünya
da büyük, orta ve küçük devlet -
!er arasında müsavat olamıyaca
ğı, bütün hAk ve nüfuzun yalnız 
büyük devletlere aid olaibileceği 

de açıktan açığa söyleniyordu. 
Hafuuki artık Lehistanın da kat'! 
bir vaziyet alması yeni bir vaziyet 
vücude getirmiş oldu. Onun için 
Bertin - Roma mihverinin diple -
matları buna göre yeni bir hattı 
hareket tayin etmek için konuş
tular. 

omanya Hariciye Nazırı Gaf enkonun bu ayın 17 sinde resmen 
Anka,ayı ziyaılet ıe<teceğini Anadolu Ajansı haber vcrm~ti. 

Yukarıdaki resim, Gafenkon un son Paris seyahatinde alınmıştır. 

Ortada birçok rivayetler de var
dır: İtalya ile Almanya arasında 
ihtilat çıktığı, İtalyaya giden Al
manlara karşı İtalyan halkının 
her suretle soğuk davrandığı ve 
saire gibi. Fakat Milano konuş

malarından sonra Berlin - Roma 
mihverinin daha sağlamlaştığı 

söylendi. Askeri bir ittifak ile mi 
İngilterede mecburi askP.rliğin 
kabulü, İngiltere ile Lehistan a
rasında ittifak aktedilmesi üzeri
ne Berlin - Roma mihveri de as
keri bir ittifak ile cevab vermeyi 

L istemiştir. Fakat yeni gelen Av
rupa gazetelerinin yazılarından 

ögrenildiğine göre bu hadise or
talıkta öyle büyük bir tesir hasıl 
edecek gibi görülmüyor. 

Yemek masasında Fransız Başvekili Daladye, Ronıanyanın Paris sefiri 1 
Tataresko ve Gafenko ıtörülmekte dir. 

Roma ile Varşova arasındaki 

münasebatın bundan sonra ala -
cağı şekil bilhassa nazarı dikkati 
aelbediyor. Ötedenberi Lehistan 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Sentetyende ten.lllk ediyordu. Müt
terlJerl pek çoktu. Bunların siparişle
rini yetiştirmek için çok sıkıntı çek.I -
yordu. Buna bir çare düşündü. Bq se
ne utraştı. llk. makineyi vücude ıe-

tlrdl. 

1831 de Parise ıeldL Sevr sokafın
da bir atelye açtı. Seksen makinesi 
vardı. Asker dikişi dikiyordu. 

A7 sonra ameleler, bu makinelerin 
keı.dllerine raklb olacaiını düşündü -
ler. hepsini kırdılar. Bartelmiyl de öl
dürmek istediler. 

O, kacma.ta. muva.ttak oldu. On beş 
sene şurada burada süründü. Nihayet 
Vlllranşda bir makine fabrikası kur
du. l\Iakinelerln beherini 50 frane-a sa
tı:ro.rtlu. 1848 de ihtira bera.tını ald.L 
Ve 1851 de öldü. 

LONDRA - NEVYORK TELEFONU 

Londra ne Ncvyork arasındaki teJe ... 
fon hallı 1858 de lesls olundIL 

İlk telefon, Londra posta ve telccat 
müdürü tarafından Nevyork posta ve 
telı:raf müdünlne edildi: 

«Avrupa ve Amerika telefonla bir
birine raptolunm~tur. Sam.imi tebrik
ler!.• 

YAŞ İLERLEDİKÇE 

İbtiyarıann küçüldükleri mat dm. 
Bakikakn 7etmtş bet J'a.tma celen bir 
adamın boyu. vasati olarü '15 mJll
metre kaybeder. 

Doktor Partzot, yaşm llerlemesUe 
•ücuttaki bazı uzuvların da sıkletini 

kaybeıtllderlnl &ö1lii)'or. 

Seneler ceçtik:çe bizi 
Buna inanır mısmuı!. 

haflfleti7or. 

Sinni bülüia erenlerde atırlıiı 1.500 
p-am olan cıterler, y-.Warda ancak 
800-900 ıram reliyormıış. 

Beyin de 150 ıram ka1beclı1ormu,, 
Gençlerde 1,165 ,ram, ibtl.rarlaıda da 
900 cram.., 

Böbrcte rellnce: Gençlerde 1'10, ih
tiyarlarda 100 ıram ... Dalaim afırhtı 
yarı yanya düşüyormuş. Gençlerde 200, 
lhtl:rarl:ırda 100 cram. YalnJ:a kalb 
müstesna._ Bu yaşla beraber lıü7U -
yormuş. İbtlyarlann kalbi, ı-cnçleriıı 
kalbinden 100 e-ram f.ı.zla scll.7ormut-

SADAKA 

Bir Sovyet ı-azeleslnde okunmu,tur: 
.Geçeu Noel yortusunda Moskova 

kiliselerinin birinin kapl31 önünde du .. 
r:ın yaşlı bir dilenci, ~eçenlerde.n birine 
elini wıatır, avucunu açar: 

- Arkadq, der. Blr mvallıy1' nıer
hamet edJnlz ... İsa ve Noel yortusu na .. 
mına bir sadaka veriniz. 

Geçici cevab verir: 

- Arkada.ş, ben librpansörüm ... isa
ya, Noele inanmam Bunlar dlt\i bilra
felerdir, 

- O halde crdlnl hürafeler• namı.;:ıa 
bir ruble vcrlnb ... 

G0ZEL BURBONLU ŞARKiSi 

On bl"Şincl Lüt zamanında Parls hal
kının dUlnde dolaşan bu şarkı, Kralın 
gözdesi I\Iadam Dil Barrl aleyhine bes .. 
t.elenmiştl. 

Halbuki Madam Dü Barrl Borbunlu 
dei'Udi. Vokulörde doğmuştu. 

Evin bahçesinden çıkıyordıı. 

yanındaki tellala döndü: 
- Evi tuttuk, iyi amma, komşu

lar nasıl insanlar?. Hiç sormadık, 
sual etmedik, dedi. .. Ben buraya 
dlnlenmeğe geldim Gürültülü, pa
tırtılı, uygunsuz insanlar istemem. 
Sonra, aramızda kavga çıkar. Kö
tü kişi ve bütün mahalleye rezil 
oluruz. 

Tellal, uzun uzun Saminin yü
züne baktı . .Sonra: 

- Bu civardaki evlerde oturan
lar iyidir. Dedi. Siz komşularla 
görüşmek, misafir gelip gitmek 
ister misiniz?. 

- Hayır ... Zaten ben evde yal
nızım .. Bekarım. Karım yok ... Bir 
ihtiyar annem, bir de hizmetçi -
miz var. 

- Şu beyaz pancurlu köşkte iyi 
bir aile oturuyor. Geçen cumar -
tesi günü taşındılar. Şu yeşil pan
corlu evdekiler de on gün evvel 
geldiler. Kalabalıkça bir aile ... 
BahQE!leri sizin köşkün bahçesile 
bitişikt"r. Fakat, doğrusunu ister
seniz, nasıl insanlar olduklarını 

iyice bıımiyorum. İhtiyar bir ka
rı koca ... Zengin insanlar ... Hal
leri vakitleri yerinde ... Bir araba 
satın aldıklarını duydum. Galiba 
bir de sandal almışlar... Üç tane 
genç kızları var. En büyüğü dul 
imiş İkı sene evvel kocasından ay
rılmış .. Bir de hizmetçileri, bir de 
uşakları var. Bir kusurları yok ... 
Yalnız geceleri çok geç yatıyoriar, 
Saat on ikiye kadar radyo çalı -
yorlarmış... Akşamları bahçede, 
şu çamların altında yemek yiyor
lar, sofraları saatlerce devam e -
diyor, kahkahaları geç vakitlere 
kadar sürüyormuş .. Bunları bana 
aşağı sokağın başındaki bakkal 
anlattı. O bakkaldan alışveriş e
diyorlar... Siz de, tabii bahçede 
şezlonga uzanmak, istirahat et -
mek istersiniz. Bu takdirde gece
leri rahatsız olur musunuz?. Ora
sını bilmem. 

Sami, tellalın bu anlattıklarını 
dikkatle dinliyordu. Canı sıkıldı. 

Başını iki tarafa salladı: 
- Vah .. Vah, dedi. .. Demek böy

le ... O halde bu yaz epeyce ra
hatsızlı:t çekeceğiz. Allah vere de 
bu komşularla kavga filan etme
den sonbaharı bulsak ... 

Sami iskeleye indi. Vapur ha
zırdı. Atladı. İstanbula indi. 

• Üç gün sonra taşınmıştı. İlk 
günlerde çok memnundu. Tellalın 
anlattı!darının hilafına olarak, bi
tişik köşkün komşularından çok 

memnundu. Hiç de gürültü, patır
tı yapmıyorlardı. Gün görmüş, ter
biyeli insanlardı. Filvaki, gecele
ri bahçede yemek yiyorlardı. Fa
kat, bu yemek, nihayet bir yarım 
saat sürüyor, soıcra hepsi çekilip 
bir tarafa dağılıyordu. Yemek ses
siz geçiyordu. Kahkaha atmak 
şöyle dursun, konuşmuyorlardı bi
le ... Hatta yemekte bütün ev hal
kının sessizliğt, durgunluğu na
zarı dikkati celbedecek derecede 
idi. 

Sami, komşularının bu halin -
den pek memnundu. Hatta, tellA
lın yalan söylediğine, \bilmeden 
attığına kanidi. 

Bir aıcşam .Sami, eve erken gel
di. Hava henüz kararmamıştı. 

Hizmetçi bahçeyi sulamıştı. 

Misk gibi çiçek kokuyordu. 
Canı biraz içmek istedi Bak -
kaldan bir kırk dokuzluk şişe 
aldırttı. Buza koydurdu. Ta -
ze mezeler hazırlattı. Bahçede 
güzel tertiplenmiş masan n başı

na geçti. 
İlk kadehi ağzına götürdü. Bir 

yudumda boşalttı. Bugün hava da 
ne kadar güzeldi. Bunaltlct sıcak 
yoktu. Hatta hafif rü:ı;gar esiyor· 
du. 

Bir aralık komşu köşkün hah • 
Çesinde bir ayak sesi duydu. Dö
nüp baktı. Pijamalar giyinmi~, ih
tiyar bir adam çiçekler arasında 
dolaşıyordu. Sami bakınca, kom
şu köşkün kiracısı ile gözgöze gel
mişlerdi. Sami, o güne kadar hiç 
görüşmediği komşusuna, bir ne
zaket borcu olarak: 

- Efendim akşam şerifler ha -
yırlorolsun. diye hatırını sordıı. 
Komşu köşkün aile reisi olan 

yaşlı zat, bu istifsarı hatırdan çok 
memnun kalmıştı. Canlanmış gi
bi güldü: 

- Teşekkür ederim 
dedi. 

efendim, 

Gözünü masanın üzerinde gez
direrek ilave etti: 

- Afi~t oisun .. 

- Teşekkür ederim efendim ... 
Buyurmaz mısınız?. 

Sami, bu teklifi laf olsun, diye 
yapmıştı. Fakat, komşu köşk ki
racısı sanki böyle bir teklif bek
liyormuş gibi, harekete geldi. Sa-

genç, hem güzel, hem de dünyanın en namuslu, en 
karakterli kadınlarından birisi. Yalnız ·ocasını se
ver, kocası için yaşar, onun iyiliğini, oııun gönen
cini düşünür. Senin paranı bile bunun için kendi 
gözüm ve kontrolum altına aldım .. 

Bütün vücudünde uçacakmış gibi bir hafiflik 
duyuyo:,insanl:ra, gözündea e•çen bütün her şe
ye hiç ehemmiyet vermeden bakıyor, şehliğinden, 

rahatlığ.ndan zaierinin en yüksekılcruğuna çık -
mış ve bütün tatlarını almışiığını kininden hemen 
kaldırımın üzerine fırlatmak; koşmak koşmak, dur
madan koşmak istiyordu. No. 161 ----·-Yazan: ETEM İZZET BENİCK •m•mı•m•• 

Dedi, o'urduğu şezlongun üzerinde gerildi, ta
ras~an Boğaz sularının akışına, Yeniköy, Tarabya 
sırtlarında, Paşabahçe, Beyk~z ya,maçlarında ko
yuiaşan yeşilliklere, denizin bir göz alımı içindeki 
külleşişlne baktı baktı. Fazıl Bir. en Fazıl'a: 

Doktor, bu alıma, bu ç:ılıma ka:şı sinmiş sin
mi~. kedıleşmi~; o da değil göstebekleşmiş; o da 
değil t0prağın a!tında kayacak gnzoeı-den kaybo
lacak gi1'! ufalr.ıış, büküm büklüm olmuştu. 

Güney: 

- Haydi arabaya. 
Dedi Onu'.! hiç sesi çıl<.,-.adı. Gür.Ey yürüdü, 

o da bir insan hayaleti gibi onun t:triyen 'bacak
ları, zo> ıa kımJidanan gövdesi, içi bofaltılmış ta 
aanı~n Joldurl' !muş gibi borr.boş, tamtakır kalan 
kafa.>ı i!c bir ;::ölge gibi tek kelirr,e söylemeden 
izledi! 

liÜYÜK PLAN 

Dok•or yedi gündür İst;u:bula irmiyordu. Ban
kadan il!< döndtikleri gün baygmlı~ Jar geçirdi, o
telin karyolası içinde kıvrandı kıHundı durdu. 

İkir,cı, üçi:ncü gün tara.saya kadıır çıkabildi. 
Fakat hiçbir zaman bir insan görümsü olmaktan 

kurtulamadı. Bugün yedinci gün, o hala dalgın, ha
la bir hayal gibi odanın içinde dolaşıyor, kesik ke
sik teker kelimelik cümlelerle pek az konuşuyor
du Yine tarasadaydılar. Güney doktorun bu ha
line baktı baktı. 

- Ne oldu Fazıl sana böyle?. 
- Paranı aldığıma çok mu üzüldün? 
Ve .. Doktordan dinlediklerini ona söyledi: 
- Benim param da senin değil mi? 
Ha ben saklamışım, ha sen!. 
Paraya ih.tiyacın olduğu gün yine hepsi senin. 
Böyle hastalanacak, tasa edinile~k bir şey 

yok! 
Güney bunları söylerken çok şen, keyifli idi. 

Doktor yine ilk günün üzerine getirdiği o budala, 
dalgu: tavırla bunları dinliyor: 

- Kac·cığırr., param gitti.. Diy t:zülmüyorum. 
Şüphe etmiyorum ki, benim paraııı >enin olduğu 

kada.r seninkiler de benim. Gücüme giden şey, se
nin bana karşı elan güvensizliğindir. Evlenebilece
ğir:-j. metres tutabileceğimi, başka kadınlarla düşüp 
ka!kabilcceğimi nasıl aklına getirebiliyorsun?. Böy
le bir şeyden korkması tazım gelen birisi varsa o da 
b~n olmalıyım. Ben ihtiyarım, sen gençsin. Bütün 
bunları senin için ben düşünmeliyim. 

Doktor böyle söyler söylemez, Güney dudakla
rında kıvrılan alaylı, biraz da ağusunu içine akıtan 
bir soruşla: 

- Doktor hiç benden böyle şüphe ettin mi? 
Dedi. Fazlı, bu soruya ilk önce cevap vermedi. 

Kekeled~ kelimeleri ağzında çiğnedi, sonra: 
- Hayır .. Hayır. Nasıl olur? Niçin?. 
Ded!. Güney bu karşılamaya ses çıkarmadı, sa

dece güldü, yüzünde dağılan. katmer katmer olan 
gülücüklerinin arkasından: 

- Nerede bulurdun benim gibi karıyı? .. Hem 

- Aklıma ne geldi Fazıl biliyor musun? .. 
Diyerek söyleıneğe koyuldu: 

- Bu senin bana bağışladığın apartımanları, 
mağazaları hepsini satacağım. Bankadaki parayı da · 
üstüne koyacağım, büyük, çok büyük, Amerikan 
şehirlerindeki gibi sekiz, on kat, dört beş taraflı bir 
apartıman yaptıracağım. Onun dışardan görünüşü 
gözleri kamaştıracak, içerisine girenler bir daha 
çıkmak istemiyecekler. Başlıbaşına bir mahalle gi
bi olacak. Böyle büyük. görünüşlü bir apartıman da 
beş altı yüz bin liraya yapılır ki, onu da bizim elde
ki paramız, satacağımız şeyler karşılar. 

Ve .. bu büyük planımın verdiği heyecan içinde 
an\&tmasını sürdürüyordu: 

(Devamı var) 

• 

minin bulunduğu taflanların a.r· 
kasına doğru yürüdü. 

Sami ayağa kalkmıştı.' K0.~U: 
şwmnun elini sıktı. İsmıni so> 
yerek kendini tanıttı. Kom.Şuııu~ 
ismi de İhsan imiş... jel 
Oturmuşlardı. İhsan Bey, '.ç ıP 

kullanmadığmı söyliyerel<, ıç 
teklifini reddetti ... Fakat, konur 
mak ihtiyacında olduğu halillde~ 
belliydi: 

_ ,Efendim, zatrfılinizin kO~u 
geldiğinize çok memnun oıduııı. 
dedi ... Inşallah iyi komşuluk edıY 
riz. 

Sami cevab verdi: 
- Bendeniz de öyle efendiJll;' 

Köşkü tutarken, itiraf edeyil11 ıo. 
komşular hakkında çok titiz da'" 

al ed 
. JJU 

ranırım. Sorar, su enın. ~ 

sefer de sordwn. Hakkınızda ço 
büyük melh~enada bulundu!•;: 
Muhterem ailenizin dürüstlüJı:, ~ 
zilet, namus ve haysiyetinin ner1' 
için ibret olabileceğini s_öl'.l~dile~; 
Bilhassa beyefendi, evınızın ly 
oldukça kalı>balık bulunıııasııı• 
rağmen, süküt ve sessizlik iÇiII : 
dekıi hayatınızın hayranıyım .. · /. 
deta kimseler yok gibi. .. Bu ra ' 

(Devamı 7 inci sayfa.da) 

Ankara Radyostl 
allOtlX 

18,30 Prorram. ,. 
18,35 Müzik (Opera hakkında - C•ıı· 

det Memduh tarafından konuşma, pJ 
!arla misaller). 

19 Kouuşma (Doktorun saall). 
19,15 Türk müzliı (Halk mustklSI) 

Halle türküleri ve oyun havaları. . .. 
~O Memleket saat ayan, ajans 

meteoroloJI habcrlerJ. ) 
20,15 Tıirk milıliı (Klislk proıroJI' ' 
İdare eden: Mes'ut Cemil. 
Ankara Radyo küme beye'l. 
!1 Konuşma. 

!1,15 Esham, tahvlli.t, kamblJO 
nultul ve zlraal borsası (flal). 

21.25 Neş'ell pliklar - R. 
21,30 Folklor (Halli Bedi Yöne!l<el' 

tarafından). 

21,45 Müzik (Oda müzltt) • 
22,10 Müzik (Melodi - Pi). Jt 
22,15 Müzik (Küçül< orkestra - Ş 

Ne;~P S:~ haberleri n :rarııııl 
prorranı. 

23,15 Müzik (Caıband - Pi.) 

YARIN 

12,30 Program:' 
12,35 Türk mürlfl (Pi). 
13 Memleket saat ayan. ajan5 "' 

meteoroloji haberlerL 

1 

13,15 lllüzik (karışık proırram - rı» 
13,45 - 14 Konoşına (Kadın .. ~ıO· 

1357 Hicr! 1 1355 Ruınİ 1 
Rebiülevvel Mayıs 

25 2 --1939, Ay 5, Gün 135, Hızır 10 
15 Mayıs PAZARTESİ -- 1 1 

Vakitler Vaaali Eı:aai 

iL dı. ••. <!;.._ ---
Güneı 4 43 9 24 

Öğle 12 10 4 51 

İkindi 16 06 8 48 

Akşam 19 19 12 00 

Yatsı 21 09 1 50 

İmsak 2 39 7 20 



listanbulda Yeni Müesseseleri 

"'11L:clüze li ns . .. i 
e Mene Şeylerdir? .ı 

Berber Dükkanlarına Bu İsim Verilince, 
Saç Düzeltme Parası da Artıyor 

(lİi•eUik ımstitulcri Avrupa ve Ame<ikada belki de böyle bir isme Jayık müesseselerdir. 
alelade berber dükkiınlarıdır. 

Fakat bade 

1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 
benzer, üstelik de bir manikürü
nü, pedikürünü ilave ederseniz, on 
lirayı vermeniz liızımdır. 

Sonra da öğrendim ki, Güzellik 
enstitüsü ismi altında berberlik 
yapan bu müesseselerden, diğer 

berber dükkanları da şikayetci -
dir. Çünkü, bu müesseseler, bir ta
kım yeni aletler ve saire ile dük
kanlarını "süslemekte ve müşteri
yi çekmektedirler. Halbuki, pekala' 
usta, tecrübeli kadın berberleri · 
de ayni işi, ha ttil. daha iyi şekilde 
yapabilmektedir. 

j_ş_A_K _A_.I' 
KİM ALDI BUNI.ARI? 

Maryüs Kanebiyer caddesinde 
dolaşırken şık ve güzel bir kadı
nın kendine doğru geldiğini gö -
rür. Kadının arkasında kürklü bir 
manto. Kulaklarında pırlanta kü
peler, parmaklarında yakut, züm
rüt yüzükler, elinde altın örme bir 
çanta var. Bütün görenler, dönüp 
dönüp kendisine bakıyorlar. 

Maryüs, kadını tanır gibi olur. 
Kendi kendine: c- Vaktile seviş
tiğim Lüizana ne kadar de benzi
yor ...• diye düşünür. ve yanından 
geçerken bilaihtiyar bağırır: 

- Lüizan! ... 
Genç kadın durur, meserretle! 
- Maryüs! ..• 
- Az kalsın tanıyamıyacaktım. 

Bu ne şıklık böyle ... Kim aldı bu 
pırlanta küpeleri? .. . 

- Antoni! ... 
- Ya bu yüzükleri? ... 
- Antoni! ... 
- Bu kürklü mantoyu? ... 
- Antoni!. .. 
- Elindeki altın çantayı? ... 
- Onu da Antoni aldı!. 
- Antoni, Antoni!.. Bu ismi ta-

nıyacağım gibi -geliyor. 
- Elbette tanırsın! ... 
- Evet ama, hatırlıyamıyorum. 

Kimdir bu? ... 
- Kim olacak?... Şey işte ... 

Senden ayrıldıktan sonra beraber 
yaşadığım adam ... 

KARI, KOCA ARASINDA 

Baayn. - İzdivaç ağır bir zin
cirdir. Taşımak için iki kişi ister,. 

Bay. - Bazan da üç!. .. 

İTİYAD 

Levi, yeni doğan çocuğunu nü
fusa kaydettirmek için şubeye gi
der. Memur sorar: 

- Babası sizsiniz değil mi? ... 
- Şüphesiz ... 
- O halde !ı1tfen imza ediniz? 
Levi, kalemi eline alır. Bir müd

det düşünür, sonra şunu yazan 
Levi ve mahdumu ... 

mesela yarım lira verip tıraş olu
yorsanız, bu güzellik enstitüle -
rinde, saçlarını yaptıracak Baya
nın haline, keyfine, arzusuna gö
re, bu fiyat iki, üç beş, on liraya 
kadar çıkabiliyor. Şimdi isimlerini 
unuttuğum bir takım saç model 
ve şekilleri, kadınları güzel gös
termek için bir takım makyaj ve 
boya işleri ve saire var. Bunların 
hepsini yaptırırsanız, yani Baya
nın başı, bilmem hangi modeldeki ı 
başa veya hangi artistin başına 

Belediye zabıtası talimatname - ı-------------
(Devamı 7 irci sayfada) 
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Günün Adamları 
Mareşal Pilsudski Şimdiki Hariciye Nazırı 

Miralay Bek' e Bir Gün Şöyle Demişti: 

Sen Daha Pek Gençsin Yavrum, Evvela 
Tahsilini Bitir, Sonra Gel! 

Danzig şehri şımdi yalnız Miralay 

P 
olony~ karikatürcüter, 
miralay Beki elinde bir 
yol çantası ile tasvir etmek-

ten koşlanır. Bunda hakları var -

dır. Çünkü Avrupada onun kadar 

çok seyahat eden bir nazır yok
tur. 

Denilebilir ki son zamanlarda \ 
Polonya Hariciye Nezareti ma -

Bek için, yalnız Polonyalılar için de&il, bütün Avrupa için encllteler. 
yol açmış bir şehirdir 

kamı, ip üzerinde oynıyan can -
bazlar gibi dirayet, ehliyet, hüner 
ve marifeti iktiza eden bir makam 
olmuştur. 

PİLSUDSKİ: ·PEK GENÇSİN!• 
DEMİŞTİ 

1933 de Mösyö Bek'in ismi he
men hPmen malfun değildi. Bu -
nunla beraber, yeni hariciye na-

zırının portresi, giln günden d!lıı 
yaya yayılıyordu. 

Genç çehresi, sık ve kalın ~ 
!arı, düzgün çenesi, çekme burnu 
çıkıntılı elmacık kemikleri yap 
tığını, yapacağını pek iyi blleı 

faal bir adam o)d.uğ\Lnu gösteri 
yordu. 

(Devamı 1 iftci •ayfada) 

G eçenlerde, ekseriytin kadın- ı 
!arda olduğu bir mecliste 
tesadüfen bulunuyordum. 

l<adınıarın ekseriyette olduğu her 
lııec!iste neler konuşulursa, bu ai
le toplantısında ayni şeyler konu
lUluyordu. Mevzu modaya intikal 
~tınekte gecikmedı. Nihayet iş ye
lli saç modalarına intikal ettL 
llayanlar kendilerini alakadar e
den bu mühim mevzu üzerinde, 
hararetli hararetli konuşuyorlar
dı. Nihayet söz, döne dolaşa ber
bere, kuvaföre, saç ve umumiyet
le kadın güzelliğine, makyaja, 
Etın'i ve tabü güzellik bahislerine 
iıı.tikal etti. Bu arada, bir Bayan. 
0ir ·müddetten beri devam ettiği 
bir <Güzellik Enstitüsü• nden şid
detli bir lisanla şikayete başladı. 
Güzellik Enstitüsünün ne olduğu

Fransanın 
Harbdeki 

Umumi 
Masrafı 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 1 Aşk Mektublarını Yazmak mı, 

ll.tı iyice bilmiyorum. 

209 Milyar Frank İ ~me ve İnsaniyete Sarf 
Edilseydi, Ne Harikalar Vücude Gelmezdi 

F 
ransanın umumi harbde 
meclisten iStediği harb kre
disi şudur: 

1- A.;keri ve fevkalade masraf, 
2- Borçların tesviyesi, 
3- Adi masraflar. 
1914 sen.esinin ilk beş ayı için: 

6,589,434,000 frank; 1915 senesi için: . 
22,804,4~7,000 frank; 1616 senesi 
için 34,945,145,000 frank; 1917 
senesi için: 41,679,500,000 frank; 
1918 senesi ıç:n: 54,537,105,000 
frank; 1919 suihun imzasına ka -
dar askeri sil.ih altında bulundur
mak, nakliyat ve işgal altındaki 

yerlerin masrafları: 48,363,205,000 
frank. Umumi yekun: 206,918,975 
bin frank!. 

Fakat bu ta.~mini masraf çok 

aşmıştır. Harbden sonra yapılan 

istatistiklere göre Fransanın sar

fettiği paranın hakiki miktarı şu

dur: 

1914 de: 8,898,583,901 frank 
1915 • : 22,d04,486,525 • 
1916 • : 32,945,145,169 • 
1917 • : 41,670,599,629 • 
1918 • : 54,496,777,829 • 
1919 • : 48,306,051,153 • 
Yeklın: 209,130,244,206 frmk 

Bu kadar pan ilme, fenne. in~a· 

niyete sarfedilmiş olsaydı, ne ha

rikalar vücude gelmezdi!. 

Bu isimli müesseselerin daha 
Ziyade, sinema payıtahtı olan Ho
livud'da, Paris gibi moda merkez
lerinde, bazı büyük Amerika ve 

1 
Avrupa şehirlerinde bulunduğunu 
tahmin ediyordum. Meğer, bu tah
lııinimde nekadar aldarırnış -
tını.. !stan bulda da, birçok Gü
Ze!Jik enstitüleri varmşı .. Ve 
ben, Güzellik enstitülerinin 
lııevcudiyetinden bihaber ol -
dtığumu safiyane bir lisanla iti
raf ettiğim zaman, bilhassa Ba -
l'an!arın, garip bakışlı nazarları
lıın üzerimde toplandığını hisset
tiın Adeta utanmıştım. Böyle mü
him müesseselerin varlığından na

sıı olup da haberdar bulunmayı
§ırnı hayretle karşılıyorlardı. Ve 
hallerinden anladım ki, o anda, 

beni gerilikle, alaturkalıkla ve ce
haletle itham ediyorlardı. Yirmin
ci asır dünyasının yaşama tarz ve 

!======= Vasıtalarını. günlük hayat meşgu- -
liyetlerini. Güzellik enstitüleri gi
bi müesseselerin mahiyet ve rol

leriııi bilmeyişim adeta, büyük bir 
kabahat ve noksan telakki edili -
l'ordu. Hatta, ilave edeyim ki, bu 
€ibi mevzular etrafında bilgi (!) 
Sahibi olmayı, bu asrın modern in
sanlarına lazım bir kültür sayan
lar bile vardı. 

Hulasa, böyle acayip hava · ~ 
telakkiye malik bir mecliste bu

ltınduğuma cidden üzüldüm. Bir 
•Güzellik enstitilllii• nden şikayet 
eden Bayanı dikkatle dinledim. 

Sözü bıtmişti. Bu hususta epeyce 
lııalumat sahibi oldum. Şimdi, !s
lanbulda cGüzellik enstitüsü• is

lııi verilen bu müesseseierin ne ol
dtığu, neler yaptıklarını size ya
>ayım: 

* Amerikalılar dakikada 
5.000 domuz sucuğu, 1.100 lit-
re dondurma yerler. Bu müd
det içinde 10 Amerikalı has
tahaneye yatar. * Delinin biri, bir dakika
da bir Arşidükü öldürdü ve 
dünya harbine sebep oldu. 
Münib mukavelesi de bir da
kikada imzalandı. * Fransada 2.00 den fazla 
telefon edilir. * Kanadadan İngiltereye 
110 kilo hindi sevkolunur. * Bir dakikada dizanteri, 
kolera, tifo gibi hastalıklara 
yakalanılır. * Amerikalılar, bir milyon 
üç yüz bin metre mikabı ta
bii mahrukat istihsal eder-
!er. 
Şu satırları okurken 60 sa

niye geçti. 

Okumak mı Hoşunuza Gider? 
Bir Fransız Mecmuası Actığı Ankette Şı . -
Neticeye Vardı:'' Yakmak Hepsinden İyidir, 

ir arkadaşım anlatıyordu: 
Bir telgraf çekmek için Bey
oğlu postahanesine girmiş

tim. Yerde bir mektup gördüm. 
Zarfı yırtılmıştı. Eğildim, aldım. 

Fildişi renkli fantezi bir kağıd ü
zerinde şöyle bir yazı vardı: c!nan 
bana ... Seni, her zamankinden da
ha çok seviyorum ... • Kendi ken
dime: bir aşk mektubu ... dedim 
ve düşündüm: gazetelerimiz bir 
aşk mektubu müsabakası açsalar ... 
Hakikaten bu sıkıntılı günlerde 
buna çok ihtiyacımız var. Güzel 
bir aşk mektubu okumak kadar 
insanı ferahlandıran bir şey var 
mı? ... Bazıları güzel yazılan mek-

tuplardan pek hoşlanmazlar: cİyi 
yazıyor, fakat yürekten değil...> 

derler. Hakları var mı, dersiniz? ... 
Bir dereceye kadar. Bence, cid

den seven bir adam, cümlelerin 
güzelliğine pek o kadar ehemmi
yet vermez. Hissiyatını gelişi gü
zel kağıda aksettirir. Edebiyat yap
mıya lüzum görmez. 

Geçenlerde bir Fransız mecmu
ası bir anket açmıştı: cAşk mek
tuplarını saklamalı mı, yakmalı 

mı? ... • Bu anket büyük bir alaka 
uyandırdı. En maruf muharrir -
!erden cevap verenler oldu. Bun
lardan biri: cŞüphesiz, aşk mek
tupları defatla okunur, ezberle -

nir. Saklamakta mana yok .... di 
yor ve ilB.ve ediyor: cBazı kadın 
lar, yazdıkları mektupların baş 
kalarının eliri.e geçmesinden koı 
karlar. Onları bu korkudan kur 
tarmak için mektupları yakmak 
tan başka çare yoktur .... 

Bunu düşünüyor, elimdeki mek 
tuba bakıyordum: c!nan bana .. 
Seni her zamankinden daha çol 
seviyorum ... • 

Bu mektubu alan erkeğin bum 
niçin yırtıp attığını düşünüyo 

rum. Bu samimi sözlere inanmad 
ğından mı?... Yoksa, bu sözler< 
rağmen bazı arzularının yerin· 
getirilmediğinden mi? ... Herhald, 
\:ıu sonuncu sebep olsa gerek ... 

Saltanat devrinde, Yenicami 31 

kasındaki küçük barakaların bi 
rinde arzuhalcilik eden birisi var· 
dı. Tahrirat katipliğinden müte 
kait, hoş sohbet bir zattı. Yalnı1 
arzuhal değil, sevda mektupları 

.fa yazardı. Çok ta muvaffak o
lurdu. Bazan bir erkeğin acık! , 

hissiyatına tercüman olur, bazan 
• da sevdalı bir kadının hislerine .. . 

Bunlardan bir kaçını okumuş, hay 
retten kendimi alamamıştım. Bir 

gün kendisini çok neş'eli gördüm. 
Sebebini sordum. Güldü: 

Güzellik enstitüsü dec.ilen bu 
lnüesseseler bildiğimiz berber dük
ltiınlarıdır. Yalnız şu fark var ki. 
bildiğimiz beı bcr dükkanlarında 6u ı:cnç kız herhalde yorgun oldu~u için uzanmış değil. Belki de sevgilisine nasıl bir mektub yazacağını düşüııüyor, yahud da nasıl bir mektub alacaiıru-. 

c- Bir kadınla bir erkek tanı
rrnı. Altı aydanberi mektuplarını 

bana yazdırırlar. Erkek ;kadına 

yazdığım mektubu iki üç gün son

ra getirir. Cevap yazdırırdı. İki 

üç gün sonra da kadın gelirdi ... 

Dün evlendiler Neş'emin sebebi 
- ~ ... Allah vere de birbirlerinin 
foyalarını anlamasalar .... 
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Makineye 
Verirken -------

Çekler Alman Kıt' al arına 
Mukavemetten Geri Durmuyorlar 

Prag, 15 (A.A.) - Havas ajansı muhabirinden: 
Çeklerin Alınan kıt'alarının tehdidine raimen kendilerinin Al

manlaştınlmalanna karşı şiddetle mukavemet etmektedirler. Halkın 

ekseriyeti, Haşa'nın vaz yetini bilhassa Bitlerin 50 inci yıldönilmü 
münasebetile Berline giderek Alman devlet reisine temennilerini ar
zettiği &ündenberi tenkid etmektedir. 

1 
Musolini'nin 

1 Nutku 
(1 inci sahifeden devam) 

nru değiştirmemize göz yumma
lıydılar.> G. Saray 

Şişliyi 
2-1 Yendi 

Galatasaraya - Şişli takımları 

dün sabah Taksim stadında hu -

susi bir maç yapmıştır. Büyük bir 
kalabalık maçı seyretmek için stad-

Milli Kümede Puvan Vaziyeti 
Maç Attığı YcdiQ'i Gulib Berabere MağlQb Puvan 

Ankaragücü 11 27 18 6 1 4 24 
Fener bahçe 8 17 7 6 o 2 20 
Beşiktaş 8 20 10 4 1 3 17 
Demirspor 7 15 10 4 1 2 ıs 

Vefa 8 21 17 3 1 4 15 
Doğanspor 8 11 23 3 1 4 15 
Ateşspor 9 6 23 1 1 7 l% 
Galatasaray 6 9 12 3 o 3 11 

Bir Çok Lehli/er Esrarengiz 
T ehdid Mektubları Alıyorlar 
Varşova, 15 (A.A.) - Pat ajansı, Alman Silezyasında klin Dob

rodıien'de ikamet eden birçok Leh ailelerinin tehdit mektupları aldık
lannı bildirmektedir. 

Çekoslovakya, Avusturya, Me
me!, Habeşiııtan, Aı:navutluk ha
diseleri hiç şüphesiz bu zihniyetin 
piştarhguu ifa eden Uk hareket
lerdi ve .. bunu takib edecek daha 
ıreniş ölçüde hareketler, hırslar, 

istililar vardı. Sulh cephesi, işte 

buna müsaade etmiyor, müsaade 
etmedi&'i için de ölçüsüz bir hiddet 
ve isyanı celbediyor. Fakat, bu 
hiddet, artık her türlü teciıvüz 

imkanından tecrid edilmiş bir hid
det ve tehdid olduğu için izi de o 
nisbett~ tehlikesiz, hafif ve be
lirsiz olmakta, yalnız cansı.kıntı

sına ve hoşnutsuzluğa sembollük 
etmektedir. Bu itibarla, sulh 
cephesirilıı dünya sıılbunu muha
fazaya yarar tedbirlerinin faydalı 
neticelerini bir kere daha görmüş 
oluyoruz. 

da toplanmıştır. Maç oldukça sıkı 81-------------------------.ı!! 

Diğer cihetten Şarki Prusyada kiin Karıınoleka'daki Leh kilisesi
nin rahibi Sosazevski, dört gün içinde Alman topraklanın terketmek 
emrini almıştır. 

A 

Danzig Ayan Meclisi Almanyaya 
İlhak Kararını Verecek 

Paris, 15 (A.A.) - •Paris-Soir- gazetesinin Bertin muhabiri Ro
bert Lorette'in bildirdiğine göre Mussolini, Alman - Leh ihtiliıhnda 

mntavassıt rolü oynamaktan vazgeçmi tir ve Danzig'de yakında va
hlın hadisler cereyan etmesi beklenmektedir. Muhabirin bildirdiğine 

göre Danzig Ayan meclisi, ~olonyanın menlaatlerini korumağı taah
hüt etmekle beraber serbest tehrin Almanyaya iltihakını ilan edecek
tir. O andan itibaren de Danzig hududu bir Alman hududu olacaktır. 
Polonyalılar müdahale ettikleri takdirde bu hududa tecavüz e~ o
lacaklanndan yardım paktlarının tatbik edilmesine imkan kalmıya
caktır. Hüldlmet merkezinin aalıihiyettar mahfelleri muvailakiyetten 
o kadar emindirler ki daha tlmdiden koridor meselesile iştiı:ale başla
mışlardır. 

Kim İtham 
Ediliyor? 

!Mihver Devletle
rinin Gizli Planı 

Bay Musolini'nin, nutku, bu 
bakımdan muhakkak ki en yeni, 
en vazıh bir vesikadır!. 

Hava Şehitleri 
ihtifali Yapıldı 

(1 inci sahifeden devam) 
Merasime i~tirak edecek askeri ve 
sivil mektebler, bir piyade tapuru 
bir topçu bataryası. bir polis müf- ı 
rezesi ve Türkkuşu üyeleri, Kolor
du, vilayet, Belediye ve parti er
kiını saat 13,5 dan itbaren meyda
nın etrafında yer almışlar ve tam 
saat 14 de parktan, Selimiyeden, 

(1 inci sahifeden devam) 

- Türkiyede Faşizmin organlı
ğını eden gazeteler vardır. 

(1 inci sahifeden devam) Taksim ve Maçkadan atılan top-

Diğer taraftan Cumhuriyetin 
Nadir Nadi tarafından yazılan bu
günkü başmakalesinde de §U cüm
leler vardır: 

•- Cumhuriyet hükfunetinin 
milll emniyet meselelerinde geç 
kaldığını ve Türk matbuatı arasın
da yabancı menfaatler hesabına 

propaganda yapan gazeteler bu
lunduğunu ima eden bu iddialar 
üzerinde israrla durmak tahmin 
ediyoruz ki daha ziyade o iddia
ları ileri sürenkrin aleyhine çı

kacaktır.• 

Yine bir kısım Avrupa matbua- !arla merasim başlamıştır. 
tının kaydettiğine göre, Milanoda Bu esnada İstanbul komutanı, 
totaliter devletlerce kararlaştırı- hazır bulunanları hava şehidleri
lan askeri planın şu şekilde olduğu mizi seliiınlamağa davet etmiş ve 
ileri sürülmektedir: gür bir borazanın cTi...• işaretile 

Ayni zamanda üç cephede der - kıt'alar, okullar ve subaylar selam 
hal harekete geçmek, Polonya cep- vaziyetini almışlar, siviller şapka
hesinde, Tuna cephesinde, Akd- larını çıkarmışlardır. 
nizde. Yine bu esnada Fatih parkile 

Musolini'nin evvelki gün söy _ Beyazıd ve Galata kullelerinde 
)ediği nutukta Türk - İngiliz itti- resmi daire ve müesseselerde ve 
fakından hiç bahsetmeyişi şayanı limanda bulunan bütün bayrak -
dikkat telakki edilmektedir. lar yarıya indirilmiş, tekmi l gemi 
Almanyanın Danzigde bir plebi- ve fabrikalar düdük çalmağa bllŞ"' 

sit hazırlamakta oldu~ şayiaları lamışlardır. 
ısrarla devam etmektedir. Fakat, Düdüklerle beraber, her yerde 

ve heyecanlı oldu. Şişli takımı bi
rmci devrede kuvvetli rakibine 

oldukça iyi dayandı. Birinci devre

de her iki takım da birçok fırsatlar 

kaçırdı ve Galatasaraya kazandığı 

bir penaltıyı Salahaddinin ayağile 
avuta attı ve birinci devre O - O be-

raber Jikle neticelendi. 

İkinci devreye Galatasaray ha

kim başladı. 15 inci dakikada Bo
durinin güzel bir şiitile ilk golü 

kazandı. Üç dakika sonra Saliihad-

din uzaktan sıkı bir şiltle ikinci 

golü de attı. Bu golden sonra Şişli 
ağır basmıya başladı. Nobarın, 

devrenin sonlarına doğru avut çiz
gisine kadar giderek ortaladığı to-

pu Diran yakından Galatasaray 
kalesine sokarak Şişlinin yegane 

golünü yapmış oldu ve bu netice 

değişmeden maç Galatasarayın 2-1 

galibiyetile neticelendi. 

• • 
Kasımpaşa Klübü Güreş 

Şampiyonu Oldu 
İstanbul rnıntakası güreş şam -

piyonası dün Süleymaniye kulü -

bü salonunda yapılmıştır. Müsa -

bakalara Kasımpaşa, Beykoz, Ga

latasaray, Beşiktaş ve Boğaziçi ku-

lübleri girmiştir. 

Kasırripaşa kulübü 3 birincilik., 

1 ikincilik, 1 üçüncülük alarak İs -

tanbul şampiyonu olmuştur. 

Beykoz kulübü 1 birincilik, 2 ü-

çüncülük, Galatasaray 1 birincilik, 

Beşiktaş kulübü 2 birincilik, 2 ikin-Bu cümlelerden anlıyoruz ki 
itham.kar bazı neşriyat yapılmış
tır, Cumhuriyet de bu ithamlara 
cevap veriyor. Fakat cevap ve 
mıidafaasını yaparken kendisi de 
itham ediyor ve Faşizmın zıddı 

olan Komonizmi telmih ediyor. 

Lehliler, plebiı; iti şiddetle reddet- ve herkes bir dakika oldukları yer
ellik, 1 üçüncülük, Bog· aziçi kulübü mektedirler. Diğer taraftan, Al - de durmuşlar, derin bir ihtiram sü-

Son Telgraf özbeöz bir Türk ga
zetesidir ve Kemalisttir. İtham u
mumi ve müphem oldu~ için ve 
Türkiyede Türk milletinin ve Türk 
davasının öz hüviyeti dışında ya
bancı menfaatler hesabına pro

paganda yapabilecek denaette ga
zeteler mevcut olabilec!'ğini san
madığımız .çin bu ithamları Türk 
milli matbuatının ~eref ve haysi
Y<'li adına ağır buluyor ve her iki 
gazeteden de ithamlarını ve it
hamlarının hedeflerini tasrih et
melerini istiyoruz. 

1- İt.ham edilen kim ve kim
lerd..r•. 

2 - Yabancı menfaatler hesa
bına propaganda yapan Türk mu
harrir ve gazeteleri mı vardır?. 

Türk matbuatının milli ve ma
nevi hüviyetine ağır gelen bu it-

TARİHi 
ÇOCUK 
RDl1ANI 

Sumerde önilne gelen kimseye 
hançer, kılıç ve kargı vermezler

di. Bunları taşıyabilmek için, E
cenın düzdüıN orduya girmek, 

savaşlarda dögıi~mck gerekti. 

Aza.kın isteklerini yerine getir
mekten zevk duyan çoban, bir gün ı 

ona bir hançer tl'<larık ettiğini 

söyledi. 

Azak sevindi .. G\lnler geçtikçe, 
Hamattan dönen askerlerden de 

bu uzun yolculuk hakkında epey
ce bilgi toplıyacaktı. 

Azak kendi kendine .. 
almış gıbi •evın.i.Yordu: 

ulk~ler 

mnaların Danzigde yakında ta.h _ kutu içinde kahraman hava şehid- de 2 ikincilik almışlardır, 
rikata girişecekleri de haber ve - !erimizi anmışlardır. Bir dakika e • 
rilmektedir. Almanya, bir kısım nihayetinde ihtiram vaziyetine ni- Matbuat Takımı Yenildi 
Faris gazetelerinin ıdcliasına göre, bayet verilmiş nutuklara başlan-
Danzige seyyah kıyafetile tayyare mıştır. Nutukları bir resmi geçid Barutgücü sahasında yapılan 
ile on binlerce Alman girmekte takib etmiştir. Halkevleri futbol turnuvası maç-

devam <'diyorlar. Bu tayyareler ANKARADA larındain Şişli Fatih Halkevi ta -
ayni zamanda, Danzige bazı mü- Ankara 15 (Husus! muhabiri -
himmat ve silahlar da taşımakta- mi2xlen)- Tayyare şehidleri ihti-
dır. falı burada bu sabah fevkalade 

Hitler, Danzig m!'belesinin, bir 1 muazzam törenle yapıldı. Tören
haı be sebebiyet vcrmed!'n bir emri ! de Vekiller, meb'uslar, hükı1met 
vaki şeklinde halledilmesi taraf _ erkanı, kesif halk kütlesi ve genç
tarıdır. Danzig işinin hallinden _lik bu_lundu. Nutuklar söylendi. --·-----! 
sonradır ki. Hitler, müstemleke ta-
kblerini ileri sürecek, ve bu sefer 
de bu mesele için harekete geçe
cektir. 

hamın aydınlatılması mes'uliyeti 
ise Tan'da M. Zekeriyaya, Cum
huriyet'de Nadir Nadiye düşmek
tedir Ya açık izahat, ya açık tar
ziye istiyoruz. 

Bugünlük bu kadar. 

Yazan: İskender F. Sertelli 

- Şımdi iş bir ata kaldı. Onu da 1 
bulacağım ... 

Diyerek kulübenin içinde yum
ruklarını sıkarak seviniyordu. 

Bir gün ihtiyar çoban, ormanın 
kenannda dolaşırken, sahibini ye

re atan hır at gördü .. Yularından 
yakaladı .. Ve yere düşen adam, 

başı sivri bir kayaya çarparak öl
müştü. Çoban ölüyü bir çukura 

gömdü. Ata bınerek kulübesine 
geld ı. 

Azak, çobanın kır bir atla gel
diğini görünce ko;ıarak yanına so
kulmuştıı 

Kavga Ettiler 
Taksımde Kurabiye sokağında 

Mermerhan kapıcısı Gül'a yaııın 
da birkaç arkadaşile Hürriyette -
pesinde gezmekte iken akraba -
sından Neriman ve Muhlise adın
da ! Jıi k!zla gezmekte olan Ab -
dullah adında bir gençle kavgaya 
tutuşnuş, neticede Abdullah taş
la Gül'yai başından yaralamıştır. 

- 4 -
Çoban: 

- İşte, aradığını buldum!. De
di. Sahibini yere vurarak öldür -
müş amma ... Umarım ki sen ken
dini ona sevdireceksin!. 

Azak: 

- Dilsizlerin dilinden anlarım, 
baba!. 

Diyerek, atın boynuna sanldı .. 
Beyaz benekli burnundan öptü, 
ve kır at kişntyerek tepindi. İh

tiyar çoban : 

- Ne çabuk da anlaştınız ya ... 
Diyerek gülümsedi. 

O gece sabaha kadar uyumadı-

kımları arasındaki oyun çok he

yecanlı olmuştur. 

İlk devre 2 - 1 Şişli Halkevinin 

lehinde bitmiş, ikinci devrede bir 

gol daha yapan Şişli Halkevi maçı 
3 - 1 kazanmıştır. 

Bu maçtan evvel de Matbuat 
takımı Bakırköy tekaüdlerile kar

şılaşmıştır. Bakırköylüler, daha zi
yade genç elemanlardan bir takım 
çıkarmışlardır. Buna mukabil mat

buat takımının en iyi üç dört oyun
cusu müsabakaya gelememiş, ga
zeteciler 11 oyuncu zor toplamış

lardır, Maçı 3 - 1 Bakırköylüler ka

zanmıştır. 

lar. Konuştular .. Derdleştiler .. Ve 
sabahleyin güneş doğarken, Tan
rının oğlu, ihtiyar çobanın elle -
rini öperek, kır atına bindi. .. Ağ 
zı açılmış çöllerin ateş ve ıztırab 
dolu koynuna atıldı .. 

• .. 
TANRININ OOLU (NİPUR) 

ŞEHRİNE GELİNCE.. 

Azak, Fıratın art kıyılarına 1 -
nince, (Nipur) şehrine uğrama -
dan geçmedi. 

On yedi gün at üstünde gitmek
ten yorulan Tanrının oğlu burada 
hem dinlenecek, hem de kendisi
ne birkaç arkadaş arıyacaktı. 

Ona, yolda gelirken: 

•- Nipur çocukları çok cE6ur ve 
atılgan olurlar .• 
Demişlerdi. 

Tanrının oğlu da kendisi gibi 
cesur ve atılgan arkadaşlar arı -
yordu. 

Azak, aradığı arkadaşları (Sir
telliı) da da bulabilirdi. Fakat, o-

Vefa ile Beşiktaş 3 -3 
Berabere Kaldılar 

Sahada Hakeme karşı Seyirciler 
Tarafında Hücumlar Yapıldı 

Milli küme maçlarının mühim 
oyunlarından biri olan Beşiktaş -
Vefa müsabakası dün Şeref sta -
dında oldukça kalabalık bir halk 
önünde yapıldı . 

Dünkü maçta, taraftarları bu -
lunduğu takımın iyi netice ala -
mamasına tahammül edemiyen bir 
kısım seyırciler, oyunun sonunda 
hakeme hücum etmişlerdir. Polis 
işe müdahale etmiş olmakla bera
ber, hakemle halk arasındaki bii
dise bir müddet devam etmiştir: 

Saat dört buçukta başlıyan ma
ça takımlar şu kadro ile çıktılar: 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Hüsnü, 
Taci - Ahmed, Bedü, Hüseyin -
Hayati, Rıdvan, Hakkı, Şeref, İb
rahim. 
Vefa· Safa - Vahid, Süleyman -
Lutfi, Hakkı, Şükrü - Necib, Muh
teşem , Sulhi, Gaii, Mehmed. 

Oyuna Beşiktaşlılar başladı. Ve
fa müdafaası bu hücumu muavin 
hattında keserek soldan hücuma 
geçti. Vefa takımı ilk anlarda üs
tüste hücum yaparak hemen ha -
kimiyeti elde etti. 

VEFANIN BİRİNCİ GÖLÜ 

Vefa takımı yirmi sekizinci da
kikada soldan bir hücum yaparak 
Beşiktaş kalesine kadar indi. Muh
teşemin çektiği şüt direğe çarpa
rak geri geldi, hemen orada topu 
yakalıyan Necib, ilk golü yavaş 
bir vuruşla yaptı. Bu sayıdan son
ra oyunda hissedilir bir serilik 
başladı. 

VEFANIN İKİNCİ GOLÜ 

Gittikçe artan bir sertlik içinde 
oynanan maçın 32 inci dakikasında 
bir sıkı Vefa hücumu esnasında 

Sulhinin bir şütile Vefa ikinci sa
yıyı yaptı. Vefanın hakimiyetile 
geçen birinci devre, 2 - O Vefanın 

galibiyetile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

Beşiktaş, ikinci devreye çıkar -
ken takımda tadilat yapmış. Ah
med solaçığa, İbrahim de muavin 
hattına alınmıştı. Beşiktaş düş -
tüğu müşkül vaziyetten kurtul -
mak için oyuna çok hızlı bir şe -
kilde başladı. Ve oyunda hakimi
yet temin eder bir şekil almıya 

muvaffak oldu. 

rada daha fazla kalamazdı. Sumer 
ecesı kenıd:sini yakalatmak için 
etrafına adamlar saldırmış, kır 

bekçilerine şiddetli emirler veril
mişti. 

Azaık şehre girince atını bir ko
nak yerinde bağladı. O gün ak
şama kadar, kendisine yolda bah
sedilen ceııur ve atılgan 90Cuk
ları aradı. 

- Bu ne tuha.f şehir! Sokaklar
da işi:me yar.yan bir 90Cuğa ras
lam>yorum. 

Diyerek büyük bir ma:bedin ö
nünde durmuştu. 

Burası, bütün Sumerlilerin tap
tığı (Baal) mabedi idi. Azak bu
rada dolaşırken, ihtiyar bir ada
ma rasladı . 

İhtiyann gözleri yaşlıydı. Belli 
idi ki bir kederi vardı. Mabede tek 
tük girenler vardı. Kapısının bir 
kanad1 aTdına kadar aç1ktı. 

Azak içini çekerek, ihtiyarın 

yanına yaklaşarak sordu: 
- Neden gözlerin yaşlı, baba? 

BEŞİKTAŞIN BİRİNCİ GOLÜ 

.Beşiktaş devamlı hücumlarının 

altJncı dakikasında Şerefe yapı -
lan favulden bir penaltı kazandı. 
Hakkı kuvvetli bir şütle Beşik.ta
şın birinci golünü bu suretle yaptı. 

:Au gol üzerine Beşiktaşlılarda 

daha fazla bir canlılık baş göster
di. S<?kizinci dakikada Hakkı sıkı 
bir hücum yaptığı esnada, Lutfi 
bu hücuma mani olmak için Hak
luyı yakaladı, fakat buna rağmen 
Hakkı gol yapmıya muvaffak ol
mu~tur. Fakat hakem, gol olma -
dan evvel favul çalmış bulundu
~ndan, gol sayılmamış, Vefa ka
lesine çekilen favul de dışarı git
miştir. Fakat bu kaçan fırsat oyu
nu daha ziyade sertleştirmiştir. 

EEŞKTAŞIN İKİNCİ GOLÜ 

lleşiktaş takımı biraz sonra sağ
dan yaptığı bir hücumda, Hakkı
nın ayağile otuzuncu dakikada be
uberlik sayısını yapmıya muvaf
fak olmuştur. 

EEŞİKTAŞIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 

Berabere ·vaziyetten sonra o -
yun bir müddet müsavi hücum -
larla geçmiş, 37 inci dakikada Hak
kıdan güzel bir pas alan Şeref, 
uzun bir vuruştan sonra Beşikta
şın üçüncü golünü yapmıştır. O -
yun son dakikalaNı kadar bu va
ziyatte devam etmiş, fakat son da
kikada Beşiktaş aleyhine penaltı 
olmuştur. 

VEFANIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 

43 üncü dakikada Beşiktaş aley
hine çekjlen korner, penaltı ile ne
ticelenmiş ve Vefalı Hakkı bera -
berlik sayısını temin etmiştir. BU: 
dakika sonra da oyun 3-3 berabere 
bitmiştir. 

• • 
Fenerbahçe lzmirde 

Dün Yenildi 
İzmir 14 (Hususi) - Fenerbahçe 

takımı bugün Doğansporla karşı
~aştı. Doğanspor, Fenerin Muzaf
ferin sebebiyet verdiği bir penal
tıdan bir gol atarak oyunu 1 - O 
kazandı . 

Müsabakada Fener çok hakim 
oynadı; fakat çok şanssız oldu -
ğundan gol çıkaramadı. 

- Dün küçük oğlum, demir o
cakla-rında derın bir kuyuya dü
ıerek parçalanmış. Tanrıya yal -
varrnağa geldim. 

- Tanrıdan ölen oğluna can mı 
diliyeccksin ?. 

- Hayır. Bir yetişkin oğlum da 
savaşa gitti. Onu bana bağışla -
masını istiyeceğim. 

Azak içini çekerek ihtiyarın y~ 
nına yaklaştı: 

- O ocakta ölen oğlun kaç y11r 
şında idi?. 

- Bu yıl on altısına yeni bas.. 
mıştı. 

Çok lrüçükımüş... Bu kadarcık 
bir yavruyu demir ocaklarına ne
den günderdin ?. 

İh!Lyar, Azağın yüzüne ha.yretle 
baktı: 

- Sen yur.ıumuza yaiıancı il
lerden gelmişe benziyorsun, oğul! 

- Nereden anladın? 
- Nipurda on iki yaşını doldu,. 

ran çocukların demir ocaklarında 
çalıştığını bilmiyorsun da ... 

r Deı•amı var) 

Atletizm 
Birincilil< 
Seçimi . 

il.stanbul atletizm birincili1'1~ 
seçmeleri dün Bebekte .Aıner~. 
mektebinde yapılmıştır. Bu !l'.lde~ 
baltalar neticesinde Mısıra gı 
atletlere de yer ayrılmıştır. ,._.it 

Seçme müsabakalarında 1JJJ"' 

.aşağıdaki atletler lı:aimıştır t-O•d. 
100 - Nazmi, Neriman, V 

Cihad, İrfan. 
Vedad (11.2) saniye. aıı. 

200 - İrfan, Muzaffer, Fiifllı 
Raif. 

Muzaffer (24) saniye. 
400 - CemaL Zare. 
Cemal (55) saniye. ~· 
800 - İbrahim, Cemal, VJadıl' 

Hüseyin, Kiızım, Receb. 
İbrahim (2.10) dakika. 
1500 - Hüseyin, İbrahim, cev. 

det, İzak. 
Hüseyin (4.24) dakika. o5> 
110 mana - Nazmi, Kalfopul 

Neja.d, \ _.sfi, Ya".'"°. .sı, 
Gulle - Ateş Ibrahim, '{e) • 

Bülend, Şerif, Sabahaddin, }.S 

manidis. il' 
Disk - Veysi, Yusuf, Arat, 13 

lend, Sabahaddin. 
Girid - Şerif. Yarat. KeJJ'laL 
Yarat (49) metre. 

1
• 

Yüksek - Süreyya, Jerfi, JtB 
fopulos, Vladmir. 

Süreyya (1.80) metre. • 
Uzun - Muzaffer, ÇaroğlU 0 .fl.B 

if, Şebab. 
Muzaffer (6.40) metre. ,.ı~· 
Sırık - Sudi, Vahid, Selirrıı 

nir, Viçaropulos. 

Alaturka Güreşler t 
Çemberlitaştaki Şenbahçe gşJ 

nosunda dün yapılan yağlı gü~~ 
!erde destede Malkaralı AbdU . 
küçük ortada Üsküplü Osınan b~ 
rinci olmuşlar, büyük ortada J{U :fi 
kapılı Celalle Mehmed, başaltın'.. 
Adapazarlı İsa ile Malkaralı ~!Jl.' 

13 .,t~· tala berabere kalmışlardır. ' • 
Hayrabolulu Pomak Mustafa ga 
lib gelmiştir. _./ 

Valinin Adada 
Tetkikleri 

(1 inci sahifeden deva~ı)e 
tetkikler yapan Vali ve Bel~~. 
ReiıS Lfıtfi Kırdar dün de BuYUde 
adaya giderek bazı tetkikle! 

bulunmuştur. d ıar 
Lütfi Kırdar yanında !> a 'i• 

kaymakamı Şevket ve kaza ısı' .. 
hendisleri 'bulunduğu halıl~ k'Je 
makamlık ve belediye daıre\. 
parti merkezini ziyaret etrrıiŞ; 1 

• 

kele meydanını ve rıhtımı tel~' 
etmiştir. 8 

Mumaileyh bunu takiben arabe 
~ 

ile dolaşarak asfalt kısımları. 
911 

Ada yollarını gezmiş, Yuruk 
plajını, çamlıkları görmüştür .• 

Bu meyanda ·Maden> e de fil 
d ·ı . Ad 1ı:ur· ı mış, aları susuzlul:tan I . 
tarmak için deniz tankları ile ;• 
tanıbuldan getirilecek suları çı ıe 
karmak üzere yapılacak İS~ 
mah'llli tetkik olunrr.ustur ... k~ 

Vali ve Belediye Reisi dun 
9 

tetkiklE!'ri \.>,;nasında ıAdaıard Jll 
otel ve eğlence derdlerinin de ııa 
için icab eden etüdlerde buıu;; 
muş ve bazı hususlar hakl<l0 

direktifler vermiştir. ~ - -.:--;teı 
İstanbul Asliye ikinci TıC 

mabkem!'sinden: 13 
Çarşıkapıda iplikçi hanınd8 0,ıı 

No. da mukim Mehmed tarafın ıu 
Galatada Kuledibinde 16 1'0 · i 
sütçü dükkiinı üstünde pirııitr; 
Manul ve Mağdalina aleyh'.er~. 
1500 liranın tahsili için açtıgı • 
vanın cereyan eden muhakerııe 
si sırasında: . iJl 

Müddeaaleyhlerden Dirrıitrı". • 
ik 'h t" e bl ametga ının meçhuliye ın e~ 

na en vaki ilanen tebligata rağ:, 
mahkemeye gelmediğinden h~ııcl 
kında H. U. M. K. nun 401 1 

8~ 
maddesine tevfikan ittihaz olun 1• rgat gıyab kararının ilanen tcb 1 

939 
fa.sına muhakemenin de 14/6/ 08 
tarih saat 14 de bırakılrııas'ıiR 
karar verilmiştir. Keyfiyet te~ 
makamına kaim olmak üzere 
olunur. 938/115 
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Civanyan Umumi Harbde 
Rusya ya Casusluk Yapıyordu 
r alih, Bunun Karşısına da Dursun Kaptana 
4levhdar Bulunan Salih Kahyayı Çıkarmakla 

İşini Kolavlaştırmış Oluyordu 
- Harb zamanın:la olsun, sulh ' 

hı... 
""'inde olsun deniz yolunda her 

~l.rııan tehlike vardır. Fakat, usta 
~Ptanlar kıy? kıy, f 0 milerini yü-

1\itiir, işler:ni başr.rırlar.. Benim 
•dıııı Salih kahyacl.ır.. Buranın 
Il"1tj. 

ıyat işleri hem·:n hemen be-
nİ'ılı elimd~n geçPr .• Şimdiye ka
dar iki yıldır ne bir takanı gavur 
~ne geçti, ne de bir tüccarın ma· 

1 ziyan ettim .. İstersen gel sa
~a takaları<"! gil~ter~yim.. Beni 
~r, öğren, 3onra siparişini ver .. 
d ~eia.Uah bır ~pünil z,yan etme
en bütün malların. Samsun de -

~il İstanbula k9dar bile taşırım! 
'i'abancı teşekkür etti: 

, - Çok teşekkür ederim kilhya .. 
itonuşalım ela ... 

- Hemen burada konuşabiliriz. 
'i'abancı ile Salih kfthya ayni 

'llasada toplandılar, söze devam 
!tiler. 

- Nekadar malınız var ... 
- 350 kül.>k TrabT.On yağı.~ 
- Teneke değil~ 
- Hayır, ıl?ğil! Kii!ek! .. 

- Külek başına hesab edeceğiz! 
- Gemi başına değil mi? 

- Değil .. Gemi haşına olursa siz 
~ar edersiniz' 

-Sebeb! 

- Kaptanl.ır o 7aman heı: ge-
·niye daha fazla yül: koyarlar, bu 
da gemHerin hem yolunu hem de 
llıanevralarını azaltır .. 

- Peki, külek bıtşıns olsun .. Ne 
'"e~eğiz h'r külek içın? 

Salih kaplan düşür gibi gözle -
1 Ilı. . ı .kırptı, aklınca hesab yapar 
~•bi bir ta,·ır takır.dı sonra cevab 
ı·erdi: 

- Külek 1--aşına bir buçuk bank
otı.. 

Yabancı hu fiatı istiksar etti: 

1 
-Bir buçuk lira ını? .. Çok fazla 

:ah ya! 

1 
- DeğilcJır.. Yolu ciüşünün bir 

~ete! .. 

- Bir Ura vereyim .. 

- Olmaz! .. Zarar ederim .. 
Pazarlık uzun siircVL Neticede 

J·'h ·a ya ile ydbanc, ~nlaştılar. Ta-
ıı~i 125 ku"u~tan bütün yağ kü
lekJerinin 3amsura kadar taşın -
llıa.sı karar~a~tırıl~ı. Salih Kii:hya 
~krar sordu· 

- Mallar hazır mı? 
- Hazır! 
- Burada mı? 

- Hayır y.ı.ylad~lar .. 

- Ne zan!:ın indirPceksiniz! 

- Hemen ir.dir:ni'ğe başlıyabi
liriz!. 

- Pekala. Yar•ndan itibaren 
motör!eri yüklemeı;e başlıyalım. 

- Olur. 

Kakya ile yabancı o günü be
raber geçirdiler. Bu müşterisini 

Kilhya otelde bırakmağa da razı 
olmadı, aldı, evine götürdü: 

- Gemiler yüklerini slıncıy!l 

kadar burada kalınız!. 

Diyerek evinde banndırdı. 

Ya!bancı hakikatte ne ordu mü
teahhidi, ne de yağ tüccarıydı. Sa

dece Amiral Kolçak hesaıbına Tür
kiyede casusluk eden Batumlu 

(Civanyan) isminde bir Ermeniy

di. Tahsilini Galatasaray Sultani· 
sinde yapmış, pürüzsüz türkçe ko

nuşuşu sayeıinde Ermenilik hü
viyetini tamamen gizlemeğe mu

vaffak olmuştu. 

Civanyan, harıbi umuminin ip
tida.sındanberi Rusya hesabına 
casusluk işlerile m~ul oluyor, 
faaliyetıni bilhassa Karadeniz sa-

hil şehirlerine inhisar ettiriyordu. 

Dursun kaptanın takalardan mü
r<iklrep ve halk filosu adlı milis 
teşkilatının Karadenizdeki faa -

liyeti üzerine Civanyana verilen 
bir emirde Trabzona gitmesi, bu 
teşkilatı dağıtacak şekilde faali
yete ~mesi bildirilmişti. Kur -

naz casus İstanhuldan tedarik et
tiği vesikalarla ordu müteahhidi 
sılatile Traıbzona gelmiş, orada ilk 

1 

temaslarla faaliyete geçmlşti. 1 

Talih, bunun karşısına da Dur
sun kaptana aleyhtar bulunan Sa
lih ka!ıyayı çıkarmakla işini ko
laylatmış oluyordu. 

Yağların yayladan indirilmesi, 
motörlere yerleştirilmesi işleri 

nihayet buluncıya kadar süren üç 
günlük misafirlik müddetinde Ci

vanyan, kahya ile içli dışlı olmuş; 
fırsat buldukça sözü Dursun kap
tana intikal ettiren Batumlu Er

meni Salih kii:hyanın kin damar
larını gıcıklamağa uğraşmıştı. 

(Devamı var) 

Roma Varşova ile 
Bozuşmak İstemez 

(4 üncü sayfadan devam) 

ile İtalyanın arası iyidir. İtalya 
şimdiye kadar Lehistanın istedik
lerine müzaheret etti. 

Çekoslovakyanın taksimi sıra

sında Macaristanla Lehistanın da 
müşterek bir hudud tesis etme -
leri için gerek Lehlerin, gerek Ma
carların gösterdikleri arzunun ye
rine gelmesi için İtalya az uğraş
mamıştır. Daha doğrusu ilerisini 
düşünerek her ihtimale karşı Al
manyanın önünde böyle Leh - Ma
car müşterek hududu ile bir du
var çekmek İtalyanın da istediği 
şey !erdendi. 

Huliisa İtalya ile Lehistanın 
menfaatleri şimdiye kadar hep uy
gun olmuş, İtalya bunu saklama
mıştır. Hatta İtalya - Lehistan -
Macaristan şeklinde bir zümre teş
kil etmek fikri uzun zaman Ro
manın siyasi mehafilini meşgul 

tmekten geri kalmamıştı. Çünkü 
Alınanyanın orta Avrupada git
gide artan nüfuz ve tesirine karşı 
İtalyan diplomatları bu çareyi göz 
önüne getiriyorlardı. 
İtalyan diplomatlarınlJl gayreti 

Lehistan ile Almanya arasında bir 

anlaşma zemini bulmaktır. Dan
zig meselesi yüzünden kavga çık
ması İtalyanın hiç de muvafık 
görmediği birşeydir. İtalya Hari
ciye Nezaretinin n~rettiği infor
mazione Diplomatika mecmuası 

bunu manalı bir surete anlatıyor. 
Diyor ki: 

Berlin - Roma mihveri harb a
mili değildir. Bilakis suilı vasıta
sıdır!. 

Bu cihet böylece malum oWuk
tan sonra diğer bir nokta da var
dır: Bertin - Roma mihverinin •İŞ 
bölümü• itibarile orta Avrupa sa
hası Almanyaya, Akdenizde İtal
yaya gösterilmiş deniyordu. İtal
ya bu sefer de Almanyaya anlat
mış ki her ne kadar kendisinin a
sıl alakası Akdeniz işlerile ise de 
orta Avrupada mühım bir mevkii 
olan Lehistanın Berlin - Roma 
mihverinden büsbütün uzaklaşma
sı doğru değildir. 

Lehistan Berlin ile Romaya kar
şı büsbütün aykırı bir vaziyet a
lırsa bunun neticesi iyi olmıya -
cağını düşünen ltalya onunla müm
kün olabildiği kadar do_:;tluğu de
vam ettirmek istiyor. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

sokaklarda dolaştırarak şu suretle 
feryada başladilar: 

- Allah, Allah bu ne demek -
tir? Topla İstanbulu mu yıkacak
lar? Ocakluları ateşe mi yaka -
caklar!. Hiç İmamülmüslimin o
lan zat bu denlu hareket eyler 
mi? Müslümanlık kalmadı mı?. 

- ~ 

No. 160 

Sultan Mahmud sekbanların 
Vaziyete hakim olamayıp ricat et-
1'._klcrini görünce ümidsizliğe düş
~· ne yapacağını şaşırdı? Kadı 
•şa ve Ramiz Paşayı huzuruna 

d.aveue 

Şt ıdi ne yapmaklığımız ge-
r~~tır .. de ı. 

- E!end.miz irade buyurunuz 
il.ah' z Paşa cevab verdi: 
- Halıç denızınden Ağakapısını 

d_o"anın•yi hı.imayun topçu ate
fılc döı;clim .. 

l>ad ı h, bu fikn kabul ettı ve 
dı:ınanma. Ağakapısını ağır top
Çltsiıe döğmege başladı. 

Ağakapısını ateş altına alan do
nanma topları civardaki mahalle

lere düşerek evleri yakmakta ve 
yıkmakta idi. 

Bir aralık toplardan biri Sü -

leymaniye minaresine rasgelerek 
rahnedar etti. 

İstanbul ahalisi yeniçeri ru -
hile hareket ve tuğyan halinde bu

lunduğu cihetle, d_onanma tara -

fından mahallelerinin top ateşile 

yakılıp yıkılmasını görerek büs
bütün çileden çıktılar .. 

Ve; yaralı, ölü çocuklannı ve 
akraıq'alarını kucaklarına alarak 

Sultan Mahmud; ahalinin va -
veylfisına kat'iyyen kıymet ver
miyor, durmadan donanmaya e
mirler vererek Ağakapısını ve 
civarını top ateşi ile döğdürüyor
du. 

Donanmanın lopçu ateşi yeniçe
rileri ve yeniçerilik gayretini gü
denleri ürkütmüştü. 

- Bılhassa; sarayı hümayun -
dan yeniçeriler üzerine yürüyen 
Süleyman ağa kumandasındaki 

dört bin kişilik s~kban kuvvetle -
rinin Irgadpazarına ve Paşakapı
sına kadar yürüyerek etrafa deh
şet salması eşkiyayı oldukça şa -
şırtmıştı. 

T-:ı.aN T~i.GRAI' 15 MAYIS lUI 

Günün Adamları Polonyanın Tarihi 
(5 inci ıayfadan devam) 

Daima kapalı ve dudaklarında 
hafif bır tebessüm eksik olmıyan 
ağzı çok usta bir diplomat oldu
ğuna şüphe bırakmıyordu. 

Miralay Bek'in ailesi Krakovi
lidir. Genç jozef, 1895 de orada 

doWtıuştur. Bıııbası ricalden idi. 
Polonya Cumhuriyetinin ilk se -
nelerinde Dahiliye Nazırı olmuş
tu. 

Genç Bek, Lwowda, sonra Vi
yanada mühfendislik tahsil etti. 
On yedı yaşında iken memleketini 

Rus boyunduruğundan kurtarmak 
için teşkil olunan Polonya alayı
na gönü Uü yazilmak istedi. 

İşte o sırada ilk defa olarak 
Pilsudski ile karşilaştı. Büyük as
ker, kendisini görünce: 

- Henüz pek gençsin, yavrum!. 
Evvela tahsilini bitir, sonra gel... 

Demlşti. Umumi harbin üçüncü 
senesi yeniden müracaat ettiği za

man Pilsudski ona •meşhur liva• 
da yer verdi. 

Havbi, topçu alayında bitirdi. 
Beş sene sonra erkAnıhar.b zabiti 

oldu, miralay rübbesini aldı ve 

bugün Polonyanın mukadderatını 
idare eden General Smigly Rydz
in en iyi mesai arkadaşlarından 

biri oldu. 1920 de Sovyet Rusyaya 
karşı açilan muhare!bede genç za
bit, Polonya askerlerinin Vistol 

nehri üzerindeki zaferlerini te -
min etti. Ve bu suretle pek genç 

bir hükümeti yeni bir istilaya, iti

safa uğramaktan kurtardı. 

MİRALAY BEK'İN SiYASİ 
HAYATI 

Harbi takib eden ilk sekiz sene 
Pilsud:sk: ve maiyeti erkanı mes
lekten yetişme siyasi rical tara -

fından iktidar mevkiinden uzak 

bulunduruldu. Miralay Bek, ata
şemiliterlikle Parise, Brüksele gön
derildi. 

İşte bu •yaldızlı menfa. haya
tında i!K beynelmilel münasebet

lerini tesis etti. Yüksek siyasi ri
cal ile tanıştı, bunların incelikle -

rini, mesleğin kurnazlıklarını, hi
lelerini öğrendi. 

HiKAYE: 

1926 mayısında, Mareşal Pil • p ı 12 5 y ı D •• 
sudski bir darbei hüktırnete ka- o onya 1 unya 
rar verdı. Birkaç alayla Ramber-

w~~t•o: :~:;:li~:r~~:~l~~i Haritasından Silinmişti 
Mareşalin mümessili Orliez Dres
ser'le Belveder şatosunda müza
kere ederlerken paytaht sokakla
rında kanlı çarpışmalar oluyor -
du. 
Mareşal, yirmi dört saat içinde 

vaziyete hakim oldu. Ayni gece, 
mabbuat mümessillerini umumi 
karargilhında kabul etti, ve: •Şid
det politikasının hasmı olduğunu• 
söyledi Sonra çekildi. Alel8.cele 
Paristen gelen miralay Bek çok 
mühim haberler getirmişti. 

Bir hafta sonra Mösyö Bek, Har· 
biye ne7.;1reti kalemi mahsus mu· 
dürü oldu. Artık büyük şefin dai
ma yanında bulunuyordu. 

1930 da dahiliye müsteşarı C'ldu. 
İntihalbattan sonra ayni memucı -
yetle hariciyeye geç~i. 

Artık bir arzusu, bir gayesi var
dı: Polonya diplomasisinin başına 
geçmek ... 

HUSUSİ HAYATI 

Mö8yÖ Bek'in cidden talihi var. 
Hariciy~ Nazırı Mösyö Zaleski ra
hatına, zevkine ve sefasına düş
kün bir adam. Varşovada pek az 

oturuyor. Vaktınin çoğunu Ce -
nevroo~. Pariste ve cenub sahilin
deki beyaz ve muhteşem köşkün

de geçirmekten hoşlanıyor. Siyasi 
ufuklıır karardığı, vaziyet ger -

ginleştiği zamanlar Varşovaya ge· 

liyor, kısa bir müddet kaldıktan 
sonra yıne ayrılıyordu. 

Bu sebeble, Miralay Bek Verz
bova caddesinde Brühl sarayının 

mutlak amiri gıbi b.rşey olmuştu. 

Gerek büyükleri ve gerek küçük
leri dirayetini, kabiliyetini ve ik

tidarını anlamışlardı. 2 sonteşrin 
1932 d·2 Zaleski istilasını verdi. 

Mareşal Pilsudski miralay Bek'l 
Hariciye Nezaretine getirdi. 

O gündenberi miralay Bek, her 
iki taraftan tehdit altında bulu

nan memleketinin coğrafi vaziye
tini dikkat nazara alarak sıkı blr 

siyaset takip etmektedir. 

Amerika Cumhur Reisinin Vadine 
RağmenDanzig ilhak Edilememişti 

S
on günlerde e".l çok bahsolu
lunan hüktırnetlcrden biri 
de Polonyadır. Bütün mil-

letler, b&ıd bir şek;e giren Polon -
ya - Almanya 'lıtilafmın netice -
sinden korkuyor. !'olonya hudud
larında parlıy~cak b"r kıvılcımın 
büyük bir yangın çıkarması ihti-
mali çok ... 

Polonya, iki bin senedenberi Al
manya ile Rusya 2rozisindeki düz 
araziyi işgal etmek:ted;r. Nüfusu, 
Germen ve MC'skof k;ı!eleri ara-
sında sıkışmış bir veziyettedir. A
sırlardanberi de birçok istilalara 
uğramıştır. 

Bl!GÜNKÜ POLONYA 

.Beyaz kart~! cumhuriyeti., ya
ni Polonya, 1919 sulh muahede -
!erile istik!a1ini kazanan, terakki 
ve tekamül devre~inae bulunan 
bir memlekettir. Nüfusu 36 mil
yoruiur 1923 · 1938 senelerinde 7 

milyon artmıştır. Bu nüfus art -
ması, Avrupı. devletlerinin hemen 
hepsinden fezladır. 

Polonya istiklfilini kazandık -
tan sonra sı.nayiini ciüzeltmeğe 

baktı ve mu\•affa1' oldu. Kömür 
sanayii, Frar,s:ınır.kine yaklaştı. 

Potas, tuz madenleri işletilmeğe 

başlandı. Kumaş, eczayı tıbbiye, 

kağıd ve şeker fabrikalarının sa -
yısı art~ırıldı 

Büyük fedakArlıklarJa vücude 
getirilen Gidina limanı, Polonya
run iktısadi bakımdan pek çok 
yü!kselmesine yardım etmiştir. Bu 
liman, de:niryollarile yukarı 

Silezya maden havzalarına bağlı
dır. 

Polonya, tamanı 125 sene dün
ya haritasından silinmişti. On se
kizinci yüz yılda i.;ç büyük devlet 
arasında taksim edlm'sti. Umumi 
harbden sonra, itılM devletlerinin 
zafori sayes:nd istıkl~li~i kazandı. 

1 Yazan: BEDİ GÜNDÜZ 1 

riyetle Almanya lehine rey verdi
ler. Hududlar bunu ~öre tashih o
lundu. 

Fakat Po:~nya büyük bir teh
likeye maruz bulıınuordu. Tuka
çevski'nin K.zıl or.iııları Varşova
ya yaklaşıyor, yenı 1'ükiınıeti teh
did ediyordu. 

General V<'ygaıı, 25 temmuzda 
Varşovaya gitti. Generalin muva
salatı Polony~lıların kuvvei ma -
neviyesini arttırdı. Bolşevik kuv-
vetleri geri çekilmek n.ecbudye
tinde kaldılar. 

28 mart 1921 d~ imzalanan Riga 
muahcdesile. 1793 deki Polonya -
Ru.s hududu tanıl:1 ı. 
Yukarı Silnzya rpy'i>mı esnasın

da birçok karışıklıklar oldu. Sefir
ler konferansı, Polc.na~ a 3,221 ki
lometre murabbaı ara1i teDket -
mek surelile ihtiliifı halle muvaf
fak oldu. P~lor.a Lıtvanya bu
dudları da 1!.\ mart 1923 de tayin 
edildi. 

l İlkteşri!l 1938 de Çeb.oslovak
yadan alınw Tes •hem trazisi ile 
Polonya hucl:ıdları tı.ıca:nlanmış 

oldu. · 
ÜÇ BÜYÜK İMPAR~'l'ORLUK, 

ÜC İSTİL,~ ... 
1919 da, b;r millPt lıalınde top

lanan Polonyalılar iiç büyük dev· 
letln istilasma ui!ram.şlar ve üç 
muhtelif id•re alnnda yaşamış -
lardı. 

Ahnan idaresi çr<k sertti. Memur
lar halka fer.a ıruamelf ediyor
du. Milli hıssiyatJH,nı sönd:ir
mek istiyordu. Pol~nyalı!ar bu ce
bir ıkarşısın•la boyuna eğdiler. İs
tilacıların disiplin ve metoduna 
alıştılar. 

Avusturya idaresi daha az sertti. 

KOMŞUNUN KAHKAHALARI 

Hududları, Versay nıuahedesile 
- ve Almanymın, Avusturya - Ma
caristanın zprarına - tayin olundu. 
Versaya giden Pt•lonya murah -
hasları, 1779 hııduciları dahilindeki 
memleketleri istediler. Amerika 
Cumhur reü:t '?ilsr.ınun vaidlerine 
rağmen Danziği ilhak tdemediler. 
Bu şehir tarihen Polonyanındır. 

Fakat, yüz senedenbtı ı büyük bir 
Al'll1an ekse:ivetı ile meskundur. 

İmparator Fransu•ıa Jt'zefin mü
şavirleri ar&~ında Polonyalılar 

vardı. Nazdardar. bazıları da Po
lonalı idi. 

Çar idaresi en kötüsiı idi. Lehçe 
konuşmayı "ile menetmişti. Rus
lar, Polonyelılar: Ruslaştırmak 

için ellerind~n geleni yapıyorlardı. (4 üncü sayfadan devam) 

hatlık, bu kadar saygılı, iyi kom
şular her zaman bulunur mu be
yefendi?. 
İhsan Bey birden başını kaldır

mı,, Saminin söylediklerini daha 
dikkatle dinliyordu. Gülümsemeğe 
çalışarak: 

- Fazla teveccüh gösteriyorsu
nuz beyefendi... Dedi. .. İltifat e
diyorsunuz ... 

Ah... Sormayınız... Başımız -
dan büyük bir feliiket geçti ... Biz 
böylem.ydik... Evimiııin içi çok 
neş'eliydi. Kahkaha eksik olm.az
dı. Kızlarım maşallah çok neş'eli
çocuklardır. 

Evvelce bizi görseydiniz... Ak
şam yemeklerimizde gülmekten 
saatlerce sofra başından kalka -
mazdık ... Gece yarılarından son-

Her ne kadar sekbanlar ric'at e
dip sarayı hümayun pişgahına 

avdet etmişlerdise de yeniçeriler 
tekrar· bir savlet ve hücumdan 
korkuyorlardı. 

Dört bin kişilik muntazam bir 
sekban kuvveti on binlerce gayri
muntazam yeniçeri eşkiyasını yıl
dırmıştı. 

Hele; seklbanların Cebeci kış -
!asına vaki hücumları yeniçeleri 
büsbütün şaşırtmıştı. 

Cebeci kışlasından çıkan yan -
gın İstanbul mahallatını kol kol 
yakmağa başlamıştı. 

Donanmanın Ağakapısı ve Sü
leymaniye taraflarındaki mahal
lata attığı gülleler de yangın vu
kua get..rdiğinden o civar mahalle
leri de yanmağa başladı. 
Yangın ve topçu ateşinin şid -

detle devamı saray üzerine yürü
yen yeniçerileri yavaş, yavaş ge
riletmişti. 

Yeniçeri gayretkeşliğile silah-

raya kadar bahçede güler, eğle -
nir, şarkı söylerdik... Kızlarımın 

arkadaşları gelir, geç vakitlere ka
dar dansederlerdi. Fakat, bir haf
tadır, halimızi hıç sormayın ... E
vet ... Bir hafta oluyor ... Sizin kôş· 
ke yeni taşındığınız sıralarda ... 
Evimizin neş'elerinden birmi teş
kil eden çok sevtligimk, kendi 
efradı ailemizden addettiğimiz 

kedimiz, Allah sizlere ömür ver
sin, öldü ... Bu bizim için bir facia 
idi. O gündenberi tadımız tuzu-
muz kalmadı.. Matem içindeyiz .. . 
On gün resmi matem ilan ettik .. . 

·Üç gün sonra, tekrar eğlenceleri-
mize başlıyacağız .. Siz de eğlenir-
siniz beyefendi ... Canınız sıkıl -
maz ... Hayat bu ... Bir kedi için 
i!elebed matem tutulmaz ya, de
ğil mi efendim?. 

RESAD FEYZi 

!anıp ortaya çıkan İstanbul halkı 
da şahsi kayg\larına düşmüşlerdi. 

Çünkü; evleri yanıyor, çoluk ço
cukları ateş içinde kavruluyordu. 

Bu sebeble; saray üzerine yük
lenen on binlerce eşkiya yavaş ya
vaş terki mevki eyliyerek mal ve 
canlarının kaygısına düştüler. Her 
biri. evlerine koşarak çoluk ço -
cuklarını kurtarmağa, yangından 

mallarını kaçırmağa koyuldular. 

Yeniçeri ağaları bu hal karşı
sında ne yapacaklarını şaşırmış -
lardı. Dellallar çıkartıp şu suretle 
bağırttılar: 

- Ey ümmeti müslimin ... Şim
di mal ve can sırası değildir .. Da 
ğılınayın .. Sonumuz hüsran olur. 

Fakat; bu feryada kimse ku
lak asmadı. Herkes mal ve canını 
kurtarmak için dağılmağa baş -
lamıştı. 

Hal bÖyle iken, bazı ocak ağa
ları toplanarak ocak gayretini gay
reti islamiyeye takd m ve tercih 

Bütün cebirlere, tazyikler, zu
lümlere rağnİen P.:ı!.ı~yalılar Rus
laşmadılar, mi!li:;etlerini kaybet
mediler 

Bu sebeble Danzig serbcts bir şehir -------------
ilan olundu. Mazıirya golleri ci
varına gelın·e. yuk•rı Silezyada 
oltluğu gibi rEyiıi·-ıa müracaata 
karar verildi. 

Birkaç ay onra VE<'av mua -
hedesi mev~<'i merıycte konuldu. 
10 şubat 1920 de ı~eneral Haller, 
Baltık sahil'ndE Vıelıka köyüne 
gelıdi, deni;.~ altın bır halka attı. 

Polonya. bıı .;embc.iik hareketle de
nizle rabıtasını iliın etmiş oldu. 

POLONYA VE SüVYET RUSYA 

Şarki Prusya revıamı hadisesiz 
geçti. 11 temmuz 1P20 de Mazürya 
gölleri ve E"mland ahalisi ekse -

ederek dağılmamağa, sebat gös -
termeğe ocakları uğrunda can ver
meğe ahdü peyman ettiler. 

Lakin, yangın ve topçu ateşi or
talığa öyle bir velvele saldı ki, bu 
dehşet ve fecaat karşısında herkes 
kendi evini muhafaza kaydına dü
şerek ahdü peyman edenleri bi -
le ortadan yok eyledi. 

Bu suretle cemiyeti eşkiya da
ğıldı. Bu hal Yeniçeri ağalarını te
liişa verdi. 

Çünkü ortada beş on ağadan baş
ka cemiyet kalmamıştı. Eğer, sa
rayı hümayundan bir se](ban kU\•
veti Üzerlerine gelmiş olsaydı. Hiç 
Bir maniaya raslamadan İstanbu
lu işgal edebilirdi. 

Yeniçeri ağaları halin nezake
tini bildiklerinden derhal ma -
nevraya koyuldular. 

Ve .. Birbirlerile şu suretle mü
kfilemeye başladılar: 

- Bizim devletle işimiz yoktur. 

( D•t•amı var) 

Güzellik 
Enstitüleri 
Nemene 

Şeylerdir? 
(5 inci sayfadan devam) 

sinde. şehirde her esnafın taşıdığı 
ismin muayyen olması ve muay· 
yen adı bazı şartlarla taşıması la
zımdır. Bilmiyorum, bu Güzellik 
enstitüleri hakkında mevcut ı:i

zamlarda bir kayıd ve hüküm var 
mıdır? Bizim bildiğimize göre, bu 
berber dükkanları, .Enstitü• ke
limesinin lı1gat manasını da t..ıı. 

rif etmekte ve bilmiyenler üzerin
de tecessüs uyandıran bir tesir bı
rakmaktadır. Esasen, müessesenin 
gayesi de, tecessüs ve merak uyan· 
dırmaktır. 

Yine bizim geri kafalı bilgimize 
göre, Enstitü deyince, insanın ha
tırına, ciddi bir etüd, tetkik, te
tebbü ve ihtisas lAboratuvarı ge
liyor. Mesela: Türkiyat Enstitüsü, 
Radyoloji Enstitüsü gib. 

Hulasai kelam şuduı h u Güzel
lik enstitüsü ismi altın <! ç, 'ışan 
müesseseler, düpedüz r dük
kanıdır. Yalnız halk • . r ~I pa
ra almaktadırlar Sonra. Eıı,Litü 

keli!1'esini kullanabılmek husu
sunda, onlara bu müsaade ve izni 
kim vermiştir? .. Bilmiyorum. 

Mutlaka güzelleşmek hevesi ve 
iddiası, bu işe karşı rağbet ve a
laka nereden geliyor? Bu da ay-
rı bir mesele .. 

REŞAD FEYZJ 
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Karaciğer, böbrek, tq ve 
kuınlarından mütevellid san

cılarınız, damar sertlikleri 

ve şişmanlık şikayetlerinizi 

URİNAL ile geçiriniz. 

~UR iNAL 
lücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alırunası kolaydır. Ye • 

meklerden sonra yarım bar

dak su içerisinde alıı:rır. 

JngiUz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbu 1 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
1- Boğaziçinde Sütlüce mevkiinde mevcut hazineye ait kır kah-

'esi önümüzdeki yaz mevsimi için 8 ay müddetle ve açık arttırma su· 
rettle kiraya verilecektir. 

-~ -
2- Bu müddet için tahmin edilen kira bedeli 100 liradır. -~ 

3- Arttırma 24/5/939 Çarşamba günü saat 11 de Beykoz malmü· 
dürlüğünde müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

~ Taliplerin arttırmaya iştirak edebilmeleri için muvakkat temi

nat bedeli Olan 7,5 lirayı mezk:Ur saatten evvel Malsandığına yatınnış 

olması lizımdır. 

5--- Bu yere ait hususi şartname Beykoz Malınüdürlüğünden be· 

dava olarak temin edilebilir. (3093) 

Amasya C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından: 
tnus gazetesinin 1308/2429 iUn numaralı ve Son Telgraf gazetesi

nin 752, '156, 760, 764 numaralı nüshalarile neşredilen ilanlarda mü

nakasa §eraiti yazılı Amasya Parti ve Halkevi binası inşaatı talip zuhUI' 
etmemesine mebni ayni şerait dahilinde pazarlığa bırakılmıştır. 

Pazarlık 'n/Mayıs/939 tarhine müsadif Pazartesi günü saat 15 de 

Amasya C. H. Partisi llyönkurul huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa 

iştirak etmek lstiyenlerj!l ayni gün ve saatte İlyönkurula müracaat et-

meleri lüzumu ilan olunur. (3297) 

Devlet Demlryolları ve Limanları ' 
ltletme u. idaresi ilanları ................................................................ 

İsim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatlan 
aşağıda yazılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelif boya malzemesi 1/6/939 
Perşembe günü saat 15,.30 dan itibaren sıra ile kapalı zarf usulile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ~ağıda hizalarında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklülerini ayni gün saat 

14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ank!arada Malzeme Dairesinden, Hay-

darpaşada te.sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (3191) 
No. ismi Mikdarı Muhammen Muvakkat 

1 

2 
3 

Kg. bedeli teminal1 

Muhtelif toz boya ve üstübeçler 
(10 kal€m) 
Neft yağı 
Vernikler ve Sıkatif 

93.000 
30.000 
27.000 

Bandırma Belediyesi Elektrik 

Ur11 Lira 

13075 
12750 
17445 

980,63 
956,25 

1308,38 

İşletme idaresinden : 
Fabrikanın bir senelik ihtiyacı için 4960 lira muhammen bedelinde 

64 ton motorin açık eksiltme suretile alınacaktır. Buna ait şartname 
parasız olarak idareden verilir. 

İhale 26/5/93!fcuma günü saat 15 de İdare Komisyonunca icra edi
lecektir. Eksiltmeye ıştirak için 372 lıra muvakkat teminat yatırmak 
mecburidir. Keyfiyet ıstekli olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. c3080> 

Sultanlıamamrnda ŞEN ŞAPKA 1\1.oda '\ 
46 numaralı Magazası 

Teşhir etmekte olduğu Parisin en son !\loda Modellerden kopya 
edilmiş olan Şapkaları, };l çantalan ve Eldivenlerinin Zengin ve 
müntıchap çeşitlerini görmeğc bütün şık bayanları davet eyler. 

Hamiş: Hakiki Avrupa modelleri şapkalarından ikinci partinin 
un geldiğinj sayın müşterilerine miijdcleriz. ____ .. 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
1- Şartnamesi m.ucıbince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe ka

palı zarf usulile eks"llmeye konmll§tur. 

II- Muhammen bedeli 38750 muv<~ikat teminatı 2906.25 liradır. . -
III- Eksiltme 30/V /939 Salı günü ı;aat 15 de Kabataşta Levazım 

Şubesi .Müdüı(yetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şube ile İzmir ve Ankara 

Başmüdürlüklerinden 194 kuruş bedel mukaıbilinde alınabileceği gibi 
nümune de görülebilir. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme 
parac;ı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 

zarfların eksiltme çin tayin edilen günde eksiltme saatinden bir saat 

evvelıne kadar mczkür komisyon başkanlığına makbuz mukabHinde 
verılmesi lazımdır. 

ıııııııım 

.. . 
. "( :.- ;::. :.·.': ":# {' . ; 
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Vapurlann haftalık hareket tarifesi 
15 Mayıstan 22 Mayısa kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lslmlarl, 
kalkıt gUn ve saatleri ve kalkacaklara rahtlmlar 

Karedeniz hattına - Salı 12 de (IJge), Perşembe 12 de 
f (Cümhuriyet), Pazar 16 da (Aksu). 
r ' Galata rıhtın1ından . 

Bartu• tıattın• - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sil'keci rıhtımından. 

izmlt tıettıne - Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U • 
ğur). Tophane nbtım.mdan. 

Mudanya battıH - Iler gün 8.45 de (Marakaz) sistemi va-
purlardan biri, Cumartesi aynca 13.30 
da ve Pazar 20 de (Trak). Galata rıh
tımmdan. 

Bandırma natttna - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te 
(Trak). Ayrıca Çarşamba 20 de (Öl -
gen), Cumartesi 20 de (Antalya). Top
hane nhtımından. 

hrablg• hattına - Sah ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane 
rıhtımından. 

Aynlık hat11na - Çarşamba 15 tc (Saadet), Cumartesi 
15 te (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

izmır SQrat hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtı -
mm dan. 

Mersin hattına - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da 
(Etrüsk). Sirkeci rıhtımından. 

Not : Vapur seferleri hakkında her türlü maJfunat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 
Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

J\.lüd. Binası altında 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yoku salonu. 

42362 

.(0133 
22740 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERAT! 

•Mayii maddelerin tasfiyesi> 
hakkındakı icat ic;in alınmış olan 
28 mayıs 1935 tarih ve 2032 nu -
maralı ihtira beratmın ıhtiva et -
tiği hukuk bu kere başkasına de
vir veyahud icadın mevkii fiile 
konması için icara dahi verileceği 
teklif edilmekte ol:nakla bu hu

GAZOZ ve MEMBA SULARI 
lmallthanelerina mU)de: 

Şişelerin atızlanru ka· 
patmak için en son ııls· 

tem makineler ile imal 
edilen kapsüller SEVKO 
müeıeeıeıl tarafından 

ihzar edillr. 

Gazoz falırikası tesis ede
cekler için en son sistem 

Ortmen ve Herbst 

fabrikaları mamu!Atı ma
klDlılarla her nevi mal

zeme SEVKO müeaııeı• 
sinden tedarik edilebfllr. 

Müracaat , lııtanbul Çakmakçılar yo
ku,u Sandalyacılmr sokak 1-14 numıı
ralı Kumrulu handa SEVKO Tel: 23207 

Beyoğlunda İstik1al caddesinde 
Sakarya .ıdneması karşısındaki 

LA 
GÖMLEK 

ticarethanesinin 
bulundu~n dükk.llnın terki ha
sebile v~ Ticaret cıdasının mü
saadesilc yap:lan fevkalade 
Te nzilath Satışından 

İs!ıfade iç : ı. yalnız 

Bir kaç gününüz 
ı kaldı 

en mükemmel cins mallarını 

0/o 25 ifa 45 
tenzilatla 
elden çıkarmatkadır. 

demek 
emsaline faik 
SÜT MAKİNESİ 
demektir. 
Türk Avrupa Ltd. 
Ş. Galata Perşem. 
be Pazarı 61 

Traş meraklısı ofan. yiizünü bu
ruşturmak istemiyen ingiliz mer
kalı meşhur, 

"DÜŞEŞ,, TRAŞ BIÇAGI 
kullanmalıdır. Heı· yerde adedi 4 
kuruştm. 

susta fazla rr. -ı!funat edinmek isti- ı~ Çocuk Hekimi 
y.enlerin Galatada, ~slan ~~n 5 in- Dr. Ahmed Akkoyunlu 
cı kat 1 - 3 numara . . ua muracaat Taksim • Talimhane Palas No. 4 
eylemeleri ıla nolunur . Pazardan maada her gün saat 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urla aprt. 
Tel: 415:;3 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar hariç her 
ı-ün 2,5 - 8, Salı, Cumartesi 12 - 2,5 

fıkaraya. Tel: 22398 

- 15 den sonra. Tel: 40127 

Diş Tabibi 
Hatip Türkoğlu 

Adres: Sirkecide Viyana oteli sırM1 
birinci kat No. Z6 

Muayene saaU: ÖfJeden sonra H-JO. 

·ıTraş olduktan sonra cı 
. . .. . iı· 

dımze krem surmeyın 

·. POKER K ER~ Traş bıçaklar1 cildi_ Y": 
muşatır ve yüzünüzu P21 

Her yerde 
muk gibi yapar· 

OK E 
traş bıçak" 
larını ısrıı!'" 
la isteyıı11ı· 

. !'.§!!!!'.!2;1 

İstanbul Belediyesi İlanları 
~enelik 

rıt 
Muhammen .' 8 

~ 
Cibalide Haraççı Karamehmet mahallesinde Fener 60 

O 
3, 

caddesi sokağında No. 18 31; 1'1 metre murabbaı arsa 48,0 
Kadıköyün<ie Caferağa mahallesinde Muvakkit'bane 
caddetii sokağında 1 No. lı dükkan 
Mercanda Yavaşçaşahiın mahallesinq'e Uzunçarşı so
kağında 259/168 No. lı dükkan 
Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzunçarşı so
kak No. 007/222 dükkan 
Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzwıçarşı so
kak No. 2/210 dükkan 
Mercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzunçarşı so
kak No. 165/238 dükkan 

Kabataşta Karakol sokağında 191 No. lı su hazine yeri 
Samatyada tramvay caddesi sokağında 305 No. arsa 
Köprünün Üsküdar iskelesinde 23/66 No. dükkan 
Yenibahçede Sulukule caddesi sokağında 81 No. bostan 
Fatihte Kinnasti mahalleslrule Hafız;paşa sokağında 

4 No. dükkan 
Eyüpte Gümüşsuyu sokağında metruk mezarlık arsası 
Balatta Karabaş mahallesinde Hisar cad~esi sokak 
No. 69 Kale burcu (Kireç ocağı) 
Hasköyde Hasköy caddesi sokağında 171/173 No. 
dükkan 
Unkapanında Hac.ı<yakup mahallesin.de E1vanzade 
sokak No. 24 müfrez 6 odalı ev 

618,00 

72,00 

72,00 

72,00 

84,00 

200,00 
36,00 

480,00 
48,00 

85,00 
12,00 

228,00 

18,00 

144,00 
Yenibahçede Mimarsinan sokağında 63/65/67 No. bostan 225,00 
Fatihte Hafızpaşa caddesi sokağında 6/8 No. arsa ve 
dükkan 
Köprünün Üsküdar iskelesinde 21/62 No. dükkan 
Topkapıda Arpaemini mahallesiinde Topkapı caddesi 
sO'kağında 95/115 No. ev 
Ci'balide Fener caddesi sokağında 2 No. k:ulei zemin 
Cibalide Haraç~ı Karamehmet mahallesinde Üskubi 

120,00 
480,00 

108,00 
50,00 

sokak No. 2 25/41 Met. murabbaı arsa 84,00 

9,rfJ 
3-0,rfJ 

Eyüpte Tabakhane sokağında 9/1 No. yol artığı 40,00 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan ma~.8~~ 
teslim tarihinden iıtibaren birer sene müddetle kiraya verilmek ılı ... 

··dt1' 
ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım ?Jtı ~· 
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilık teminat J11;19 
buz veya mektubile berebber 29/5/939 Pazartesi günü saat 14 btıÇtl 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3289) 

** 't' Keşif bedeli 2300 lira olan Kadıköyündt: Kurbağalıderenin t~~e' 
lenmesi işi açık eksiltmeye konulm~tur. Keşif evrakile şartnamcsı 111 

vazım Müdürlüğünde görülebilir. İs-tekliler 2490 sayılı kanunda 'i 9ı,.e 
vesikadan başka Mecrai Şubesinden alacakları fen ehliyet vesika5: ;si 
172 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2~11) 
939 Salı günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) \3 

""' ... . rı9& Keşif bedeli 30121 lira 77 kuruş olan Floryada yaptırılacak ı::>t/939 
duvarı inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22/5 e~ı 
Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartrıartlıet 
151 kuru~ mukabilinde Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir. istc:-Jd•Jı. 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka eksiltmeden en az 5,c,
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gün evvel Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ehlıyet vesikasile 2"1 f 
lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tc1'0e 
mektwblarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 {' 
kadar Daimi Encümene•vermelidrrler. Bu saatten sonra verilecek ı:ır 
lar kabul olunmaz. ( 3106) (B) 

~~--------------------------------------------------------------------__...-: 

Türk Hava Kuru 
Tertip 

• . ıya go 
2 inci Keşide 11 Hazirac 939dadır 

B uyük lkr am iye 45.000 lirajır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 

-- (20.000) ve 10.000 Liralık 
iki adet Mükafat vardır.o 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştira1' 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyango"' 
nun mes'ud ve bahtiyarları arasına girı:nİŞ 

~··· 
Sahip ve neşriyatı idare eden BaşmuharrirJ 

ETEM İZZET BENİCE 
Buıldıi' yer: SON TELGRAF 1\-latbaas> 


