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Balkanlarda 
. Yeni Vaziyet 

Danzig Almanyaya Nasıl iltihak Edecek? 
• 

Türk • İngiliz itililı hedefi 
sulh ve emniyet davası işin
de ~dece milli inkişaflarını 
tamamlamak olan Balkan
lara hareket veçhelerinde 
vnzuh getirmiştir. 

iltihak Kararından Sonra, Polonyanııı Danzig' e T ecavüzün'i 
Addedecek/er Almanlar Kendi Hudutlarına 1 ecavüz 

Yazan: Etem İzzet BENİCE 

T
ürkiye • İngiltere ittifakı· 
nın dünya diplomasisine 
getirdiği vuzuhun büyük 

b~ kısmı bilhassa Balkanlarda 
dikkati celbetmektedir. 

Arnavutluğun İtalya tarafından 
işgalinden sonra, vaziyeti haklı 
lereddüd ve şüpheleri celbeden 
lıalkan birl iğinİ"l kuvveti bu itti
fakın vnkuundan sonra derhal 
artmış, Balkan millenerinin sa
laJıiyetli rccülleri daha serbest ve 
lok konuşmak fırsatını bulmuş • 
la:rdır. 

Paris Soir gazetesinin muhabi
rine beyanatta bulunan Titülesko 
anlaşmanın Balkan birliği idea -
line hız ve inkişaf verdiğini kay
detmekle kalm1yarak Roma mat
buatına da zımni bir ceva b ver- I 
ınekte: 

1 
- Anlaşmanın Balkan birliği 

antantı esaslarına tearuz eden hiç 
bir tarafı olmarlığı kadar bilakis 
birliğin daha ç.1k kuvvetlenmesi
ne yardımı olmu~tur .. 

Demektedfr. Yunan, Yugoslav 
ınatbuatı da Türk · İngiliz. ittifa
kında kendi emniyetluiniıı le 
Yidi mahiyetini tebarüz ettir -
inekten geri kalmamaktadırlar. 

Bütün bu vakıalarla beraber 
llaıkan konseyinin dün Bükreşte 
)'aptığı toplantıda Romanya Ha
•kiye Nazırının irad ettiği nutuk 
da ayrıca bir büyük hususiyet 
ifade etmektedir. 

Türkiye - İngiltere ittifakı ile 
ltomanyaya verilen İngiliz garan
tisinin daha ziyade anıelileşen 

veçhesi ve tatbiki değeri karşı -
sında daha selis ve açık konuş • 
tııak fırsatını bnlan Hariciye Na

:ı:ırı Gafeoko Balkan birliğinin 

bütün kudret ve hüviyeti ile mev

Şarki Prusyadaki PolonyaJı·lar 
ölümle T ehdid Ediliyorlar 

Alman Silizya sındaki Polonyalılar da Hudud 
Haricine Cıkarılmaktadırlar 

Faris 18 (Hususi> - Danzig şelı 
ri şimdiye kadar görülmemiş bir 
turist kalabalığı ile doludur. Bu 
kalabalığm Danzigde yapılması 

muhtemel bir plebisitle rol oyna
mak üzere esrbest şehre gönderil
dikleri anlaşılmaktadır. 

Siyasi mehafil, Almanyanın 

Danzig meselesini şu suretle hal
lebJnek niyetinde olduğu müta -
leasındadır: 

cBerlin hiç sesini çıkarmıyor. 

Bu ihtiyatkarlık ve sessizlik fır -
tınadan evvelki sükuta benzi -
yor. Çünkü bu meselenin daha u
zun müddet sürüklenmesi im'kan
sız görünüyor. O halde bu mesele 
nasıl halledilecek. Almanların 

şöyle bir formül buldu klan zan -
nedilmektedir. 

Danzig ayan meclisi, Polonyamn 
menafiine riayet edeceğini taah - ' 
liüd etmekle beraber, serbest şeh
rin Almanyaya iltihakını ilan e
decektir. O dakikadan itibaren 
Danzig hududu Alman hududu o
lacaktır. Bu hududa tecavüz Al -

man hududuna tecavüz mahiye • 
tinde addedilecektir. Bu fakdfrde 
ise Polonya mütecaviz vaziyete ge
çecek, binaenaleyh İngiliz garan -
tisinden istifadeye hakin olmıya -
caktır. Berlinin saHlhiyettar me • I 
hafili JJanzig meselesindeki mu • 

• 

Ahnanyanın garb hududunda tanklara karşı vücude getirilmiş 
olan kapanlar 

vaffakiyetlerinden o derece emin
dirler ki, şimdiden koridor me -
selesile de meşgul olmağa başla-
mışlardır 

1 

Londra 18 (Hususi) - Hitler, 
meŞl:ıur sigfrid hattında ve Muso-

!ini de Alp hududlarında yaptık -
ları teftişleri bitirmişlerdir. Alınan 

gazeteleri Sigfrid hattına cmodern 
Çin sedleri> ismini vermişlerdir. 
Hitler, birçok Nazi şeflerini de bu 

(Devamı 6 ı1.Cı sahifede) 

Futbol Sahalarında Yeni Bir Tedbir 
•ltdiyetini tebariiz ettirdikten son-l•------------·---1

------------

ra kuruluşunllil muhtevi olduğu H iki o ı 

Balkan 
Ekonomik 
Konseyi ;:~~~ d:a;:ı:c:eh~~fsan:,;e~i: a a yuncu arın 
(Yazısı 6 ınrı sahifede) 

HATAY 
Anavatana 
Kavuşuyor 

İltihakın 22 Mayıstan 
Evvel Tahakkuk 

Etmesi Bekleniyor 
Suriye ve Halayda inti§nr 

etmekte olan gazeteler, dün 
Paris!en aldıkları habeTlerP dl 

fen, Türkiye ile Fransa ara • 
sında bir müddettenbcri de • 
vam eden müzakereıerin an -
laş~a ile neticelendiğini bil • 
dirmektedirler. Bu anlaşmıya 
göre, Hatayw Türkiyeye ilti -
hakı 22 mayıstan evvel tahak
kuk etmiş olacaktır. Bu hobrr 
üzerine dü11 İskenderunda se
vinç tezahüratı yapıldığı da 
bildirilmektedir. 

Bununla beraber bu~iin Öğ· 

leye kadar Ankaradan hu ha- ı 

1 

beri teyid veya tckzib cdcı· 

nıahiyette resmi J1içbir rnalU~ 
mat gelmemişti 

Edirne Meb'usu 
Şeref Aykut 

İngiltere Sovyetlere 
Cevabını Tehir Etti 
Sovyet Hariciye Komiserinin 
Londraya Çağrılması Muhtemel ! 

Londra 18 (Hususi) - İngiltere 
hükı1meti, Sovyetlerin mukabil 
tekliflerine hazırladığı cevabı he
ni.\z göndermemiştir. Bu cevab 
Moskovadaki İngiliz sefiri Seddes 
tarafından •hariciye komisi Molo
tof'a verilecektir. İngiliz cevabı • 
Din eskisinden pek okadar farıklı 
olmıyacağı zannedilmektedir.a Yl· 
nız Sovyet Rusyanın komşula -
rile girişeceği taahhüdler dola -
yıs ile bir harbe girdiği takdirde, 
Fransa ve İngilteren in Sovyetle • 
re yardımda bulunacağı tasrih e
dilecektir. Tam bir ittifak ya -
pılmasının bugünkü siyasi vazi • 
yetteki mahzurları da ayrıca izah 
olunacaktır. 

Gazeteler, Hariciye Komiser 
Muavini Potemkinin Cenevrede 
görüşmelerde bulunamıyacağı ha
berini, bazı müşküller çıkacağı -
na bir alaetm telakki etmekte : 
dirler. 

Bununla beraber, İngiltere hü
kfımetinin Moskova ile anlaşmak 

vyet Hariciye Komiseri Molotof 

hususundaki azminin pek kuvvet
li olduğunu ve hatla müzakereler 
iyi bir inkişaf gösterdiği takdirde 
Hariciye Komiseri Molotof'un 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vefat Etti E M d ) b:~ü~~e=~~:~ t~::: ~~iı!~~ mniyet Ü Ür erine 
bulunduğu Yakacık sanat~ryo . v •ı k s ·ı Ah• t 
:uı:~~ ~~:a~:::tme;;::~~~~ ~:~: erı ece a a. ıye 
aırııacaktır. öğleye kadar henüz Polı"sKanununa· E'l.lenecek 111ad Je 
nereye defnedileceği hakkında bir R JY,lı _Q ı 

1 11k11111ar1111ııar"ve._ri11111
1m1111ııiş "de-ğil11ı11d_itr1111ıı. ~__,-. 1Encümende Yine T edkik Edilecek 

Makineye 
Verirken: 

sinde hararetli münakaşalaı a sc. 
bebiyet vermiştir. 

Rasih Kaplan şu sözleri söyle-· 
miştir: 

1111\11~--lml!!"'-
- -- Aldığımız haberler 6 ıncıda 

rl~~-K~l-S~A~C-A~~--. ıe~i:r: Akid devletlerden her biri- Arası Aşılmaz Bir 

Kaza teşkilatı olan vilayetler
de emniyet müdürlerine Vali mn· 
avini salfilıyiti verilmesi hakkın

da polis kanununa bir madde ek· 
lenmesine dair olan kanun !ayi 
hası dünkü Büyük Millet Mecli • 

•Üstündağ zamanında İs tan -
(Devamı 6 ıncı sahifede) nin diğer Avrupa devletlerile in-

kişaf ettirmeğe gayret ettiği mü- ş k•Jd A 1 k 
nasebetleri teşviş etmek isteme. e ı e yrı aca 
Yen Balkan antantı ne ekono-
tnik bakımdan, ne de politiık ba
kımdan klmsenin aleyhine müte
veccih :ıeğildir. Biz eminiz ki, 
dev !etler arasında vücud bulan 
bağlar ne klnıseyi haricde bırak
makta, ne de <.erkesi biribirine 
karşı koymaktadır. Balkan antan
tının kuvveti yalnız sükun ve sul· 
hun umumi menfaatine olarak 
ınemleketlerimizin davası hede
fini gütmektedir.• 

Gafcnko'nun bu açı::. izahı 1'al
l<an birliğinin bilhassa son dene
ıncden büyük bir hayatiyet ve 
sulha hizmet muvaffakiyeti ile 
çıktığını isbat ettiği kadar birli -
ğin istikbal itibarile nekadar bü
Yük bir emniyrt ifadesine sahih 
olduğunu da ayrıca işaret etmeJc
t~dir. 

Balkan birliği için, tek tehli -
kcsiz, fakat tatsız gedik daima işa
ret ettiğimiz gibi Bulgaristanın 

vaziyetidir ki, Bulgaristanın ta
leblerine ve şartlarına doğrudan 

doğruya muhatab vaziyette bu -
lunan Bay Gafenko bu hu.usta da: 

. .•- Mukadderatı Joomşularının 

:.;~l)..adderatına bağlı bulunan Bul
ı:.aı-~nı, antant mesaisine ~ti· 

ı;ak etımekle ne şerefinden, ne is
{~~-1.aliı\_den, ne de menfaatlerin -
1'n hiçbir şye kaybetmiye~ğine 
.;:,- (Devamı 6 ıncı •ahijede) 

' . ... 

Maçlarda Hadise 
Müteakip Maçlara 

Çıkaran Klüb Takımları 

iştirak Edemiyecekler 

' 

1 

,·,;bünlerden seyirciler bundan sonra kolayca soha~·a aılıyamıyacaklar 1 

Son günlerde bazı spor sahala - yici tedbirler almıştır. l 
rında oyunculann ve halkın biri- Halkın ve oyuncula.rm asabiye
birlerile kavga etmeleri ve hake- tini tahrik edecek kadar bilgisiz 

me karşı mütecaviz vaziyetler al- ve idaresiz olan hakemleri tefrik 
1 

malan dolayısile beden terbiyesi .etmek ve hakemliği spor şubele - i 
genel direktörlüjıü ·bunları önle- (Devamı 2 inci sayfada) 

Dil Dönümü 
Büyilk Millet Meclisinde ılün 

hararetli, mücadeleli bir giin !(eç
ti. Bu arada Dahiliye Vekili sayın 
Faik Öztrak bir ırıeb'ma surdu: 

- Zatıaliniz o \!akit nıcb'us de· 
ğil miydiniz, bugün söyledikleri
nizi o gün niçin söylemediniz? 

Benim gibi arkadaşım da bu 
bahsi gazetede okumuş da: 

- Evt:.l niçin sö,..Jeıneıniş ~anki? 
Diye bana sordu. 
Sonra, bugün Tan'daki bir Iıl<· 

rada da Son Posta ve Cumhnri
yet'in ağız değişikliklerindcıı bah
sedilmekte ve Yeni Sabah'ın yıl
dönünıli ile aralarında bu müna 
sebetle bir kelime oyunu yapıl· 

maktadır. 

Bizim arkailaş onu da okumu~, 
yine bana sordu: 
~- Cumhuriyet ile Son Posta 

sanki niçin ağızlarını değiştiTmiş
ler?. 

- A .. Birader ben ne suale mu .. 
hatab olan nıeb'usuıu, ne de Cllilı
huri~·et veya Son Posta'nın sahibi. 

Cevabını verdikten sonra, iIS.ve 
ettim: 

- Olsa, olsa bu çeşid hadisele-. 
rin mevsufu •dil dönümü• olabi· 
lir. 

Dedim. Hakikaten ilkbahar, 
sonbahar.. gibi dildönümii.. de 
başlıbaşına bir sezondur. 

•• 

------ -- . 

Yarınki idman Şenlikleri 
Program Şudur: 1 - Nutuklar 2 - Mektebler Aras1 

Müsabakaları 3 - Mükafat 1 evzii, 4 - Gecid • 
Resmi, 5 - Beden Hareketleri 

\ 
1 

Gençlljiıı yarı.ti lıııı de.ıı. hareketleri huırlıklarından 1ı ir kaç ıöriiııüt 



2- SON TEL G KA F - 18 MAYIS 1939 

BALIK FİA TLARI 

HAVYAR FİATLı\RI 

E 
alık botluğu ikı gündür yi
ne kepazeliğe b'nmiş ... Ev
velki gün Balıkpazarında 

üç k lo istavrid 5 kuruşa satıl -
mı ... Kilosu 70 paraya bile gel
miyor Sıcaklarda balığa çok rağ

bet edilmez. Esasen yazın balık
laı yağsız ve lezzetsiz ..ılur. Balık 

bu kad~r ucuı:lad1ğı halde, yazın, 

balıktan çıkarılan havyar paha -

iıl~ıyor. Bılır. yorum. İçinizde 
havyar alacak babayiğit var mı?. 
Evvelki gün hır arkadaş; 

- Kılosunu 14 lir~r• alıy<';dum. 
Birkaç gündür 16 liraya alıyorum. 
Sıcaklar başıayınca, yükseldi, de
di.. 

Bu fiat kalb sektesinden ölüm 
içın bireb:rdir. Sakın tecrübe e
deyim. demeyın. 

GÖZ GÖBl\IEYİNCE 

GÖNÜL KATLANIR 

Bizim Şehir meclisine bugün -
!erde ne oldu, bilmem .. Her gün 
tereyağ meselesi konuşuluyor. 

Yağ, yağlanmak, yağ yemek ba
hisleri tatlıdır. Efendim, verilen 
karara ~öre, bundan böyle, tere -
yağlar kağıd paketler içinde sa
tılacak, açıkta satılmıyacakmış ..• 
Bu iyi bir düşünce ... Hiç olmaz -
sa, alırken, içinde ne olduğunu 
görmeyiz ... Göz görmeyınce, gö
nu katlanır, derler .. 

ARABCA KAİDEYE 

GÖRE iZAFET 

Şu meşhur darülacezenin ismi 
değiştirilmiş, düşkünlerevi olmuş

tu. Şehır meclısi tekrar eski ismi 

kabul etti. Yani darülaceze ... Bu
rası hakkaten ecizler kapısı mı
dır bilmiyoruz. Fakat, düşkünler

&vi hakikaten çok kötü bir isimdi. 
Darülaceze, arabca kaide ile ya -
pılmıı; bir izafet terkibidiı-. İnşal

lah bundan böyle, bu müesı;ese, 
izafet terkibi halinde kalmaz, ha
kiki bir müessese olur. 

NASIL BİR OTOMOBİL SAHİBİ 

OLABİLİRSİNİZ?. 

Amerikada otomobil fabrikaları 
satışları arttırmak içın ucuza mal 
olan yeni otomobil tipleri meyda
na getfrlyorlarmış .. Verilen ha -

berlere göre, bir müessese, 350 
dı::ılara satılabilecek otomobiller 
yapmağa başlamış. B;zim para ile 

demek ki 600-700 lira arasında bir 
~ey .. Sudan ucuz .. Artık, herkes 
hll' otomobtl sahibi olabilir. Me -

sela, bu yaz, Florya plajlarına git
mekten vazgeçince, tramvay ida
resınin otobüslerlne binmeyip ya

yan yürüyünce, Yalovadaki otel 
Termalde, Bursadaki ı;eEkpalas

da kalmayınca, terkos abonesi ol
maktan vazgeçince, kapalı şişe 

iyi su içmeyince birinci sınıf bü
yük lokantalarda yemek yemeyin
ce, Suadiyede sayfiyelik köşk 

tutmayınca, turfanda meyva ve 
sebze almayınc.ı, yazın çalgılı ga
zinolarda rakı içmeyince, beledi

yenin nakdi cezalarına çarpılma
mağa dikkat edince, süt içip son
ra tedavi için hastanede yatma -

yınca, bayana yazlık şapka alma
yınca ... 

Hulasa, bütün bunlardan nef

simizi menedip tasarruf yapın

ca, pekala hepimiz birer otomo -

bil sahibi olabiliriz. 

SÜR'ATLİ KOŞTURAN 

BİR YENİ AYAKKAIH 

Genç bir ressam, insanla·_, ou
günJı:ü sür'atlerinden 7 defa faz
la koşturacak bir yeni alet icad 

etmiş. Bu alet, bir ayakkabıdır. 

Bildığimiz ve giydiğimiz ayakka

bılardan farkı, altında, yaylı bir 
takım tertJbatı olmasıdır. Bir res

samın, ne münasebetle böyle bir 
ayakkabı icad etmeğe lüzum gör
düğünü merak ediyoroıınuz, ta -

bii. .. Biz de merak ettik. Sorduk. 

Alakadar bir zat: 

- Budema, ressamlar, bir sergi 

açtıkları zaman, bu ayakkabıları 

giyecekler ... İz'Tlitte olduğu gibi, 

sergilerine bir müdahale vaki o

lunca, derhal, son sür'atle kaç -

mağa başlıyacaklar .. dedi. 

BEKARLARDAN VERGİ 
~-~----..,...-~ 
ALlNl\IA BAHSİ 

Bekarlardan vergi alınması 

bahsi tekrar tazelendi. Büyük Mil

let Medisi bütçe encümen~ be -

ktu:laıdan vergi alınarak, çok ço

cuklu aılelere daha geniş mik

yasta yardım edilmesi fikrini ileri 
sürmektedir. Bilmiyorum, vergi 

\'ermeğl mi, yoksa, bekarlıktan 

vazgeçip evlenmeği mi tercih e
dersiniz .. Bekarlık s~Itanlık, der

ler .. • Zannediyorum kı, sultanlık 

tacını bir türlü feda eclemıyecek 

ve vergiyi ödemeğe razı olacak -

sınız .. 

AHJl.lED RAUF 

l KOÇUK 1 
l__t1ABERLER 
* Bugün saat 16 da Akşam Kız 

San'at okulunun Belediyedeki bi: 
nasında küçük bir delile yapıla
caktır. * Evvelce Denizbank tarafın -

dan İngiltereye ısmarlanan 15 
vapurda yeni bazı tadilat yapıl

masının ·istendiğini yazmıştık. 

İngilli şirketi bu tadilat için 
cfiat farkı. taleb etmi~tir. Muha

bere ve Münakale Vekaleti bu 
hususta tetkikler yapmaktadır. 

Şehir Meclisi 
Dün Kapandı 

Kış Devresi Tahakkuk 
E tmişEserlerleAçılacak 

Şehır Meclisi dün Valinin bir 
nutku ile kapanmıştır. 

Lutfi Kırdar nutkunda ezcüm
le •kıı; devresini tahakkuk etmiş 
eserlerle açacağız• demiştir. 

Dünkü toplantıda hamamlara 
7,5 kuruştan su verilmeei için Be
ledıye Reisine salıihı)'et itası, 

taksi otomobillerinin ayni renkte 

1 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

• 

Tarihi Roman: No. 84 

_ Bana bir iki gün dü~ünmek 

fırsatını veriniz. 
Dedi. Misafirler Şeyhin zaviye-

sinde kaldılar. 

* •BANA BiRAZ ZEHİR 
BULABİLİR MİSİN?• 

Tahırin, Şeyh Saidin zaviyesıne 
neden girdiği bir türlü anlaşıla -
mamıştı. Gerçi o, kız kardeşi id
diasile Ay~eyi kaçıı·mağa geldi
ğini söylemişse de, Maryana buna 
inanamıyordu. 

Şeyh Said bu oözlere inandığı 

Yazan: CELAL CENGİZ 

halde, Maryana her gün biraz da
ha artan şüphelerini kimseye bah
sedemiyordu. 

Bir aı<şam çadır arkasında Ta
birle buluştular. 

Maryana, o akşam Tahıri çok 
heyecaniı görmüştü .. Sordu: 

- Medineden gelen bu adamlar 
Şama mı gitmek istiyorlar? 

- Bunu sen benden iyi bilirsin! 
- Ş~yhten yardım istemeğe gel-

diklerıni duydum. Fakat, bu yar
dımı kime kar§ı kullanacaklar? 
Bilmiyorum .. 

Halkın 
içtiği 
Sular 

Emir Hilafına Hareket 
Eden Sucular Mahke

meye Veriliyor 
Mevsim münasebetile şehrimiz

de su sarfiyatı çok artmıştır. Bu 
ara bazı sucuların halka hileli su 
satıkları görüldüğünden Belıedi

ye reisliği, bütıin sucuların sıkı 

bir kontrola tabi tutulmasını tek
mil şubelere bildirmiştir. 

Bu kontrollar gerek kapalı ve 
gerek açık kaplarla yapılan bü -
tün su satışlarına şamildir 

Kapalı kaplarla su satanların 
şi§e veya kapların üzerine mu -

hakkak sattıkları suyun cinsini 
gösterir bir etiket koymaları, ay
rıca şişe ve kapların ağızlarının 

doldurulduğu yerdeki belediye 
su memurunun resmi mühürile 
mühürlenmiş olması lazımdır. 

Dün yapılan teftişlerde bu emir 

hilafına hareket eden Süleyman 
ve Said 1'mlndeki iki sucu Sultan

abmet 1 isci sulh ceza mahkeme
sine vePilmişlerdir. 

Muhakeme iki sucuyu 10 ar lira 
para ceza.sına mahki.un etmijtir. 

Adliye 
T ebliğatında 
Yeni Usül 

Posta İle Yapılacak 
Tebligat için Hazırlığa 

Başlanıyor 
Adli evrakın posta ıle maznun, 

davacı ve şahidlere gönderilerek 
bu kabı! tebligatın mektub veya 

telgrafla )'apılmasını mutazam -
mın kanuoda 1 senelik bir mühlet 
bırakıldığı ma!Umdur. Bu müdde

tin 1 yıl daha temdid edileceği doğ
ru değildir. Kanunun tatbikine 

bu yıl kat'i olarak bruıianacaktll'. 
Ve bu hususta icabeden teşkilatın 

kurulmasına hazıirandan sonra 
peyderpey başlanması posta, tel -

graf ve telefon umum müdürlü -
ğüne bildirilmiştir. 

Mevzuu bahs teşkilatın kurul
masına yardım olmak üzere de büt
çeye 25 bin liralık tahsisat ilave 
olunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bu teşkilatı evvela ba
zı şehirlerde kurmağa baştyacak 

ve sür'atle dığer yerlere de teşmil 
edecektir Hükumet; adli hayatı
mızdaki değişiklik esnasında hiç 

bir memur veya mübaşirin açık
ta kalmasını arzu etmemektedir. 
Bu münasebetle yem teşkilatta 

mübaşirlere adliye dairelerinin 
tebligatla alakadar kısımlarındaki 

memurlara iş verilecektir. 

boyanmasına lüzum olmadığı, yal
nız arabalardal<i şimdiki •kafesli 
çizgi. nın kafi bulunduğu ve Be
lediyenin elindeki harab bina ve 
arsaların satılması kararlaş,ltırıl
mıştır. 

- Kime karşı olacak? Halifeye 
başkaldırmak istediklerini hAliı 
anlıyamadın mı? 

- Tahmin ettim amma, kat'1 
bir hükum veremedim. 

- Sen onlarla ned«ı aMkada1 
oluyorsun? Şeyhin misafirleri ek
sik olmaz. Bug~n Me,lineden ge
lirler ... Yarın Iraktan .. Öbür gün 
Filistinden ... 

- Şeyh Said çok kuvvetli bir 
kabile reisine benziyor ... 

- Şüphe yok ... Çölün, sultanı 
ve hıikımı odur. 

- O halde halife, böyle 1<uv -
vetli bir adamb neden iyi geçin
miyor?. 

- Bunu halifeye sormalı. 
Tahir !Atı değiştirmek iskdı: 

- Medineliler çok kalacaklar 
mı acaba? 

- Bırkaç gün şeyhin misafiri 
olarak burada kalacaklarını duy
dum. 

CUl\tHCRİYET: 

Nadir Nadi; cYeni buhrandan 
harb çıkar mı?. isimli ·bugünkü 
başmakalesinde son siyasi mese
leleri ve bunların başında Danzig 

işini ele almakta ve bu yüzden biri 
harb patlamıyacağını kuvvetli bir 
ihtimalle beyan etmektedir. 

TAN: , 

Akagündüz cAkdenizde yepyeni 

bı.ıgünkü b~makalesinde Türk -

İngiliz itıhlfından totaliterlerin 
dahi memnun olduğunu söyliye
rek, dyor ki: 

Bilhassa İtalyan Başvekilinin 
Torinoda söylediği son .Pamuk 
nutuk. buna en büyük delildir. 

Yumuşaklığı, elastikliği, adalet
li sulh arayıcılığı bakımından pa
muk nutuk adını verdiğimiz o be
yanat, bugüne kadar. söylenen nu
tukların en realistidir, ve: 

cAkdenizde yarın ve belki yarın
dan da yakın bir zamanda İtalya
nın yerini Almanya alll'sa ne ola

cak? .• Bu hal İtalyadan başka hiçi 
bir Akdenizli için tehlike teşkil 
etmiyecektir. 

YENİ SABAH: 

mülahazayı memleketımiz için de 
varid görmekte ve: 

cTürkiye her hangi bir umumt 
harhde, yalnız kalmak, seyirci va
ziyetinden ayrılmamak için ne ka
dar çalışsa muvaffak olamaz. Çün
kü bizim uzak durmak istememiz 
kafi değildll'. Başkalarının bizi ra
hat bırakmaları lazımdır. Bırak -
mazlar ki seyirci kalalım. Ayni za
manda bir Avrupa harbine mevzu 
teşkil edebilecek kurbanlar ara -
sında feyizli toprakları, zengin 
madenleri ve stratejik mühim 
mevkileri ile Türkiyenın de dahil 
olduğunu, •kavganın cBizim yor
ganın başına. kopacağını da akıl
dan çıkarmamalıdır .• 

Demektedir. 

VAKİT: 

cEski eserler• isimli bugünkü 
başmakalesinde Asım Us on seki
zinci asırda defterdar Sarı Meh
med paşa tarafından yazılmış olan 
(Nasayihül Vüzera ve! Ümera) i
simli bir eserin Amerikada nefis 
bir surette basılmış olduğunu söy
liyerek memleketimizde yazma ve 
ya matbu bir nüshası bile bulun
mayan bu eserin Amerikada ba
sılışını merak ve takdirle karşıla-

cSeyirci vaziyeti. isimli bugün- makta ve neşriyat kongresinden 
kü başmakalesinde Hüseyin Ca _ sonra .eski eserler• in tab'ı işinin 
hid Yalçın JM!rhangi umumi bir de sür'atle halledileceği ümidini iz-

haı'bde seyirci kalmanın iyi oldu- har etmektedir. 

ğunu fakat bunun da pek kabil ı -İKD....,,,..All __ 1'.,.. 
bulunmadığını kaydederek ayni Başmakalesi yoktur. 

Futbol Saha la ında 
Yeni Bir Tedbir 

(1 inci sahifeden devam) 

rinde tam bir ihtisas haline getir
mek için bir taraftan futbol yük
sek hakem komitt!si faaliye•e ge
çerken diğer taraftan da idari ted
birler düşünillmüftür. 

Genel direktörlük hadiselerin 
ekserıyetle vuku bulduğu İstan -
bul bölgesine gönderdiği ıbir emir
le Beşiktaş Şeref, Taksim ve Fe
nerbahçe stadyomlarında halkla 
futbol sahasını aşılmaz bir şekilde 
ayıracak tertibat yapırılmasını is
temiştir. Bu manialar vazedilinci
ye kadar bu sahalarda maç yaptı
rılmıyacağı alakalılara bildirile -
cektir. 

Maç günleri daha sıkı inzibat 
tedbirleri alınması da İstanbul 
valilığinden rica edilmiştir. 

Bundan başka maçlarda hiidise 
çıkaran kulüb takımlarının topye
kiln müteakıb müsabakalardan 
menedilmeleri kararlaştırılmıştır. 

Genel Direktör General 
Cemil Tahir Tanerin 

bizzat İstanbul Valisinin takiba
ta geçtiğini söylemiş ve demiştir 
ki; 

•- Ben ""'1S noksanı şurada gö
süyorum: Sahalarda sevircilerle 
oyuncular arasında doğrudan doğ-' 
ruya teması menedecek tesisat ve 1 
tertibatın bulunmamasıdır. Şimdi 1 
bunun üzerinde ciddiyetle meş -
gulüm. Sinema ve tiyatro gibi hal
kı içine tophyan ·yerlerde nasıl 
bazı fenni tertibatın bulunması lii
zırnsa içerisine seyirci olarak hal
kı toplıyan sahalarda da seyirci 
ile sporcu arasında teması mene
decek maniler bulunması, duş ter
tibatının tamam olması, müsabaka 
esnasında aliıkadar bir ooktorun 
bulunması gibi asgari şeraitin bu-' 
lunması lazımdır. Bu şeraiti tes
bit eden bir talimatname hazır -
!atıyorum. Kısa bir zamanda teb
liğ edeceğim. Sahaları işleten ku
lüb ve şirketler bu asgari şeraiti 
vereceğim mühlet zarfında temin 
etmezlerse bu sahalara seyirci al
malarını rnenedeceğim.• 

Beyanatı S"? Sporları için Güzel 
Son futbol haidscleri münasebe- Bır Program Hazırlandı 

tile beden terbiyesi genel direk - Su sporları federasyonu 1939 yaz 
törü General Cemil Tahir Taner, mevsimine mahsus olmak üzere 
çok müteessir bulunduğunu ve 9 haftalık bir yüzme sporları mü-
Haydarp~a - Işık lisesi maçı hak- sabaka programı hazırlıyarak, böl
kında Maarif Vekaletinin ciddi gelere göndermiştir. Bu programa 
tahkikat yapmakta olduğunu Be- göre, sırasile hazırlık, teşvik ve 
şiktaş - Vefa maçı hadisesi!~ de bölge şampiyonluk müsabakaları 

- Şeyh Said onlara yardım e
eek mi dersin? 

- Yardım edeceğini umuyorum. 
Tahir, İspanyol dilberinin ku -

!ağına t>ğildi: 

- O halde şeyhi öbür dünya
ya gön,Jermek zamanı gelmiştir, 

Maryana! Vaktimiz boş yere ge
çiyor. Onun kanını bir an evvel 
soğutmalıyız ... 

- Sonra ne olacak? 
- Bu işi bitirip hemen kaça -

cağJz ... 

- Bu işi yapmak kolay mıdır? 
Etrafımızda biı çok gözcüler var. 

Tahir gülümsedi: 
- O gözcülerden birini ben el

de ettim. Bize üç hayvan hazırlı
yacak. Üçümüz birden kaçacağız. 

Tabirin birdenbire fikrini de
ğiştirmesi ve Maryananın düşün
düğü şeyleri düşünmeğe başla -
mı.ş olması bir tesadüf eseri miy
di? Yoksa, Tahir de halife "tara -
tından mı buraya gönderilmişti?. 

Maryananın kafasının içinde 
kıvrılıp kalan bu şüpheler onu 
biraz daha ilıtıyatlı davranrnağa 

mecbur etmişti. 
- Şeyhi öldürünce neriye ka-

çacağız? 

Diye ~ordu: 
Tahir: 
- Doğruca Şama gideceğiz, 

dedi, orada bizi parlak bir istikbal 
bekliyor. 

- Birleşebileceğimizi mi sanı -
yorsun? 

- Şüphe yok ... Buna mani mı 
var? Bundan sonra ebeföyyen be
nim olacaksın! 

- Halifeyi u,•utu,vM musun? 
Ben Abdülmclik.ıı gözdesiyim .. 

Tahir omuzunu silkerek güldü: 
- O, gözdflerini beninı gibi gel'ç 1 

ve bekar zab:tıere r' sğ tt'llekten ı 
zevk duyar. Yüz!rrct• cari},. :iİnden 
biri ek~ilirse ne çıkar bundan? 

Maryana susuyordu. O, halifr
nin yanından ayrılırsa - Haccac 

Hak 
Tipi 

Radyolar 
Müracaat Müddeti 
Ayın Sonuna Kadar 

Uzatıldı 
Halk tipi ucuz radyolar için 

posta, telgraf ve telefon idaresi 
tarafından açılan münakasaya bir 
çok yerli ve ecnebi firmalar nü
muneleri ile beraber iştirakte de
vam etmektedirler. İdarenin ev
velce 15 mayısa kadar koyduğu 
mühlet yeniden bazı firmaların 

nümunelerile iştirak etmek ar -
zusunu gösteı·meleri üzerine ma
yısın otuzuna kadar uiatılmıştır. 

Bu müddetin hitamında hiçbir 
müracaat kabul edilmiyecektir. 
Halk tipi radyoların memleketi -
miz dahilinde imali de mümkün 
görillmektedir. 

Japonlar Şehrimizde 
Bir Banka Açmak 

İstiyorlar 
Japon hükı'.ımeti; iktısadi mün -

sıJ'betlerin daha ziyade genişletil -
mesini kararlaştırarak şehrimize 

bir Japon ban kasının mümessilini 
gön<lermiştir. 

cStecie Bank. ismindeki bu Ja
pon bankasının İstanbulda bir şu
be açmak için hükumetimize mü
racaat edeceğı de zannedilmekte
dir. 

Peynir Piyas sı 
Bu sene hayvanlarımızın iyı bir 

surette yetişmesi ve k~ın da fazla 
olmaması yüzünden sütten yapı
lan mahsullerimizin fevkalade ol
duğu birçok mıntakalardan gelen 
malumattan anlaşılmaktadır. Bir 
kısmı harice gönderilen ve büyük 
bir kısmı da memleket dahilinde 
istihlak edilen peynirlerimiz bu 
sene kalite itibarile diğer senelere 
nazaran daha ıyidir. Bundan başka 
umumi rekolte geçen senelere na
zaran bir misli daha fazladır. 

Bu senekı peynir piyasası yüz
de 25 noksan fiatla açılmıştır. İlk 
olarak tenekesi 440 kuruştan açılan 
fiatlar son günlerde tenekesi 460 -
470 kuruşa yükselmiştir, 

Sovyetler ve İngiltere 
THan: Abıe4 Sllkrll xs!l(9 

. i l1" 
Sovyetlerin sulh cephesıne, ~n· 

raklerini itemin için yapılan ıkbil· 
ci İngiliz teklifine Moskova

1 
ı· 

kılmeti cevabını verm;ştır. n:ıı 
liz teklifi, bilindiği gibi, şar al· 
İngiltere tarafından garantı da 
tına alınan devletlere yarıfınığU 
bulunmak vaziyeti hasıl old\. 
zaman, Sovyetleri bu yardını911~ 
tirake davet etmekte idi. lng\··n· 
renin bu teklifi yaparken diiŞU"' 
düğü şu idi: Sovyetlere koınşul<"' 
lan devletlerin istik lallerını ~a· 
rumak, hiç olmazsa İngiltere k· 
rlar Sovyetleri de alakadar eııne u· 
tedir. Bunu bizzat Stalin son ~a
tuklarının !ıirinde açık olarak ,.e 
de etmiştir. Şimdi Almanyanın bU 
İtalyanın tecavüz politikaları •. ·c
devletlerin istiklalle'!-ni tehhkbU 
ye düşürdüğünden JngiJtere tı 
devletlere kendiliğinden gara

0
,1 

vermiştir. Yardım vaziyeti lı~ 
olduğu zaman Sovyetlerlıı .de bU" 
raber hareket edeceklerının , ·i 
günden bildirilmesi bu garaıı1ı[ı. 
kıymetlendirecektir.- Fakat ,.rn;st' 
tere Sovyetlerle ittifak muıı 

betlerine girişmek istemiyor. t· 
Sovyetler bu teklifi kabul e" 
· ı V ·· t r""'°c mıyor ~· e musava çe ~- ~i 

içinde Ingiltere ve Fransa ı!e ,., 
taraflı ve hatta Polonyanın da~
tirakile dört taraflı bir ü'.lfak ~l· 
pılmasında ısrar ediyorlar. jpı,ıl· 
tere hüki.uneti, bu ittifakın yaP ~ 

. -·)·3• 
masına mani olan engellen ~ ~c 

ken, İspanyanın, PortekiziD 1, 
Polonyanın buna muvafakat ~;r 
miyeceklerini ileri sürmekte ı,, 
de bizzat İngiliz hükumeti so'ı· .. p 
yetlerle bu derece samimi ııı0• 1c-
sebete giirşmekten çekinmek .1, . e ı 
dk Sovyetleri nsulh cephesın de" 
tihakları bu cepheyi takviye ~ dC 
cektir. Polonyanın menfaatıerı dU' 
cephenin kuvvetleşmesinde .ol.&· 
ğuna göre, böyle bir iştiraki 'den 
delmesi Polonya hükWrıetın ·p· 
beklenemez. İspanya antikoO:ı·p 
tem pakta girmiştir. Porte!<~. 
itirazını ciddi telakki etmeğe ıiP' 
kan yoktur. Bu şartlar altında , J 
giltere hükumetlnin buna ıaraf• ~ 
olmadığı ve hükilmeti tazyik ed~i 
efkarı uınumiyeye ve mecliste~ 
lşçi ve Liberal züınrelete 1<a~. 
vaziyetini kurtarmak için bU,P e
rı bahane olarak ileri sürdüğu P 
ticesine varmak lazımdır. . 

teshil edilen günlerde yapılacak- İngiliz hükumetinin yaptığı ,,1; 
t · U• 
ll' · kinci teklife Sovyetler gene 'T 

Federasyon, Türkiye şampiyon- taraflı ittifak teklifini ileri sut· 
luğu için bölgeleri gruplandırmış- müşlerdir. Demek ki İngiltere ~e 
tır. 13 ağustosta bölgelerde son tifakı kabul etmiyor. Sovyetler JC 
müsabakalar yapıldıktan sonra, ittifaktan daha başka şekiller p• 

evvela grup, sonra Türkiye yüz - • işbirliğine yanaşmıyorlar. Bun\. 
me birincilikleri icra edilecektir. la beraber, müzakerelerin bir ~1 

S' 

MÜSABAKA TARİHLERİ m~zda olduğu iddia edilemez. 8., 
18 haziran pazar hazırlık müsa- ı.jansı, İngiliz teklifinin Mo•~~~l-

bakası;. 25 haziran pazar, bölge tarafından kabul edilmediğinı. ~~ 
teşvik müsabakası (mükafatlı); diren haberine şu dikkate Ja~ef 
2 temmuz nazar hazırlık cümle ile başlamıştır: .sovyet r 
müsabakası 9 temmuz pa • birliği garp demokrasileriyle ıf' 
zar, Halkevi teşvik nıüsa _ birliği etmeğe karar verıni~:~i 
bakası (mükafatlı; 16 temmuz pa- dir.• Bundan sonra ajans, anı j;i· 
zar hazırlık müsabakası; 23 tem- zorlukları saymaktadır. Fillı8 öO 

fed t !k .. ka komünist bir devletle bUg U' 
muz pazar erasyon eşv mu- . İn .

1 
. n ı1' 

bak ( ··k•f ti ) . 30 t gı tere ımparatorluğunu u· 
sa ası mu .. a ı , emrnuz ,._ dd t 'd ed k yu ı1' 

A8 era ını ı are en o ıı~ 
pazar bölge birinciliğine hazırlık hafazakar zümre arasında bir;,. 
müsabakası; 6 ağustos pazar bölge !aşma temini kolay değildi!'. 

19
, 

şampiyonluk müsalıakası (mif.ca- kat prensip itibariyle her ı!<l rsf 
fallı); 13 ağustos pazar, bölge pm- raf da işbirliği yapmıya l<9 f~ 
piyonluk müsabakasına devam. vermiş bulunuyorlar Binaenııle:0, 

Şamda kaldıkça - bu muhteris ve
zirin elinden kurtulamıyacağını 

çok iyi anlamıştı. Fakat, Tabıre 
düşündüklerini söylemedi. Sade
ce sordu: 

bir formülün bulunması miiJ!lk~9, 
dür. Esasen teklifin Sovyetıer ıW 
rafından reddi müzakere ıcaP 

' rını kapamamaktadır. . ıere 
' Biz Türklere gelince; fogıl n'' 

ile yaptığımız anlaşmadan 50.,,ıe 
' İngiliz - Sovyet gö .. H•mel~rı. ıl' - Haccada aran iyi mi? . ....,. JPg 

• - Dünyada sevmediğim bir a- daha yakından alakadarız. Jıiıt' 
l terenin şarkta girış· tig-i tash. 

1
., • 

uam varsa, odur. Lakin onun ba- t '' 
na itimadı vardll'. Bağdada gi - • !erin kıymeti ve ehemıniYe ;eriP 

kar edilemez. Fakat sovyet. bu 
derken, beni de yanına almıştı. ı ı rı 

de sulh cephesine iştirak e ııtif· 
- Ben, o adamdan çok korku- garantileri kıymetlendirCCe el' 

yorum, Tabir! O Suriyede hali - İngiliz aliikası şimdiden .beY0

1
eS' 

feden daha kU\'Vetli... Halifeden e 
milel münasebetler üzerın c•ef 

daha nüfuzlu ... Herkes ondan çe- b t r "~ . . ' kin edici ir tesir yapmış ı · ıııiP 
kınıyor. ' Sovyetlerin iştirakleri de te riP 

- Doğrudur. Herkes ondan kor- edilirse, bütün küçük devletle Ö' 

kar .. Herkes ondan çekinir. Fa - tahassürle beklediği sulh ve ~iı 
kal bundan ne çıkar? Suriyede kun atmosferi geri gelecektir .. iP 
herkesin sevd~i ve taptığı bir ' Türkler daima Sovyet siyes.e~ı~ııB 
kişi vardır: Halife Abdülmelik. , sulhseverliğine ve dürüstiuğ~9, 

- Sen, onun adamısın demek?. ' inandık. Ve hiç bir zaman al ıı' 
- Bu;ıu hala ~ıy~madın _mı?! tılmış değiliz. Bu eski d~l~'~~ı· 
- An.adım ... Şımdı herşeyı an- f · la su.1h yolunda işbirllğı ~ •P J<ıs• 

!adım ... Sen buraya beni takibe mız Ingiliz dostlarınıızın en 91ı 
geldin, değil ım!. bir zaman içinde bir anlaşın 

'nevamı var) "armalarını temenni ederiZ-

\ 
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PO L Hapishane 111\t ~ 
Yıkılma- ~ozoru 

• s 1 Günün Meselesi: 

''Bina Vergisi,, 
'erelerden Alınacak 

Hizmet Otomobili 
Binek Otomobili 

Ve .. Mahkemeler dan !Evvel Meclisi İdare 
Azalıkları 

Yeni Nizamname M 
,. 

er ıyete 
Girdi ve Alakadarlara 

Tebliğ Edildi 

W 
eni yıl bütçesi önümiizdeki 
pazartesi gününden itiba • 
ren Büyük 11,lillet Meclisin

de miizakere edilmeğe başlana • 
Sirkeci 
Topkapı 

Tramvayında 
----

Saadet ve Arkadaşları 
Biletçiyi Dövdüler mi? 

Har 

Düşenin 
o o s t u 
Olmaz! 
Vurup, Harman 
Savurma! 

Halkten Gidib Görmek 
İstiyenlere Müsade 

Edilecek mi?. 
Evvelki gün tahliyesi tamam o

lan şehir umumi hapishanesinin 
yıkılması hakkında henüz şehri -
mize bir emir tebliğ edilmemiştir. 

G 
azetelerin verdiği bir ha· 
bere göre. sermayesi de\' • 
letçe ödenmiş bulunan ik

tısadi ve mali müesseselerde ida

re meclisleri lağvedilecektir. Bu 

tasavvmun, karar haline gelmesi 

demek, her yıl milli servetimizde 

mühinı bir tasarruf yapılacak, de.. 

mektir. 

Bugiiııkü devletçi \'e iktısadi 

bünyemizde bu gibi le • 
H er nevi binaların ister ev, 

apartıman gibi ikamete 
mahsu~ olsun veya ister 

hamanı, fabrika, değirmen, 
dükkan, rıhtım, iskele, köprü 
gibi ticarete, san'ata veya her· 
hangi bir suretle istimale tah
sis edilmiş bulunsun •Bina ver
gisi. ne tabi olacaktır. 

naJar, mektebler, köylerin ma
nevi şah>iyeüne aid orta malı 
köy odaları, ister bizzat ister 
bilvasıta veya şirket halinde 
olsun, esas meşguliyeti ziraat 
olan zürraın gerek mahsulatı 

ziraiyenjn ve kerek hayvan . 
!arın muhafazası, gerek zirai 
hayatın icabı olarak inşa edil
miş bulunan ve zirai istihsa • 
tatta kullanılan alat, edevat, 
depo, hangarlar, zahire am • 
barları, samanlıklar, ıırabalık

lar, ağıllar, ahırlar, kümesler, 
kurutma mahalleri, fırınlar, iş· 
çi ve bekçi bina, kulübe ve ba
rakaları, balıkçıların deniz is
tihsaJatında kullandıkları alet
ler~ mahsll• depolar, kayıkha • 
nelerle denizlerde ve göllerdeki 
işçi ve balıkçı kulübe ve bara
kalarL Sahihlerinin ikametine 
mahsus olup senelik iradı 25 
liraya kadar (25 lira dahil) o
lan tekmil binalar. (Bu irad • 
dan ınaksad; knt'ileşmiş gayri
safi iraddlr.) 

caktır. Bütçenin hazırlıkları bit • 
miştir. Dünkii gazetelerden bi • 
rinde okuduğumuza göre, bütçe 
layihası üzerinde tetkikler ya • 
pan bütçe encümeni bir nokta ü
zerinde nazarı Jikkati celbediyor· 
muş. Bazı dairelerce alınan ve 
\ıizmet ıçin kullanılması lazım ge
len otomobiller, hususi binek o
tomobili olarak kullamlıyonnıış. 
Hizmet başka şey, binek başka 
şeydir. Hiçbir daire amirinin, dev· 
Jet hizmetinde kullanılmak üzere 
satın alınan, bPnzin ve sair mas
rafları millet hazinesinden öde • 
nen bu kabil otomobilleri, kendi 
şahsi arabası gibi kullanmak ak· 
lmdan geçsin ... 

E 
vvellü gece Sirkeci - Top -
kapı tramvayında arabanın 

biletçisi Mahmud Yılmazı G 
enç kadın yana yakıla anlat
mağa başladı: 

- Kocam çok eli açık ve 
müsrif bir adamdır. Eğlenceye pek\ 
düşkündür. Eline geçen parayı ar

Öğrendiğimize göre uzun yıll~r
danberi hapishane olarak kulla -
nılan ve ondan evvelki vuiyetine 
nazaran da üzerinde büyük bir a
laka toplıyan bu orijinal binanın 
ilk ve son defa halkımJZa gezdi
rilmesi düşünülmektedir. 

Müteaddid kısımlan, atelyeleri, 
meydanları, dehlizleri ve nihayet 
içinde senelerce binlerce kiŞ"inin 

mııttarid bir ömür sürdüğü koğuş 

ve höcereleı i ile herkesin merak 
ettiğı eskı .Mehterhane ve hapis • 
haneyi ziyaretçilere açmak sure
tile Hava Kurumuna da bir vari

dat temi, edilebilecektir. Tarihi 
bir hususiyeti bulunan bu yeri; 
yıkılmadan evvel herkesin bir ke
re görmek isliyeceği kuvvet)<) tah· 

min edildiğinden ziyaretçilerden 
adam başına 5 kuruş gibi küçük 
bir duhuliye alınmr.sı :ıe kuruma 
da yardım edilmiş olacaktır. Ay

rıca mahkümların üzerinde bulu
nan ve hapishaneye gizlice soku
lurken yakalanan .veyahud maruf 
haydud ve katillerle, cinai vak'a

lara aid olan muhtelif eşyalardan 
mürekkeb hapishane müzesi de 
ziyaretçilere gösterilebilecek ve bu_ 

şekküllerin birer meclisi idareye 

malik .olmalarına hiç de lüzum 

yoktur. Meclisi idareler, ekseriya, 

binr formalite kanalından iba • 

ret kalıyor, müessesenin işlenıesi 

ve tekimülü ü:ı.erinde asla miies· 

sir olmuyo:r. 

Bu hususta kabul edilen yeni 
Ve mühim bir •nizamnante• 
lner'iyete girmiş ve alakadar
lara teblil olunmuştur. 

Yeni nizamnameye göre ka
rada b1r yerden diğer yere nak
li kabil, söklilür, takılır evler, 
hangarlar, pavyonlar ve dük
kan ve barakalar ve sair bu ka· 
bil b'nalar da sabit inşaat hük
lnündedir ve bina vergisine ta
bi tuiulmnştur. 

Bu nlzanınamenin ihtiva et
tiği milhim hükümlerden birisi 
de •bina vergisi• nden istisna 
edilen yerlerdir ve mecuru ol
ınak şarlile •hlll!tahane•, •sana
toryom> ve •hamam• lar ile 
ıneccani olsun ve yahud olma
sın bilfımum •eytanıhane> ve 
•darülAceze• ler; bir kııımı üc
retli ve bir kısmı meccaru olan 
hastahanelerle sanatoryoınla • 
rın ücretli kısımlan, umumi 
ınaarife veya menafii umuroi
Yeye hiidinı cemiyetlere aid bl-

İmtihan Edilen 
Berberler 

Devlet binaları ve mütem • 
mimatı, unın:ınl miizeler, tarihi 
ve dini abideler, klitüphaneler, 
ecnebi devletlerin mülkiyetin
de olan yerler (mütekabiliyP.t 
şartile) yeni nizamname hü • 
kümlerine göre bina vergisine 
tabi olmıyııcaktır. 

Kavgalı 1\Aaç 
Tahkikatı 

" İyi " Derecede 
Muvaffak Olanlar 

Yok Gibi 

Gazetelere Giren 
Fotoğraflar da T edkik 

Edilecek 
Berberler cemiyeti tarafından a

çı.an berberlik imtihanı evvelki 

gün cemiyet merkezinde ve Bele

dıye iktısad müdürlüğünden gelen 

tr.ufettişle 3 emektar berberın ö -

lllınde ameli ve nazari o'.>r.ık ya

Pl.ınıştır. 

İmtihana 35 erkek girmıştir. 

Bunlardan 7 si kadın saçı ve ka· 

dın tuvaleti ile manikür i~' 28 i 

dl erkek berlxrl:,li için imtihan 

olmuşlardır. İmtil·anın neticeleri 

§Udur: 

Ka"dın. berbcrliğınden ıyi dere -

eede kimse muvaffak olamamıştır. 

4 kişi orta, manıkürden 1 kişi orta 

derecede muvaffak olmuş mıite -

baki 3 kişi de ikmale kalmıştır. 

Erkek berberliğinden ancak bir 

kişi iyi, 31 kişi orta derecede mu

vaffak olmuşlardır. 

Bu zümreden iki kişi de ikmale 
kalmıştır. 

ROMAN: 23 

Kont Dubarry koridorlardan, 
•ntişambrlardan harkese iltifat • 
lar savurarak, Janetin odasına ge· 
liyordu. Bu ziyru·et zamanlarında 
llilhassa kimsooın Janetin odasın
da bulunmadığı saatlere dıkkat e· 
diyordu. 

J an et, Kralın metresi olduğu 

l!'iindenberi, konta artık pek al • 
dınş etmez olmuştu. Fakat henüz 
galıbiyetini tamamlamış olmadığı 

için. konta karşı yine es:kisi gibi 
l!tiiatkar davranıyordu. Bir defa 
lakdım merasimi yapılsın, artık 

Ondan sonra takib edcceğı hattı ha
tPketi çoktan çızm•Ş bıılu'l!uyordıı.ı 

Bu merasim münase betıle Lö -
be! Kont Dubarry ailesinin bir şe
cereslni çıkarlmıstı. Bir gün Jane
tiıı odasına geldi; 

- Sizin çok hain diı~manlarınız 

Cumartesi günü Taksim stad -

yaınunda vukııa gelen müessıf ha

dise hakkında tabi ·}ata başlan . 

<lığını yazmıştık. Bu işe memur e

dilen maarif umum müfettişleri, 

dün Haydarpaşa - Işık liseleri ma

çını idare eden hakemi dinlemiş

lerdir. 

Müfettişleır oyuncuların her bi

rini de ayrı ayrı dinlemektedirler. 

Diğer taraftan maarif müdürlüğü 

de kavgacı talebelerin hüviy~t -

Jeriru tesbit etmek üzere o gün 

gazete fotografçılannın çektikleri 
1 

resımlerclen istifade etmeği dü • 

şünmüştür. 

:\laarif müdürlüğü bu mlına -

sebetle gazetelere birer tezkere 

göndererek mezkür ıesimlerin k.p-

yalarının 

miştir. 

gönderilmesini rica et-

Bu res.mler büyültülecek ve bu 

surt!tle talebe teşhis olunacaktu·. 

var, madam, dedi, şırndi de evli 
olmadığınız rivayetini ortaya çı

kardılar. Halbuki bu kadar haina
ne bir iftiran>n çok kötü neticeleri 
olabilir. 

- Belki yanlış düşünüyorsunırı. 
Mösyö Löbel! Bana kim ve niçin 
iftira etsin? 

Löbel şaşırır gibi oldu: 
- Halükat, siz evli değil misi

niz? dedi. 
- Hayır! 

- Sız, her zaman buraya gelen 
Kont Dubarry'nin refikası değil 

misiniz? 
- Hayır! 

- O halde siz Kralı aldatmış 
bir vaziyete düşmüş oluyorsunuz. 
Bittabi beni de ... 

Janel mağrurane brr tavırla: 
- Löbel, odsturn, benimle ko -

nıışıırken kelimelerinize dikkat 
etmenizi rica ederim, dedi. Kim
senin kimseden şikayete hakkı 

Eğer, hakikaten böyle daire i
mirleri varsa, sarfına sehcb ol -
dukları biltün lahsisat, kendile -
rine ödetilmelidir. 

Biz, her büyükçe memuru ve 
ailesini otomobillerde gezdirecek 
kadar zengin bir millet değiliz. 

BÜRHAN CEVAT 

Hala Okka ve Arşın 
Kullananlar Var 

Memleketimizde okka ve arşın 
gibi ölçülerin kullanılması kat'i 
surette yasak olduğu halde Ana -
dolu ile iş yapan şehrimizdeki ba· 
zı tüccarlarıınıza Bolu havalisi 
ile Karadenizin bazı kazalaırndan 
gelen siparişlerde daima okka e
sası üzerine muamele görülmek 
istendiği anlaşılmaktadır. Ölçüler 
müfettişliği bu şeklin ortadan kal
dırılması i<;in mahalli kaymakam
lıklar vasıtasile sı.kı tedbirler al
mağı kararlaştırmıştır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Harbiyede oturan ve Kuru -
çeşmede bir tütün imalathanesinde 
çalışım Behice adında bir bayan 1 
dün sabah Kurııçe~mede tram • 1 
vaydan inmek isterken, tramvayın 
iını olarak hareket etmesi üzerine 
di.işmü~ ve başından yaralanmış • 
tır. Behice tedavi altına alınmış 

kazaya sebebiyet veren vatman 
hakkında tahkikata başlanmıştır. * Beyoğlu Bahkpazarında Kur· 
şunlu hanında 2 numaralı Niko -
nıın boyacı dükkanında kayna -
makta olan boya kazanlarından 

biri ani olarak parlamış, kazan ba
§ında bulunan Ali adında bir ame· 
lenin elleri yanmı~(ır. 

* N tşantaşında oturan Kadri a· 

döğmekten suçlu Saadet, Süley -
man Çakan ve Osmanın duruşma
sına dün Sultanahmed üçüncü sulh 1 

ceza mahkemesinde başlandı. 1 
Davacı Mahmud Yılmaz hadi -

seyi şöyle anlattı: 

- Dün gece, saat on, on buçuk 
arasında, biletçiliği.ni yaptığım a· 
raba, Bahçekapıda durduğu za -
man, tramvaya yedi, sekiz kişi 
bindi. Bunlardan biri Saadet idi. 
Tramvayın içinde yalnız bir boş 
yer vardı. Bu boş yere kadın o -
turdu. Diğer arkadaşları da tram· 
vaym arka tarafında, sahanlıkta 
durdular. Bilet vermek için kadı
nın yanma gittim. Saadet: 

- Üç tane kes, dedi ve sözlerine 

ilave elti: 

- Diğer iki arkadaşım sahan -
lıkta .. 

Dedi~ini yaptım. Sonra sahan - . 
lığa gittim. Oradaki yolculara da ı 

bilet almalarını söyledim. Hepsi 
de, içerde oturan Saadeti göste -
rerek: 

- Bizim biletlerımizi şu kadın 
aldı, dediler. 

Halbuki kadın, bunlardan yal
nız ikisinin biletini almıştı. Kendi
lerine bunu anlattım ve biletsiz
lerin bilet almalarını rica ettim. 
İçlerinden Süleyman: 

- Haydi a-rtık fazla söylenme, 
işine git! 

Diye bağırdı. 
Fakat yanlarından ayrılmayın

ca. üzerime saldırdı. Yakamdan 
tuttu, beni döğmeğe başladı. Ar
kadaşı Osman da ona yardım etti. j 
Bu sırada Saadet de geld•. Ve o da 
yüzüme bir iki tokat vurdu. 

Vatman ve bir polis memuru be· 
ni bunların elinden müşkiilatla 

kurtarabildiler. 

MilZllı..nların her üçü de suçları
nı inkar ettiler ve biletçiyi döğ -
mediklerini fddia etliler Şahid -
!erden yalnız vatman, Saadet ve 
arkadaşlarının biletçiyi dövPrken 
gördüğünü söyledi. 
Duruşma karar vermek için 29 

mayısa bırakıldı. 

dında bir hamurkfır bir alacak yü- --

zıindcn çıkan kavga net;cesinde * Kas,mpaşada oturan Mehmcd ' 
Mehmed adında birini demir par- adında biri İstinycde balıkçı Ni-
çasile başından yaralamıştır. hadın sandalından öte beri çala-* Divanyolundan geçmekte o - rak savuşurken tutulmuştur. 
lan vatman Şevketin idaresindeki * Em)'liyet müdürlüğü ıkinci şu-
tramvay caddenin bir tarafından be ikincı kısım memurları birkaç 
diğer tarafına geçmekte olan Ak- yerde hırsızlık yapan sabıkalı İb· ı 
şam gazetesi makinistlerinden En- rahım oğlu Necmeddini yakalıya-
vere çarparak yaralamıştır. rak adliyeye teslim etmişlerdir. 

yoktur. Ben kendimi Krala beğen
dirdim. Bütün mesele bundan iba
rettir. 

O esnada Kont Dubarry da içe
riye girmişti. Muhaverenin mev
zuunu anlayınca, Löbel'e döndü: 

- Aziz dostum, si,. hakikaten 
garib bir adamsırız. Her yerde şu
nu söyliyebilirsiniz. Madam To -
!uzda evlenmiştir. Tetkikat ynpı
ıabılir. O zamana kadar da biz de 
Janetle e\·leniriz. Hakrki bir kon· 
tes Dubarry de ortaya çıkmış olu.-. 

Löbel bu muhavereden sonra 
odadan çıktı. Janet konta döne -
rek dedi ki: 

- Aziz kont, sizin de akıllı bir 

adam olmağa yüz tuttuğunuzu gö
rüyorum. Evet, benimle evlenme
lisiniz. 

- Evet, hem de vakit geçirme· 
den ... 

Fakat Gaskonyada oturan bir 
kontes Dubarry daha vardı. O ne 
olacaktı? Kont Dııbarry Janetle 
evlenirse, iki karılı bir koca olmı
yaca k mıydı? ' 

Kontun aklından birdenbire şim· 
şek gibi bir fikir geçil. Kardeşi, 

eski bahr,Ye zabitlerinden Giyon 
bekar bır adamdı. Langdole'de o-
turuyordıı. 

Giyon çok iyi ya~amasını ııeven 
bir ad mdı. Geliri o kadar fazla 

kadaşları, dostları He yemekten 
zevk alır. Evine, çocuklarına iyi 
bakmaz .. Kendisine kaç defa yal· ı 

vardım: 

- Hüseyin, sen benden büyük
sün, sana nasihat vermek akıl h<>
calığı etmek bana düşmez. Fakat 
tuttuğun bu yol doğru değildir. 

Kazaıx!ığın parayı şunun bunun 
uğrunda sarfetme! Bizi de biraz 
düşün. Allaha çok şükür bugürı ha1ı 
miz vaktimiz iyi amma, hayat bu, 
dünya bu ... İnsanların başına her 
türlü felaketler gelebilir. Yeter ı 
artık, rnüsrüflükten vaz geç .. Beş 
on kuruş biriktirelim. Ak akçe lı:a- 1 

ra gün içmdir, her günün gecesi 
vardır. Allah korusun, düştüğü

müz zaman bize kimseden fayda 
gelmez .. Zira düşenin dostu olmaz. 
Bana ve kendine acımıyorsan, dört 
yavruna acı, onlaı'a merhamet et, 
istikballeTini düşün. Har vurup. 
harman savurma! 

Kocam bu sözlerime kaşlarını 

çatarak, sert bir sesle şöyle muka
bele ediyordu: 

suretle bir ibret dersi verilmiş 

ola<:aktır. 

Hükumetin alacağından hah • 

settikleri yeni kararı yerinde bul 

mamak kat"iyyen makul düsmez. 

Biz bir tasarruf kapısına daha 

temas etmek istiyoruz. O da, yeni 

kurulan ve sermayeı;i kısn1cn "·e

ya tamamen devlete aid olan ba

zı mües. eselerde füzulı ve lüks 

möble nasrafıdır. Hatt:i, •OD za

manlBTda, bazı resmi dairelerin 

de bu tesirden uzak kalamadığı

nı, geçen gün bir müessese~·i zi

yaret eden bir arkadaş söylü~·or

du. 

Güzel, temız, pahalı ve kübik 

eşya iyıdir. Fakat, bu yoldaki ar

zu ve heveslerim.izi, paramız var· 

sa, hususi ikameq:filılarımızda 

tatınin etsek, daha isabetli bir ha· 

Bu düşüne-enin yakında tatbik rckette bulunmuş oluruz. 
sahasına konulacağı ve yıkılıncıya Herhalde, tasarruf, milli ser • 

kadar hergün muayyen saatlerde vetiınizin yükselmesi i>akımm • 
bin:ının gezdirileceği kuvvetle tah- dan, de" Ietçe de, millteçe de hiç 
rnin olunmaktadır. ib I ğr tıl d · ı ec _ Sen kadınsın, elinin hamuru ma e u a nıa an, rıaye e m • 

ile benim işime karı~a .. Ben ça- ---o---· bur olduğumuz bir osa>lır. 

lışıyorwn, kazandığım parayı, di- D • ll d REŞAD FEYZİ 
lediğirn gibi sar/ederim. Sen ken· I entzyo artn a ---------·--
di işlerinle meşgul ol! Ben kendi
me malikim. ne yaptığımın far -

kındayım .. 

Benim babamdan kalan bir e
vim vardır. Birkaç gıin evvel, b:r 
akşam Hüseyin eve geldiği zaman: 

- Celile, dedi. Şu senin evinden 
hiç istifade edemiyoruz. Onu sa

tıp, yerine bir bağ satın :;Jalım. l 
Hüseynin niyetini anlamıştım .. 

Bütün kıymetli eşyalarmıı satıp 

parasını yedikten sonra >imdi de 1 
gözwü evime dikmişti. 'foklifi-
ni kabul etmedim. 1 

- Olmaz, dedim. Ben evilT'ı sat-1 

lT'am. 
Çok ısrar etti. Fakat beni kan· 

dırmağa muvaifak o!amadı. Ni
hayet kızdı. Bana söğlip s • ydı, 
sonra da döğdü, dudaklarımdan ve 
boynumdan beııı yaraladı. 

Üçüncü ceza hakimi. suçlu Hü
seyne döndü ve· 

- Karının anlattıkları doğru 

mu? 
Diye sordu. 
Hiiseyın Mkimın bu sualme şu 

cevabı vereli~ 

- Celile yalan söylüyor, ben 
onu döğmedim ve yaratamadım. 

Ev meselesinden aramızda kavga 

değildi. Fakat buna mukabil eğ -
lenebilmek için nereden olursa ol· 
sun para bulabiliyordu. Madam 

Dubarry'nin annesi ile eski evde 
pekala sohbet saatleri geçiriyor -
!ardı. 

Janetin annesi diyordu ki: 

- Giyon. sevgilim, ben o kadar 
bu.dala insan değilim. Bak. göre
ceksin neler olacak? 

Givon Dubarry, az şişmanca. kı· 
sa boylu ve bıraz da çırkhce bir 

adamdı. Yani büyük karde ·i Kon' 
Dubaı,ry kadar, hatla ondan fazla 

çirkin bir insandı. Gayet kıt kafa
lıydı. Büyük kardeşi nekadar zeki 

Yeni Teşkilat 
Denizyolları umum müdürü İb

rahim Kemal Bovbora ile iimanlar 
umum müdürü Raufi Man~asinin 
bugün Ankaradan şehrimize dön -
mesi beklenmektedir. Umum mü-

dürlerden birkaç gün sonra da mu
habcı-e ve münakale Ve-kili Ail 
Çelinkaya şehrimi2e gelecek ve 
denız müesseselerinin bir haziran
dan itibaren çalışmağa başlıyacak 
olan yeni teşkilat şekilleri etra -
fında tetkiklerde bulunacaktır. 

Vekil burada bulunduğu müd -
detçe tesbit edilen kadroya göre 
teşkilatta çalışacak şc!ler ve me-
murlarla tanışacaktır. 

çıktı. Kavga sanıında kendisine: 

- Benim çamaşırlarım1 ve elbi-
selerimi ver gideceğim! Dedim. 
Karım razı olmadı. Kolumdan tut-

1 tu, beni bırakmamak istedı. Ben 

de onun elinden Jı-urtııla bılmek 

için kendi.sini geriye i· tim. Crlile 
düştü, dudakları ve boynu taşlara 
çarptı, yaralandı. 

Muhakeme başka bır güne bıra
kıldı. 

i.se, o da inadına o kadar aptaldı. 
O kadar çok yüksek emeller pe

şinde koşmıyan Giyon günün bi
rinde saraya gözde olarak kabul 
edilmiş genç ve hakiikaten son de
rece güzel bir kadınla izdivaç tek· 

lifi karşısında kalabileceğini hiç 
bir zaman hatırına getiremeo:di. 
Binaenaleyh böyle bir teklif kar
ŞlSında kaldığı zaman, onu derhal 

kabul edeceğine de şüphe edile • 
mezdi. Fakat madam Giyo'un an
nesi madam Dubarry'yi de kan

dırmak liızımdı. Bu ihtiyar kadın 
düşmüş olmasına rağmen son de
rece mağrurdu. Sırtına geçirdiği 

siyah şalın altında oturuşu. konu- ı 
şuşıı itibarıle başka kadınlara hiç 1 

benzemezdı. I 
Asalet iddiasında bulunan ihti- , 

yar kadınların kib,.· ve nah,·etle· 
rini yenmek çok güç bir ~eyclir. 

1 Mesela ihtiyar madam Dubarry 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Sokakların Derdi 
Kasıınpaşada Hocaahıned 

sokağında oturan bir okııyu • 
cumuz yazıyor: 

•Mütevali müracaatlar ü
zerine bir ay kadar e\·vel so

kağımızın analağımı a<"ıldı. 

Fakat bu lağımın ı1Vkiil4iigü . 
iki yol bizint analağımın se ... 

viycı;inden daha ~·üksektir. 

Bu sebebden yapılan ameliye 

ancak bir seneye kadar kifa

yet edebilir. Bir sene sonra 

lağım yine dolacak. yeniden 

para sarfile açılnıasıııa lü • 

zum basıl olacaktır. Halbuki 

bu iki an al ağım bir s.-·iye~ e 
indiri]se, sokak ıniiten1adi 

kauna darbelerinden kmtıı -

lur. Gerçi sokak kaldırımları 

çoktan yaptırılması icab eden 

peı·i~nn bir hale gim1işlerdir. 
O da başka ... • 

oğlımıın bir mahalle kızı ile izdi
vacına nasıl razı olabilir? Fakat 
v.aziyet bu kadının heThangı iti· 
liıfgirizliğine hiç de müsaid de • 

ğildi. Kont Jan Dubarry kolları 
sı vadJ. Ne yapıp yapıp annesini 
kandırmaktan başka çare ohna • 
dığını anlıyordu. Bu maksadla da 
Toluzun yolunu tuttu. 

Temmuz sıcakları ortalığı cayır 
cayır yakıyordu. Yollar toz i(:in
deydi. Kont Jan Dubarry kir2ladı· 
ğı bir atla Toluz ~ehrine ı;:rd:ğl 

zaman, uzun yolun verdiği yor • 
gıınluktan peri~an bir halde aile 
evine girdiği zaman, derhal nnne· 
sini, şişman karde .ni, iki hnışl

resini b,r masanın etrafına çaijırdı. 
Prıcereleri kapattı, kapıları ka -
patı;. Kontun bu kadar aceleci ta· 

vırları karşısında şaşırıp kalmış o
lan ailesi efradına şunları anlattı: 

• (Dn•amı ı·ar) 
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v:r 
1 İtalya ile Yugoslavya 1 

iSenelikAdemi
caviiz Misakı 

Hırvat-Sırp Anlaşması NiçinGeriKa ldı? 
Makedonya Ve 

Arasında 
Yugoslavyadaki Arnavudlar 
Tahrikat Yapılıyormuş 

'

talyanlar Arnav.utluğu aldık
tan ı;onra Yugoslavya ile Ar
navutluğun mi.ınasebatı ne 

şek ı~ gırecegı a·< endşie uyandı -
ran bır mesele değildır. Yugos -
lavyaııın hlikumet na>bi Prens Pol 
RomJyı resmi surette gıdip ziya
ret r ttı. Alman ve ita.yan gaze -
telerı bunu zaten ltalya ile Yu -
goslavya arasındaki anlaşmanın 

h ı r kere daha kuvvetlenmesi tar
zınd a gösteriyorlar_ 

Ha tlii daha ileri giderek Bel
gra<l hlikCımetın in siyaseti artık 

Berlin · Roma mihveri ile bir is
tıkamette olduğunu yazıyorlar. 

Belgrad gazeteleri daha ihtiyatlı 

da nanı yor. 
Yalnız İtalya ile Yugoslavya -

nın müşterek m<>nfaatlerind:en, 
geçmiş zamanların tecrlibelerin • 
den istifade ile veni teşebbüsler
den bahsediyorlar. Yugoslav mat
buatının böyle iht:yatlı bir lisan 
kullanması ise Avrupa matbuatı
nın n~zarı dikkatınden uzak kal
mamıştır. Avı •ıra matbuatına gö
ı·r daha bir takırr. tayıkile tayin ve 
tesbit edilnıemiş maksadlar var
d , ki onları va kt' gelmeden mey
duna koymak muvafı1' görülme -
diğı için böyle t:-ir ihtiyata lüzum 
vardır; diyorlar. 

Yugoslav Kral Naibi Prens Pol, re fikası Prenses Olga ve çocuklan 

ttalva ile Alınanva arasında bir ı 
i!Wak akdı ilan edıldıği bır sırada 
Prens Polun Romadan sonr~ Ber- j 
!ine de gideceğ' haberinin ortaya 
ç•vn' sıdır. Bu ziyaret de haziran- 1 

da olacak. Bütıin bu hallere ba
karak Avrupanın siyasi muhar -
r;rıerinin çıkardığı netice şu olu
yor: 

Her ne karlar Belgrad hükıi -
meti Berlin - Roma mihveri ile 
kat'i olarak bicleşmemiş ise de 
oraya doğru gitmektedir. Bu ise 
Yoguslavyanın vaziyetini zorlaş

tırmaktadır. Çlinkü Yugoslavya 
daha b:ışka devletlere de bağlıdır. 
Onun için Belgrad hükumeti İtal
ya v,; Almanya ile istikbal için 
herhangi kat'! bir taahhüde gi • 
rişııli5 değildir. Berlın ve Roı;ıa
nın bu hususta Belgradda çok ça
lıştıklarına şüphe etmemeli. Bu -
nunla beraber Yugoslavya Bol 

Radyoda ve Sinemada 
DÜK DÖ VİNDSOR 

Eski İngiliz Kralı uasıra kendisini hatırlatacak Iırsatlua karı~. 
yor. Geçen hafta Fransada Verdön şehrinden Aınorikalılara hitaben 
radyoda bir nutuk söylemişti. Bu nutuk, Krallıktaıı vazgeçtiğini bil
diren nutkundan sonra radyoda söylediği ikinci nutuktur. Yine ge
çenlerde Pariste Düşesle birlikte bir filmin ilk gö.;teriliş'ini seyretti. 
Bu müsam~rede Amerika Cumhurreisi Ruzveltin oğlu da yanlann
da bulunuyordu. 

- Ooh .. Çok iyi.. Hiçbir şeysi yok .. 

şevilkliğe karşı mücadele adı ve
rilen malum muahedeye iştirak 
etmenıİ§tir. Yine Yugoslavya Ber
lin - Roma mıhveri lehinde ve 
demokrat devletler cephesi aley
hinde sarih bir vaziyet de almış 
değildir. Sözün kısası Yugoslavya 
gerçi Almanya ile İtalyaya yak -
!aşıyorsa da harekatında serbest 
kalmayı daha ziyade istemektedir. 
Yugoslavyayı düşündüren en 

ziyade !ktısadi menfaatleri olsa 
gerek. Bu menfaatler dolayısile 

Belgradın bir taraftan Berlin, di
ğer taraftan Roma ile münasebat
ta bulunman elzem görülüyor. İş
te vaziyetin birçok icablarına gö
re hareket etmek istiyen Belgrad 
hükumeti hem Berlin - Roma 
mihveri ile son derece dost olmayı, 
hem de kararında ve harekatın -
da serbest olmayı istiyor. 

Fakat Yugoslav halkı bu kadar 
ihtiyatlı olmağa lüzum görmüyor 
olacak k! Balkan anlaşmasına ta
mamile sadık kalmak istediğini 

her vesile ile gösteı·mektedır. Yu
goslavyanın dahili meseleleri de 
var. Senelerdenberi sürüklenip 
gelen ihtilaflar daha halledileme
di. Sırblarla Hırvatlar ve Sloven
ler arasındaki bu ihtilaf geçenlerde. 
artık blisbütün halledilerek Hır
vatlarla bir anlaşmaya varıldı di
ye haberler alındı. Eğer bu neli-· 
ccye varılsaydı Belgrad hükume
tir iıı politikası için mühim bir 
ha•.ve demek olacaktı. Fakat son
rndan Avrupa gazetelerinde gö
rü'.dü ki İtalya ile münasebat iyi
leşmiş ve İtalya tarafından her
hangi bir tehdid görülmemiş ol
duğu cihetle Hırvatlarla da artık 
onların istediği şekilde bir anlaş
mayı kabul etmeğe Belgrad hü -
kümeti ıçin sebeb ve lüzum da 
kalmam•ş. Söylcndığine göre Hır
vatla:ın reısi doktor Maçek tara -
fından istenen bir takım şartlar 

(Devamı 7 inci sayfada) 

11 Meraklı Şeyleri 
TAYYARE TUTMASI .•• 

(i;) azılarıru denfz tutar; mideleri 

I!!) bulanır. başları döner, ide la bas

ta olurlar. Yükseldikçe net~lerl dar
laşır. a~alelerlade yor,.unluk hisse -
derler. 

Tayyarecller de bOyle. Pek yüksek
lere havalandılar mı başlarında, kol -
larmda bir airı duyarlar. Sonra bayı
lırlar. Tayyare aşafıya lndlkoe bu •i
nlar yava!j Y&l'a4 ceçer. 

DÜNYADA NE KADAR 

SİNEMA VAR! 

Dünyada mevcud sinemaların sayısı 
6%,000 dJr. Bu sJnemalara haftada 200 
milyon kişi l'ider. 

ASMA KÖPRÜLER 

Asma köprüler çok eski zamanlarda 
da vardı. Afrikanın, Asyanm ve Am~-
rlkan.ın yerli abaJlslnden birçokları 

nebjrleri, dereleri g-eomek için ipten 
asma kôprüler yaparlardı. 1822 de, 
Fransada. yapılan Uk asma köprü ma
deni kablolarla tutturulmuştu. Bu köp
rünün boyu 189 metro idi. Ron nehri 
üzerine kurulmuştu. 

ÇİNİN MEŞHUR ÇL'\'İLİ KULESİ 

Cinde ekser bin.-ların üzerinde kule
ler vardır. Bunlıırın en alçai'ı 12 met
rodur. 

Çinili kulelerin en yükseti cNankin• 
şehri kapılaruıdan birin.in üzerindedir. 

Yüksekllfl 100 metrodur. 
Bu kule imparator A - Yo tarafın

dan 1400 senesinde, İsadan 800 sene 
evvel inşa olunan bir kulenin bulun-
duiu yere yaphrılmı.şhr. 
İmparator A - Yo nun ku." yaptır

mak merakı vardı . Riva1ete gore 84,000 
kule yaptırmıthr. Hepsi de çlnllerle 
kaplıdır. 

Nankln kulesinin lı:aidesb\fn kutru. 
80 metrodur ve doku katlulır. Yoka· 
rutan apfıya kadar beyaz, ktrnı.1zı, 

mavi, liciverd, yeşil renkll çlnllerle. 
kaplıdır. 

Tepesinde 5,000 kilo atırlıtınıla ba
kır bir ka.bbe vardır. Kubbenin üze ... 
rinde de altın yaldızlı ve 6 metro 7illl; ... 
sek.lifinde bir armud vardır. Buna sfn .. 
cirlerle 'JZ çan bai'hdır. Katlar~n kö -
şelerlnde de 8 küçük can vardır. 

KRiSTOFKOLUMB 

Amerika kaşifi m°'bur Krl.olof Ko
lurnb, bil7ü.k seyahatine çıkmazdan ev
vel İspanyada Rablda manast.lrmda u ... 
zun müddet Jstiraha.t etti, pliinlarını 

hazırladı. Sonra 7aklnlndekl f'alos u ... 
manandan hareket e tti. Yanında Plnzon 
kardeşler vardı. 

MADON AGACININ TARİHİ 

Dindlslandn yetişen seri bir ataçlır. 
A,,vrupaya, meşhur doktor Gibbons'un 
karde.şl tarafındaıı l'CtlrUmlştlr. 

Doirama.cıla.r, bu sert aiacı kulla
namamışlar, bahçenin bir kOşesine a
bvermlşler. Arad"'n aeneler C'eçtUt.ten 
sonra Gibbons bu ağ'açtan blr yazı ına ... 
sası yapbrmuttır. l\lahon ağacı bu SU· 
retle bütün Avrup,ıya yayılmıştır, 

eni hiç sev-
- d mıyor u .. 

Nerede gör
se başını çevırıp 

geçiyordu. 
Hayatta bir e

melim vardı: 
Ona malik ol -

mak. 
Yalnız bunun i

çin yaşıyordum. 
Bu emelimin ta

hakkuku için .. ... 
Onu bir gün so-

kakta gördüm. Bir 
1 araba ile evine 

1 

doğru gidiyordu. 
O gün ne kadar 

1 
,evimli.. Ne kadar 
.şirindi, bilseniz .. 

Her zamanki gi-
bi sol tarafına ( 
yıktığı büyük ha- 1 
sır şapkasının al- l' 
tından bana bakı
yordu. 

Gülüın5'?di. 

Yolun üstünde 
durdum. 

Ben de gülüyordum .. Sevinç ve 

neş'e içinde çıldırırcasına gülü -
yordum. 

Ara.bacısına: 

c- Biraz dur.!• 

Diyecek sandım. Bu ümidle bi
raz daha kenara çekilmiştün. 

Şapkasını sol gözünün üstüne 
iğdi. 

Ben de yolun solunda duruyor 
dum. 
Arabacıya bağırdı: 

- Neden yavaşladın?. Yürüse
ne ... 

Yolun kenarındaki ağaçlardan 

birine dayanmıştım. O, gözümün 
önünden bir rüzgar gibi uçup gitti. 

Sarsıldım. Eridim... Mahçup 
oldum. Ağaca dayanmasaydım, yo
lun ortasında devrilip kalacak -
tun. 

Sevgilinı gözümden kayboldu. 
Benı sevdiğin; zannediyordum. , ...................................... .._. 

I Tarihine zaferler yazdıran .. Bayrağına çelenkler koyduran .. Vat~nına 
şerefler toplıyan ... Deniz ejderlerin[n hayat ve ölüm savaşı 

DENİZ AL 11 D-1 
PAT O'BRİEN - GEORGE BRENT - WARNE MORiS 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
İspanyol müziği - Meksika Rumbaları - Panama kabareleri - Zevk ... 

Eğlence ... Aşk ... Neş'e ... ve kahramanlık dolu film: 
Şimdıye kadar yapılan Türkçe filimlerin en mükemmel: 

Marmara filim Stlidyosunda çevrilmiştir. 
Bu akşam saat 9 da büyük müsamere olarak 

L A L E Sinemasında 
İlaveler: RENKLİ MİKİ WALT DİSNEY 

Metro Juınalde: Nevyork se~gisi - İrı.giliz hükümdarlarının 
Amerikayı ziyaretleri - Fransa ihtilalinın 150 inci yılı merasimi 

·~-~-- --~~~ -~~ 

Türkçe DENİZALTI D - 1 Filmi ayni zamar.da Ankarada 
Yeııişehirde ULUS sinemasında gösterilecektir. 

Aldanmışım! 

* Kim ne derse desın: 
İnsanların aldanmağa ihtiyacı 

var! 
Fakat, ben çok aldanmışım .. U

zun zaman aldanmışım.. Daha 
fazla aldanmağa ihtiycım yok.. 

Onu seviyordum. 
Ona malik olmalk için, ne müm

künse yapacağrm. 
T~dit ... Para ... Hepsini deni -

yeceğim. 

* Tehditten korkmuyoı. 
Para ile avlanmıyor. 
Ne yapmalı? 
Nasıl elde etmeli? 
Sihirden başka bir silahım kal

madı. Yarın bu silaha da başvu -
racağını. 

* 
Ta-Su ... 
Bu, şehrimizın meşhur bir si -

hirbazıdır 

Bana. 
- Scnı ona kavuşturacağım. 
Merak etme! 
Dedı.. Söz verdi. 
Ta-Su ne derse o olur. 
O, bircok çiftleri ... Birbirinden 

ayırmış. Birçoklarının ela çöpleri
ni çatmıştır. 

Bir ocağı yıkmasını da bilir ... 

i
l_ Yapmasını da ..• 

•- Ben bir yuva kurmak isti
yorum. Onu mes'ud edecek paranı 
ve servetim var. Çirkirı erkek de 
değilim. Neden beni sevmiyor?. 

Dedim. Ta-Su bana, duvarda a
sılı tluran büyülü çivilerden biri
m uzattı: 

- Bunu al... Sevgilinin kapısı
na - kimse görmeden - mıhla. 

Aradan bir gün geçmeden sev
gilin ayağına gelecek ... 

Dedi. Sevindım ... Bana uzattığı 
büyülü çiviyi aldun. 

Diyor, bır gazinonun gözlerder.. uzak bir köşe
.s'.ne girip mektubları doya doya okumak için her 
g0z gezdirdiği mektubu hemen cebine yerleştiri 
YO!dU. 

Mektubların göz gezdirdiği satırlarından tü -
kel bır kısaltma cümlesi olarak aklında kalan tek 
siiz şuydu: 

YOS A 
Dedi, sanki söylemekten korkuyor, utanıyor

m:.ış gibi ezile büzüle, kırıla döküle cümlesine ilA
ve €tti: 

- Harçlığımız bitti de ... 

Ve cümlesinin üst yanını bakışlarile anlattı: 

- Biraz para istemeğ~ geldim., 

- Ferit, biribirimizin olacağımız günler ya
kınlaşıyor. ,Bu iş umduğumuz zamandan çak daha 
l<""a bir vakit içind<> olacaktır. Hazır ol ve beni 
be!c;e. 

Ferit, bu cümleyi aklında toparlar toparlamaz 
çı!gıııa döndü. Bir lastik top gibi sevincinden dur
d•ı[!u yerde hopladı hopladı, sonra yine sanki irade
sı'!:n ve bütün benliğinin iplerini eline tutuştur -
d:ığu Nesrinden gelen bir hızla posta evinden, ko
ş·ır.ık çıktı. Hatta onun bu çıkışını gören iki ka
dır gişe memuru: 

- A .. a .. Deli olmuş!. 

No. l< 4 

DOKTOR 

Doktor otelin gaz.inosundaydı. 
Dlişünüyor, düşünüyor, durmadan düşünüyor 

ve gözlerini daldığı Boğazın koyu lacivert sulırrın -
d~n ayıramıyordu. Onu bu düşünce ve seyir evre
ninden üstüste iki üç kere: 

- Doktor .. 
Dıyen bir ses ayırdı. Kafasını çevirdi, baktı 

birden gövdesine bir ürperme yayıldı ve: 

- O ... Siz misiniz?. 
Diye mırıldandı: 
- Evet benim. Nasılsınız?. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCF: ---··---
istemiyor gibi hep öbür yana çevriliyordu. Bu adam 
Sadıktı. Doktorun iki buçuk üç ayd.rr salıvermediği 
hafiyesi Sadık 

Doktor sordu. 

- Yeni bir şey var mı? 

Sadık sırıta sırıta ve ellerini oğuştura uğuş -
tura: 

- Yeni hiç birşey yok. Çalışmamıza devam e
diyoruz. 

Dedi, sonra yine sırıttı, yine ellerini oğuştur· 
du. yine boynunu büktü: 

- Ne yapalun, bize yapılacak bir şey bırak
ır,i.yorsunuz? .. Bizim suçumuz mu?. 

Doktor, Sadığın yüzline uzun uzun baktı, kaş
larını kaldıra kaldıra titrek bir sesle. sanki içiJıi 

boşaltıyorınuş gibi: 

- Artık bende de para kalmadı Bay Sadık .. 
Diyerek sözüne ekledi: 

- Ben sizin bu yoldaki ödevinize son verdim. 
Ve hiddetlendi: 

- Size iki bin yüz lira kadar para verdim. 

Bana hiçbir şey yapmadınız .. 

Sadık birden hızlandı, ağzını kalabalıklastırdı: 

- Daha ne yapacaktık bayun?. 

Karınızı adım adım izledik. 

er 

-rırııD O gece sabaha karşı sevgı ı 

kapısına çiviyi rnıhladım. Heırı de 
kımse görmeden ... 

Yorgundum. 
Kalbim sevgi ve ümidle doluf 

du ... 
Eve gidip yattım. . 

·nı 
O gece, yıllardanberi hasretı 

çektiğim tatlı bir uykuya dalırııf 
tım. 

* Gözlerimi açtığım zaman içiJll" 
J{ n· 

de bir seyahat arzusu vardı. r 
dimi sokağa attım. 

Tuhaf şey ... 
O gline kadar çirkin gördiif 

kadınlar şimdi gözüme güzel ~o· 
rünüyordu. . 

Sevgilimin hayali kafamdan ;ı· 
!inmişti. 

k d • ı go··rırıe~ Onu dlişünme egi , 
bile istemiyordum. 
püğün için verdiğim sipariş • 

l~rin hepsini durdurdum. 
Bana ne olmuş:u 1 . 
Ona malik olmak arzusu, bır 

gecelik tatlı uykudan sonra içiıJl' 
den ne çabuk s;lind.i?. 

Sihirbaza kı>.ı;•.um. 

Söylendim-
- Ayaklarım sevgilimin otur

duğu sokağa gıtmek istemiyor. 
Beynimin içinde başka kacl ınlB' 

tl3• 
rın hayali yer etmeğe b~ladı. " 
niya, bir gün sonra b•ni on> ~a· 
vuşturaca.ktın? 

Sihirbaz dalgın gözlerini uğuı:_ 
turarak, ilkönce duvara baktı. SU 

(Devamı 7 inci aayfad~ 

Ankara Radyos tJ 
llOGCW 

18,30 Pro~ram. 
11.35 Müzik (:'<q'ell mü&ik • l'U· 
19 Kono~.ma (Zır••i saaU.). 
u 15 Türk müzlfi (F3Sll he1em · 

" 20 l\lemlcket saai ayarı, ajans 
meteorolujl haberleri. 

20,15 Türk ınilzlği 
1- Dicaz peşrevi. 
2- Le.m'lnln lllc'l~ şarkı: (~orul'°1~ 

sın bana yeis). 
3- Şc\·kl Beyin H icaz ,ark •. eve ~ 

melll r:uı ı benl yıiftetı. 

4- Ytı'iu!un Hicıo; fllrll:ı: (Sr·:Jıf' 
ruhun a.ş!t ~ıı:ıe). 

5- ZUhtii Dar:.l'li..'>ftanu: 
takolmi. 

G- Yusufıuı Ht.lseynl tarkı: (S-cırt 
büklümleri ıünül baiı). 

7- llÜ!ııcJ'lli saz tıem:ılsl. 
8- Şevki Beyin Uşşak ,arıu: <1!!1,.ı 

ı:r.ültiinüm r:7). 

9- Şiikrünün Uf!j~k 4arkı: (()~ 
mobablJcl demi). ı 

19- Jled enln Karcıfar şarkı: (Gır<' 
gönüı a~k yoluna). 

21 Kunuşma. 
21,15 t:sham, tahvlli.t, kamblt" 

nukul ve zlraal borsasJ (flal). 
21.25 l'oeşell plaklar - R. • 
21.ln .\lUzlk (Küçük ork .. ıra - şJ· 

Necip Aşkın). 
ZZ,:?O Müzik (Romanslar ve salft 

Pi). 
.~I 

23 Son ajans haberl~rl vr. ,arıt· 

program. 

23,15 24 Müzik ıCaınand - rO· 
YARIN 

U,30 Program, 
12.35 Türk milzlfl - Pi. 

~· 13 Memleket saat ayarı, at.an" 
meteoroloJJ haberleri . 

13,15 - 14 Müzik (Karqtk prorra.JJ) 
Pi). 

28 

1355 Runıı' 
Mayıs 

5 

13:17 Hicr! I 
Rebiülevvel 

ı-..-~·~~---~~~--
1939, Ay 5, Giin 138, Hmr J3 
18 Mayıs PERŞEMB}; --

' 1 Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. .a. d';.:. ___ ,,..;;.;;;..;:.:;;.ı • .;:.:;;..;-ı 

Giıneı 4 40 9 18 

Öğle 12 10 4 48 

İkindi 16 01 8 45 

Akşam 19 22 12 00 Diye sôyl~ndıler .. Fakat. bu genç ve güzel iş

yulardan birisi sözüne eklemeği unutmadı: 
- Amma, ne güzel delikanlı? Uzun boylu, ge

nô, omuzlu, yeşil gôzlü, alımlı bir çocuk! Kim bi
l:r kime gönül vermiştir. 

Doktor söylemekten ziyade kelımeleri ağzın -
da geveler gibi: 

- Pek iyi değilim. Buyurun oturun .. 
Dedi. Fakat, bunu söylerken içini dolduran 

bır sızı yüzüni.ı burkuyor, başı, gözlerı ona bakmak 

Der gibi: 

- Otelde oluşunuz bizün işlerimizi biraz dur

durdu. Eve dönünce nP de olsa izlemelerimizden 
bir şeyler çıkar .. 

Ne yaptıysa. nereye gitti ise bildirdik. 

Yalan bir şey söyliyemezdik ya? 

Bir şey yoksa ne diyebilirdik? 

Doktor hiç konuşmadı, sadece: 
(Devamı var) 1 

Yatsı 21 13 1 52 

İmsalı: 2 34 7 12 ----------· 



1 Mekteb Ve Talebe Bahsi 1 

Haydarpaşadaki 
Gençlere Yazık 
Her Türk Çocuğu Gibi Zeki 
Çocukların Kabahati Yoktur 

c Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

ır 
arihi bir hata işlendiğini, 
hiç hatıra gönüle bakmadan 

~ söylemek lazımdır. Bu hata: 
! ıb fakültesinin Haydarpaşadan 
•tanbul tarafına naklidir. Üniver
lıte kurulurken yapılan bu iş, se
lapa hata idi. Fakat, bunu din -
tınek mümkün olamamıştı. A

tadan yıllar geçtikten sonra, bu
gun. fakültenin İstanbula nakli -
~in ha-kikaten hata olduğu bir kat 
daha anlaşılmaktadır. 

l3u nakil işinde, o zaman, fakül
tede hoca olan bazı zevatın - evle-
11ne, muayenehanelerine uzak dil- ı 
len Haydarpaşadan kurtulmak 
11in - müessir oldukları söylen -
llıişti. Bu iddia doğru veya yan -
!ıştır. Fakat, Tıb fakültesinin İs
lanbula nakli devlete milyonlarca 
1 ıraya mal olmuştur. 
İlk senelerde, fakülte adeta gö

l~be bir halde idi. Bir sürü yeni 
te · 
•ısat ve inşaattan sonra, noksan-

ları henüz tamamlanıyor. 
F'akülteyi İstanbula geçirmek 

hususunda ileri sürülen en kuv -
Vetıi sebeb şu idi: Tıb talebesinin 
btitün şehi< hastanelerinden isti -
f<desini temin etmek. 

F'i!vaki, bu fikir doğrudur. Fa
kat, fakülte Haydarpaşada iken de 
Pekala, bütün şehir hastanelerin -
den istifade etmek mümkündü. 
Şehır hastaneleri dediğiniz kaç 
1ıasıane var?. Tıb fakültesi İstan
bu1a taşındıktan sonra, sırf tale
benin istifadesi için bir sürü mas
rar yapılarak, birçok yeni pavyon
lar inşa edilmiştir. Haydarpaşada 
Ve Üsküdarda birçok hastaneler 
Vardı, Masraf edilerek yeniden ya
Ptlan pavyonlarla diğer tesisat da 
Pekala Haydarpaşada yapılabi -
:ircti. Bazı dersler için de, talebe, 
stanbula gelebilirdi.. Nasıl ki, şim

di de, Bakırköyüne gidiyorlar, 
Bu hata, milyonlarca liraya mal 

Oldu. Bunu, bir tarafa bırakalım. 
C':elclim: Haydarpaşadaki eski bi
ı, Ya .. Bu bina '.ı.'ıb fakültesi ola
;•k yapılmıştır. Burası lise olamaz. 
kınci tarihi hata da bu binanın 

lise yapılmasıdır. Lise yapılrıken 
de avuç dolusu para sarfedilmiş -
1ir. Hô.la da ediliyor. Haydarpaşa 

' 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz * 6,000 tondan fazla toprak 

denize doğru sürüklenir. * Amerikada 25,000 nüsha 
ecnebi gazetesi tedavül eder. * Dünyada 60,000 kilo pirinç 
istıhsal olunur. 
* İngiltere 20 ton çelik imal 

eder. 

* Şarab istihsal eden biitün 
Avrupa memleketleri muzır 
böc~kleri imha için kükürd 
kullanırlar 60 saniyede sarfo
lunan kükürd miktarı 180 ki
lodur. 

1 
* Almanya. lüks maddeler is

lihlakinin (bira, sigara gibi) 

1 

arttığını ve dakikada 20,000 
lllarka yükseldiğini iddia eder. 
* Rusya, milli müdafaası iç· 

54,000 ruble sarfeder. 
* Amerikıtlı istatistikçilere 

göre, küçük otomobillerin dur
dukları zaman motörlerini bey 
hude yere işletmekle dakika -
da2,700 litre benzin irsaf eder. 
da 2,700 litre benzin israf eder
ler. 

* Bu satırları okurken Ganj 
nehri Gengal körfezine 700 ton 
dan fazla çamur ve kum döker. 
İSTE 60 SANlYE DAHA. 
GEÇTİ. 

Universitenin uzaktan bir görünii§ü 

lisesi Maarif Vekaletine en tuzlu
ya oturan mektebdir. Burada lise 
kurulurken, galiba, hatıra, harbi 
umumideki depo alayları, talim -
gB.hlar gelmiş olacak .. Bir lise ta
limgah, depo alayı değildir. Bu 
kadar geniş ve dağınık bir binada 
yaşları 20 ye kadar olan, henüz 
çocuk sayılacak çağdaki gençler 
terbiye edilemez. Ne zaman, mek
teblerimizde askeri disiplin ve in
zibat usulleri kabul edilirse, o za-

man, Haydarpaşadaki binaya şim
diki iki bin değil, beş bin talebe de 
doldurursunuz ve gayet iyi randı
man alırsınız. 

Fakat, şimdi, asla! sivil mekteb
cilik ve bugünkü terbiye sistemi 
ile Haydarpaşada kurulacak lise
den tam muvaffakiyet beklemek 
beyhudedir. Her bakımdan: Ter
biye olsun, tedris olsun .. 

Bu binanın yıllık tamir, idame 
(Devamı 7 i1'.ei sayfada) 

''Liyej,, de Açılacak 
Su Sergisi 

s,ıyun Medeni Hayattaki Ehem
miyeti Ve Yüksek Rolü 
Bu Sergide Gösterilecek 

Su her yerde /ıer zamcı n !ç açan bir unsımıur 

B 
u ayın sonlarına doğru Li
yejde (Beynelmilel su ser
gisi) açılacaktır. 

Bu sergide, suyun medeni ha -

yattaki ehemmiyeti, yüksek rolü 
gösterilecek... · 

(Su sergisi), seyrüsefere, balık
çılığa, su üzerir.de yapılan spor

lara, evlerde temin ettiği konfora, 
fabrikalardaki yardımlarına has
redilmi.ştir. 

Yüz hektarlık bir arazi işgal e
den bu sergide, insanların suya 

hakim olmak için sarfettikleri e
meklerin semeresi görülecek. 

En meşhur yüzücüler, 6,000 met
ro büyüklüğündeki yüzme havu- j 
zunda yarışlar yapacaklar. 

Seyirciler, (denizaltı hayvanat J 

parkı) nda, deniLde yaşıyan hay
vanların birer nümunesini göre -
cekler. 

Su sergisinde birçok havuzlar, 
fıskiyeler vardır. Bunlardan fış

kıran sular yüz metre yüksekliğe 
kadar çıkacaktır. Bu su ormanının 

üzerinden geçecek havai bir hatta 
bağlı küçük vagonlardan sergi -
nin Liyej ve civarının umumt 
manzarası seyrolunacaktır. 

Dünyada, su sergisi ilk defa o
larak certib edilmiştir. Hayatı -
mızda pek mühim rol oynıyan su 
hakkında böyle bir sergi açma -
nın şimdiye kadar düşünülmemiş 
olması şayanı hayrettir. 

Kürenin sathı 510 milyon kilo
metro murabbaıdır. Bunun 365 

(Devamı 7 inci sayfada) 

f_ş_A_K _A___.I 
MAHKEMEDE 

eis - Bu adamın para çan
tasını niçin çaldın? .. 
Maznun - Sarho tum. Ne 

yaptığımı bilmiyordum. 
Reis - Peki. .. Ertesi gün ayı -

lınea niçin götürüp vermedin, ve
ya karakola teslim etmedin; gittin, 
meyhanelerde sarf ettin? ... 

Maznun - Utandığımdan, bay 
• 1 

reıs .... 

TURŞUCU DÜKKANINDA 

- Elleriniz çok kirli. V•kasa -
nızaL .. 

- Yıkıyorum ya Uite! .. 

TAHAMMÜL AZİ7.Ü\1 ... 

- Doktor, rica ederim çek . .ı -
meyiniz, şahsiyetinizi söyleyiniz. 
Bayanın yabancısı değilim, dama
dıyını .. 

- Tahammül, azızim ... Kayna

nanız bu sefer de tehlikeyi atlattı, 
kurtuldu ... 

HAYAL İNKİSARI 

- Karıcığım, işte haftalardan
beri tahayyül ettiğin kürkü aldım, 
getirdim ... 

- Ah! Çok teşekkür ederim, çok 
naziksiniz ... tilki mi, astragan mı, 
yoksa lütr mü? ... 

- Müsterih ol, karıcığım ... Sana 

Taklid kürk alır mıyım hiç ... Ha-
kiki tavşan postundan yapılmışını 
aldım ... 

SEBEB 

- Eldiven mi istiyorsunuz? Kaç 
numara olsun? .. 

- En büyüğünü verin.iz. 
- Rengi? ... 

- Renginin ehemmiyeti yok. 
Parmağımın izleri kalmasın diye 
kullanacağım! ... 

KONSOLTA,SYON 

- Bay doktor ... İşe yaya gidi
yorum, terliyorum, yoruluyorum. 
Bana ne tavsiye edersiniz? .. 

- Tramvaya, ya da otobüse 
binmenizi ... 

ÇOCUK AKLI 

- Gürültü etme ... Baban uyu
yor!. .. 

- Uyanık iken gürültü edince 
de döğüyor ... 

- ·- -------

Hem Hayvanları 
Seviyor, Hem 

Atıcılığı ! 
Bir Kadın Mirasının 
Büyük Bir Kısmını 
Hayvanları Koruma 

Cemiyetlerine Bıraktı 

1 
ngıliz gazetelerinde okundu
ğuna göre Ingilterede Klak -
tonda bir müddet evvel ve-

fat etmiş olan doksanlık Misis İ
zabella Slimonun vasiyetnamesi 
~çıldığı zaman 109,000 İngiliz li
ralık servetinin büyük bir kısmı
nı hayvanlara bakılmak üzere bı
raktığı anlaşılmı§'tır. İhtiyar ka
dın bilhassa kafeste hapsedilen 
klJilara karşı büyük bir merha -
met duyar ve böyle bir kuş gö
rünce onu koyvermek için ne yap
mak lazımsa yapmaktan kendini 
alamazdı. Sonra atlara, kedilere, 
köpeklere karşı merhametsizlik 

gösterenlerden nefret eder, hay -
vanlarına acımıyan adamlarla kav
gaya girişmekten çekinmezdi. İh
tiyar ve zengin kadının kendi gi
bi yaşlı bir arkadaşı vardı. Mis 
Edit işmindeki bu kadın da onun 
gibi hayvanlara karşı derin bir 
merhamet duyarmış. Hayvanları 
koruma gibi güzel işlerde ikisi hep 
beraber çalışırlarmış. Bu arkada
.şına da miras bırakan Misis İza
bella Slimon servetinin asıl en 
büyük kısmını muhtelif hayvan
ları koruma cemiyetlerine bırak
mıştır. Bundan başka zengin ka
dının nişan talimlerine de çok 
merakı varmış. Bulunduğu yerde 
her seoe polis memurları için bir 
gün çay ziyafeti verir ve orada 
polislere nişan attırarak seyreder
miş. Atıcılığı teşvik için de vasi
yetnamesinde 450 İn~iliz lirası 
bırakmış. 

5.:...soN TE.LG&AF-18 MAYIS ltıt 

Günün Adamları 

Kendisinden Bahsedenler ''Evliya 
Gibi Adam ! ., Diyorlarmış 

8 
ir Fransız gazetesi General 
Franl<ıo'dan l~ıhsederken 
şunları söylüyor: 

cGeneral Franko; Hitler'e, Mu
solini'ye hiç benz,,mez. Zira gü -
rültüyü sevmez, gösterişten nef
ret eder. Nutukları pek seyrektir. 
Söyledikleri sözler ölçülüdür. Yal
nız İspanyol milletine hitab eder. 

Generalin haris olmadığını söy
lerler. 14 nisan 1931 de, Kral on 
üçüncü Alfons'un Madridden hare
ketinden sonra Cumhuriyet ilan 
olundu. O zaman Franko, Saragos 

askeri mektebi müdürü idi. Asker
liği, tamamile Fasda geçmişti. 1916 
da karnından tehlikeli surette ya
ralanmıştı. Az kalsın ölüyordu. 
1930 senesi ilkteşrin ayında Sara

gos mektebinde, Fransız Harbiye 
Nazırı Majino'nun ziyaretini ka -
bul etti. Ayni sene içinde on beş 
gün kadar V ersay'da oulundu. 

General Franko kumandanlarından birine nişan takarken 

Cumhuriyet ilanını talebeye, kı
sa bir nu tukıla ilan etti 

cSükiineti muhafaza için el bir

liğile çalışmak, disipline her za -
mankill'Clen daha ziyade riayet et

mek lazımdır. Şimdiye kad&r sa
dalkatten, disiplinden ayrılmadınız. 
Bugün buna olan ihtiyac•mız her 

zamankinden fazladır. Ordı;. müt
tehid olmalı, memleketin selameti 
için her türlü ideolojiden uzak bu
lunmalıdır .. • 

Bir aralık, Fas fevkalade komi
serliğine tayin olunacağı şayiası 

çıktı. General, gazetelerle bunu 
tekzib etti 

cMuvakkat hükıinıet şimdiye 

kadar beni hatırlamadı. Bu vazi
feyi kabul edemiyeceğim .. • d-:!di. 

O zaman Harbiye Nazırı bulu
nan Azana, generlain bu tekzibine 

kızdı. Saragos mektebini lağvetti 
General Franko açıkta kaldı. 

DAHİLi HARBDEN EVVEL 
1932 de, General Franko Bale• 

adaları valiliğine gönderildi. 19~ 

de Katalon isyanı çıktığı zam• ' 
Madridde bulunuyordu. Harbiv 
nezareti tarafından müşavir olar· 
alı.konuldu. İsyanı bastırmak içi: 
Afrika kıtaatının gönderilmesin 
tavsiye eden odur. 1935 de Harbi 
ye nazırı oldu. Fakat, (Milli ceph 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Bir Bar Kızı Hayatını 
Anlatıyor 

''İçkiden Nefret Ediyorum. Se
bebini Anlamak mı istiyorsun, 

Dinle, Anlatayım!,, 

•• 
• 

B 
ir bar kızı hayatını anla -
tıyor: 

cİki aydanberi Paristeyim. 
San'ntım: Bar kızı ... Elimde, be -
lediyeden alınmış pullu, mühürlü 
bir de vesika var. Barların birin
de, gecenin saat 10 buçuğundan sa
bahın beşine kadar çalışıyorum. 

Yani, müşterilerle içiyorum, dans 
ediyorum. Vazifem bundan ibarel 
Yirmi beş frank gündelik alıyo

rum. İçkiden de yüzde on komis
yon ... 

Burada, Tito adlı ~n, şuh bir 
kızla .arkadaş oldum. İçkiden adeta 
nefret ediyordu. Bir gece sebebini 
sordum: 

- Evvelce, dedi. Çok, hem de 
seve seve içerdim. Dört ay evvel 
orta yaşlı, kibar bir adam beni ma
sasına çağırdı. Bir viski ısmar !adı. 
Hoş sohbet bir adamdı. Bir aralık 
cebinden bir binlik banknot çı

kardı. 

Dört viski daha içersen bunu 
sana vereceğim ... 

Dedi. Düşündüm, dört viski bu .. 
Zaten evvelden de bir şişe şarab 
içmiştim. Bu sert içkiyi kaldıra -
mıyacak, sarhoş olacak, belki de 
kendimden geçecek, sızıp kala -
caktım. Buna rağmen: 

- Peki. .. dedim. içerim ... 
Dördüncü bardağı bitirdiğim za

man bin franklığı elime sıkıştırdı, 
ve: 

- Nerede ise bar lı:apanacak, is
tersen çı'kalım, başka yere gide -
!im. İçimde garib bir sıkıntı var. 
Sabaha kadar gezmek, içmek isti
yorum. Gelirsen, bin frank daha 
vereceğim ... 
Sabahın beşine doğru bardan 

çıktık. Birçok bar !arı, kabareleri 
dolaştık. Her gittiğimiz yerde içi
yorduk. Öğlenden sonra ikiye doğ
ru bir taksi ile eve döndüm. O da 
oteline gitti. 

Ertesi gece gene geldi. Gene b 
ni yanına çağırdı. Bir gece ev,·e; 
ki gibi bin frank verdi. İçtik, içti 
Sonra yine kabareleri, barları d 
!aştık. Bir ay her gece devam ett 
Vakıa iki bin frank alıyordum. F; 
kat içkiden, uykusuzluktan bitki 
bir hale gelmiştim. Bu adam kim· 
di? Ne yapıyordu? Bu paralar 
nereden buluyordu? .. Bir lürli. 
öğrenemedim. Hatta ismini bile 
söylcmıyordu. Bir gün yine soı 

derece sarhoş olmuştuk. Otele g 
derhn otomobilde sızdı. Bin mÜ' 
kiilatla indirdik. Asansörün yanıı 
daki hasır kolluğa oturdu, uyku· 
ya daldı, odasına çıkarmak kabi 
olmadı. Ben de yanındaki koltuk 
ta uyuyakalmışım. Saat sekizde 
kapıcı, omzundan dürterek uyan 
dırdı. O. hala uyuyordu. Kolun -
dan çektim, gözlerini açtı: 

- Gidebilirsin ... 
(Devamı 7 inci ıayfada) 



Danzig Almanyaya 
iltihaka Hazırlanıyor 

(1 inci •alııfeden devam) 
muazzam is!ıhkamları ziyarete 
davet etmiştir. 

Musolini ve Hıtler'in garb hu -
dudları kıtaatını ayni zamanda 
tcltış etmelerı nazarı dılokati cel
bet.miştir. 

BİR VAPUR YAKILDI 
Danzig I8 (AA.> - Stettin li

manında rıhtıma bağlı bulunan 
.Hansestadt Danzig. vapurunda 
çıkan bir yangın gmninin kısmen 
yanmasına sebeb olmuştur. Vapu
run_ mürettebatından bir kışi du
mandan boğularak ölmüştür. 
POLÔNYALILAR KOÔULUOR 

Königsberg I8 (AA.)- Pat a
zansı bildiriyor: 

Şarki Pru.syadaki Polonyalılar 
nüfus tahriri günü maruz kaldık-

lan muamelelerden dolayı pek 
müşkıil bir vaziyette kalmı.,ar -
dır 

Polonya aleybtan•Bund De -
utscher osten. teııckküiü, en ufak 
kasabalara kadar risaleler dağıta
rak Polonyalı olduğunu bildiren
lerin vatana hiyanet etmiş adde
dilerek ölıim cezasına maruz ka
labileceklerini bildirmUjtir. 

Alman Silezyasında Polonyalı

lar hudud haricine çıkarılmakta 

veya memleket haricıne sürül -
mektedir. 

Memleket harı.cine çıkarılma -
!arı takarrür edenlerin birkaç sa
at zarfında evlerini terketmeleri 
lazım gelmektedir. Sürülenlerin 
aileleri, asırlardanberi Silezyada 
yerleşP1iş bulunm~ktadırlar. 

Yarınki idman 
Şenlikl • 

erı 
Günlerdenberi hazırlanan genç

liğin 19 mayıs büyük şenlıği yarın 
sabah Fenerbahçe stadında yapı
lacaktır. Her senekinden daha ge
niş bir m;kyasta yapılacak olan 
merasimin fevkalade güzel ve 
muntazam cereyan etmesi için 
icabeden bütün tedbir lcr alınmış
tır. 

Ezcümle dünkü umumi prova -
lar da çok muvaffakiytli ve parlak 
olmuştur. Merasime 3000 kız w 
erkf'k talebe iştirak edeektir. 

Talebeler yarın sabah saat 9 da 
stada hareket edeceklerdir. Me -
rasimde evvela nutuklar söylene
cek, mektebler arası müsabaka
larında kazanmış olanların müka
fatları verilecek ve resmi geçidi 

İngiltere 
Cevabını 
Tehir Etti 

(1 inci sahifeden devam) 
Londraya davet edihneslınn dahi 
düşünüldüğünü ilave etmektedir
ler. Çünkü İngiltere hüklımeti, no
ta mübadelesi ile işi uzatmatl<tan
sa, müzakerelerin re'sen yapıl -
masım tercih etmektedir. 

müteakıb da beden hareketlerine 
başlanacaktır. 

Merasimi seyredeceklere dave -
tiyeler dağıtılmıştır. Ya• ız yf!!r 
mahdud olduğundan davetiye ala
mıyan birçok çocuk babaları bu 
sevinçli gününde hazır buluna -
mamak ıztırarında kalmışlar ve 
buna çok müteessır olmuşlardır. 

Geçen sene 3 stadda yapılan ve 
yine büyük bir kalabalığın sokak
ta kaldığı müsabakalar bu sene 
tek bir stada inhisar ettirilmiş bu
lunmaktadır. 

YARINKİ MAÇ 
Yarın öğleden sonra Fenerbahçe 

stadında mektebliler futbol takı
mı ile İstanbul kulubleri muhte
liti ilk defa karşılaşacaklardır. 

Emniyet 
Müdür erine 

Salahiyet 
(1 inci salııjeden devam) 

bulda bir emniyet müdüru v:ır -
dı. Dahıliye V~lı.ılı dosyaları ka 
rıştınrsa gorür Mü dur Ü ,1ünda
ğı dinlemezdi. İstanbu,da neler 
yaptı. Vekil tahk.,kat evrakını k,ı

rışlırırsa böyle bir saliıJı,yetin 

verilmesine kat'iyyen taraftar ol-

Balkanlarda 
Yeni Vaziyet 

(I inci sahifeden devam) 

ikna eylemekten ümidimizi kes
miş deg !iz. .. 

Demektedir ki, bu beyanı da 
Tiirk - İngiliz anlaşmasının bil
hassa Bulgaristanı da Balkanlar· 
daki canlı sulh kalesine katmayı 
istihdal eden müşterek mesai.J
nin feyızli neticeler alma yolun
daki bir nevi 4şearcti saymak 
yerind~ olur. 

ETF,,'1 İZZET BENİCE 

Balkan 
Ekonomik 
Konseyi 

Bükreş J8 (Hususi>- Balkan 
antantı ekonomik konseyi komıs
yonları mesaisine devam etmek
tedir. 

Konseyin toplantısından ve dün
kü açılış merasimı münasebe!Üe 
söylenen nutuklaı·dan bahseden 
gazeteler, antantın her zamankın
den kuvvetli olarak bil!iil mesai
sine ve A vrupanın bu köşesinde 
her zamanki gibi bir sulh unsuru 
olarak mevcudiyetini mu'hafaza 
etmekte olduğunu yazmaktadırlar. 

Nitekim Romanya Hariciye Na
zırı Gafenko açılış nutkunda şöy
le demiştir: 

• son hadiseler, Balkan devlet
leri birliğine gittlkçe daha sarih 
bir mahiyet vermek hususundaki 
azim ve kararı sarsmak şöyle dur
sun, bilakis takviye etmiş bulun
maktadır. Bugünkü imtihanlar 
.Balkanlar• kelimesine yeni bir 
siyasi mana wrmiş, bu kelimeye 
sulhun idamesi için mütesanid ve 
devamlı bir gayret mefhumunu 
ilave etmiştir.• 

Gazeteler konseyde bulunan 
heyetimiz reisi Hasan Saka'nm 
Gafenkoya verdıği cevabi nutku 
bilhassa ehemmiyetle tefsir et -
mektedirler. Elen ve Yugoslav baş 
murahhaslarının söyledikleri nu
tuklarla da, Balkanlılar arasında 
hem siyasi. hem rktıı;adi mesai 
birl.ğinın kuvveti ,bir kere daha 

Makineye --------Verirken 
ı-------

Uzakşarkda Y ni 
Bir Hadise 

Vaşington 18 (A.A.)- Amerikan kıt'alarının Kulangsutla karaya 
ihracı hakkım!• paz~teciler tarafından sorulan bir suale cevaben 
Hull. b•J hususta herüz bir rapor almadığını, fakat umumi talimata 
tevfikan Amoydaki _'\ınerika mümessillerinin, Fransız ve İngiliz mü
messi!Jerile birlikte, beynelmilel imtiyaz mıntakasında nizamı ve ec
nebileı jn h;maye~ini '.fmin için beynelmilel kıt'aların yardımını is
temiş o1malan ;;ıtimali mevcud olduğunu söylemiştir. 

Hariciye Nr-z~re\!, Şanghaydaki beynelmilel mıntaka hak.kında 
Tokyo hükı1met; !,;rafından yapılan teklifleri tetkik etmekte ve ya
kında \erilecek cva!ıı hazırlamaktadır. 

• • • • • 
Yugoslav Naibinin Roma 
Seyahatı ve Balkan Sulhü 

Pravda gazetesi, b~smakalcsinde. Kral Naibı Prensin ve Prenses 
Olganın İtalyayı ziy1retlerinin sadece İtalyan - Yugoslav muhaleset 
ve dostluğunun bi~ tezahürü olmakla kalmıyarak Balkanların ve 
Avrupa'1ın umumi sulhuna da ıardım etmiş olduğunu yazıyor. 

• • • • • 
Yahudiler Mücadele Edecekler 

Tel-Av;v 18 (A.A.l- Beyaz kitabın neşri üzerine yapılan pro
testo niimavişlerini!l Tel-Avivde vahim bir şekil alması üzerine ateş 
söndürme saati mü~.d~tsiz olarak ilan edilmiştir. 

Dün Tel-Avivde 5,000 kişi ellerinde bayraklarla şehrin başlıca 

caddesinder geçerek milli şarkılar söylemişlerdir. 

Halk, hükı'.iır.et da'resinin kapılarını kırmış, evrakı parçalamış, 
eşyayı kıraıak y:ıkmış ve İngilz bayraklarının yerine Yahudi 'bay
rakları dik<likten wnrn binaya ateş vermiştir . 

Londrn 18 (A.A.)- Yahudi ajansı, bir tebliğ neşrederek. •Beyaz 
kitab. ı protesto etmiş ve Filistin Yahudilerinin Arablara tabi ol
maktansa mücad~IPyi tercih edece-klerini işrab eylemiştir. 

ZAYİ 

İstanbul san'at okulun~an al
mış olduğum diplomamı zayettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığını illın ederim. 

İstinye Değirmen S. No.IO 
Modelei Mehmet Yalkın 

anlaşılmıştır. 

Siyasi mehafil konsey toplantısı 
münasebetile söyledi.kleri nutuk
ta, antant ailesi arasında Bulga -
ristanm yerinin her zamanki gibi 
açık bulundurulduğunu bilhassa j 
tebarüz ettiriyor !ar. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Mayii maddelerin tasfiyesi. 
hakkındakı icat için ~lınmış olan 

28 mayıs 19~5 tarih ve 2032 nu -
maralı ihtira beratının ıhtiva et -
tiği hukuk bu kere başkasına de
vir veyahud icadın mevkii fiile 
konması için icara dah; verileeeği 

teklif edilll"'ekte obıakk bu hu
susta fazla !J',1!fımat edinmek isti
yenlerin Galatada, Aslan han 5 in

ci kat 1 - 3 numarahra müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti 
13 Mayıs 1939 

Merkez 
Vazi;eti 

PAS 1 F 

Bankası 

AK T.I F Bununla beraber, Moslrovanın 
İngiliz cevabına müsaid bir ce
valb göndermesi ümidi kuvvetli 
g··runmektedir. 

maz. 

Geçenlerde gazttelerde bir hadise ~~:ı!I kilograırl7.163.270 
yazıldı. Vekil bu hfıdiseyl tahkik BANKNOT 

Lira Sermaye 
Lira 

15.000.000.-

FRANSIZ TEKLlFİNDE 
NELER VAR? 

etti m.? lstanbuldan burava bir UFAKLIK 

gazeteciyi getirmişler, polisler va· 
sıtnsile getirilen bu gazete:."ı hu
susi bir evde istiçvab edılmi<. 

Cumhuriyetin şerefi namına böy
le salahiyetler verlemez.• 

Rasih Kaplan bu sözlerden 5onra 
layihanın geri alınmasını isi~ -
miş!Jr. 

Dahildeki Muhabirler: 

Tılrk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9.058.321 

Altına tahvili ka-
bil Serbest döviz-
lor 
Diler dövizler 
ve Borçtu klirinı 
bakiyel(?ri 

Hazine TahvilleTi: 

İhtiyat Akçesi; ------1 37.126.308.65 Adi ve fevkalade 
Hususi 

4.217.134.2 
6.000.000.-

278.791.7 278. 791.70 Tcda'"iildcki Banknotlar: 

12.741.252.4 

11.678.65 

12.819.409.5 

Deruhde edilen evrakı 

nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci mad
delerine tevtikan hazi
ne tarafından vAki te
diyat 

25.572.340.67 Deruhde edilen evrakı 

158. 748.563.-

17.051.459.--
141.697.104. 

10.217.134.25 

S A Y 1 H 8 A J AH ve 8 AY : 
Meslek hayatımın on beşinci 

yıl dönümüne rastlayan 

BU AKŞA.M 
mu.tad programıIDIZa ilave 
olarak şehrimizin en tanın
mış ve en yüksek san'atkar
larıııııı iştirakile Taksimde 

İZZET GAZİNOSUnda 
namıma verilecek suareye 
şeref vermenizi saygılarımla 

dilerim. 
İZZET GAZİı\OSU 

ŞEFi NURİ 

ADALARA GÖÇ VAPURU 
20 Mayıs 1939 tarihinden i !ibaren ikinci bir ilana kadar Cu· 

martesi, Pazartesi, Çarşamba günleri köprüden saat 11.30 da 
Modadan 12.00 de bir vapur kalkacak tekmil Adalara gideceJ<· 
tir. Göç seferiyle naklolunan eşya % 50 tenzilata tabidir . 

~ Lr--T'-İs-t-an_b_u_l_B_el-e-dı-. y-c-.,i-İl-an_l_a.,..rı~ 

Beşiktaş Belediye Dairesinden: Bebekle İnşirah sokağınd_a 90. rt.ıİ 
No. Jı üç katlı harap hanenin yapı ve yollar kanununun 44 uncu oıı' 
desi hükmüne tevfikan mahzuru kaldırılmak üzere görülmekte aııV' 
muamele sonunda sahilbinin meçhul .olduğu zabıtaca yaptırılan t tıi 
kattan anlaşılmıştır. Mezkiır 'binanın neşir tarilıinde~ itibaren oP 1'3~ 
gün zarfında mazarratının kaldırılması hususu teblıg makamına 
olmak üzere ilan olunur. (B) (3482) 

* * ,ır Keşif bedeli 6711 lira 79 kuruş olan Üsküdar Şile yolu Kısı~lı , 
mının esaslı tamiri ~ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile f 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. . edfll 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan ba~ka eksıl~~ 1tı0 
sekiz gün evvel 3000 liralık bu i§e !benzer iş yaptığına dair Vila) e ,~ 
alacakları ehliyet vesikası ve 939 yılına ait ticaret odası vesikal3t,• 
503 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektulıile beraber ııt 
939 Pazartesi günü saat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdl~) 

(İ) (31 

* * ~' Fen İşleri Miıdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 999 lira. 50 6-~ 
ruş bedel tahmin <>dilen Acme sistem dört tane dosya dolabı ıle ıf 
tane Acme Bristol kart açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnaıne5', 3~, 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda l etf 
vesika ve 74 lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile b ır' 
ber 22/5/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Eneümende buJuP 
lıdırlar. (3107) (B.) 

* * or.J Keşıf bedeli 2787 lira 57 kuruş olan Floryada yapılacak gazın p~' 
pis ve yağmur sulatının mecralarına ait inşaat açık eksiltmeye_ )(O ı• ı 
muştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürl'1ğünde gö:ulebs ı' 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başl\a Mecra! şube 8~· 
den alınacak ehliyet vesikası ile 209 lira 7 kuruşluk ilk temmst. ~ı JI 
buz veya mcktubile beraber 22/5/939 Pazartesi günü saat 14-3 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3068) 

Arnavutköyünde Lütfiye 
sokağında Nı0.14/45 Ev 
Arnavutköyünde Lütfiye 
;okağında 3/5 No. h Ev 
Arnavutköyünde Lütfiye 
6okağında No. 13/19 Ev 

Arnavutköyünd0 Lütfiye 
sokağında No. 16/43 Ev 
Arnavutköyünde Lütfiye 
ğında No. 12/25 Ev 

* * 

mahallesinde 

Senelik ,., 
ıı• 

Muhammen ını• 

~ 
Küçükayazına 6 ıD 

72.00 
mahallesinde Küçük.ayazma 

72.00 
mahall~inde Küçükayazına 

48.00 

mahallesınde Küçükayazma 
60,00 

mahallesinde Aralık soka-
66,00 

Paris 18 (Hususi)- Fransanın 

teklif ettiği mutavassıt !ormülden 
bahseden gazeteler diyorlar ki 
.Bu formüle göre, üç devletten 
herhangi biri tarafından garanti 
edilen bir devlete karşı yapılacak 
herhangı bir taarruza karşı koy
mak maksadile bir Fransız - İn
giliz - Sovyet mütekabil yardım 
paktı aktedilecektir. Londrada 
çıkan liberal gazeteler İngiltere
nin üçler paktı hkrıni kabul ede
ceği mütaleasında bulunmakta -
dırlar. 

Müteakıben Dahıliye Vekili U· 

zun ızahat vermiş ve bırçok ha
tibler söz almış1 ardır. Neticede 
layiha bir kere daha telk"ki iç'" 
encumene lıavole olu1'muştur. 

Bunu takiben bazı makamlara 
resmi otomobıl verilmesi ha kın· 
daki layiha miızakere edılmiştir. 
Zıya Gevher, son zamanlarda res
mi otomob•ller;n bazıları ıçind~ 

çoluk ()Ocuğun pazar yl'l'lnine 
gelmc5 '!den şikayet etm1;; ve b;r 

de hususi vagonla Sl') aha\ etmek 
modasının çıktığını söylemiştir. 

Deruhde 
evrakı 

kaf"Şılığı 

edilen 
nakdiye 

Kanunun 6 - 1 
inci maddelerine 
tevfjkan hazine 
tarafından vW 
tediyat 

158.748.563.-

nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın 

olarak ilAveten tedavü
le vazedilen 
Reeskont mukabili ilA· 
vetcn tedavüle vazedilen 

19.000. 

69.000 

Arnavutköyündc Lütfiye mahallesinde Arka sokağın-

229_697.l04.- da No. 12/27 Ev. 36.00 

Fransız teklifi tahakkuk ettiği 

takdirde, bu mukavele askeri an
laşmalarla tamamlanacak. fakat 
Fransa ile İngiltere tarafından 

şimdiye kadar garanti edilen top
raklara inhisar edecektir. Sovyet 
Rusyadan Polonya. Romanya, 
Türkiye ve Baltık devletlerini de 
garanti etmesi istenmiştir. 

İstanbul ikınci icra memurlu 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı haciz altında 
olup paraya çevnlnıes.nl' karar 
ver, tn Doyç markalı 8 silmdirli 
kullanılmış hır adl't taks otomo- 1 
b:lın 27 mavıs 939 cı.:marte<;i 

sa2t 12 d 14 e kadar Taksımde 
m rk z g 
tı nıa ıle 

K, rn ... •ın 

, jı önıırc c aı;ık art -
s.ıtı ı ıcra ed '1eccktir. 
bu d' tak' rde ı-

k ne• aı1tır ası 31 ıra) ıs 1939 çar-
mba <.ıut 12 den 14 e kadar ayni 

ı . hald cra edı,, cektir. istek -
lıl<'rm m2 ıall "de razrr buluna -
cak ın=uruna nıurncantlan ilan 
olunur. (17858) 

Bu layıha da encümene iade 

olunmuştur. 

ZAYİ 

1340 senesi İstanbul Çarşamba 
Cendcreli Karahalılpaşa ilk oku
lunun 6 ıncı sınıfından almış ol
duğum şahadetnamemi zayettirn. 
Yenisinı alacağımdan eskisinin 

hıikmü yoktur. 
32 numarada kayıdlı Mustafa 
FelL-ru oğlu Taceddin Atatüre 

1325 İstanbul 

- -

Tanrının Oğlu 
Tefrıkamız yazmıızın çokluğun

dan bugün konamadı. Küçük o
kuyucularımızdan özür dileriz. 

- -
- - -

17 051.459._I 

Senedat Cüzdanıı 

141.697.104.-Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz laahhüdntı; 
Altına tahvili kabil dö
vizler 

21.617.649.87 

3.999.4 
TiCARİ 
DAT 

SENE-
113.963.544.44' 113.963.544.44 Dığer dövizler ve alacalr.lı 

l<:sham ve Tahvilat Cüzdanı 
(Deruhde e
di1f'n evrakı 

A - (nak.Jiyenin 
(karşılığı Es
(ham ve 
(TahvilAI 

(İtibari kıymetle) 
B- S-.r-1 ..,. 

ham ve tah
vilfit 

Avanslar: 
Hazineye kıF.a va-
dt>Ji a\ ans 

Altın ve 
üzerine 

Döviz 

Tahvil~t üzerine 

Hi edarlnr: 
l\fuhtelü: 

43.387.683.4 

7.944.397.59 51.332.081.0f 

8.244.000.-

33.674.61 
7.808.794.1 

Yekfuı 

16.086.468.76 
4.500.000.-

14 360.718.37 -404.917.357.65 

'-11rlng bakiyeleri 28.aJ757.3 -1.. htelif: 

Yektn 

28 222. 756.85 

100.162.712.68 

1 

~ 
l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto 
baddi % ıJ., altın üzerine % 3. 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi sokağın

da Ntf. 23/47 Ev 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçükayazma 

48.00 

sokağında No. 11/13 Ev 60,00 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Ön sokağında ~ 
No. 4/31 Ev 48,00 ;.50 
Kınalıada Yalı caddesi sokağında Deniz banyo yeri 20,00 11p 
Kocamustafapaşada Kıocamustafapaşa medresesi 150,00 )il' 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan ın~~1~1eJ 
rin teslim tarihinden itibaren 'birer sene müddetle kiraya ver• ·pıl' 

. gu 
üzere yapılan ayrı ayrı açık arttırma müddeti 29/5/939 Pazartesı IS' 
ne uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebillf br 
teklller hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubiJe b~' 
r aber yukarıda yazılı günde saat 14 buçukta Daimi Encüıncrıue 
lunmalıdırlar. (1) · (3352) 

..ı,.. • ·B 111' 
Vilayet hıfzıssıhha laboratuarına lüzumu olan ve hepsine 11 3 e~ı 

65 kuruş bedel tahmin edilen 144 kalem eczayı tıbbiye açık ek~i.Jl~jlif' 
konulmuştur. Lislesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görule~ 1\1' 
istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 85 lira 40 kuruşlu 1; 'fi 
teminat makbuz veya mektubile beraber 23/5/939 Salı günü saatli 
da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3105) ( 

* * ' tel' 
Muhammen bedeli 80 lira olan Floryadaki 10 numaralı dükk8:.erıl· 

l!m tarihinden itibaren 940 senesi Şubat sonuna kadar kıraY8 ·ğıip' 
mek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdı\flı.tı.ıbJ' 
de görülebilir. İstekli olanlar 6 liralık teminat makhuz veya meI<\,ıııı'' 
beraber 26/5/939 Cuma günü saat 14.30 da Daimi Encümende b 
malıdırlar. (B) (3251 ) 

.) 

il) 

•ı 

( 
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lefrika Numaruı ı 115 Yezanı Rahmi YACIZ 

~alk Filosuna Verilen T orpitolar 
Eski Torpitolardı_ 

&ıınlar AncaR 
/Jıı Sebebten 

250 -300 Metreden Atılabilirlerdi 
Hedefe Sokulmak İcabediyordu 

!ııı'l'op ve torpido kovanlarının ba- ı 
n da, karşılarındaki gemilere e
/lllnıiyet vermiyen cesur Kara
elıizli ·Türk gemicileri yalnız va
~lelerini düşünüyorlar, düşman 
~ellıi..lerine yaklaşmak, torpidola-
r nı atmak, top ve makineli tü -
!eklerini bu hil~kar ve yol ke~lci 
. nız eşkıyalarının göğüslerine 
e~itrnek, gemilerin güvertelerini 
11l:Yarak kan içinde bırakmaktan 
'ika göz ve gönüll~rinde birşey 
ıuı,,h_ . ~«nuyordu. 
1a.lik merminin düşman tarafın • 

tı ateşlenmes,ne, top başında 
'<iyu bir küfür le cevab veren Re
-~ reis, hala dümen başında hey
·eı duruşunu muhafaza eden Tu
"tı rei~e seslendi: 

.._ Hey ... Tufan reis! 

.._Ne var Receb .. 
.._ Gavur ateş edebilir da ... 
'!'uran reis ayni sükunetle kar

Jıı.; verdi: 
.._ Cureyum ... 
.._ Neydeceğuz, daha pekliyelfırn ' 

·lı.?. Ha bizde bir top atalum ... 
., .. .... 

.._ Ateş edeyum mi kaptan!. 
'l'ufan reis yavaş sesle konuştu: 

•
1
- Yok ... Daha sirasu cleğul... 
ele sen biraz buraya cel! 
11.eceb, yattığı yerden bir ok hı

ıl~ fırladı, yan kalasların üze -
"1den sekerek Tufan reisin va-

ı ' • ·na kostu: 
.._Ha celdum ... Ne var kaptan ... 
.._ Dinle penu şimdi. .. 
..__ Tinleyrim ... 

, .._ Orus cemileri bizi apansiz 
akaıactuar ... 
.._ Ha ... Bileyrim ... 

, .._ Dur, anlatayım .. Onların top
"°1 çok, hem bizimkilerden daha 

'"i ... Torpidoları da öyle (1). On
r ln sebeb birşey yapamayacoğuz. 

11.eceb, sözün burasında asabi bir 
İtazla Tufan reisi durdurdu: 
.._ Neye birşey yapamayacoğuz. 

. a bu toplar, ha bu torpidolar ne 
<Une duri?. 

'l'Ufan reis liilkim bir el işaretile 
telı cesur Recebin itirazını tam • 
t'()nladı, sözüne devam etti. 
t .._ Pırakıp kaçalum demeyrim .. 
oyıe yapmağa kalkışsak pile bu 

tafirin önünden kaçamayız .. 
t .._ İyi ya, yiğitçe döğüşiiı"üz ... 
-ilah bizimle be kaptan, bacağı
'nızı verir, namusumuzu kurtarı
"_<!· ya bunları tepeler şanla geri 
1oneriz ... 

(l) Halk filosuna verilen torpi
~<>la,, eski torptdolardı. Bunlar 
ancak 250-300 metreden atılabilir· 
~i. Onun için hedefe sokulmak i-
tab ediyordu. R. Y. 

- Bunların hiçbirisi böyle yüz 
yüze çarpışmakla olmaz Rece'b ... 
Ben başka birşey düşünüyorum.. 
Ha şimdi biz Rusların verdiği i
şarete baş eğmiş görünelim .. 

-Evet... 
- Ser başa fırla ... Bizim gemi-

lere söyle hücuma hazırlansınlar, 
amma şimdilik dursunlar, benim 
işaretimi beklesinler ... Osman Re
isle Adem reisin üçer gemisine de 
haber et ki, biz hücuma geçinci -
ye kadar onlar ilerlesin, düşmana 
sokulsunlar, biz ateşe başlayınca 
torpidoiarını atsınlar ... 
· Receb bir dakika düşündü, bu 
izahatı kendi dimak mehekine vu
rup makul bulduktan sonra hay
kırdı: 

- Ha bu çok cüze!... 
Sonra, halii karşısında bir hey

kel azameti!e düşman gemisin -
deki işareti seyreden Tufan reise 
sordu: 

- Gidip haber edeyim mi·?. 

- Haydi koş. 

Receb bir yay çevikliğile kalas
ların üzerinden sekerek baş guver
teye gelrli... Evvela işi ve vazife

lerini top başında ayeren bir has
ta sabırsızlığile ateş emrini bek -

liyen arkadaıılarına kısaca izah 
ett~ sonra oradaki megafonu ya
kaladı, reisin emirlerini kendi u
zağındaki Osman Reise, ondan da 
Adem Kaptana ulaşdırttı. 

(Devamı var) 

General Franko 
(~ inci sayfadan =evam) 

hükumeti resikara gelince vazife
sine nihayet verildi, valilikle Ka
narya adalarına gönderildi. 

Altı ay geçti. 1936 senesi temmuz 
ayında karışıklıklar başladı. Hü -
kumet askerlerin de isyana iştir~
kinden korkuyor, bunun önüne 
geçmek için silahları almayı dü -
şünüyordu. General Franko, hü -
kumete gönderdiği bir raporda bu
nun muvafık olduğunu yazdı. 

Askeri ihtilal çıktığı zaman Af
rika orduları kumandasını ele al
dı. 19 temmuzda tayyare ile İs -
panyaya geldi. Sonra ma!Um ... 

Franko, 29 ey!U! 1936 da İspanya 
hükumet şefi oldu. Çetin bir mü
cadeleden sonra zaferi kazandı. 

YARIN NE OLACAK? 
Bugünkü vaziyete bakarak, bir 

fikir vermek güç. Dahili harbin 
birdenbire bitivermesi. birçok müş
kül meseleler doğurdu. 1939 son
kiinununda Franko. İspanya arazi-ı 

emeli, memleketin dahili işlerini 

yoluna koymaktır . 
General Franko, kırk altı ya -

şındadır. Generallik tahsisatından 
başak para almaz. Hususi hayatı 
gayet sadedir. Zamanının çoğunu, 
evinde, karısı ç.ıcuğu ile geçirir. 
İspanyollar kendisinden bahseder
ken: cEvliya gibidir! ..• derler. 

Franko'nun arzusu şudur: cHak
sızlığa, imtiyazlara nihayet ver -
mek. İspanyol milletini manen ve 
maddeten yükseltmek, ferdler ara
sındaki münafereti izale etmek, 
kardeşlik hisleri uyandırmak .. > 

Programını şöyle hıilasa eder: 
.Kapitalist olsun. proleter olsun 

herhangi bir grupun idaresi al -
tında bir ispanya istemiyoruz. Sı
nıflar arasındaki mücadeleye ni -
hayet vermek, memlekette işsiz, 

tenbel adamlar bulunmamasına 

gayret etmek li\zım. Bu gibilere, 
bundan böyk İspanyada yer yok
tur ... • 

sinin beşte üçünü idaresi altında ı----------------1 
bulunduruyordu. Bu mıntakada H İ KAY E : 
12 milyon nüfus vardı. Buğday, 

koyun, öküz gibi hayvanatı ehliye 
mebzuldü. Katalonyanın teslim 
olması nüfusu arttırdı. Fakat iaşe 
meselesini güçleştirdi. Şimendifer, 
otomobil yolları bozulmuştu. Kam
yonlarla münakalatı temin etmek 
güçtü. Nihayet harb bitti. İspanya 
nekahet devresinde bulunuyor. 
Kendini toplıyabilmesi için uzun 
müddet dinlenmesi, istirahat et -
mesi liizım ... 
İspanyanın Almanya ve İtalya 

ile elbirliği edeceğini, yeni mace
ralara atılacağını zannetmek abes
tir. Bunu, Franko da birçok defa 1 
söylemekten çekinmemiştir. Bütün 

Büyüıü Çiviler 
( 4 iincii sayfadan devam) 

yülü çivileri heyecanla gözden ge
çirdi.. Sonra, af diliyen bir bakışla 
başını bana çevirdi: 

- Kusura bakma, oğlum - de
di - yanlışlıkla başkasının büyülü 
çivisinı sana vermişim ... Vaziye
tinden memnun değilsen, yeniden 
yapayım? 

Bu y3nlışlık beni korkunç bir 
cehennem azalbından kurtardığı 

için, s'lıirbaza teşekkür ederek 
ayrıldım. 

ZORBALAR 
SALTANAT/ 

Oradan buradan devşirilip cins 
ve c>lıilliyeti Türk neslinden ol -
mıyan bu hayasız ve soysuz gü
ruh düşman öni' ıde kendi ordu -
sunu yağma ederek kaçar durur
ken, şimdi Etmeydanına ve At -
meydanına toplamp cenk etmeğe 
hazırlanıyordu. 

No. J.63 

E:andı ralı ters;ıne ve tophaneye 
hakim ulduktan sonra peşine tak
lığı on binlerce serseri ile Etmey
ılanına gelip kazanları koydu ve 
etrafa dellallar çıkarttı. Delliillar 
ili Yolda bağırıyorlardı: 

- Gemilerle tersane ve topha
ne elimizdedir. Vükcll\ kaleleri 
gavura sattılal'. Orduda iken bize 
Cıınkteıı feragat ve ricat etmemiz 
ı~\n lisanen emrolundu. Bunlar 
llarır kişilerdir. Vücudları orta -
dan kalkmalıdH". 
b· Del!iiitarın b•ı bağırtısı üzerine 
ır gün evvel oraya buraya sak

lanan eşkiya silahlanıp ortaya çık
llıağa başladıla~. 1 

Yazan: M. !Sami IU\J.t.A YEL 

Zaten; yeniçeri karıları da del
lallara yardım edercesine lrocala
rına şu yolda bağırıyorları: 

- Eğer, harbden farig olacak 
iseniz; evde ot•ırun biz gidelim 
cenge ... 

Nihayet; Etmeydanında top -
lanmağa başladılar. Bu toplanış 
geçenki toplanı.ştan daha dehşetli 
ve kaniı bir b~kaya toplanışına 

benziyordu. 
İşin tuhafı, Etmayedanında top

lanıp hükt'.imete karşı koymak is
tiyen bu yüzsüz ve soysuzlar düş
man karşısında sebat etmeyip he
men orduyu yağma ile firar eden 
güruh idi.. 

Ne çare ki, isyan büyüdü. Hü -
kumet bir gün evvelki hiç yok -
tan kazandığı galebeden ve fır -
saltan istifade edememişti. Mey
dan eşkiyaya kaldı. Zorbalar şi -
mardı. Devlet ne yapacağını şa

şırdı. .. 
Esasen devlet zo~balar elinde 

idi. Şimdi de ikinci bir zorba gü
ruhunun yedi gasbına geçmiş bu
lunuyordu. 

Soysuz ve Türk olnuyan yeni
çeri k3rakteri nefer ve kul tayfası 
iken, Türk otoritesi ve karakteri 
altında binlerce fütuhata mazhar 
olmuştu. 

Fakat; batınlar değişip müruru 

Yirmi Senelik Ademi
T ecavüZ Misakı 

(4 üncü sayfadan devam) 
vardır ki Prens Pol bunları kabul 
etmemiştir. 

Mesela Hırvatların bulunduğu 
:f"rlerin hududu ayrılmak, Bel -
gradda her tar~fın i.ştirakile teş

kil edilecek kabine vücude gel -
meden evvel anlaşmanın tatbika· 
tına geçilmesi gibi cihetlerde Ma
çek ısrar etmiş, Prens Pol da red 
etmiş, diyorlar. Halbuki Hırvat -
!arla Sırbların anlaşması şundan 
dolayı geri kaldığından Avrupa 
gazeteleri ısrar ile bahsediyorlar: 

İtalya tarafından Belgrad hü
ki'ımetine yirmi senelik bir ademi 
tecavüz misakı teklif edilmiş. Böy
le olunca artLk İtalyanlar tarafın
dan bir tehdid kalmamış oluyor. 

Avrupa gazetelerinin dediğine 

göre Belgrad hükumeti ne düşü
nürse dıişünsün Sırblar artık Hır
vatlarla bir anlaşmağa varılması
nı istiyorlar. 

Belgrad hükumetinin ne nazik 
'bir vaziyette olduğunu anlatmak 
için sözü daha ziyade uzatmağa 
lüzum olmasa gerek. 
Fransız matbuatı Sırblarla Fran

sızlar arasında umumi harbden 
kalmış müşterek hatıraları taze
liyor ve Avrupada bir harb çı -
karsa kendi istiklallerini korumak 
istiyen milletleıfo hangi tarafa 
geçeceklerini pP.kala takdir ede -
ceklerini ileri sürüyorlar. Yugos
lavyanın vaziyetini şimdiye kadar 
tetkik etmiş olan Avrupalı mu
harrirler bu vesile ile bugünlerde 
nazarı dikkati bilhassa !ki nok
taya celbediyorlar: 

1- Makedonyanın Srnplar .,.. 

Bir Bar Kızı 
Hayatını 
Anlatıyor 
(5 inci sayfadan d.evam) 

Dedi. Gecesi yine geldi. Yine 
içmeğe başladık. Sabaha karşı Bo
lonya ormanına doğru bir gezinti 

yapmamızı teklif etti. Bir taksiye 
bindik. Bir aralık başı omzuma 

düştü. Elini tuttum buz gibi! .. Za
vallı adam ölmüştü. Şaşırdım, ne 

yapacağımı bilmiyordum. Kaçmı
ya karar verdim. Büyük bir lo -

kantanın önünde otomobili dur -
durdum. Lokantaya girdim, arka 

kapıdan çıktım, evime geldim ... 

Tamam kırk sekiz saat uyumu -

şum. Gözlerimi açar açmaz iki gün
lük gazeteleri aldırdım, baktım. 

Bu vak'aya dair hiçbir şey yazılı 
değildi. Şoför ne yaptı?. Cesedi 

nereye götürdü, bimiyoruni. Para

larııını hesab ettim, tamam otuz 
bin frank ... 

İşte o zamandanberi içkiden nef-

!inde ıbulunan kısmında Bulgarlar 
çalışmaktan geri kalınıyorlar. Bu
rada Bıılgar komitaları faaliyet • 
tedir. Dança Mihailof unutulma
mıştır. Bu komitacılar bugün de 
vardır. Haricden bunlara yardım 
edenler icabında bunlardan isti· 
fade etmeği de düşünüyorlar de· 
mektir. 

2- Yugoslavyanın elinde bulu
nan Makedonya kısmındaki bu 
vaziyetten daha ziyade endişe ve
rici olarak başka bir keyfiyet da
ha vardır ki o da şudur: Bugün 
Yugoslavyanın elindeki Kosva 
vadisinde 900,000 Arnavud vardır. 
Bu dokuz yüz bin Arnavud ha -
ricden gönderilen siliihlarla da
ima müselliih bir halde bulundu
rıiluyordu. Haneden bu Arnavud
lara silah gönderenler '.cabında 

bunları keneli maksatlarına göre 
hemen tahrik etmeği de düşün -
müyorlar değildir. 

Bu bahse nihayet verirken şu
nu da ilave etmek lazım geliyor: 

Milletlerarası politikasını uzun 
uzadıya tetkik ederek yazı yazan 
Avrupalı si.yaSi muharrirl.,rin 
Yugoslavya meselelerinde vardık
ları kanaat şudur: Belgrad hüku
metini:ı vaziyeti müşküldür. Bu 
müşkülatm ne gibi sebeıbleri ol
duğu da malumdur. 

Beriin - Roma mihveri ile ıyı 
geçinmek istiyen Belgrad diğer 

dıevletlerle olan taahhüdl•erini 
bozmuş değildir. Harekatında ser
best kalmak istiyor. Bu şerait da
hilinde Yugoslavyanın alacağı is
tikametin ne olacağı merakla bek
lenmektedir. 

Haydarpaşadaki 
Gençlere Yazık 

(5 inci sayfadan devam) 

ve teshin masrafı bile insanın ak
lına durgunluk verecek derecede

dir. Haydarpaşa lisesi için yapı -
lan yıllık masrafla iki bin talebe 
değil, beş bin talebe, fakat. ayrı 
ayrı, makul binalarda, daha çok 

verimli bir şekilde yetiştirilebilir. 

Şimdi, Haydarpaşada okuttuğu

muz, her Türk çocuğu gibi zıoki, 

asil ve sthhatli olan bu Türk ço -

cuklarına, yazık ediyoruz. Onla -
rın hiçbir zaman, hiç;.•ir sebebden 
dolayı kabahatli olduğu iddia edi• 
lemez. Kabahat, tutulan yanlış 

yoldadır. Bu yanlışlığı derhal tas
hih etmek lazımdır. Zararın nere
sinden dönülse kardır. 

Haydarpaşanın meşhur kuleli 
çatısı altında muvaffak olabilecek 
bir clise. tasavvur etmek, bütün 

terbiye ilmini inkar etmek olur. 
Terbiye profesörleri, politikacılığı 
alet etmemek şartile, bu meseleye 
ne buyururlar?. 

ret ediyorum .. • REŞAD FEYZi 

Hakkı vardı. Hakikaten her ge-
ce içmek, hem de muhtelif içkileri.. - Çocuk Hekimi _.. 

İçki insanı harab ediyor. Fakat iç-ı Dr. Ahmed Akkoyunlu 
memekte olmuyor. San'at iktızası. Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Müşterilerin gönlünü kırmamak, Pa"ardan maada her gün saat 
patronu memnun etmek liizım... - 15 den sonra. Tel: 40127 • 

zamanla devlet ve vüzera ve ri
cal arasına giren ve sivrilen bu 
cinsi namalum eşhas, debdebe ve 
darala ve devlet otorites;ne sahip 
olunca ma!Um olan karakterlerini 
yağmacılık, hetkiırz, itaatsizlik, 
düşman önünde kaçmak, ve ica
bında Türk de·~letine hiyanet et
mek suretile izhar etmeğe başla
mı5lardı. 

İmparatorluğun halis Türk olan 
anasırı bu zorbaların voyvoda -
lıkt.rı altında inliyordu. 

Anadolu, bir takım soysuz voy
vodaların eline düşmüş yağma al
tında perişan ve nalB.n bir halde 
idi. 

Türklük namına icra edilen is
yanlar, kaçmalar, yağmalar hep 
bu nesli namalfım ve devleti baş
tan aşağı istila etmiş olan yeniçeri 
soysuzlarının vücude getirdikleri 
haller idi. 

Türk karakterinin, Türk cinsi
nin mutlak itaati ve karakterinde 
meknuz olan aklı selimin bu is -

yanlarla, bu zorbalarla kat'iyyen 
alakası yoktu. 

Osmanlı tarihleri ve tarthleri -
miz maalesef bu isyanları ve bu 

rezaletleri teşrih etmeyip Türk 
cinsine mensub bir tarih vak'ası 

gibi mütalea etmektedirler. 

Halbuki, içtimai bakımdan mü
talea edilmesi iktıza eden Osmanlı 

tarihinin iç yüzü büsbütün başka 
amil ve saiklrin tahtı tesirinde ha
reketlenmiştir. 

Halis Türkün Osmanlı tarihinde 
canlanan nahoş vakıalar üzerin
de hemen, hemen tesiri azdır . 

Nesli na malum olan vüzern 
ve rical eline geçen Türk İmpara
torluğu akla sığmıyan birçok ı·e· 

zaletlere ve şenaatlere sahne ol- . 
muştur. 

Kanuni devrine kadar Türk o
toritesi ve karakteri tesiri altında 

bulunan İmparatorluk bilahare ta-ı 
mamen müstevliler eline geçtik· 
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·'Liyej,, de Açılacak 
Su Sergisi 

(5 inci sayfadan ıı""""'' 

milyon kilometro murabbaı de -
nizlerle, Okyanoslarla kaplıdır. 
Şu halde su, arzın sathının on

da yedisini işgal etmektedir. 
Sonra birçok göller vardır. Bun

ların en büyüğü (Hazer denizi) <lir. 
İsminin alosine olarak bir (göl) -
dür. Büyüklüğü Fransa arazisinin 
beşte dördü kadardır. 

Daha sonra nehirler, dereler, 
menbalar vardır. 

Yağmuru da unutmamalı! Her 
gün kürei arza 300 000 milyon ton 
su döküldüğü hesab edilmişt i r. Sa
niyede 15 milyon ton (em ·k. .. 

Su ayaklarımızın altında akar. 
Başımızın üzerine dökülür. Etra
funız denizlerle, güllerle veya 
nehirlerle çevrilmiştir. 

Su içerisinde yaşıyoruz, der -
sek yalan söylemiş clmayız. .. 

Bugü:ı, su evlerimize kadar ge
liyor. En yüksek katlara çıkıyor. 
mutfaklara, banyo odalarına gi
riyor. sokaklardaki tozları, liı -
ğunlardaki pislikleri ,güpürüp gö
türüyor. Caddeleri temizliyor. 

Eskiden şüphe5iz böyle değildL 

Ecdadımız bundan mahrumdu. Ev
lerde, katlarda su, bilmedikleri 
şeydi. 

Mesela Parisde, su içmek isti -
yenler Sen nehri kenarına gider
ler, bin türlü mikroplarla mülev
ves suları içerlerdi. 

Pis sular, ve her türlü süprün
tüler sokaklara aptırdı. Bunlar -
dan husule gelen çirkefler, de • 
rec;kler pis pis kokardı. 

Bugün Faris halkı günde 600 
milyon litre içilir su sarfediyor. 

LUMBAGO 

ı'emizlik için, kapları yıkamak, 
sokakları sulamak çin kullanılan 
(içilmez su) da 800 milyon litre -
dir. 

Parise 600 milyon litre (içilir su) 
getirebilmek için 600 kilometro 
uzunluğunda beş su kemeri ya -
pılınıştır. Şehrin 150 kilometro 

muhitinde bıilunan 50 menbaın 
suları, bu kemerler ve borular 
vasıtasile Parise getirilmektedir. 

Sonra meselii yalr.ız Fransada 

balıkçılık yüzünden 200,000 aile g<ı
çinmektedir. 

Nehirler, ticaret yolu vazifesini 
görürler. Parise senede 60,000 
mavna milyonlarca ton zahire, eş
ya getirir. 

Dağlardan akan dereler, şelA

leler değirmenleri işletir, elektrik 
cereyanını temin eder. 

Su, sıhhat kaynağıdır. Son sP
nelerde bunun kıymeti takdir e
dilmiş, büyük ~ehirlerde yüzine 
havuzları yapılmıştır. Yüzme, su 
üzerinde spor her yerde moda ol
muştur. 

Su vücudü temizler, şehirleri 

temizler, hastalıkları defeder. 

Su fevkalade bir ilaçtır. Fran
sada bet türlü hastalıkları tedavi 
eden 12,000 kaplıca vardır. 
Huıasa, suyun, beynelmilel bir 

sergi tertibine değeri vardır. 

-
Dr. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Di vanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar hariç her 
ıün Z,5 - 6, Salı, Cuma.rtesl 12 • 2.S 

twraya. Tel: 22398 

ve ARKA ROMA-
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TIZMA AGRILARI 
.. NiHAYET BULDU! 

MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILARI, AVNi ZAMANDA 

4 ŞEKiLDE İCRAVl TESiR ADAREK BÜTÜN AÖRILAR

lNIZI TEDAVi VE TESKİN EDER. 

Arka ve Bt-1. Lumbago, Sıyaı.k \'l"y& göguı 
ağrılarınız.dan 17.tırap Çc·kmed~n h~man f'("za· 
haneıı.izden bırALLCOCK 'Syakı,.ını alını7. ve 
ağrıyan mahalle )8pı,tırın11. Pı~k 0.2. zaman 
-ıarfında en kuvvf'llı ıtğrılarını:ı sukuo 
bulaea.klır Bıı ALl.COCK ~)' ılkıiı, t.c'!n · 
rını aynı vı ma.rvla 4 ı;ckılde ıfl\ e-clt•r 11 Ot.o. 
nı.atik nuı.1uJ - 2) Ağrıyıs.11 yı•rlrrde )'t"nı 

bir kan ccvı·lıln - 3) Sıhhi bıt. ... ıcu.khk 
lo\'lıt. - 4) Kuv\tHlı VE' Rtl'&k bır t-lın 

ogma;,ı tf'aırlerı Sız İ';iinııle mF";'U:tılken 

ALLCOCK S yRkuu t('Sırını yaılar ve butun 
ağrılan deledl'f. 

ALLCOCK'S yakıları. ıoğuk aıı:,ıını.41 ·vo 
Oksılrı..ii(u tedavi vı;ı. bi.iturı 11~rıhırı leı>kın 

edcr. Şayanı hayr{'f. ve çnhıık ıesirı ılı· 

h11rıylo her kullanl'n son d{'r6t'6 ınenınun 

kalır Heman huguıult'n {'l'Zl\lıltnerııulen 

bir ALLCOCK'S yakısını alınıı F'ırı.u 

27. 1/2 kuru"i'ıur. Ul'Ut.. v!' lflklıt yokılardan 
ıakınınıı. .l.t1.şkEL hıç bır yııkı kolayca 
yapıştırLlıp kaldırılmaz, v~ bu dt'rot'fl lc!ıir 
gOst.erme~. Hakıki yakılar u7.f'nndt'kı 

kırmtz.ı Kan.al ve Daire. n1arkRlt1\a dıkkat. 
ediniı. 

ANİ 
FEDAVİ! 

Attı,111 malııflt ıtır ALL· 

COCK ·ı rUı11ııu rlJlrtır· 

•aııtır. OtoMatık muaf 

t.M1ı'fft atrıru rorttr• ,.u 
"'' llaft cn•tflıı ttııur. 
lstı t•fııu tıı,rd " ınf ,..... . 

ARTIK AGRILAR 
NİHA rET BULDU. 

llr ALLGOCK 'I f• 

lııM, alhtıl •. sıc .. a.ıı.. 

tılı tffhl t" .. t. ff 

11111wetıi n •ıeaıı "" 
ti ııbı •P'- lı.1 ~alı• 

,ırtıe11 o ltsln•u ırı 

ft .ırııvıMıı .. at'i 

Matak IHklııı flff, 

ALLCOCK'S POROUS PLASTERS 

ten sonra, binbir rezaile sahne ol
mağa başlamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunu idare 
eden sadrıazamların adedini dört 
yüz seksen altı kişi olarak göste
rirler .. 

Yani İmparatorluğun kurulu -
şundan irıkırazına kadar sa -
daret mevkiine gelen sadrazamla
rın adedi dört yüz seksen altı ki
şidir. 

Bu gelip geçen sadrazamların i
çinde halis Türık olarak mevkü ik 
tidara gelenlerin adedini yirmi ~l 
tı kişi olarak tesbit etmiş bulu -
nuyoruz. 

Bu yirmi altı kişi de devri itila-

DEVREDİLEN İHTİRA 

BERATI 

cEdevatı tıbbiyenin enhalassi -
yonu ve pişirilmesi, ·kompreslerin 
sıcak bir halde ıslatılması ve sı • 
kılmasına mahsus cihaz. hakkın
daki icat için alınmış olan 11 ilk 
kanun 1936 tarih ve 2260 No. ihti
ra beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kerre başkasına devir veyahud 
Türkiyede mevkii füle konmak 
ıçin icara verilebileceği teklif edil
mekte olmakla bu hususta fazla 
malıim.at edinmek istiyenlerin Ga
latada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. ya kadar gelenlerdir. Bundan gay-._ ____________ _ 

risi hep müstevli ve nesli na ma
lılm eşhastır. Bu aeb~l>le Osman
lı tarihini yalnız bir bakımdan mü
talea etmek doğru değildir. Im -
paratorluk tarihi garib sahnelere 
şahiddir. Mesel.i: 

(Devamı var) 

Akba Kitabevi 
Her lisanda lr.itab, rueie ve mecmu .. 

alarıuı, ı:::t;kteb kitat,larıru, kırWlyenf ... 
d temin eder. Re.file Fenmen 1ln elek
trikcilik kitabını, 1\-lümtaz'ın arttırma. 
eksiltme kitabının Ant.arada aaiıı ,. .... 
rldlr. 
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Yalnız bir tüp kullan
dıktan sonra ayna

ya bakınız 

RADYOLiN 
Beyhude ızhrab Çekmeyiniz ! Y ann Akşam : Harbiyede 

LVÜBAHÇESi 
in 

Mükemmeliyeti hakkında en 
son ve doğru 8ÖzÜ size 

Alaturka kısmı Açılıyor 
A~ıı: :::r.;::ye SEMiRA MUHAMMED 

Bütün Ağrıların Panzehiridir. 
o söyliyecektir. 

ve Arap hanende MUHİDDİN AJUCI: 
MAHMURE, SUZAN, AFİTAB, MELAHAT, BİBŞEN, MUKADDER bayaDI 
Kemani NECATI, Kemençe ALEKO ve SOTİRİ, Piyanist YORGO, 
ŞÜKRÔ ve ŞEREF, CÜMBÜŞ CEMAL ve ABDİ, Kanuni AHMED, Ne 

Bir Tek Kaşe Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan diş
ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 
dış etleri, temiz bir dil, mik -

ropsuz bir agız... İşte Nevrozin NiHAD, Darbukacı HASAN TAHSiN. Okuyucular: YAŞAR, HAMİD, AGYAZAR, YAHYA ve MUST 
gihi memleketimizın en namdar san'atkarlarmdan m ı.irekkep 30 kişilik fevkalade saz heyetini dini 

hazırlanınız. 

Radyolin 
in eseri 1 

Bugünden itibaren ubah, 
öğle ve aqam her yemekten 

aonra 

günde 3 defa 

Bu muannıt bas ve diş agrı 
larını sür'atle izaleye kafi
dir. Romatizma cvcaı , sınir, 

mafsal ve adale ıstırapları 

NEVROZİN'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı 
en müessir ilaç NEVRO..ZİN 
dir. 

İstanbul ikinci ıcra memurlu
gundan: 

ADYOLi. Nevrozin'i Tercih Ediniz, 
icabında Günde 3 Kafe Alınabilir. 

İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve NEVROZİN yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Rolla İnezin Marı Krameri (ha
len Karakaş> zimmetinde 2 inci 
derece ipotek alacagı olan 1700 li
ranın maamsaraf temini için Bey
oğlunda, Hüseyınağa Mahallesin -
de, Kartal sokağında E. 6, Y. 6 ve 
6/1 kapı, 486 ada 3 parsel numara-

1 Iı ve tamamına 7346 lira k1ymet 
1 takdir edilen kayden kağir ev ve 
dükkan, halen kagir ev açık art -
tırmıya konulmuştur. 

Hududu: Şarkı' 2 - 16 - 17; Şima

li 12 - 2 - 16 - 17; Garbi yol 4 ve 
cenubu 4 parsel numaralarla çev
rilidir. Evsafı: 1 inci kat, kapıdan 

KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. 

Sanye.r tapu sicil muhafızlı • ı 
ğrndan: ; 1. 

Boğaziçinde Rumelikavağında 

Çayıl'dere aokağında eski 47 No. ile 

müralrkam 'ftl'gı kaydına göre 

3 nısan 280 T: ıle İsmail oğlu Meh
med Sami üstünde bulunan bağ 

maa f udanlığın Sarıyer belediye
sinden aldıklar: ılmühaber muci

bınce varıslerı Ali Haydar Lutfiye 
ozsoy bu mahallin namlarına in-

tikalini talep eylemiş1erdır. Bu 
gayri :menkulün tapuda kaydı 

mevcud ohnadığmdan senetsiz ta
sa.rrufata kıyasen muamelesi ya -
pılacağından bu yer hakkında ge

rek eşhası hakikiyeden ve gerekse 
eşhası hükmiyeden temellük iddi
a eden varsa ellerinde ne gibi te

mellük ve tasarruf vesikası varsa 

nan tarihinden bir ay zarfında 

Sulıanahmedde tapu dairesinde 
Sanyer tapu sicil muhafızlığına 
müracaatları ilin olunur. (17808) 

ZAYi - &ı;lbul ithalat gümrü
ğünden 183'1 No. beyanname ile 
muamelesi yapılan eıya için alı

nan 18/8/938 tarih ve 348089 No. h 
gümrük makbuzu zayi9 edilmiftir. 

Yenisi abnacajmdan zayiin hük
mü yoktur. 

Mukavva Kağıdı Limited Şirketi 

A ARAN 
SAÇLAR: 

HAYAT; HEYECAN. ve NEŞ'E iLE KAiMDiR 
Doktorlarımız Tasdik Ederler ki Hastalıklanmızın Çoğu Ruhidir· 

Zılaftan, cesaTetsizlik • 
ten, korkudr.n, melanko -
liden, ümıts l kten. Men
şei ıse kansızlıgın mey -
dana getirdıği durgunluk 
dediğimiz heyecansızlık ve 
neş'csizliktir. Bugün has -
taneleri bo.,altacak yegane 
ilaç da budur. Heyecan v 
Neş'e 

Bir hastaneye gidiniz, 
hastaların elemlerini, en
dişeıerini. ı;üler bit yüz 
ve itimadla kaldırınız, ya
~ durgun VP. yorgun kan 
unnı harekete getiriniz; 
derhal yatak?armdan kal
karlar evlerine kO§arlar 
İşte insan makinesw 
madtl ve manevi bu kud
retleri wmK.k, bayatı sa-
adetlerle geçirmek. her 

teşebbüa ve azimde muvaffak olmak demektir. Bu da naevsim dtaiiftirmelerir.de kan:~ kırmızı yu
varlakcıklanm tGzt>leyip çogaltınak ve tabii §ekilde harekete getfnnelr.le olur.. B~ yuksek ~udret 
sizleıe anr~k; Fosfarsol, Kan Kuvvet, İıtah §Uaubu temtn eder. Fosfarsol; Tatlı bır iştah verır, ka~ 
nı, kuvveti çoğaltır. Zeki ve h-ıfııa parlatır. Görmek, Koklamak, işitmek hassalanr.ı n:tırır. ~ı
nir ve ada1eyi sağlaml8§hrarak uykusuzluğu ve fena ılü§ÜnceJeri giderir. Mide v: P.41rsagı tenbıh 
edeH~k, muannid inkıbaz~arı geçi.n.r. Bel gevşekliği ve ademi ıktidarda bilyük rol o~nar. Velhasıl 
insan makinesine lazım ofon bütün kalori ve ene1jyi vererek, hayatı neş'e ve heyecan ıçındt yaşatır. 

FOSFARSOL'u diğer mukavvi ihiçlardan ayıran başlıca. hassa : ~ . 
ı>evamlı hır surette kan. kuvvet '\:e iştiha temin etmesi ·,e ilk ku~~anlar_d~ bılc• . H~amı bır hafta 
içintf-? tesir'ni göstermesi~ir Yüc-c. Sağlık Vekllt:mi:Lin resmi musaadesını haız<!rr Her Ecza

nt>de bulunur. 

içeri girildikte mermer antre, sa
ğında bir oda. Zemin kat: Bir taş
lık malta ocak mermer tekne, bir 
kuyu, iki göz kömürlük, -sokağa 

kapısı olan bir oda (6/1) aydınlık 
ve bir hala. İkinci kat: Merdiven 

başı camekan, bir sofa tlzerınde 

cephede arasından bölme ıki oda 
musluklu bir mutfak. bir hala. 
3 üncı.i kat: Biı sofa üzerınde 2 o
da bir kıler. 4 üncü kat: Merdi -
ven başı üzerinde 3 oda bir merdi-

ven altı. 5 inci kat: Bir merdiven 
başı üzerinde 3 oda 2 kiler bir do -
lap bir hala. Bu kattan sonra mer-

divenle çıkılır ahşap taras vardır. 
Cephesine bir balkon üzerinde de-

mir korkuluklu bir taras vardır. 
Umum mesahası 89 metre mu -

rabbaıdır, bundan 9 metre murab
baı aydınlıktır. 

Bu gayrimenkule ait ,artname 
herkesin görebihnesi için 12/6/939 
tarihinden itibaren icra divanha
nesinde açık bulundurulacak ve bi-

rinci arttumaaı 22/8/939 tarihine 
müsadif Pel'§embe günü saat 10 

dan 12 ye kadar İstanbul 2 inci ic
ra dairesinde icra olunacaktır. O 
gün muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşi geçtiği takdirde en çok 

artırana ihale edilecek ve böyle 
bir bedel elde edilmezse, arttırma 
15 gün temdit edilerek 7 /7 /939 ta
rihine müsadif Cuma günü ayni 
mahal ve saatte icra olunacak, İ -
kinci arttırmasının birinci derece
de ipotek bedeli fazlasını geçmek 

- --- şartile en çok arttıranın üstünde 

~-lllİ•••••••••' bırakılacaktır. Satış peşin para ile-t U M d • ) •• •• d~ E • dir. Ferağ harcı ile 20 senelik ta -
. nhisarlar • Ü ür uğun en: v 1 ş viz bedelinden gayri bilcümle rü -

• sum ve vergiler borçluya ait ol -
Cinsi Mikdara Muhammen % 7,5 Eksiltme Şeklı Saati mak üzere satış bedelinden öde -

67 kalem 
840 çıft 

Bedeli Teıni ıah Mayıs Sayısı nir. Müzayedeye iştirak edenler 
Lirll Kuruş Lira Kuru~ ç k şartnameyi okumuş ve muhtevi -
533 46 40 _ --A-çı-k -E-. -lfl y arJn J JyOr yatını kabul etmiş addolunurlar. 

4794 _ 359 55 • > 16,30 Bu sayı ilkbaharın taze ve İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
'k canlı mevzuları ve en güzel alakadarların gayri menkul üze -1 Liste ve artnamesı mucibınce yukarJ.Cla cins ve mı tarı ya- rinde ki haklarını, hususile faiz ve 

zıh •2 kalem malzem açık eksıltme usulile satın alınacaktır. l~~~~~ış~le~r~ıl~e~d~o~lu~<l~u~r~. !!!!!!~ masrafa dair olan iddialarını ev -
n Muhammen bedelı, muvakkat teminatları, eksiltme saatlerı I ~ rakı müsbıtelerile 20 gün içinde 

KUMRAL ve SiY A 

İstanbul asliye üçüncü hukuk hizalar nda gO.sterılmıştır. icra dairesine bildirmeleri, a.ksi 
lII Eksıltme 30TV /939 Salı giınü K b ta ta Lev ım Mudırıye- mahkemesinden: · takdirde hakları tapu sicilleri ile 

Ayşe Ekşi tarafından Izmirin t•ndekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. k ~ sabit olmadıkça, satış bedelinin 
b d Sclvılı Mescıd Türbe so agın-IV Lıste ve şa tnam l r her gun parasız, sozu geçen şu e en ç paylaşmasından hariç kalacakları 

da muteveffa Belediye avu -
alı ab ır. şu Mehm d"n e\ ıml Mustafa ve talip olanların muhammen kıy-

V- Lastik çızm ye ıştırak edecekler fiatsız teklıflerının muna- Sabri aleyhine Mahkemenin 939/ metin yüzde yedi buçuk nisbetin -
kasa gu. nünden üç gun evveline kadar Tuz Fen Şubesine vermeleri 

1 
•
11

• b' b 
771 numarasıle açılan boşanma de pey akçe eri veya mı ı ır an-

lazımdır. davasında müddeialeyh n ikamet- kanın teminat mektubunu ibraz 
VI- İste.klılerın eksıltme' için tayın edilen gun ve saatlerde % 7•5 gahını terkeylediği ve yenisi de etmeleri ve fazla malumat almak 

güvenme paralarıle mezkür komisyona gelmeleri. •3379
• belırsiz oldugu cihetle hukuk u _ isti enlerın her zaman dairemizin 

ıstanbul Valiligı"" • nden : sul muhakemelerı kanununun 141 939/169 numaralı dosyasına mü -
renkte sıhhi saç boyaları - v 142 ine m de ı vfikan racaat edip istedikleri malumatı 
dır. İNGtıJz KANZUK 1_ l9 Mayıs Gençlık ve Spor Bayr .. m , F n ... a ~e _sıad) ı n~_.ı ilanen teblıgıne karaı verılmiştir. öğrenebilecekleri ilan olunur. 

ECZAllANESİ okullar ve spor kulüplerı, Beşiktaş Bak rkôy, Beyoglu, Şıslı. Emınonu, ilan tarıhinden itibaren on gün 939/169 
•••B•EY••OÔ•L••U-.İS•T•ANB••UL~~ Fatih, Şehremını, Kadıkoy, Üsküdar, Eyup, Şılede Halke'I ler • Adalar, zarfında mahkemeye müracaatla 

-------------• Beykoz, Sarıyer, Silivrı, Yalova ve Çatalcada kaymakamlar tarafınd~n dava arzuhalim müddeialeyhin ta-
D Sa 1 k D "kk A haz rlanan programlara göre yapıl:ıcak müsamere ve spor hareketlerıle bellüğ ederek cevab vermesi lü-

evren tı ı u an kutlulanacaktır. zumu tebliğ olunur. 
Anadoluya azimet dolayısile 2- Fenerbahçe stadyomundaki merasim damgalı davetiyelilere 

müskırat ve bakkaliye dükkAnı mahsustur. Yer mahdut olduğundan elinde davetiyui bulunmıyan hiç 
acele devren satılıktır. kimse alınmıyacaktır. 

Uzunçarp caddesi dörtyol apa Davetiyesiz olanların Stadyoma kadar zahmet etmemeleri Jizımdır. 
numara 2. 3- Dila' JUlerde yapılacak merasim daveüyaiı.dir. Herkft :ifti-

. rak edebilir. •3t7411 

Sahibi w nefri11at• idaTe edn 
Ba, mt.chaniti 

ETBll tzzn BENtCB 
S.. Telpaf Matbual 

ZAYİ 

935 - 936 da fakülteden aldığım 

hüviyetimi kaybettim. Yenmni a

lacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Hukuk fakültemde No. 5105 
Cemal Kulja 

Üsküdar icra Memurluğundan : 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece 

sırada ipotekli olup tamamına üç ehlivukuf marifetile (S308) üç b 
yüz sekiz lıra kıymet takdir edilen Boğaziçinde Kuzguncukta P 
manı caddesinde eski 120 yeni 149, 151 No. lı sağ tarafı Cemal yal 
tarafı Pupul kadın hanesi arkası deniz kenarı önü yoı ile mahdU 
V(' 151 No. yı taşıyan ikı bölükten ibaret gayrimenk .:Em evsaf ve 
ziycti hazırası: 151 N.o. lı kısmın vaziyeti hazırası: Zcmın kat- SO 
tan çift kanatlı ahşab kapıdan bahçeden geçilmek su!'e!'Je cr.mlı v 
mıni mermer döşelı bır antreden çift kanatlı ahşap dahıli kapıdan 
min kata girilir. Genış bir sofa üzerinde biri yüklü ve dolaplı ar 
denize nazır iki oda ve ön tarafında mutfağa muttasıl musluklu v 
yeni dolaplı olup mezkur odadan taş merdivenle çık!lır bir sofa 
rinde bır sarnıç ve bır kileri mevcuitur. Birinci kata ahşab merdı 
çık1hr. Merdıven başında metruk bir hela ve bir bölme kapıdan 
dikte büyük bir salon üzerinde dört dolaplı odalar ile bir hela v 

velce ittisalinde satılan eve geçiJir asma bir koridor mahalli olup 
yevm mutfak olarak kullanılmaktadır. Dahilinde bir muslugu ııı 
cuttur. Birinci katın bahçeye nazır odasından 149 No lı haneye g 
bir kapı ile zemını malta döşeli ve sokağa nazır bir taraça ve b 
yanında sokağa nazır ve bahçeden tahta 'merdivenle çıkılır bır 
mevcuttur. Taraçanın altında ve zemin katta zemmi kırık malta 

tonoz k6Derli bır harap adı ocak ve fırını havi bir mutfak ve z 
katın altında evnlcc kayıkhane ' ken halen kapatılmış bir bOdru 
hallı mevcu tur. Bahfe ıçınde b ı kuyusu ve ikı agacı mevcu 
Hanımeli ve Leylak agaçları vardır. Deniz c heti demir parmaklık 
rıhtımdan ıbarettır. 149 No. h kısmın evsafı: Zemın kat: Sokakta 
kanatlı ahşap kapıdan gırilır. Zemini toprak bir avlu iızerınde 
bölükteki mutfağa açılan tek kanatlı bir kapı ve içınde bir ku 
üç gözden ibaret bulunan merdıven altında odunluk mahalli mevcu 
Mezkur avludan geçilir. Zemmi .kısmen karosiman döşeli bir 
üzerinde zemini karosiman döşeli bir çamaşırlık ile denize nazır b 
ve mezkür odadan rıhtıma çıkan çift kanatlı bir kapı. 

Rıhtım: Zemini malta döşeli ve etraf~ demir parmaklık korkul 
bir rıhtım ma1talli mevcuttur. Yalnız iŞbu bölük halen ayda beş lıra 
getirmektedir. Her iki gayrimenkulün evsafı umumiyesi: Mezklır g 
menkul eski ve harap ve fevkalade 'tamire muhtaç bir halde olup 

iki kısımda elektrik ve su tesisatı me~uttur. Umum mesahası t9<s m 
murabbaı olup bundan 321 buçuk metre murabbaı binalar ve mut 
kisı rıhtım ve bahçeden ibaret bulUDal) gayrimenkulün tamamı 
-arttırmaya konmuştur. 

1- İ§bu gayri menkulün arttırma 'Ş81'tnamesi 5/G/9'a9 tarihiJI 
itibaren 938/69 numara ile Üsküdar İcra Dairesinin mua 

numarasında herkesin gört?bilmesi için açıktır. İllrıda yazılı olanla~ 
fazla malumat almak istiyenler, i§bu şartnameye ve 938/69 d 
No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya i§tirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde '1 
nisbetinde pey veya millt bir bankanııı teminat mektubu tevdi edil" 
cektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diler ali.kadarlann ve irtifak h_.,. 
sahihlerinin gayri menkul üzerindeki ha'klannı hususile faiz ve dl 

rafa dair olan iddialarını işbu i!an tarihinden itibaren yirmi gün ıç~ 
evrakı müsbitelerile birlikte ınemuriyetimize bildirmeleri icabeder. 1'Y 

halde hak.lan tapu aicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin payla 
ımdan hariç kalırlar. 

4 - Gö&terilen günde arttırmaya iftira.k edenler arttırma şart..-! 
mesini okumU§ ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamtamen k• 
etmiş ad ve itibar olunurlar . 

5- S:ıtış Emlak ve Ejtam Bankasının 844 numaralı kanunu 

kümlerine tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesıne t 11 

kan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 22/6/939 tarıh 

Perşembe günü uat 10 dan 12 ye kadar Üsküdar İera Dair 
yapılacak arttırma net-lcesinde üç defa bağırıldıktan sonra 

rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temı 

miş alacakları mecmuundan fazla olmak şartile en çok arttırana 

edi1ir. Böyle bir bedel elde edilmezse :ihale yapılmaz ve satış 
düşer: 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal vey 

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı f esholunarak k 

sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet~ oldu t 

delle alınağa razı oluna ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 

beş gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok arttırana ihale ed 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab 

nacak faiz ve diler zararlar ayrıca hükme hacet kalınakswn merll 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (.Madde 133) 

~ - Alıcı arttpma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag ~ 
cını ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve telliliye r~ 
den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alı 

aid olmayıp arttırma bedelinden ~enzil olunur. İşbu gayrımenkul 
karıda gösterilen tarihte Üsküdar İcra Memurluğu odasında ışbu 
ve gQ.sterlen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur 

• 
Emlak ve Eytam Bankasından: işbu gayrı-
menkulü satın alanlar arzu ederlerse bankac
takdir edilecek kıymetin 0/0 50 sine kadaf 
bankamızdan istikrazda Bulunabilirler. (34S9) 


