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ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

·~ıman - lt_alyan Askeri Paktı im zalandı 
Tek 
Çıkar 
Yol! 

Fransa 
Altına 

Yeniden 
Alıyor, 

Mühim Mikdarda Askeri Silah 
Donanmada izinler Kaldırıldı 

Berlimle İtalya - Almanya 
askeri ittfiakmın io12alan
masma rağmen bu iki dev
let için sulh ve müzakere 
imkanından başka bütün 
kapılar kapalıdır. 

Berlinde imzalanan Bütçenin 
Paktın· Esasları Nedir Müzakeresi 

Yazan: Etem İzzet BENİ('E 

G ünlerdenberi Roma ve Ber
tin kaynaklarının biiyük 
bir ehemmiyet havası uyan· 

dı·rarak üzerinde durdukları Al
ınan - İtalyan askeri ittifakı ni
bayet bugün Berlinde imzalan -
llıış bulunuyor. Bu ittifakın im
lasına rağmen ne umıını.i p'llitlka 
bavasında, ne de herhangi bir 
badisenin veçhesi iizerinde hig 
bir değişiklik kaydedilecek de
IDldir. Esasen fiil lıalinde ve Al
llıan erkanıharbiyesmin sevk ve 
İdansi altında bulunan bir vazi
Yet vesika üzerinde de bir kere 
daha tabirim ve teyid edilmiş bu
ltıııııyor. Ancak, İtalyan Başve • 
•iliııin bütün hitabet kuvvetini 
'ofcrber ederek iizerinde durduğu 
hu askeri ittifaka rağmen bizim 
~ıılayışunıza göre bugün için ge
•ek Almanya, gerek İtalya için 
•tılh ve müzakere iınkinınd an 
başka bütün kapılar kapanmış bu
l1ınmaktadır. 

Alman Hariciye Nazırı Bibbentropile İtalya Hariciye Nazı-rı Kont Ciano 

B 
erlin (Hususi)- İtalya Ha
riciye Nazırı Kont Ciano 
şerefine dün Bitler tarafın· 

dan verilen ziyafet ve takib cıden 
resmi kabul esnasında miilıim hu· 
susi göriişmcler olmuştur. 

Bu sabah, Berlin, en hummalı 
siyasi bir faaliyete sahne oluyor-

du. Öğleye doğru imza edilecek 
Alman - İtalyan askeri paktı mü
nasebetlıe her tarafta hazırlıklar 
görülüyordu. 

Alman gazeteleri İtalya Harici
ye Nazırının Berlini ziyareti rnü
nasebetile makaleler neşretmek

(Devamı 6 ıncı sahifede) ı\lman ve İtalyan siyasilerinin 
llabeşistan veya Arnavudluk em
rivakileri gibi pek az kan dökerek 
kazandıkları, yahud da Avustur
Ya, Çekoslovakya, Memelde hiç 
~ dökmeden elde ettikleri za· 
•~ler artık sadece birer hoş ve bir 
kere daha tekerriirüne imkan ve 
fırsat kalmamış olan hatıralardır. 
Bu nevi hareketlerin vuku ve te
kerrürii ihtimali karşısında milli 
11\eveudiyet ve istiklallerini ko
rumak için büyük demokra•ilerle 
anlaşmış bulunau küçük devlet
lere karşı herhangi bir emrivaki 
Vaziyetine fırsat klamadığı gibi 
hüyük ılevletlerden de fedakarlık 
beklemek imlıanı tamamile kay
bolınuştur. 

Polonya Danzig' e 
Şiddetli Bi~ Nota Verdi 
Yeni Hadiseler Çıkmasından 
Endişe Edildiği Bildiriliyor 

Bnııun en bariz ve son bir delili 
de Fransız. Buic::iye Na2mmn mu
lıaribler birliği kongresinde söy
lediği nutuktur. 

Bonnct açık olarak: 
(Devamı 6 ıncı sahifede) -----

W aJ"Ş1>Va (Hususi)- Danzig
le Şarki Prusya arasındaki 
hud.udda kain Kalthocada 

vukua gelen Alman - Leh hudud 
hadisesi ve Leh gümrük binası • 
nın istila ve taJırib edilmesi etra
fında Leh makamları tahkikat 
yapmaktadırlar. Bilhassa ateş te
ati edilmesi çok fena tesir yap -
mıştır. Vak'a mahalline otomo • 
bille gelen Polonyalı umumi ko
miserin otome1biline hücum edil-

Yakında 
SON TELGRAF' da Bu Yaz 
Mevsiminde Okuyacağınız ROMAN lar ve 

Tarihi ESER lef.:" 

1 - Beş Hasta Var! 
ETEM İZZl>'"T BENİCE'nin 

2 - Fatih Mehmed 
İstanbul Kapılarında ve Bizans Saraylarında .. 

SAMI KARAYEL'in 

3 -S.O. S . 
Marmurada ingiliz Denizaltları ve Sultanhisar Siivari

sinin Eşsiz Zaferine . Aid En Yeni Vesikalar 
RAHMİ YA(HZ'ın 

Yukarıda göı·düğiinüz eserler pek yakında sıra ile başlıyacak, 
bunları Mahmud Yesari, İskender F~hreddin, Senih Muammer 
Alatur, Osman Cemal, Reşad Fey~i, Necile Tevfik, Sacide Ataş'ın 
romanları ve fevkalade tarihi tefrikaları takib edecektir. -

mes;, Varşovada, doğr.udan doğ

ruya Almany anm D~nzig üzerin
de tazyiki ve karışıklıklar çıkarıl
mak istenmesi şeklinde teisır e
dilmektedir. Çünkü, otomob1ie 
hücum edoenler Rayh arazio;inden 
bu noktaya gelmişlerdir. 

Alman menbaları ise sükutla i-

Leh Cumhur Reisi MoS<:iki 

şi geçiştirmek btemektedırler. 

Danzig ı esmi polis makamları, ko
ridorun her tarafında sükunetin 
hüküm süı·düğünü bildirmekte -
dir. 

' Danzig ayan meclisi Leh komi-
serine şiddetli bir nota vererek, 
hadisen:n iyi bir tesir yapmadı
ğını bildirmiştir. Danzig ayan mec
lisi Lehistan hükümet.nin tarzıye 

(Deı;amı 6 ıncı sahifede) 

Başladı 
J Varida tımız Tahminden 
f Daha Fazla Çıktı 

Ankara 22 (Hususi muhabiri -
mizden) - Büyük Millet Meclisi 
umumi muvazene bütçesinin mü
zakerelerine bugün başlamaktadır. 

1 

Bugünkü toplantıda Maliye Ve- ı Cenevredc müzak<'relere sahne olan Milletler Cemiyeti binası 
kilimiz mühim bir nutuk söyli -

~aer~:.~ ::::~~::~~~~izin ana hat-ıı·ngı·ıı· z-Sovyet Müzakeresi 
Butçe encumenı mazbatasında 1 

939 varidat bütçesini 261 milyon 1 d ., B 
~4 bin 192 lira ve masraf bütçesi 1 c - 1 • • • 
de 2.61milyo_n110 bin lira olarak en evre e yı ır 
teklıf etmıştır. Yolda 

Encümenin mazbatasında yeni 
bütçenin esas hatları tafsilatile i
zah edilmektedir. Bu meyanda: 

,937 mali yılı tahsilatı tahmine 
nazaran 30,000,000 u müJecaviz 1 
bir fazl,:lık arzeyl.e~esinc. mukabil 
!139 ma11 yı!ı tah,.J;.tmm .ah 
nazaran 7,000,000 kadar bir faz
lalık arzooeceği anlaşılmakta ise 
de 936 mali yılı için muhtelif ver
gilerden mükellefler lehine hesa
ben 10,000,000 lira tutacak bir ten
zilat yapılmış olması varidat artı
şında bir gerileme mevcud olmadı- 1 
ğını göste,.diği> kayd(/.udikten ı 

sonra; memleketimizde başlıyan 

sanayileşme ve umumi kalkınma 
hareketlerinin neticesi olarak mil
letimizin iştira ve tediye kabili -
yellerinin artmakta ve bıı halin 
devam eylemekte bulıındutu ifade 
edilmektedir. 

Yeni İspanya 
Sefiri Bu Sabah 

Geldi 
İspanyanın yeni Ankara sefiri 

Karlo Rober ve refikası bu sabah
ki ekspresle şehrimize gelmişler
dir. Sefir bu akşam Ankaraya gi -
decektir. 

HATAYIN 
HUOUTLARI 
iŞARETLENDİ 

Antakya 21 (A.A.> - Ha -
tayla Suriye arasındaki hu -
dudlatı tahdide nıe'ı«ır ko . 
misyon işini bitirmiş. türkçe 
ve fransızca hazırlanan nıe w 

tinler dlin ak$a m Tiirk ve 
Fransız murahhasları tarafm
daıı imzalanım,stır. Albay Hi'..s
nünün ba,skanlıqıııd·ıki heye
timi- nıt protokol/arı alarak 
bu sabah Ankaraya hareket 
etnıisle1·dir. Korni:~yon t(J re:. -
fından tesbit edH~ı. lıııd,,dia
rın talıdid nrnamelesi rtP ik
nıaı edilerek tcı.•lar dlk;h~.is 

buZ..ııımaktad r. 

Makineye 
Verirken : 

Gener"l F ranko l 
Hitlere Bir 

Telgraf Çekti 
\Franko Almanyaya 

T eşekk '.ir Ediyor 
Berlin 22 (A.A.) - Zafer geçid 

resmi münasebetile Hitler, Fraıı
ko'dan şu telgrafı almıştır: 

·Harbin çetin anlarında bize 
karşı bu kadar çok _sempati göster-J 
miş olan Alman mılletmı ve onun 
Führerini bu zafer gününde bü
tün İspanya, benimle beraber ha
tırlıyor.> 

Berlin 22 (A.A.) - Hitler, dün 
Litvanya - Almanya iklısad mua
hedesini imza etmek üzere Ber • 
lin'e gelmiş olan Litvanya Hari • 
ciye Nazırı Urbsys'i kabul etmiş -
tir. Von Ribbentrop ile Litvanya 
sefiri Skirpa, bıı müli\katta hazı,ı· 

bulunmuşlardır. 

Roma 22 (A.A.) - Musolini, 
dün öğleden sonra Piemont'a yap
tığı seyahatten dönmüştür. 

Diğer Telgraflar 6 ıneıda 

Yakında Kat'i Bir 
Natice Al ınabilecek 
C enevre (Hususi)- İngiliz 

Hariciye Nazırı Lord Hali
faks, Fransız Hariciye Nazırı Bon
net ve Sovyetloerin Londra sefiri 
ve Milletler Cemiyeti nezdindeki 
mümessili Maiski Cenevreye mu· 
vasalat etmişlerdir. Lord Halifaks 
Maiski ile uzun bir görüşme yap
mıştır. 

Fransız Hariciye Nazırı dJ Fin
landiya ve İsveç mümessilleri ile 
görüşmuştür. İngiliz - Sovy~t mü
zakereleri hakkında, alakad3r me. 
hafi!, nikbin noktai nazarlar ileri 
sürmektedirler. 

Cenevre görüşmelerinin, İngiliz
Sovyet mü2akerelerini faal bir 
yola sevkedeceği ümid ed.lmek· 
tedir. 

Lord Halifaks Londraya dön
~üğü zaman, k~·bineye izahlt ve
recektir. 
Çarşamba günü toplanacak olan 

İngiliz kabinesinin bu mevzu Ü• 

ııerinde kat'i vaziyet alacaktır. 

Fransızlar, yardım ıbahsinde, 

karşılık meselesi üzerinde Dalad
yenin meb'usan meclisindeki son 

beyanatı ru.huna uygun Qlarak İn· 
giliz ve Sovyet noktai nazarlarını 
uy~wrmak için tekli:filerdr bu· 
lunmuşlardır. 

Fransız Hariciye Nazırı Bonnd 
muharibler birliği kongresinde 
mühim bir nutuk söyliyerek de • 
ıniştr ki: 

- Fransa, bugün. harbe karşı 

(Devamı 6 ıncı ıahiJede) 

SMetreden 
Düşen Çocuk 
Yaralandı 

Galatada oturan Avram oğlu 

Jak adında bir çocuk, Tophanede, 
Ford fabrikası önünde bulunan 
beş metre yükseklikteki vincip Ü• 

zerine çıkarak . oynamaıkta iken 
düşmüş, başından ve muhtelif yer• 
lerinden ağır ve tehlikeli surette 
yaralanmıştır. 

J &k ümidsiz bir halde hastane • 
ye kaldırılmıştır. ·11 . . --

KISACA 1 
Bravo Kadına 

Bravo Türk Hakimine __ 
İzmitde iki ç"cııklu güzel 

ana ırzına tccavü-zc savaşan 
herifi balta ile öldüriiyor. 

bir 
bir 

Haber korkunçtur. Kadının va· 
ziyeti ise biitiin bliliin haşyet ve• 
ricidir ve alnında bir de tliyler 
iirpcıtic~ dan1ga '\'ardır: 

- Katil!. 
Bu haberi duyduğıumız zaman 

ilk aklınıza gelen lıifküııı şüphe

siz: 
- Beraat. .. 
Değildir. Fakat, İzmit 

mahkemesi bu kodınn: 
-Beraat... 

ağırceza 

Kararı veriyor. Bravo Türk ha· 
kinıine ve .. bravo Ti.irk anasına! 

Bir Tiirk anasının haysiyet, şe
ref, nanıus ve çocuklarına bıraka
cağı iz H ünle Tlirk adaleti dai
ma bu H böylesi olabiliı-di. 

• • 

GALATASARAY FENERi YENDi 

Galatasaray • Fenerbahçe nıa ;ı diin çok heyecauh Ye giizel oldu. 
Yukarıdaki resim diinkii ma~tan bir eııstantane~i te:;bit ed:yor. Dun· 
kü spor karşılafjlllalarınııı tafsilatı~,. liıtfen altJncı sahifemizde oku
yunuz. 
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ALE~IE VERİR TALKINI 

KENDİ YUTAR SALKIMI 

nirffi1i. Evlenmezse, hlikumet a
lakadar olur, evleııdirirmiş .. Ek
seriya, böyle evlenemeyip de evde 
kalanlar, çirkin kızlarmış .. HükO.
met bunları, hapishanedekı mah
kılmlarla evlendirirmiş. Eğer, bir 
mahkum, böyle yaşı otuzu bul -
muş ve çirkin bir kızla evlenirse, 
geri kalan ceza müddeti affedilir
miş.. Bu satırları yazan Fransız 
mecmuası şunu ilave ediyor: ·O
tuzu aşmış ve çirkin bir kızla ev
lenmekten ise, hapishanede sene
lerce mahkum kalmayı tercih e
denler ekseriyettedir.• 

Amerika 
ile Ticaret 

·Ne Halde? 

T 
crbıye, pedagoji bahisleri 
tizerine yazilar yazan bir 
alimden bahsediliyordu. 

Hazır bulunanlardan biri, vakti
le bu alımin talebelerinden inuş. 

Mektelıcilik, terbiye, tedris, sı· 
nıElarda disiplin ve saire bahisleri 
üzerinden loonuşulurken, o alimin 
eski talebesi olan arkadaş şöyle 
dedı: 

- Ekseriya insanların sözleri 
ile hareketleri biI'lnrini tutmuyor. 
Mesela, bu yazılara bakıp, bu a
lımın ideal bir hoca olduğu zan
nedilir, değil mi? Halbuki hayır .. 
Vaktile, bize hocalık ederken, sı
nıfın gürtiltüsünden ders yapıla
mazd1. Çocuklar, derste şimendi
fcrci!ik oynarlardı. B;r gün hiç 
unutmam.. Hocanın gözleri ya
ıardı: •Çocuklar siz beni verem 
edeceksiniz• dedL 

AŞK KARACit.ERDI!. -KUMA OTURDU 

Bilgisine saygı gösterdiğim bir 
doktor, karacığerden bahseder -
den, şöyle yazıyor: 

·Eski zamanlarda İsrail oğulla
rının hekimleri aşk arzusu kara
ciğerden gelir, derlermiş ... Erme
niler de bu itikadda imişler. Ka
racığeri aşk merkezi diye tanıdık
lanndan, eski bir Ermeni şairi bir 
a.şığın sevgilisinden ayrıldığını 

tasvir ederken: •Karaciğeri kırıl
dı· diye tarif edermiş. 

Bu sözlerin rivayet olduğunu, 
muhterem doktor, kaydetmeyi 
ihmal etmemış.. Eğer karaciğer, 

hakikaten aşk merkezi ise, bunun 
bugün için büyük ehemmiyetl ve 
manası var. Çünkü. son senelerde 
karaciğerde ku'll. taş olan hasta
lar 90ğaldı. Bugün ise, eski devir
lerde olduğu gibi, çılgın aşk ol
madığından şikayet edilmiyor 
mu•. Arada ~ r irtibat aramak 
n bulmak peklll mümkün .. De
mek ki, aşk karaciğerde kuma o

turdu!. 

ÇİRKİN KIZLARLA 

EVLENEN MAHKÖMLAR 

Aiyarun uzak bir ülkesi olan Si
;yamda ganô bir adet hüküm sü
rermiş. Burada, her genç kız o
tuz Y!liına kadar muhakkak evle-

Hakikaten, bu, erkek içın, ikin
ci bir mahkumiyet olmaz mı?. 

ALTINI TANIMIYAN 

İBTİDAİ İNSANLAR 

Tarihi tetkikler yapan bir mu
harrirın yazdığına göre, iptidai 
insanlar, JM;ırlarca, altın dediğimiz 
kıymetli madeni bayağı taştan a
yırd edememişler .. Altını, bıçak, 

balta yapmakta kullanırlarmış .. 
İlk insanların bu cehaletıne şaş
mamalıytZ. Altını tanımamak pek 
büytik bir ce'halet değil ... Hemen 
hemen, şimdi biz de o hale gel
dik. Kaç kişi, sarı sarı, çilçil altın 
l"rl görmiiştür?. Birgün gelecek 
ki, galiba, altıQ.ı biz de tanıyamaz 
olacakız. 

Allah, o günleri göstermesın .. 

UMUl'tlİ HARBDEN 

SONRA DEC.İŞMİŞİZ 

Arkadaşımız Sa.iıhaddm Gür.
gör yeni bir hakikat keşfetmiştir: 
•Umumi hatbden sonra bir hayli 
değiştik.• diyor. Yok canım?. A· 
radan yirmi bir sene geçtı, daha 
yeni mi farkına \'arıyorsun?. 

Bu içtimai mevzu lizerine yirmi 
oi rsenedir, binlerce cıld kıtab, 

brosür neşredildi. Mecmualar, ga
zetekr, büyük harbin insanlık ü
zerındek~ muhtelif bakımlardan, 
tesirlerıni tetkik ve tahlil ettiler. 

Yani, senin anlıyacağın Sala -
haddın Güngör, sabah oldu!. Sa
na bakıyorum da ustadım, sen 
hala fı,;tıkı makam, eski terane -
desin .. Yazılarında hala, on beşse
ne evvelki ahenk, ayni fikirler, 
aynı kelime oyunları, ayni ses, 
ayni koku ... Umumi harbden son
ra, bir hayli değiştik, diyorsun 
amma, hani nerede?. 

AHMED RAUF 

\Kü ÇOK BABERLE~I 
* Ce-azesi şehrimizden Edir • 

neye naklolunan Edirne meb'usu 
Şeref dün merasimle defnedil -
mlştir. * İzmitte namus yüzünden kan
lı bir cinayet olmuş 2 çocuk anası 
genç ve güzel bir kadın namusu
na tecavüz eden Hüseyin isminde 
bir erkeği balta ile öldlirmüştür. 

Genç !kadın, hadise akabinde 
kendisi gidip vak'ayı bildirmiş ve 
köyün muhtarına teslim olmuş -
tur. * Kilisteki dağ alayımıza bü • 
yük merasimle sancak verilmiştir. * Tüıık yeminli eksperler ce -
mlyeti buglin ticaret odasında se
nelik toplantısını yapmaktadır. 

* Karadenizin muhtelif liman-. 

larındakı sisin hillıi devam ettıği 

bu yüzden vapur seferlerinde ge
cikmeler olduğu anlaşılmaktadır. 

* Dilendilerle yapılan mlica -
deleye hararetle devam edildiği 

halde bir türlli bunların önü alı -

namamaktadır. Kısa bır zaman i
çınde 300 den fazla dilenci tutul
muştur. 

--k-

y eni Maliye Şubeleri 
İstanbul maliye şubelerinin ye

nilenmesi faaliyetıne devam olun· 
maktadır. Kadıköy ve Üsküdar 
mal müdürlüklerıle bu iki sem -

! tin tahakkuk ve tahsil şubeleri için 1 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

• 

h-----------------------------------------1 Tarihi Roman: No. 88 

Şeyh Said kurnaz ve uzağı gö
rtir bir adamdı. O, her ihtimali 
dlişünüyordu. Hatta bir gün ken
disıne (aşk) dan bahseden kula
ğı delik bir başka kabile reisi: 
.Aşıkın göz:i daima gördür. Bir
şey görmez!• demişti. Said bunu 
da hatırlamıştı. 

- Ben, gözü kör aşıklardan de
ğilim. Maryana elimdedir Onu 
bir yere kaçırmıyacağım. 
Dıyerek yavaşca odasından çık

tı .. Kapısının dıiında bek!iyen nö
betciye: 

s. n buradan ayrılma! 
Emrini verdi.. Ayağının ucuna 

Yazan: CELAL CENGİZ 

basarak, Maryananın daırcsine 
geçti. 
Şeyhin kafasında doğan şüphe

ler gittikçe derinleşiyordu. Said, 
İspanyol dilberınin çadırına girer
ken, onu a1ıkiyle yakalıyacağını 

1 ve yahut çadırda bu gizli seviş
meye aıt emareler bulacağını u
muyord.ı. 

1 Oysa ki, Ma,-yana yatağına gir-
miş, mışıl mışıl uyuyordu. 

Hava çok sıcaktı .. İspanyol dil
berı soyunup dökülmüş, uzun saç
larını omuzıarına atarak derin bir 
uykuya dalmıştı. 
Şeyh Said: 

Anlaşmıya Rağmen 
Geniş Mikyasda 

Faaliyet Yok 
Bu ayın 5 inden itibaren meriyet 

mevkiine giren Türk - Amerikan 
ticaret anlaşmaları esası üzerine 
piyasadaki tliccarlar ile Ameri -
kan firmaları arasında bazı an • 
gajmanlar yapılmağa başlanmıştır. 
Ancak Amerikadan gelen haber -
!ere göre, bu anlaşma Türkiye ve 
Amerika arasındaki ticari faali -
yetin artmasına geniş mikyasta im
kan vermediğinden her iki tara -
fın bazı tedbirler alması lüzumlu 
görülmekte ve Amerikan firmaları 
bu tedbirlerin alınacağını kuvvet
le iimid etmektedirl-er. 

Son anlaşmadan sonn yapılan 
angajmanlara aid ilk mallar mem
leketimize önümlizdeki aylar için

de gelecektir. Ancak Türk - Ame
rikan mlizakereleri cereyan eder
ken birçok tüccarlar birçok mad

deler bilhassa radyo malzemesini 
eski mukaveleler ahkamına tev -
fikan klilliyetli miktarda sipariş 

etmişler, fakat eşyalar gümrüğe 

gelince icabeden ardiye parasını 

vererek harice çıkarmamışlardır, 

Anlaşma ayın beşinde imza edi • 
lince bu malzeme ucuz gümrük 
tarifesi dahilinde muamele göre
rek gümrükten çıkarılmıştır. Mal
zemenin dörtte üçünü radyo, rad

yo malzemesi ve parçası teşkil et
tiği halde şehrimizdeki radyo fi • 
atlarında hiçbir esaslı değişiklik 

yapılmamıştır. Alakadarlar bu va
ziyet karşısında icabeden tedbir
leri alacaklardır. 

--

Bir Şerir 

Ölü Olarak 
Yakalandı 

Balıkesirden bildirildiğine gö -
re Bürhaniye kazasında garib bir 
vak'a olmuştur. Asker kaçağı ve 
katil Hamza isminde bir adamın 
Bürhaniyenin Sübeylidere köyü 
yaylasında olduğunu haber alan 
jandarmalar derhal takibine çık

mışlardır. 

Katil ve firari Hamza bunu du
yunca o civardaki köylerden bi - · 
rinde Ali ağanın evine girmiş ve 
Ali ağanın karısını kulaklarını 

kesmek, gözlerini oymak ve öl -
dürmekle tehdid ederek aldığı bir 
çarşafla kadın kıyafetine girmiş 

evden 200 lira para da alıp kaç -
mıştır. 

İzini bırakmıyan jandarmalar 
kendisini yaylada bastırmışlar, fa
kat silahla mukabele gördükle • 
rinden kısa bir müsademeden son
ra öldürmüşlerdir. 

--~------------
Kadıköy iskelesinde yaptırılan bi
bugünlerde bitecektir. 

Önümüzdeki haftadan sonra Fa
tih mal müdürlüğli için Kızlaşında 
Beyoğlu mal mlidürlüğü için de 
Şişhane karakolunda yeni birer 
bina inşasına başlanacaktır. 

- Ah, bu kıskançlık .. 
Diye mırıldanarak, yavaş yavaş 

Maryananın yanına doğru yürli
dü .. Odanın içindekı eşyayı birer 
birer gözden geçirdi. Her yeri a
raştırdı. Burada, bir yabancıya ait 
ufak bir emare bile yoktu. 
Şeyhin kalbi koparcasına çarpı

yordu_ Said, soğukkanlı bir er
kekti; böyl~ olduğu halde Marya
nanın odasımı girince, vüreğinde 
müthiş bir çarpıntı duymuş ve 
o dakikada ilk defa olarak vicda
nile baş ba4a kalmıştı. 
Şeyh Said: 
- Bu kadın masumdur.. Onu 

benim gözümden düşürmek için 
lekelemek istiyorlar 

Diyor \'e derin bir hayranlık i
çinde Maryanayı seyredıyordu. 

İspanyol dilberi o gee<? ne ka
dar da güzel ve sevimliydi .. Genç 
kadının bir feyden haberi yoktu_. 
Yatağında uyurken, Şeyhin ken
disin takip ve tecessüs edeceğ'ni 
aklından bile geçirmemfıti. 

CUMHURİYET: 

Nadir Nadi •Ne lüzumu vardı?• 
İsimli bugünkü başmakalesind'e 
bugün Berlinde resmen ilan edil
mekle olan Alman - İtaly~n aske
ri ittifakı mlinasebetile totaliter 
devletler tarafın.dan yapılan pro
pagandaları ve e~climle: 

•- Bız 150 milyonluk bir cephe 
kurduk. Buna soldırmağa cesaret 

. eOO<:eklerin vay haline!• gibi ma
nasız iddiaları mevzuu bahsede
rek bunları liizumsuz bulmakta 
ve ezcümle şöyle demektedir: 

cBunl&rı saymağa ne lüzum var? 
Totaliterler hakikati bizden iyi bi
liyorlar. Matbuat vasıtasile halk
larına her glin aşılamıya çalıştık
ları şey de harb, kin ve düşmanlık 
duygularından ibarettir. 

Bu işle ne kadar muvaffak ola
caklarını şimdiden kestirmek güç 
olur. Yalnız şurası muhakkaktır 

ki, onhr taarruza kalkmadıkça, 

yani onlar mücrim olmayı gÖ'Ze 
almadıkça, sulh cephesinden bek
ledikleri çılgınca hareket vuku 
bulmıy~caktır. 

Hakkına ve kuvvetine güvenen
ler soğukkanlı olurlar, telaşa lü
zum görmezler .• 

TAN: 

Zekeriya Sertel Almanya ile 
ticaretimiz• isimli bugünkü baş
makalesinde Almanyanın bütün 
ikt1'<adi faaliyetini orta Avrupa, 
Balkan ve yakın şark memleketle
rinde teksif etmiş olduğunu, Bal
kan devletleri ile iktısadi müna
sebatın idamesinin Almanya için 
hayati bir ehemmiyeti haiz bulun
duğunu kaydettikten sonra Al • 
manya:ıın Türk mahsullerine olan 
şiddetli ihtiyacını tebarüz ettir • 
mekte ve cİngilizlerle yapacağı -
mız ikt1'adi anlaşmadan sonra Al
manlarla da olan iktısadi müna • 
sebeUerimizi normal şartlara ve 
beynelmilel iktısadi kaidelere uy
gun bir şekle sokmak mecburiye-

ı ~ Vali Bu Akşam 
Ankarayt1 

Gidiyor 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Ktr

dar bu akşam Ankaraya gidecek
tir. Vali ve Belediye Reisi Anka
rada Belediyeye aid muhtelif iş· 

lerle meşgul olacaktır. 

Bunların başında Belediyeler 
Bankasından borç alınan 5 Mil · 
yon lirasının sureti sarfı bu)un
maktadır. 

Vali dün öğleden sonra Suadiye 
ve Bostancı taraflarında bir ge -
zinti yaparak, bu civarın imarı 

bakımından pazı tetkiklerde bu -
lunmuştur. 

İstinye Yolu Devam 
Ediyor 

ti hasıl olacaktır .• demektedir. 

VAKİT: 

Asım Us ·Hatayın ilhakını bek
liyoruz isimli bugünkü başma
kalesinde; Tüı·kiye ile Ft·ansa a
rasında vukua gelen prensip an
laşmasını mevzuu bahsettikten 
sonra ezclimle: 

cTürk Hatayın Türkiyeye ilti
hakı zamanı yaklaşmıştır. Bu il
tihak tahakkuk ettiği gün kuv -
vete müracaat edilmeksizin bey
nelmilel bir adalet yerini bulmuş 
olacaktır. 

Cumhuriyet hlikumetinin yo • 
rulmak bllmiyen bir sabır ve se
batla senelerce uğraşarak ıhraz et
tiği bu yeni muvaffakiyet Türk 
diplomasisinin siyaset alemine 
misal olacak bir zaferini teşkil e
decektir.• demektedir, 

YENİ SABAH: 

Hliseyin Cahid Yalçın •Avam 
kamarasında• isimli bugünkü baş
makale,;inde İngiliz Başvekili 
Çemberlaynin Tlirk - İngiliz an
laşması münasebetile geçen gün 
verdiği ızahatı tahlil etmekte ve 
bu anla~manın büyük kıymetini 
bir kere d~ha tebarüz ettiraikten 
sonra: 

cTü.rkiye ile İngiltere, Çem -
I ber!ayn'in ifadesinden de an -

laşıldığl iizere, Balk>nlarda 
emniyeti idame ve muhafa -
zayı da taahhüd eylemışler -
dir. Tür>< Cumhuriyetinin Balkan
lı müttefiklerine bu sayede temin 
edebilmiş olduğu istikrar ve sü
kun, Balkanlı dostlarımızla zaten 
samimi ve sağlam olan mlinase -
betleriınizi bütün bütün takviye 
edeceği şüphesizdir. Türkiye dost
larına yiik teşkil edm bir mlitte
fil< değil, tedbirli ve basiretli si
yaseti ile onlara fayda temin e
den, sadakti ve fedakarlığı ile her 
zaman Kendisine liizum hissettiren 
bir dost olarak temeyyüz ediyor .. 
demektedir. 

Açıkda kalan 
Memurl~ra 
Tazminat 

1 hazirandan itibaren memuri

yetleri liiğvedilecek veyahud açık

ta kalacak olan memurlara Bele • 

diyece tazminat verilmesi karar
laştırılmıştır. 

Bunun için 10 bin liralık bir tah

sisat ayrılmıştır. Diğer taraftan 

yeni kadı·oları tesbit eden Belediye 

reis muavinleri ile muhı>'<Cbe ve 

memurin müdüründen mürekkeb 

kimisoyn bu hafta içinde mesaisini 

bitirecektir. Her memura verile-

cek olan tazminatın miktan da 

hafta içinde belli olacaktır. 

kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Tesisatın sonbahara kadar, Ru-

melihi.sarından biraz daha ileriye 
Bebek - İstinye asfalt yolu in -

şaatına devam olunmaktadır. 
Yol. hala Rumelihisarının alt ta- naklolunması Nafıa Velr;aletince 

rafındaki eski tekke binasına ka- alakadarlara kat'i olarak bildiri! -

dar yapılmıştır. Bu tekke bina • miştir, 

sından sonra gelen postane bina- Bunu takiben de postane binası 
sile kablo şirketine aid tesisatın da yıkılacaktır. 

Kab.le reisi daha fazla sessiz 
ve hareketsız duramazdı.· O gece 
onunla mutlaka konuşmak isti · 
yordu. Yavaşca yatağının dibine 
eğildi: 

- Maryana ... Maryana ... 
Halifenin gözdesi uykusunun i

çinde esniyor ve konuşuyordu: 
•- Beni çağlran kimdir? Beni 

rahat bırakın!• 
Şeyh Said elin[ genç kadının u

zun saçlan üzerinde gezdirerek, 
tekrar: 

- Maryana ... Başı ucunda du
ran adam. yabancı değildir. Hay
di, gözlerini aç! 

Maryana aksırarak uyandı_. 

Gözlerini uğuşturdu-
- Kimdir o başımda duran ... ? 
- Sesimden tanımadın mı be-

ni?! 
Maryana gözlerini açtnca kabi

le reisini karşısında gördü .. Tit
redi: 

- Ah .. Siz misiniz, hazret? 
- Başka kim ol•bilir? Senin 

yattığın yere benden başka kim 
gelebilir? 

Maryana başını kaldırdı: 

- Birdenbire korkmuştum, 

hazret! Gerçi, şeytanlar çöle ko
lay kolay gelemezler amma .. Bir
denbire sizi karşımda görünce ... 

- Korkmakta haklısın, Mar
yana! Burası ne de olsa, Halile
nin sarayına benzemez. Seni kar
gılı nöbetcilerimizden başka mu
hafaza edecek kalın ve yüksek du
varlarımız, demir kapılı odaları

mız yok. 
Şeyh Said, genç kadının yata

ğının kenarına oturdu. 
Seni uyandırmak iı;lemezdım, 

Maryana! Bu gece uykum kaçtı_ 

Seni görmeden gözlerimi kapa
yamadım .. 

Maryana yatağında doğrulmuş
tu .. Çok ne ."elivdi. Kend, kendi
ne: 

- Tahirin getirdiği zehıri bu 
akşam Şeyhe verebilsem ne iyl 
olacak.. 

iz mir 
Fuarında 
Ecnebiler 
Yabancı Memleketler 
Bu sene Daha Geniş 

pavyonlar yaptıracaklar 
Şehrimizdeki alakadarlara bil

dirildiğine göre 9 uncu beynelmi
lel İzmır fuarının hariç ve dahil
de uyandırdığı alaka gittikçe art
maktadır. Bilhassa yabancı mem
leketlerden resmi ve hususi işti

rakler bu yıl daha fazladır. 
Fuara iştirak etmek kararı ver

diklerini bildirdiğimiz 9 hlikumet
len başka bu kere de Fransa, İta!· 
ya ve Polonya hükUmetleri de iş
tirak etmeği kararlaştırarak fu
arda pavyon yeri kiralamışlardır. 

Ecnebi devletlerin pavyonları
nın yapılmasına başlanmt~tır. 

Fransa ve İtalya devlet pavyon
ları geçen yılkinden daha geniş 

bir saha işgal edecektir. 
Polonya pavyonunun 1ıazırlan

ması için bir Leh heyeti İzmire 
gelmiştir. Polonya ticaret ataşesi 
T. Zunaskinin de dahil bulundır 
ğu heyet azaları pavyonlarının 

yerini tesbit etmişlerdir. 
Heyet İzmirden şehrimize gel

miştir. 

Diğer taraftan İtalya milli iktı
sad nezareti harici ticaret enstitü
sli sergiler müdürü prof_ mimar 
Petroni Dante de İtalyan pavyo
nunun ihzarına nezaret etmek ü
zere İzmire gelmiştir. 

---c,__ __ 

Karısını Ve İki 
Çocuğunu 

Öldütdü 
Çanakkalede dlin kanlı bir aile 

faciası vukua gelmiştir: 
Polislikten müstafa 35 yaşların

da hali! isminde bir adam bir kıs· 
kançlık neticesi olarak karısı Ay
şe ile iki çocuğunu öldünn~tür. 

Katil Halil bundan sonra da bü
ylik bir soğukkanlılıkla eesedleri 
sabile kadar götürmüş ve denize 
atmıştır. 

Vak'a ktsa bir zaman içinde an
laşllmış Halil tevkif olunmuştur. 
Tahkikata ehemmiyetle devam e
dilmekte ve facianın sebebi de 
aranmaktadır. 

• 

Dolmabahçe -
Bebek Yolu 
Yaptır .. lıyor 

Dolmabahçe ile Bebek arasında
ki yolun asfalta çevrilmesi karar
laştırılmıştır. 

Bu yolun 2 milyon liraya çıka • 
cağı anlaşılmıştır. Yeni yol yapı • 
lırken her iki taraftaki ağaçlar da 
yeniden tanzim olunacak, saray 
duvarı dibindeki ağaçlar büsbü • 
tün kesilecektir. 
Beşiktaş - Ortaköy arasındaki 

bir kısım yüksek duvarlar da yık· 
tırılıp bunların yerine alçak bir 
parmakhk konmak sut·eti!e deniz 
görülebilecektir. 

Ancak inşaata gelecek sene baş
lanacaktır. 

Diyor ve kafasının içinde bu i
şin planını çızmeğ~ çalışıyordu. 

Şeyh Said birdenbire İspanyol 
güzelini kücakladı: 

- Seni bir yere bırakmyıaca
ğım, Maryana! Günl~r geçtikçe 

sana ısınmağa ve senden hoşlan
;mağa başladım. 

- Sizin yanınızda kalmak be
nim için. erişilmez bir saadettir, 
hazret! Fakat, küçük karınız _emi
nim ki bana rahat vermiyecek -
lir. 

- Onun seni ne kadar kıskan
dığını tahmın etmiyor değilim. 

Hatta biraz önce de bu mesele et

r:ıf nda münakaşa yapmıştik. Se
ni bu gece bir başkasile görüşlir
ken gördüğürü söyledi .. İnanma

dım. Koş\t.m Ve seni yatakta 
bulunca scvindı ' 

Maryan:ı manalı bir glilüşle ce
vap verdi: 

( DPvamı ı•ar) 

Sovvetlerle -lşbi;!iğİ 
y...,, .AlamM 6111aii -ıstJ' 

e;il'I 
Sovyetleri sulh ceph , 

iştirak ettirmek için İngiltere \:t 
rafından yapılan teşebbüsün ııı_,, 

• cc•"Y" bet bir netice vermemesı t n· 
ve emrivaki politikasının ö~:ı!t 
mesine taraftar olan ıneh ut• 
endişe tevlid etmeğe başıarıı~ r 
Bu endişe evvelki gün jııgı•!.l jlJ# 
vam kamarasında yapılan uJt 
bir münakaşada açık olarak 

1 
• 

de edilmiştir. Yalnız muhalefe " 

deri Attlee değH, Eden ve Çı~.
ohill gibi muhafazakarlar ve lı.(I 

George gibi liberal de Çernb:; ~ 
hükumetin. bu yiizden tenk1 

mişlerdir. f. 
Bu tenkitlere hedef olan jniıl 

liz Ba~vekilı mlizakerelerin tını 
seyrinı takib etmekte oldUğU • 
söy !emiş ve bir çıkmaz ıçine -~' 
mi.ıi bulunduklarını ınkıir etıf':f;v 
Bunun!a beraber, aradaki tht et 
mahıyelıni sarih olarak izah 11' 
mekten çekinmiştir. Herhalde_ 
teahhurdan Sovyet hlikurnet;;r 
mes'ul addedilemiyeceği ÇeJ11 a'r 
!aynin sözlerinden de anI~ılJ11 
tadtr. r 

Bir defa harbin başladığt.nı 1.1 
... 

"r•' z.edelim. Sovyetler harbe su 

lendlkten sonra garb dern~~ 
!erinin mütecavizle sulh yaP8

1
1• 

Sovyetleri yalnız bırakrnıYac~. 
!arı hakkında hi9hir teminat Yıl-" 
tur. Gerçi Stalin, komünist P8 ııtf 
sinin kongresinde tecavüze it r 
komşu devletlere yapılacalt Si! . fr 
yet yardımından bahsetmişti· Ol' 
kat Stalin ayni zamanda şu 5 

_!eri de söylemişti: 

•Ateşten kestane çekmek i~ 
-başkaları tarafından provoke e ı· 
len bir harbe iştirakten kaçtnfll 

lıyız.• ı· 
İşte bu sıralardadır ki sovfen• 

!er siyasi inzivaya çekilerek k~ı
di kendilerini müdafaa edel>· 

1
• 

ceklerini blitün dünyaya ;ılın en· 
-tiler. Almanyanın, o zaman ıs ... 
nedildiği gibi, Ukranya macers>~ 
na girişmemesi de Sovyetıerı~ 
•kendi kuvvetleri hakkmdaki !ı~ 
itimadlarınm yerinde otduğuP 
göstermiştir. Otoriter devle11t'. 
komlinistlik üzerine saldıracak 3 

rı yerde biri Fransarun imparatol' 
luğu, diğeri de İngilterenin h ı·ı; 
ti menfaatleri ile al.ikalı sabal81

1 
doğru yürüyünce, iki demo1'r

3 

devlet: 

- Yangın var! 
,-ı 

Diye bağnmıya başladılar 
birkaç hafta evvel hiç de kıyflle 
ve ehemmiyet vermedikleri 5°'" 
yelleri yardıma davet ettiler. fB" 
kat davet yukarıda izah edilen 

mahiyette yapıldığına göre, bih9t 
kın Sovyetlerin şüphelerini cel t• 

S ')'e betlı. Bununla beraber, O' 
·B 

hükumeti Ing' illere ile Fraıısa) ... 
tecavüzü önlemek için derhal 1

• 

birliği yapılmasını teklif etti. so•" 
yet teklifinin İngiliz teltlifindeP 
farkı şu noktadadır ki, Sovyetler 

derhal işbirliği yapılmasına tara:: 
tardıtlar. İngilizler ise, ilk teki• 
terinde, işbirliğine yanaşmam~ • 

-il 
!ardır. Bir defa harb başlarsa, • 
de arkamızıdan geliniz dem.iŞI•;: 
dir. ·Harb başladıktan sonra Y3 

nız bırakılmaları ihtimalini neri 
sürünce, Fransanın buna bir çare 
bulduğu ve İngilterenin de bun• 

kabulü söylenmektedir. Şöyle ki: 
Harb vaziyeti hasıl olup da SO": 
yetler bu havbe iştirak ettikleri 
takdirde İngiltere ve Fransa, So'" 
yetlerle işbirliği yapmayı ve a•'' 
sulh imzalamamayı bugünden kS; 
bul ebınektedirler. İşte son teklt 
bu im4. Bunun pek karışık 1>if 

kombinezon olduğunu itiraf et .j 
mek lazımdır. Demek oluyor J; 
İngiltere ve Fransa, Sovyetıerle 
bugün ittifak akdetmekten çeki.' 
nıyorlar. Fakat harb çıkarsa itli' 
fak akdetmek için şimdiden taah· 
hüd altına girmiye razıdırlar. ıı• 
teklifteki bliyük mantıksızlık şuO 
dadır ki, İngiltere hlikilmeti, harlı 
halinde Sovyetlerle ittifak a!cdet• 

mive hazır olmakla beraber, haf' 
be ·mani olmak için bugünden bÖ)" 

le bir münasellete ııirismiye raıl 
~eğildir. 



Giiniin Meaelesi: -
Siyasi Anlaşmanın 
iktisadi Tesirleri 

• 
Almanyadan Sonra ltalya ve 
Fransa da Muamelelerini 

Arttırıyorlar 
S... ilı:i ~ içinde Avrupaıwa 

ılyıısl vulyeti mllaasebdile 
P.iyasaya umumi tıir du:rswı· 
lak uuı olmUfı topt .. ve pe
•ııkeıule i§Ier durm~. 
İqiltere ile son yapılan si-

1ul anJa§Jlllldan sonra piyasa
da şayanı clilıkat bir hanlıet 
••ılamışbr. 

Hafta başıadanlıerl haricdeıt 
ve biliistisaa tıütün ahu ül • 
lı:elerdea 5lparişler yapılmalı • 
tadır. Ve faııla talcb lıarşısıada 
fiatlarda da salib kaydolun • 

• 
ınuştur. 

Diier taraftan Amerika ile 
lınzalaaaa ticari anlaşma ve 
İııgUtere ile yapılan iyasi an· 
!aşmanın tabü bir neticesi olan 
ilıtısadi bir anlaşmanın da ya· 
ııılmasmıa mevzuu bahsolduiu 
lıuglbılerde Alman ilıtısadn • 
ları büyülı 'bir faaliyet sarfet • 
ıneğe başlamı tır. 

Aalıara ile memlelıetia bir 
folı mıatalıalar mda ihracat 
ınaddelerlmiz üzerinde tetlıilı • 
ler yapan Alman ithalat biiro
ları müdürii Voke , .e' maiye • 
tindeki ilıtısadcılardan mürek· 
keb heyet şehrimizde bazı tet
kikler yaparak bir kısım ihra· 
eat tadrlerile tema. larda bu
hıamuşlardır. 

Alman firmaları memleketi-

( 

ınizden elde etmekte oldukları 
iktısadi menfaatleri kaybebae
mek ve İngilis FransrıL hrıua • 

---------
Mahkumlara 
Nasıl Para 

Gönderilecek? 
-·---

Bu iş Yeni Bir 
Formüle Bağlandı 

Hapishane ve tevkifhanelerde 
bulunan mahkumlara para yolla· 
IXıak bu paraları almak işi yeni bir 
fomıiile bağlanmıştır. 

Bu yeni formüle göre mahcur 
olmıyan mahkfunlarla mevkuJlar 
ilamlarına gönderilen havale ve 
llıersuleler, badema altı ayda bir 
:Yenilenmek ii1ere müşterek bir is· 
tioda ile mütemed tayin edecekleri 
ceza evi müdür veya memurların· 
dan biri vasıtasile alınacaktır. 

Mahcur mahkfun ve mevkuf • 
'ların havale ve mersuleleri de ka
nuni mümessilleri tarafından alı· 
ııacak ve kezalik memurlar tara· 
fından ·kendilerine verilecektir. 

---O--

Kömür Depoları 
Kalkıyor 

Kuruçeşme kömür depolarının 

kaldırılması, Beledıyece kat'iyetle 
kararlaştırılmL~tır. Vali ve Bele
diye reisi Llıtfi Kırdar her şey • 
den evvel bu işi bir doktor sıfa· 

J !arma imkAn vermemek i~ln 
11\itün maideleri.mize verd.ilı: • 
leri fiat miktarını yillıseltmlı· 
lerdir. 

Bilhassa incili:a firmalarının 
tütün, tiftilı:, tleıi ve nebati yağ
lar üzerindeli talebim Aiınaıa 
alıcılarını hayli dü§tindürmek· 
tedir. Çiinkü Ahnaa firınaları 
§.İmdiye kadar 'bizden alını ol
dukları külliyetli miktarda 

tütünü müsaid dövizlerle Ame

rikaya devretmekte ve bu iti
lıarla büyük iktısacli menfaat
ler temin etmkete idi. İngilte
reden sonra Fransadan da bau 
ilıtısadi ve mali aalaşmala1' 

yapmak mete müteaddid he

yetlerin Türlıiyeye hareket et
mesi İtalyanları da harekete 
getirmiştir. Bu sebeble şimdi
ye kadar İtalyaya ibrac edilen 

hububat. yumurta, palamut, 
balık üzerine yeni ve külliyetli 
talebler '-ulıua gelmeğe baş • 
lamıştır. 

Buntlan başka İtalyanlar tif
tik ve yapak piya>amız üzerinde 
tle buradaki mümessilleri va
sıta,ile tetkiklere geçerek mu
kabilinde mamul iplik vermek 
füe•e tiftik metalibatmtla bu
lunmağa ba)amı tır. İngiltere 
siya,; anla,masından soma ih· 
ratat piyasalarımu iktısadi bi• f 
poliıika ile karşı karşıya bu -
lunmaktadır. 

T rabzondaki 
Büyük 

Hastahane 
İnşaatı Tamamlandı, 

Bu Yaz Açılacak 
Büyük şehirlerimizde modern 

ve her türlü ihtiyacı karşılıyabi • 
lecek hastaneler inşaatına aid ta
savvurlar planlı bir surette ilerle· 
mektedil;. Trabzonda doğunun bü
tün ihtiyacını temin edecek olan 
muazzam hastanenin inşaatı ta
mamlanmış dahili tezyinat ile te!
rişatına geçilmiştir. Hastane 300 
yataklı olacak ve her mütehassı • 
dan mevcud olmak üzere kadro • 
sunda 60 doktor bulunacaktır. Şim· 
diye kadar muhtelif ameliyatl8l'a 
ihtiyaç gösteren bazı hastalar, İs
tanbula getirilmd<te idi. Bundan 
sonra bu gibi ameliyatlar doğru· 
dan doğruya Trabzonda yapila • 
caktır. Hastane önümüzdeki ay • 
!ar içinde büyük merasimle üçün
cü umum müfettiş Tahsin Özer 
tarafından açılacaktır. 

tile tetkik etmiş ve depoların sür
atle kaldrnlması için çalışmalara •

1 
başlamıştır. Yeni kömür depola • 
rını nnerede yapılacağı malum de
ğildir. 

Bir Talebeye Bir 
Müfettiş 

D 
eniz yolları ve limanları İ§· 
!erinin bundan böyle bü· 
yük bir zaptü rapt ~inde 

verimli bir surette inkişaf edece
ğine emin bulunuy.,ruz. Çiınlıti, 

bu idare Ali Çetinkaya'nın başm· 

da bıılunduğu VekiletP bnğ!aıı • 
mıştır. Deniz yolları ve limanla . 
rının idaresi, en tasarrnfl.ı, en 
müsbet hangi şekilde yürüme!ı i· 
cab ediyorsa, bundan sonra, tuta
cağı yolun seyri, mubaklıalı, o O• 

Jacaktır. 

Denizbaalun biraz kayıdsuca 
idaresi zamanma aicl, itimad etti
ğimiz bir zat e'welki gün şöyle 
diyordu: 

- Deııizbaak Londraya lıir ta
lebe göndermiş .. bu bir tek talebe 

için de, arkasından bir talebe mü
fettişini Londrada ikamete me • 
mur etmiş. Sonra, anlaşılıyor ki 
heıa talebe, hem müfettiş, hima· 
ye etlilcn ilıi zat imişler ve Lond· 
ra seyahatlerinin sebebi de bu 
imiş. 

Şimdi, siz gelin d .. , bu hadisede 
bir bankacılık ve iş adamı zilini· 
yeti ile h•reket edildiğini iddia 
edin. 

BtİRBAN CEVAT 

Cemiyetler 
Nizamnamelerini 
Değiştiriyorlar --

Aza Aidah On Liradan 
Fazla Olmıyacak 

Yenı cemiyetler kanunu muci

bince şehrimizde ve diğer yeTler. 

deki bütün cemıyetler 14 lerrunuz 

939 tarıhine kadar nizamnaınele

rini tadil etmeğe mecbur tutul • 

muşlardır. Kanunun tatbikine 1,5 

ay gibi kısa bır zaman kaldığından 

bütün cemiyetlerde hummalı bir 

faaliyet göze çarpmakta.dır. 

Bu meyanda diğer cemiyetler 

gibi tıbbi teşekküller de niza'? • 

namelerini deği ·tirmek için uğ • 
raşmaktadırlar. 

Nizamnamelerde yaptlması bil· 

dirilen bu tadilat ruüteaddid ve 

mühim olup eskidenberi teşekkül 
etmiş olan bazı cemiyetlerin ni· 

2amnaınelerinde bile bulunmayan 
kayıdları ihtiva etmeıktedir. 

Ezcümle mevzuubahs tadiliit 

mucibince badema hiçbir cemiye

tin aylık aza aidatı 10 lira.dan faz

la olamıyacaktır. 5 de 1 azanın ta

lebi üzerine her cemiyetin kon • 

gresi istenildiği zaman içtimaa 
çağırılabilecek ve bu davet her 

halde ve daha evvel 2 gazete ile 
ilan olunacaktır. 

En az 20 aza tarafından isteni • 

len maddelerin kongrede müza

keresi mecburi olacaktır. 

Kongreler bütçeyi tasdik, ana 

nizamnameyi tadil, hesabları tet

kik ve cemiyetin feshine karar ver

mek salahiyetini de haiz olacaktır. 

POL • 
1 sı 

Mali k-e-m e J er 

Huysuz 
Gelinle 

Kaynana 
Şahidliğe Gelen ihtiyar 
Bir Kadının Anlattıkları 

jPençerede 
1 Oynıyan 

Çocuk 
Sekiz Metre İrtifadan 

Aşağıya Düştü 

1 
ki gün evvel ona adliyenin ka· B eşiktaşta, Valide çeşmesi, 
pısı önünde tesadüf ettim- Kı- asfal·t sokağı 10 sayılı evde 
sa boylu, siyah çarşaflı 55 • 60 oturan GaninUı henüz iki 

yaşlarında ihtiyar bir kadındı. İb- yaşında bulunan kızı Gül.feri Ö • 
tiyarlıktan feri kll'Çmış yeşil göz· züyaruk, odalardan birinin pen· 
!erinde beyaz camlı bir gözlük ceresi önünde oynarken, çocuğun 
vardı. Bir elinde başı top bir sopa tuttuğu pencerenin çatıları kı -
bulunuyordu. Yanından geçerken rılıruş ve zavallı yavrucak çatı • 
bir elile koluma dokundu, dur • !arla beraber, sekiz metre irtifa· 
dımı. Yaşlı kadın adliye binasını da bulunan bu pencereden cadde-

Boğazda 
Zuhurat 
Postaları 

Tatil Günlerinde Tarife 
Harici Postalar 
Kaldırılacak 

Bu sene Boğaz· ine halkın fazla 
rağbet etmesi yüzünden tatil gün· 
lerined şirketin tatbik etmekte ol· 
'Cluğu ilkbahar tarifesi ihtiyacı 

karştlıyamamalrta bu yüzden va • 
purlarda izdiham vukua gelmekte 
idi. Şirket bu vaziyetin önüne ge
çebilmek içlıl dünden itibaren ta
til günlerinde tarife harici 2uhurat 
postaları kaldırmağa karar vermiş
tir. Bu seferler sabah saat 6,30 d ın 
itibaren lazım geldikçe yapıla • 
calıtır. 

Bundan başka şirket Anadolu 
hisarında yaptırmakta olduğu 

plaj da 15 hazirandan itibaren a
çılacağından şirket gidip gelme 
pliıj ücreti de dahil 35 kuruşa ka
dar komple biletler ihdas edecek
tir. işaret ederek çok tatlı ve müşfik ye düşmüştür. 

bir sesle sordu: Çocuk, muhtelif yerlerinden ya·------------ -
- Muhakemelere burada mı ba- ralanmış ve sağ bacağı kalçası da 

kılıyor evladım? kırılmışbr. 
- Evet teyzeciğim! Gülleri ÖZüyaruk, derhal im • 
Kadın merdiv".n1eri çıka.liken dadı sıhhi otomobilile çocuk has • 

KISA POLiS 
HABERLERi 

onu durdurdum: tanesine kaldırılmış, tedaviisne * Fatihde Çeşme yokuşu soka· 
- Gitme teyze! Bugün mahke- başlaıuruştır. ğında, 35 sayılı evde oturan elek· 

meler taül.. ---------~- tri:kçi Arif oğlu Ahmro dün evi· 
M ki 1 1 .. .. bak ı met ve rahata kavuştu. ara ı nazar ar a yuzume · nin halasına giderken ağzı açık 

Geçen sene, Ayşe Hanım mekte-
tı: kuyuya düşmüş, muftelif yerle • 

N d • bini bitiren ve lıayatır,ı kazanan - e en! rinden yaralanmıştır. 
evladını artık evlendirmek istedi. 

- Bayram münasebetile.. * Üsküdarda, Gül!em hatun 
İhtiyar kadın elindeki celbna • Ona gene bizim mahalleden, gü· 

l dilb 1. d h . J' g ·· ı mahallesinde, Telçıkmazı sokağın-
meyı gö:;ierdi: ze , er, e ın en er ış ge ır, u I 

gibi bir kızcağız buldu. Fakat oğlu da 5 numaralı evde oturan Abdul-
- İyi amma oğlum, bugün mah· . !ah oğlu Hüsnü, Salaeak caddesin· 

k ,_ · · b k• bu kızı beğenmedi. Onunla haya-emeye ge .. uem ıçın ana şu ... de 39 numaralı hanede ikamet e· 
ğ d " d rdil tını birle§tirmedi. 

ı ı gon e er. den Necatı, Celfıl ve Veysel tara-
Ararlan bir ikı ay wçmeden bir 

Aşağıya indiği zaman ona: fından döğülmüştür. Suçlular ya· 
gün delikanlı l<olunda genç ve sa-

- Teyzeciğim, dedim. Evine gıt! kalanınışhr. 
rışın bir kadınla eve geldi.. Ve bir 

Sa.na tekrar ce1bname gönderdik- d 1 , ı · ı * Fatihde, Bevazıd Çatal hanı ay sonra bu ka ın a ev.ene ı.. , 
leri zaman gelirsin. 1 h' kar.,sında 60 sayılı h•nda oturan Ay~e Hanın1, ge ininden ıç .- • 
Yanımdan ayrıfacagı sırada sor- . G k Seyid og"lu Aydın, aynı· handa, memnun değildi. enç kadın ay-

dum: nanasına yuz vermiyor, her şeye kunduracı Akif oğlu Hüscyiıı, dün 
- Mahkemede ne işin vaI? k h · b ' h' - gece, saat 9 da Sandıkburnu g32ı·-arışıyor, e emmıyetsiz ır aaı· 
Yaşlı kadın bu sualime: k nosunda o ururlarken bı-r aralık seyi bahane ederek onunh avga 
- Bir gelin kaynana kavgası edi;,cırôu. kavga çıkmış, birbirlcrine baka -

hadisesinde beni de şahid yaz • .. .. b' ld" ret etmişlerdı·r. Hnr ı'klsı' de yaka· Bir gun Ayşe ,.anım ı7.e ge ı. ' 
mı !ar. lanmı•lardır. Dikk, t ettim. Kaclın pek muzla- • 
Cevabını veıdikten sonra, git - * Sarıver, sular caddcsindn 0 • 

mek istedi. Kolundan tuttum: rib görünüyordu, komşuma: , ' 
- Bugün pek kederli görünü· turan Hüseyin oğlu 3148 sicil nu· 

- Hadiseyi bana da anlatır mı· yorsun Ayşe hanım, dedim. Der· maralı Şevki Mehmed Ali Ataklı-
sın teyzeciğim! din nedir? ya aid ve 17.,g sayılı taksi otomo-

Dedim. Ayşe hanımın gözleri doldu: bilinin benzin deposunda temi% -
Gülümsedi: - Ah bilmezsin karde1, başıma lik yaparken, yalı.tığı mumdan dik· 
- Nene !Azını evlad, dedi. Alem neler geldi? katsizliği yüzünden benzin ateş 

kavga etmiş, bundan sana ne? _ Neler geldi? almış ve araba kıssmen yanclıktan 
Ben de tebessüm ettim: Diye sordum. ~onra ancak a:t..ş söndürülebil • 
- Merak ettim de... Yana yakıla anlatmağa başladı: miştir. Şevki yakalanmıştır. 

Muhatabım: _ Bugün gelinle yine ikavga et- !============== 
ağzıma geleni söy !edim. l>öğdüm 
saydım. 

- Peki, efendi oğlum, dedi. Ma-ı tik. Sabahleyin, kendisini uyan • 
dem ki merak ediyorsun, o halde dırmalk için odasına gittim. Yata-
ben de sana anlatacağını. ğına yaklaşarak: 

Bir kenara çekildik. Kadın ağır _ Kızını, evladım, haydi artık 
ağır anlatmağa başladı: uyan .. Saat onu geçiyor, dedim. 

- Ben otuz sendenberi Topka • Gelin gözlerini açtı. Beni karşı-
pıda oturuyorum. Bizim evin kar· sında görünce yatağ•nda doğrul
şısında Ayşe isminde. sizden iyi ol- du, yüzüme nefretle bakarak ba· 
ma ın, bır komşum varc!ır. Bu ka- ğırdı: 

dıncağızın on dört sene evvel ko· - Neden beni rahatsız ediyor • 
cası öldü. Kadın henüz on iki ya· sun be kadın? Niçin beni uyandı· 
şındak.i çocuğu ile dul kaldı. Ayşe rıyorsun? Sana bu salahiyeti kim 
hanım evinin i'htiyaçlarını temin verdi, sen kim oluyorsun• İstedi
etrnek için şurada burada çalış - ğim kadar uyurum, kimse bana 
mak :mecburiyetinde kaldı. Oğlu karışamaz! 

mektebi bitirinceye kadar hep ça- Ve sözlerine ilave etti: 
lıştı, didindi Nihayet evladı bir - Haydi, defolup git odamdan!.. 
işe yerleşti. Kadın da artık se!A- Ben de artık dayanamadım. Ona 

Kadın yatağından kalktı. Ya -
nıma geldi, saçlarımdan tutarak 
beni ayaklarının a1tına aldı. Döğ
dü, döğdü.. Elinden müşkülatla 

kurtulabildim. 

Nur içinde yatsın, efendimle 20 
yıl beraber yaşadım. Rahmetli bu 
yirmi yıl içinde bir fiııke dahi vur
mamıştı bana .. Bugün gelinim be- I 
ni bayılhncıya kadar döğdü. 

- Peki şimdi gelin kaynana ge
ne bir evde mi oturuyorlar? 

- Hayır, hadiseden iki gün son
ra ayrıldılar. Ayşe hanımın oğlu 1 
ile gelini, Sultanahmed tarafında 
bir ev tuttular, oraya taşındılar. 

Kral, zahiren nekahet devrine 1 
girdikten sonra, takdim merasi· 
minin yapılacağı gün tesbıt edildi. 

• . ·o:.··_.-_ , -" , . . . • . · - · .. · ' -~' - · - - t · ·· _ ·r·r _ ·~ 
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kendisini pek mes'ud hissediyordu./ 
ROMAN: 27 

Kadın, gülümsiyerek cevab ver· 
di: 

- Beni yanlış anladınız haşmet
meab! Dedi, •izin tercih ettiğini:& 

yatak, her halde sevdiğiniz bir ya
tak olacaktır. 

Bu söz üzerine Kralın hiddeti 
geçti ve M~dam Dö Bearn'ın tak· 
dim merasinı.ıni yapması kararlaş
tı. Fakat bir .kaza merasimı ge • 
ciktirmişti. 5 şubat 1769 da Kral 
bır av esnasında attan düşmüştü. 
Kolunun kırıldıftını söylüyordu. 
Halbuki kol hiç de kırılmış değil-

. di. Fakat bır defa Kral söyledik
ten sonra, Artık onu kabul etmek 
ltızımdı . Bu selıcbden KraL sanki 
kolu kırılmış gıbi tedavi altına a
lındı. Kolunu sardılar . Kendisini 
her türlü hareketten menettiler. 
Bu hareketsizlik yüzündm Kralın 
kolu hakikaten s.ıkat kalıyordu. 

Jı .. ~. ~· '. • • • '_ . . • _ı • ·:.""'''".. - !>~.\. ·. '·?6. 

~t: ~, ,_, :•;MADAM DUBARRY.~-"· 
TAKDİM MERASİMİ 

Kral kontes Dubany'yl Versay
da bir eve yerleştirmişti. İçeride 
misli görülmemiş bir faaliyet ve 

···'. ı'. ..... •!- .'.• • • . . ~ .•. :. '' - • -:· •.;._ · • . _.,,._: ·: '-''·.:. ::· -~ 

canlılık vardı. Merdivenlerin Üs· merasımının kendisine vereceği 
tünden altından bağırmalar, yu- haklara rağmen, bu yüksek sosye-
karı aşağı inıp çıkmalar, teye girmektE'ki güçlüğü de tak -
sağa sola gidip gelmeler büyük bir dir etmyior değildi. Muvaffakiye
hazırlığın göze çarpan alfımetle - tinden hala şüphe ediyordu. Hatta 
riydi. o dakika bütün bu haris insan • 

Janet gümüş lameli mavi robunu !ardan uzaklaşmak, yine eskisi gi· 
giyindi. Bu elbise kaç defa dikkat- bi kolis arasında Kralın sad'ln bir 
le prova edilmişti. Janet o gün dü· gözdesi olarak kalmak daha mu-
şündü: 'Valık olacağını düşündü. 

- Nihayet istediğim oldu. Asıl Fakat Versay sokaklarında. cad-
büyük muharebe bundan sonra delerinde, saraym içinde, sanki 
başlıyacak. saltanatın selamet> tehlikede imiş 

Bu yüksek ailelerden doğmuş ·gibi, herkes birbirine sualler so -
mağrur ve kendilerini beğenmiş ruyordu Hemen her dakika bu ha· 
insanların için için nasıl blı- kin- beri Fransanın her köşesine ye · 
le, gayızla hatta basedle yanıp kav- tiştirmek için yığın vığın mektub· 
rulduklarını 'ıiliyordu. Takdim l "ıar gönderiliyordu. 

Şuvazöl taraftarlarının hiddet 
ve garazı, Rişliyö taraftarları • 
.run neş'e ve sevinçkrile acayib 
ibir ttzad teşkil ediyordu. Sarayın 
bütün daireleri dolup dolup bo· 
şanıyordu. Her kafadan bir ses çı
kıyordu. Fransız asilzadelerinden 
mürekkeb bütün yüksek sosyete 
aileleri takdim merasiminde ha
zır bulunmak istiyorlardı. 

SOFRALARDA NELER 
KONUŞULUYORDU? 

Bu haberden sonra. Kral ile 
madam Dubarry arasındaki mü· 
nascbetlere dair, neler söylenmi
yor, ne dedikodular yapılmıyor -
du. Hemen her P·:in sofrasında 

lfonuşulan mevzu bundan ibaretti. 
Artık Janeti şerefile mütenasib 

bir yere yerleştirmek icab edi • 
'yordu. Löbel öldüğü Jçin dairesi 
boş duruyordu. Janet ilkönce mu· 
vakkaten buraya yerleştirildi. 

Daha sonra, Kralın oturduğu o
danın tam altındaki daireye nak· 
!edildi. Kral, kendi odasından hu· 
susi bir merdivenle Janetin da • 
iresine geçiyordu. İşlerini bitirip, 
'genç kadının yanına geldiği za • 
man, içinde derirı bir rahatlık his
sediyonlu. Çünkü burası sarayın 
diğer muhteşem, fa.kat muhteşem 
olduğu kadar da can sıkıcı salon
larına. b~n~e~iyord~ı. Burası aşk ı 
yu,·ası gıbı hır yerrlı . Kral burada 

Eğer Janet, Kralın kalbine ha· 
kim olduysa, her halde sadeliği 

yüzünden haıkim olmuştur. Çün
kü Kral tantanadan, şatafattan, 

alayişten , resmıyetten, merasinı

den artık bıkm.ş, usanmıştı. Sa
ırayın içinde de Krala bu sade sa
mimiyeti gösterebilecek hiç bir 
kadın yoktu. Hepsi de ihtişamdan 
hoşlanıyorlardı. Hepsi de mutlaka 
bir menfaat peşinde dolaşıyorlardı. 

J anetin Kralı sevdiğine şüphe 

edilemez. Aradaki yaş farkına rağ
men sevdi. Çünkü J an et, o güne 
kadar geçen hayatında gençleri 
olduğu kadar, yaşlıları da tanımış· 
tı. Arlık kalbi bu müsamahaya a
lışmıştı: 

- Lui. sen nekadar iyi adam· 
sın. diyordu. 
Yavaş yavaş Janet için. yeni da· 

iresinde pek sakin de~ilse de, tatlı 
ve hoşa giden bir hayat mtizam ha
line girmişti. 

Bizde Mecmuacılık 

S 
•• zamanlarda piyasaya çık· 
•ış •irçelı mecmualar gö
riiyoruz. Bunlara tam mes-

leki isim vermek lizun gelirse 
magazin demek daha doğru olur. 

Bu meslekdaşlarm hepsine bir
•en muvaHalı:iyetler dilemekle 
berabeY, oaların hepsinin de top
yekfın muvaffak olabileceklerini 
•it ""1llH!tıniyorum. İstanbıılda 
meunuaohk 'bir •kadro• mese • 
lesidir. Yani, bu şehirde ya ıya· 
bilecek mecmuaların adedi aşağı 
yubn mal&mdv. Kadro taştı mı, 
ralıatıın.Jılı loa§lar.. Mecmualar • 
dan her biri birer ikişer, yaprak 
•ökümü gibi, düşer. 

Bunun sebebi ba<ittir. Okuyucu 
sayın ınuayyendir. Her yıl bir 
nisbet tlahiliade, memlekette oku
yanların, gazete, mecmua, kitab 
alanların sayısı artmakla beraber, 
lıöyle, şimdi olduğu gibi, on ka
dar baftalılı ve on beş günlük 
mecmuayı yaşatacak şekilde de
ğildir. 

Mecmuacıbk ma raflı bir iştir. 

Masraf etmez.seniz, okuyucuya 
beğendiremez, satamazsınız. :ııa •. 
rafına mulıabil, okuyucu 'a~·ısı 
büyük artışlar lıavdctmez. Altı 

yıl kadar evvel, lıir mecmua çı • 
karmıştık. Bu işin tenühesini 
yapmış bir adam ~ıfatile, bugün 
Balııalide görünen mecmua 'a • 
yısınm fazla olduğunu iddia edi
yorum. 

Netice ne oluyor?. Şu oluyor 
ki, kapanan mecmualar, sahible
rine y:ınlız büyük maddi zarar • 
Jar, Anadohıda birçok ba ilere 
aid alacak hesabları bırakıyorlar. 

En mühim netice: Okuyucunun • 
itimadı kalmıyor. Birçok i<imler 
alı.,da çıkıp sık . ık kapanan mec
mualar karşısında, kari. hangisi
ne devam edebileceğini, hangı.ini 
takib etmesi liizıın geldiğini kr5· 
tiremi)·or. 

Halbuki, Babıalinin yapması 

lazım gelen en mühim iş , her ba
kımdan, okuyucuya emniyet n 
itimad telkin etmesidir. 

REŞAD FEYZi 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Gıda Maddelerinin 
Artan Fiatları 

Bir ell:Qoc11mn J'azıyer: 
•Son '.la.mantarda buı ııda mad-ri llalJan 7iikRlmı-tır. lhlll· 

lana _.. ,,.Pn nrıiıt. v
'Ydee -ıa- Jliloqa be.!$ kUrv~a 
abaQ.nhl.. llafti, daha U('U O• 

laalan lılle - Fakat, bndl. 
fdıriıl Mu Yeri ıoıen ~mile • 
riaıl81 "7ii• lıallallarda ltllo
nn• ıe • ....,. a1Qonaz. At:alta, 
-- seklıl aedirT. S..fıuı. bi· 
U- Mlctılı.ıs 7nll bir mahsul•ur. Jtl.....,_ zt lı:vaşo. satılma ı i

~ia ~lılr selıelı elnıamalı: liznn· 
•· GJ41a maddclulnln fiaUa.rı ıi· 
aul ... e - tllltllaUI davrannoak 
Jizım.dır. Solan der, «~eriz. Fa· 
kat. her f't;e, en çok li:r.ım olan 
bir macldedlr. Flatıana ar11$uıda 

u.rarl lkhndi .. ııeıııor 1•1tsa, MI 
ari>• lhtlltinlaa ~b ne4'1r? İs
laıılnıl Tleattt Odası, Bdtdi~• 

İlıb>ad Mildurliiiu bu ~ui ı.tkilı: 
etlJyorlar 11U blllnvn!.• 

Sabahleyin saat dokuzda göz· 

denin dairesinde bir hareket ba • 

!ardı. Eğer Janet banyoda is~, biz· 

metine ba:kan kadınlardan bıri, 

ona gelen tezkereleri, yardım ta • 

Jeblerini, işlere aid mektubları o

kurdu. Janet de bir iki kelime ~ c 

her mektuba cevab vermek lazım 

geldiğini söylerdi. 

Kahvaltı zamanı gelince, gü • 

müş tepsiler ve fincanlar içinde 

kahvesi, ı·eçeli, patiserisi getırilir· 

di. Bu sırada pek sevdiği köpeği 

Dorin, diğer tazı köpeği Mırza, 

bir de küçük zenci hizmetçisi 
Zamor orada bulunurlardı. 

Bundan sonra sıra ile terzi!er 

gelir, modellerini gösterirler ar· 

tistler de mobilya modellerim, mü· 
cevherat projelerini tablo ,·eya • 

hud halı e~kislerini arzederlerdi. 

(Detamı ı·ar) 



,_ S O N TEL G lt A F - 22 MAYIS 1139 

1 AMERİKA-AVRUPA 1 
•-----------------------------

/ !Meraklı Şeyleri HÖK VE 
M uslkl notaları, 11 lncl asırda merl.ka eı·r Avrupa MUSİKİNOTALARI 

Gu:r Darezzo adlı bir pa.pa.s ta· 

H rbine Girer mi? 
rafından icad olunmuştur. 

MUKADDES VOLKAN 

Bu mukaddes yanardaim ismi Aso 
AR 1LD1 M 1? •. 

Dünya Çok Daraldığı İçin 
Düşünüşler de Değişiyor 

Amerikan Halkının Reyleri 
\

ngiliz Kral ve Kraliçesinin 
Amerikayı ziya~ete gitmeleri 
üzerıne gerek Ingiliz ve ge-

rek Amerika :rıatbuatı için yeni
den yenıye mevzular çıkmış ol -
du. İngiliz gazetelen için Ameri
kalılardan ve Arnerikadan balı -
sctmt.>k lazım gelıyor Amerikalı

larda, İngilizlerden ve İngiltere • 
den bahsediyorlar. Bu ıtibarla A
merıkalıların Avrupa işlerine kar-

ı ne düşündükleri etrafında ye
ıden birçok yazılar, fakat da!ha 

ı-.ze bır haloe Amerika efkarı u
mum.yesınin cere) anlarına &air 
ma.ıimat görülüyor B.raz bu ya
zılara göz gezdirerek bır hulasa 

karmak fayda:ız olmıyacak. 
• Taymı. • g~zetesine yazılan 

boyıe bir y~lldon Amerikalıların 
A uupa i>jlerine ve müstakbel bir 

rbe daır düşünüşleri şöyle ol-
gu anlaşılıyor: 
Yakın zamana k~dar Aıy.erika

lıhrın fıkrine göre yeni dünya -
run iki tarafındaki iki Bahrimu
Jııı Amerikayı her türlü taarruz 
iht.~ allcrinden koruyacak, aşıl

ması çok müşkül birer azametli 
mani teşkil ediyordu. Böyle dü
şunenler iı;in Amerikanın bir gün 
tekrar Avrupada bir harb çıktığı 
zaman buna karışmasını istemi • 
yecckleri aşikardır. Çünkü Ame
rıka doğrudan :loğruya bir teh -
lıkeye uğramadıkça uzak yerlere 
giderek harbetmek Amerikalıla

rın kabul edeıniyecekleri bir da
va idi. 

Fakat bu hal geçen senenin son 
baharındanberi pitgide değişti. 

Çeko.;lovakyanın uğradığı akıbet 

gözönünde iken bunun böyle kal
mıyarak o•talığın daha karışa -
cağı v• Amerikanın da artık 13-

Gelecek harblerde ehemmiyetli rol 

kayd kalamıyacağı bir hale gire
ceği anlaşılıyorrlu. 

Fakat Çekoslovakyanın artık 

Almanyaya geçmesi ve orta Av
rupada Almanyanın büsbütün nü
huzunu arttırarak etrafa yayılması 
şu son aylarda Amerikalıları da
ha çok düşündürmeğe başlamış -

tır Bunu bilhassa yakın zaman
larda halkın reyine müracaat e
dilmesi üzerine toplanan rakam
lar meydana koymaktadır. 

Evet ... Amerikada halkın re -
yine müracaat ederek bundan el
de edilen netic~leri ilan eden ba
zı mecmualar vardır. Bunlar kaç 

senedir bunu kendilerine ~ edin
mişlerdir. Mesela evvelce hatır

lardadır ki Amerikada bir içki ya

sağı vardı. Yasağın aleyhinde o
lanlar çoktu ve kaldırılmasını isti
yenler de vardı. Amerikanın bu 
mecmualarından biri okuyucu -

!arından rey topladı. Amerika -
nın hangi tarafları içki düşmanı
dır Hangi yerleri değildir; bariz 
bir surette anlaşıldı. Şimdi görü-

oynıyacak olan bir tayyare gemisi 

lüyor ki bunu daha ileri götür -
müşler. 

cFortune• ve cLiterary Digest. 
gibi mecmualar bu çığırı açarak 
okuyucularına sordukları suallere 
aldıkları cevabların neticesini 
neşrediyorlar. Bugünün en mü
him meselesi de, halkın reyi so
rulduğu zaman, hiç şüphesiz müs
takbel Avrupa harbinde Ameri
kanın ne vaziyet alacağı bahsidir. 

Fransa ve İngiltere Avrupada 
Almanya ve İtalya ile harbe tu
tuşurlarsa Amerikadan Fransa ve 
İngilforeye yiyecek şeyler gön
derilecek mi yoksa bitaraf kalındı
ğı ileri sürülerek birşey gönderil
miyecek mi?. Buna alınan cevab
lardan % 82 gönderilmesi taraf
tarıdır. Harb malzemesi gönderil
mesini muvafık görenler de % 66 
imiş. 

Amerikanın hiçbir gürültüye 
karışmıyarak Avrupa işlerine u
zaktan seyirci kalmasını istiyen
ler şimdi pek de ortaya çıkamı -
yorlarmış. Çünkü Çfzkoslovak -

(Dev~mı 7 inci sayfadrı) 

Mısır Ordusunun Çölde Yaptığı Manevralar 

M
ısır ordusu geçenlerde Mısır çöllerinde lıir 

manevra yapmıştır. Hava kuvvetlerinin ııe 

motörlü kıt'aların iştirak ettikleri bu manev
r.ılarda lngiliz askeri heyeti de hazır bulunmuştur. 
Yıtkarıki resimlerden soldaki Mısırdaki lngilfa kuv-1

1 vetleri kumandanı General Sir Robert Cordon -

-- -------
Fiııiay'i. Mısır zabitleri ve manevracıa hazır t>u•u

nan Mısır siyasi partileri liderleri ile mü.sahabe ha

linde gösteriyor. Sağdal..:i resim, çölde bir keroan 

yalımdan geçen Mısır ordıısuııa mensup 21rhlı bir 

otomobil ... 

dur. Japonyanın Kyusbu adasında • 
dır. Bu yanardağın beş menfezi var
dır. tİçünden ate!JI. ikisinden koyu ye
şil ve sıcak bir su fışkırır. Bar.an kül
leri 50 kllometro uzakJara kadar clder. 

Seklı:incl asırda, Aso dalının zirve
sinde 36 manastır, üç yüzden fazla da 
Buda rahibi vardı. 

Manastırlar, 16 ıncı asırda General 
Otozllo tarafından tahrlb edlldl. Fak.at 
yerleri zlyaretgi.h oldu. 

Vak.tile daim tepesine çıkabilmek i
çin manastırın yanında bulunan dar 
bir köprüden ceçmek lizımdı. Bu ise 
wk tehllkell idi. Rahlblerln yardımı 

olmadan g'eçmelr. teşebbüsü.ndt> bulu
nanlar uçuruma. yuvarlaoırlardJ. 

Bul'ün seyyahlar, havai çellk hat
lara asllı küçük vaı-onlarla kolayca 
ve tehlikesiı:ce inip çıkıyorlar. 

HİMALAYANIN ~.ooo ;\lETRosu 

İsviçreli bir heyet Hlndlıılana cllmelt 
İl.zere yola çıkmıstır. İsviçreliler Hl
maJaya. daimın 8,008 metroluk Garbvel 
tepesine !:akmak için ctdlyorlar. Heye

tin arasında bulunan Ro' Wmalaya 
dalını bilen fazla olarak Grc>enlandda 
letklkallle de meşhur olan bir mU

hendJstir. Davld Zox isminde dJier 
biri daha vardır ki o da İsvlçrenln dai

larma tı.rma.nmakla meşhur olmuş ve 
şimdiye kadar birçok kazatar:ı ufrı

yarak çok defalar ağır surette yara -
lanmış, iyi olmuş ve data tll'm&nmak
ta!. hl(' vazl'eçmemiştlr. Kırk seneden

bert bu işle meşguldür. Bunun heyet
le beraber elden arkadaşı Frlç de dai
Jara tırmanmakla meşhurdur. 

HABEŞ PRENSESİ 

HASTABAKlCI 

Londrada büyük hastanelerden bi· 
rinde cenç bir kız haslabakıeılık edl -
yormu'J. RenrJnlo başkahiı ile, saç

larının detl,ikllii ile diler İncili• kız
larından farklı olan bu genç kız ora

da hasta. çocuklara bakmaktadır. 936 
da Habeşistan İtalyanlar laratından a
lınarak imparator Batle Selise de İn
Iiltereye g-eldJfl zaman bu kız da ba
ba~llle beraber buJunarak ona kitlb
llk ediyormuş. Evet, şimdi Londrada 

çoouk hastaneslnd'°J hastabakıcıhk ~en. ı 
ku eski Habeşlstan imparatorunun kı
ııdır. Şimdi yaşı yirmiden faı.ta olan 

Prenses kendisine bir 4 bulmak için 
Londrada haslabakıcı mektebine clr
miş, orayı bltlrerek çıkmq ve hasta
neJ« yerleşmiştir. Sabahleyin saat 6,30 
dan aklam 5 e kadar çalışmakla imiş. 

GARİB BİR VASİYETNAME 

Geçenlerde, Loudrada vefat eden 
zenrin bir kadın bütün servetini fam
döşambrislne terketmiş: 

•Ser;;iımt famdöşambrJnıe bırakı -
yorum. ZenC'ln olsun, bir famdöşambr 

tutsun. Benim kendisinden el'aman 
dediffm l'ibi o da el'aman desin diye.» 

Doktorun Öğütler : : 

Mide Ekşiliği 
Mide ekşiliğine • karşı şu 

toz tavsiye olunur: 
Magnezi Hidrate; gram 1.50; 
Su nitrat dö Bizmüt; 50 gram 
Kre Prepare; 0.40 gram ; Bi -
karbonat dö Süd; 0.50 gram; 
Kloridrat dö morfin 4 gram; 
Bunları birbirine karıştı;malı 
ve üç kaşeye taksim etmeli. 
Ağrı başladığı zaman onar 
dakika ara ile alınalı. Mide 
ekşiliğinden ileri gelen ağrı
lara diş pastilleri de iyi gelir. 
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D 
ırahşan, büyük bir zevkle 
çantasını açtı. İnce ktığıd • 
!ara sarılı birşey çıkardı. 

Sedad sordlJli 
- Bu nedir?. 
- Sana hediye .. 
- Nasıl hediye?. 
- Şimdi görürsün .. 
- Dırahşan kağıdları açmıştı. 

Sedad dikkat ediyordu. Bu, bir 
çift altın kol düğmesi idi Genç 
kadın Sedadın yüzüne bakıyor, 

onda hasıl olan sevinç ve zevki 
seyretmek, tatmak istiyordu. 

- Bunları, san", beni daima 
hatırlayasın, diye aldım .. Daima 
kolunda duracak .. Her gün beni 
anacaksın .. Bak, üstüne senin i -
simlerinin baş harflerini yazdır .· 

dım .. Gömleğinin kolundaki düğ
meleri bana ver .. Bende kalsın .. 
Bunlar da sende .. Hiç çıkarmıya • 
caksın .. İhtiyarlıyacaksın.. Saç • 
larına beyazlar düşecek, bu düğ
me yine kollarında olacak .. Bir 
zamanlar beni seven, hem de çok 
seven bir kadın vardı, diyecek -
sin .. 
Dırahşan bunları söylerken, e

lini uzatmış, genç adamın bileği
ni tutmağa hazırlanıyordu. Bir ta
raftan da onun yüzüne bakıyor, 

hediyeyi nasıl karşıladığını anla
mak istiyordu. 

Sedad. evvela, büyük bir tered-
ı 

düd geçirdi. Hatta. asabileşmişti. ı 

Fakat. belli etmemeğe çalışarak 

gülümsedi. Yalnız, derhal karar 
vermişti. Bu kol düğmelerini ka
bul etmiyecekti. Sedad şöyle dü
şünüyordu: cBu bir kadın .. Ben 
erkeğim .. Henüz ona tek bir şey 
hediye etmiş değilim .. İlk hediye
nin onun tarafından verilmesi iz
zeti nefsime ağır gelir .. Belki, Dı
rahşanın bu hareketi, Sedadın çok 
geç kalmış bir vazifesini hatırlat
mak olmaz mı?. Yani bu işte, Dı
rahşan, Sedadın rolünü yapan çok 
manidar bir kadın vaziyetinde de
ğil midir?. 

Bu düşünceler, genç adamın 
zihninden bir şiırışek gibi çakıp 
geçti. Ve bunları birer birer, bir 
takım kelime oyunları ile. daha 
üstü kapalı bir şekilde genç ka
dına anlatmağa çalıştı. Fakat, Dı- ı 

rahşan, müthiş bir sukutu hayale 
uğramıştı. Hayret etti, kızdı. He
diyesinin reddedilişi ona ağır ge
liyordu. Sonra da, seven bir kadı
nın bir erkeğe vermek istediği 

hediye .. Dırahşan Sedadın böyle 
birşey yapacağını, asla, hatırına 
getirmemişti.. 

Delikanlı, genç kadının yüzüne 
bakıyordu. Onun nekadar asabi -
leşmiş olduğunu farkediyordu. Fa
kat, kararında ısrar edeceğini an
latırken, Dırahşanı daha fazla kız
dırmamak için, binbir zeka oyu -
nile onu avutmağa çalışıyordu. 
Dırahşan, birden asabi bir li

sanla: 
- Benden hiçbir şey kabul et

miyecek misın. dedi.. Aramızda 

-

hiç teklif olmadığını zannediyor • l 
dum .. Çok aldanmışım .. Seni ta
nıdığımı zannediyordum . Demek 
tanımamışım .. Halbuki, aramızda 
böyle bir mesele kat'iyyen mcv -

zuu bahsolmamak lazımdır. Bir
birimizi yalnız seviyoruz. Birbi • 
rimizden hoşlandığımız için bera
beriz. Başka bir düşünce, başka 
bir menfaat endişesi münasebet
lerimizde rol oynamıyor. Ben sen

den hiç birşey istemiyorum. Pa -
ram da var .. Hiç bir ihtiyacım yok. 
Ve sana bu küçük hediyeyi alır
ken, nekadar samimi hareket et
miştim. 

Dırahşanın kaşları çatılmıştı. 

Göğüs geçirdi. Başını çevirmiş, 

bahçenin alt tar~fından görünen 
denizdeki ışıklı gece.vi seyrediyor
du. 

Sedad, çok müşkül vaziyette kal
mıştı. Dırahşanın darıldığını, hem 
de adamakıllı darıldığını anlıyor
du. Genç kadının, kendisini yal • 
nız sevdiğini, hiçbir menfaat fik
rinde olmadığını biliyordu. Arala
rındaki oamimi ve teklifsiz müna
sebetı esasen kabul edioyrdu. Bir- 1 
birlerine hiçbir rol ve jest yapma
dan bağlanmışlardı. Birbirlerinin 
iç yüzlerini tamamen biliyorlardı. 
Dırahşanın kalbi tamamen kı -

rılmış mıydı?. Sedad, bütün zeka
sını kullanarak onu avutmağa ça
lışıyordu: 

- Dırahşan, dedi.. Garib düşü
nüyorsun. Nihayet ben erkeğim .. 
Sen kadınsın .. Aramızda hakim o

lan his teklifsizlik ve samimiyet
tir. Senden, vereceğin her şeyi a

labilirim .. Fakat, böyle, bir hedi
yenin sırası varsa bile, her halde, 
bu sıra, sende olmamak lazımdır. 

On beş güne kadar istediklerinizi de hazırlıya
cağım ... 

Diye projelerini toparlamağa koyuldu. Karton
ları içiçe koyup dururken içine sığmıyan bir heye
ca:ıı vardı ve bu heyecanla söylüyordu: 

~ Bılmezsiniz bayanım, bu Türk mimarlıgı ba
kı .. ından ne muhteşem bir eser olacak .. Benım için 
bu ,zerı ortaya çıkarabilmek ne büyük bir başarık 
ollcaksa, Türk san'atı ve mimarlığı için de ger -
çek len göğüs kabartac?k bir kazanç olacak'. 

YOS 
bı.ların yoksulluğu ile alay eder gibisiniz. Kendi 
keselerinizin şişmesinden, midelerinizin dolma -
sıı1dan, kafalarınızın içki, kadın, kumar, ~ğlenti ile 
ıl,ırrıanlanmasından başka bir şey düşünmüyor, 
cialdığınız para ihtirası, sefahat alemini ayılmak 

i"t~mediginiz uzun bir rüya gibi boyuna sürdür -
rııeğc <·alışıyorsunuz. Şurada burada yer yer yük
selen köşkleriniz, her gün sıralanan apartımanla
rınız bile sizin bütün korunma haklarınızı kay -
bettırecek kadar kuvvetlı belgelerdir. Sizlerin ser
vetleriniz çalı~makla, kafa yormakla, alınteri dök
mekle, büyük sermayeleri kullanmakla ele geçi -
,·ilerılerden değildir. Hava ile, dalavre ile, nüfuz
la. hatırla, arada bir korkutarak. arada bir de 0 
ellerinizden düşmiyen eldiveninizle okşıyarak, yu
muşatarak kazanıyorsunuz. Haklı olmıyan aşırı 

bzançların hazan değil, birçok kereler insanlar 
icin en azılı düşman kadar götülük ettiğini bilmi
y~cek kadar zeki olmadığınızı zannetmiyorum. 
A::laşılan, hırs birçok zamanlar zekayı söndüre -
cek derecede kararıyor, fikri boğacak kadar za
'imleşiyor! 

VOLİ ARMAGANI 

Park otelır.deydıler Tufan ve o. 
Denize bakan sessiz bir odada, başbaşa •çİYor-

1~.dı. Genç kadın aampanya kadehini dudaklarına 
götiırurken gözlerini bayılta bayılta Tufanın göz
kri icine baktı ve sanki onu bir bakışta eritecek, bir 
söyleyışte iradesine tutsak edecek gibi· 

- Tuh•ıcığım, sen çok zenginsin değil mi? 

Dedi. Tufan genç kadının gözleri içıne baktı: 
- Ne var bu sorunun altında acaba?. 
Diye bir bakımlık kadar düşündü, alçak bir 

sesle cevab verdi: 

. Yook canım. Geçiniyoruz ı~te .. Heps• hepsi 
o kad«r. 

------• No. 168 
---·- Yazan: ETE!'ll İZZET BENİCF. 

Güney elindeki şampanya kadehını masaya 
bıraktı: 

- Bilmem kı, zengin olduğunu saklamakta ne 
k1zancın var? 

Diye hır cümle ile başladı, devam etti: 

- Biliyorum ve görüyorum, siz birkaç kişi 

çok para kazanıyorsunuz. Bunu ben bildiğim gibi 
herkes, bütün halk da bilıyor. siz de onların bil
Jiklerini biliyorsunuz. Bir kumpanya kurmuş, en 
hüyük kazançları kendinize ayırmışsınız. Sizin ka
nndığınızı piyasadaki hiçbir iş adamı kazanamı

yor. 

Sizinki kazanç değil, voli. Bir partide yüz bın
J~rı birden kazanıyorsunuz. Her işi elinizde tutu
yorsunuz. Büyük payları aldıktan sonra artıklarını 
da geriye kalanlara braıkıyorsunuz. Onların ka -
zaı.clıkları böylelikle bıraktığınız yüzde onlar. yüz
,h yirmi veya otuzlardır Gözümüz yok amma, gö-

ze batıyor. 

Yosrranın yarı sarhoş, yarı hınç dolu bi.:- göğ -
sün taşırdığı bu sözleri karşısında Tufan birden 
ı;rktü, şaşırdı. Bunlar kulaklarında dinamit gibi 
P"tlıyan hiç alışmadığı sôzlerdi. Dili ağzının için
de bir yulaf yaprağı gibi getilmis, takırlaşmış, ka
t?lr.şmıştı. Titrek, ürkek bir sesle: 

- Neler oöylüyorsun böyle yavrucuğum. Bi
zım ne zenginliğimiz, ne de paramız var? 

Diyecek oldu. Genç kadın bu sefer şampanya 
kadehini dişlerini sıka sıka kaldırdı, birden ağzı

!la bo.]alttı ve onun mayhoş i~iminin ağzına verdi
ği keskin, buruk tad ile birden boşalttı: 

Ben demin çok hafif konuştum. Siz herkesi 
kör, yahut da sersem mi sanıyorsunuz? 

Dedi ve içten gelen bir taşma ile sözünü sür
dürdü: 

- Hepınizin milyonlarınız var Adeta size ba-

Genç kadının trampet ateşini andıran bu söz
leri Tufanı sarartıyor, sarsıyor, titretiyor ve ku -
!ağında bir uğultuyu yerleştiriyordu: 

(Devamı var) 

Belki, bendedir. Başka birşeı· ı l· 
sa kabul edeyim .. 

Dırahşan susmuş, cevab ver • 
miyordu. Vakit ilerlemişti. Otur
dukları bahçede serinlik başla • 
mıştı. Uzak masalarda garsonlar 
masa örtülerini topluyorlardı. Bah· 
çenin sona kalan yegane mlişte· 
risi olan Sedadla Dırahşana, bu te
zahürat, haydi, artık. kalkın. gi· 
din, demekti. 
Dırahşan, Sedaddan evevl dav • 

randı: 

- Gidelim, artık, dedi, geç 
.oldu .. 

- Peki.. 

Garsonu çağırmıştı. Hesab pus
lasını getirdi. Sedad borcunu ver· 

(Devamı 6 ıı.cı sahifede) 

Ankara Radyosu 
•DGCJf 

18,30 Procram. 
18,35 Müzik (Oda müziil - Pi). 
19 Konuşma (Doktorun saaU). 
19,15 Türk mil71tl (Halk liırkuleri 

ve oyun havaJarı). 
19.30 Türk mıizlil (Fasıl heyeti). 
%0 l\lemleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 

20 Türk muıJfl (Klisik prorram). 
İdare eden: Mcs'ud Cemil. Ankar• 

Radyosu küme heyf'tl. 
21 KonUŞma. 

21,15 Esham, tah,rUit, kambiJ'• • 
nukut ve tiraat hoMta.sl (flat). 

21.25 Nc,'eli pliklar - R. 
21,30 Folklor (Halil Bedi Yönetken 

tarafından). 

21,45 Müzik (K uçük orkeıılra - şet: 

Necip Aşkın). 
22,45 MU.lk (Senfonik - Pi). 
23 Son ajans haberleri ve yarınki 

progyam. 

23,15 - 24 Müzik (Cazband - Pi). 

YARIN 

12,30 Proıram. 

IZ,35 Turk müzltl (Pi). 
13 Memleket saat ayarı, aJarus ve 

meteoroloji haberleri. 
13,15 Müzik (Hafif mıUik - Pi) 
13,45 - 14 Konuşma (Kadın saall· 

Ev hayatına dair). 

1357 Hicri I 1355 Ruml 
Ren ulahir Mayıs 

3 9 ---22 Mayıs PAZARTESİ 
1939, Ay 5, Gün 141, Hızır 17 -- 1 1 
Vakitler Vasati Eıani 

sa. da. <a. de. ---
Güne§ 4 37 9 11 

Öğle 12 10 4 44 

İkindi 16 09 8 42 

Akşam 19 26 12 ()() 

Yatsı 21 19 1 54 
İmsak 2 28 7 02 



1 İST ANBULUN İÇiNDEN 1 

Mimar Namzedleri 
Nasıl Çalışıyorlar? 

fı_ş_A_K_A_j 
BROVN ÇOK KİNCİ 

Ş mitle Brovn kar§ılal}ınca 

soğuk bir tavırla selamla -
şırlar, geçerler. 

Meşhur Yıldızların Mechul 
Bir Çok Aşıkları Vardır 

/Güzel San' atlar Akademisinin Mimari 
Atölyelerinde Bir Saat 

lfT lTT1 

->i*R-'~~~ .L-_:!~jlllta... 
' 

Jone.; hayretle sorar: 
- Ne o?. Artık biribirinizle ko

nw;muyor musunuz?. Ha>buki çok 
samimi dost idiniz. 

- Evet, fakat Brovn çok kinci 
bir adam. Beni bir türlü affetme
di. 

- Biribirinize ağır bır şey mi 
söylediniz, kavra mı ettiniz?. 

- Hayır! Eh.ommiyetsiz bir 
hadise oldu. 

- Ne gibi?. 
- Belki hatırlarsınız.. Bir ay 

evvel, oturduğu evde yaııgın çık
mı.ştı. 

- Evet, evet hatırladım. 

- Yangın başladığı zaman Brovn 
birincı kattaki odasında idi. Ateş 
bü'.ün şiddetile etrafı sarmıştı. 

Brovn inmek istediği sırada mer
diven çöktü. Pencereye kocaman 
bir tahta dayadım. Bunun üze
rinden kayarak inmesini söyle -
dim 

- Ey sonra?. 
- Tahtanın orta yerind~ bir 

çivı olduğunu bilir miydim ben!. 

• t 1 KÖMÜRCÜ İMiŞ 

= ~:~~~?1 
yaza tercih ederim... Sık Sık Sinemaya Gidenler Arasında da Bunlardan 

! ~::;;:,~::::::·:.'.::., m, 1 P ek Ç o ğ u n a T es ad ü f E d i li r 
1 vafakiydle geçiren bir tale<beye ş öhret kazanan yıldızların, Bunlar, her gece tıyatroya ve- Odalarında, cephelerinde, hayraı• 

1 
sorar: şantözlerin, dansözlerin se- ya gazınoya gıderler, bir köşeye oldukları kadının resimleri vaı -

_ Şarlmanı:ı muva.ffakiyetle _ yirdlerden birçok sevdalı- çekilirler, temsilin sonuna kadar dır. Bugibilerin kimseye zararı 

rinden biraz bahseder mis.iniz?.. j =Ja=r=ı =v=a=r=dı=r=. ==========s=e='='g=il=i=le=r=in=i=s=e=y=·r=e=d=er=l=er=,=d=i=n=le=r=le=.=====(D=ev=a=m=ı =1=in=cı=·=s=a=y=f=ad=a=)= 

Uençler imtihan projelerini hazırlarken ... 

Geçenlerde bir gün Beşiktaş· ı ı · - Mimariyi dig'er güzel san'al-Yazan: IUEH:\1ED HiCRET 

Affed~:~i::!~a~~:etler~n:;~y::.-.-· B 
1
. r Da k 

1
• ka 1 Tabı.atın Ne Garı·b 

Şarlmanın hususi hayatına pek o 

kadar viikıf değilim... cı· lvelerı· Var ?. tan bir ar;'lıdaşımı ziyaretien _ lar şubelerinden ayıran vasıflar 

dönüyordum. Fındıklıdan ge- nelerdir? 
~e.rken, güzel san'atlar akademisi ö- okumak üzere bir hafta mühletle Dostum kıss bir müddte düşı.in-

iKi ARKADAŞ ARA'>INDA: Diyip Geçmeyiniz 

ı! unde, ..nimari şubesi talebelerin- kitab verilir. dü, sonra gülümsiyerek söze baş-
~n arkadaşım Fethi Turanlıgil'e Genç mimar namzedi arkada - !adı: 
~.8•düf ettim. Onunla üç beş da- şımın mesleki hakkındaki düşün - - Şüphesiz herkes kendi seç -

1ka şuradan buradan konuştuk- celerini öğrenmek istedim: (Devamı 7 inci sayfada) 
• tan sonra, beni mektebini gezdir
~esini rica ettim. Dostum bu tek
~f ı~i memnuniyetle kabul etti. 
h·eraber akademiye girdik. Geniş 
ır holü geçtikten sonra, büyük ve 
idınlık bir salona dahil olduk. 
urası akademinin mimari şuoosi 

atölyesi idi. Salonda müteaddid 
llıasalar vardı. Her masada bir 
~enç, proje yapmakla meşgul. .. 
b·enç mimar namzedleri hummalı 

il' şekilde çaluııyorlar. 
~ethi Turanlıgil. çalışanları işa

ret ederek: 

- İmtihan projelerini hazırlı -
~Orlar, dedi. Yakında başlıyacak 
~lan yoklamalara girebilmek için, 
. erkesin muayyen mecburi pro -
~eteri yaparak, bunları profesörlere 1 

1 
abuı ettirmesi lazımdır. Proje -
erıni profesörlere beğendiremi - 1 

~en talebe imtihanlara giremez. 

Dünyada Ne Acaib 
Klübler Var? 

Bu Kliiblerin 
Maksadlar 

T akib Ettikleri 
Ancak Hayretle 

Karşılanır 
sı vardır. Birincisi: Gazetelerin, 
yanlışlıkla ölümünü haber v>er
dikleri kimseler. Sonra, sicilde 
ölü diye gösterilen, fakat haki -
katte yaşıyanlar ... 

- Bıktım bu bekarlıktan ... Şöy
le drahoması ÇC'kça bir kız bil -
diğin yok mu? 

- Var ... Tam senin istediğin gi
bi ... Dupon'uıı ltızı .. 

- Çıldu·dın mı sen? ... Düpon
da metelik yok. O da benim gibi 
züğürtün bıri ... 

- Doğru ... Fakat kızı güzel... 
Sonra bir amcası var ... 

İSKOÇY ALILARlN HAR"iİSLiC.i 

İskoçyalının biri Parise gelir. 
Otellerden birinde .bu· .. o~a kiralar.! 
Odanın pencerelerı buyuk kıh -
seye bakıyor. Pencereden kilise -
nin saatini görünce hemen cebin- 1 

den saatini çıkarır, durdurur ... 

* Bir başka İskoçyalının karısı a
ğır hasta. İskoçyalı, eczaneye ilaç 
almıya giderken: 

- Karıcığım, diyor. Şayed ben 
ilacı alıp gelmeden ölüverirsen, 
elektrik lambasını söndürmeyi u
nutma, olmaz mı? .. 

Arkadaşıma, talebe ile mekteb 
1daresi arasındaki münasebetlerin 
11&sıl olduğunu sordum. Şu cevabı 
Verdi: 

D
ünyada yüz binlerce kullib ı 

var. İnsanların ciddi ve 
faydalı isler başarabilmek 

ıçin birleşmeleri, kulüb açmaları 
kadar tabii bir~ey yok. Turıng ku
lübleri, spor kulübleri gibi ... Fa
kat, bazan öyle kulübler var ki 
bunları hayretle karşılamamak 

kabil değil: 
Mesela şu Londradaki kuhibe 

ne dersiniz? Bu kulübe aza ola -

Bu kulübün azaları, senede bir 
defa toplanırlar ve cdir: iken. 
ba:ılarına gelen maceralardan bah
setmek suretile vakit geçirirler. 

Umumi harbde tayyare zabiti HAYVANAT BAHÇESİNDE 
olan vz birÇl()k hizmetlerde bulu- - Kızım, bahçede fotograf al -

bılmek için birınci şart •Ölü• ol- nan M. D. Levisin teşvıkile Lond- mak yasaktır. 
- Akadem. idaresınden çok maktır. Yanı zahiren ... veya res- rada bir cSalamander Clüh• adlı - Ben hayvanların degil, ni _ 

ltıernnunuz. İdarenin büyük hu _ men ölıl farzedılmek lazımdır. bir kulüb açılmıştır ki charikze- şanlımın fotografını alacağım .. 
gUsiyetleri vardır. Bunlar burada Bu g1rib kuiübün iki türlü aza- (Devamı 7 inci sayfada) - Hepsi bir kızım ... 
•ıııatılmakla bitmez. Değerli ve =================================-~"-"·=-·~========= 

* İnsanlar, 1,000 ton ha -
mızı karbon teneffüs ederler. * Amerikada, köpekler i
çin 450 kilo yiecek yapılır. * Amerikalılar 400 düzüne 
içi :neyvalı börek yerl2r. * Dünyana 900 kilodan faz
la amyant istihsal olunur. * Japonya, altı senelik ye
ni bahriye programını tatbik 
içın dakikada 7.600 frank sar
fedecektir. * Belçika 50.000 frank kıy
metinde ticari eşya ihrac eder. 

ŞU SATIRLARI OKUR - ı 
KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

Olülerin 
Gözlerinden 
Dirilere Aşı 

Tababet, göz aşısı amelıyatını 

bir asırdan uzun zamandanberi 
biliyor. Fııkat son zamanlara ka -

dar, bu gibi ameliyatlar büyük 
müşkü:Ier göstermekte devam e

diyordu. Çünkü bu iş için liizım 

gelen maddenin yaşıyan bir in-
ialışkan direktörümüz Bürhan 
k Oprak, bizzat talebe ile pek ya -

1 
ınctan alıikadar olur, bütün dert-ı 

berım~i, şikayetlerimizi samimi 

1 
ır alaka ıle karşılar, her şeyi ta
ebe lehine hal edebilmek için 

Hakikat Hazan Acaib Kıyafetlere Giriyor ' sandan çıkarılması icab ettiğine 

inanılLyordu. Bu ise bıttabi çok 

güçtü ve bu yuzden ameliyatlar 
da pek nadirdi. 

cı~arni uğraşır .. 

1 llilırsiniz ki; yüksek tahsıle de
\·aın eden gcnçle~in en büyük der-' ii not meselesirlir, Başka mekteb-! 
erde henüz halledilemlyen bu me-ı 
Sı!Ie, bizde tamamen halledilmiş -
ı· 
it. Talebeye; takrir edılen ders -

le · tın notları pek kısa bir zamanda 
Verilir ve mekteb darest bu not
lardan ücret almaz. 

l\tektebin kütüphanesinde muh
telif dillerde ıntişar etmiş on bine' 
Yakın kıtab vardır. Kütüphane, 
:an'at, san'at felsefesıne aid kitab
arctan başka her dilden edebi il
~i, .çtimai, hukukı ve ahlaki eser
kere .. de maliktır Bundan başka, 
Utuphane türkçe bütün gazete, 

880 'at, fikir ve edebiyat mecmu -
aı · · ar• le, yabancı dil le çıkan 50 ve 
y k . a ın san'at mecmualarına abo -

,lı~ctir. Talebeler her kütüphanede j 
~utaıea ve .tetebbiide bulunabi -
ırter ve ıstıyenlere evlerınde de 1 

Gazetelerin fotograf muhabirlerinin çektikleri 
resimleri gazetelerine hemen yetiştirmek istica -
!inden mi nedir, bazan gazetelerde acaib resim-

'ere tesadüf ederiz. Mesela şıı kurumuş ağaç göv
desi ile bir tayyare gemisi uzaktan bakınca garib 
mulılilkları andırmıyorlar mı? 

Ukranya ilim akademisi azasın
dan Odesa göz hastalıkları ensti

tüsü dırektörü Filatov, 1931 se

nesLndc. Odesadaki kliniğinde, bu 

iş için kadavralardan alınan ,.e 
suğukta muhafaza edilen madde

leri ıstimale ba~lamış ve bunun 
muvaffakiyetle neticelenmesi ü
zerine bu tarz ameliyatlar için 

çok geniş ufuklar açılarak o za
manda:ıberi yalnız Odesada bu 
tarzda 440 ameliyat yapılmıştır. 

Akademisıyon Filatov, kadav -

radan alınan göz maddesınin, ek
seriyetle, yaşıyan bir adamdan a
lınan maddeden daha çok mu -

vaffakiyetle tuttuğunu ve göz 

hastalığını bin•1etice iyi ettiğini 

müşahede etmi~tir. 

Filaoov usulile ve aletlerile aşı 

ameliyatı yapmak, Sovyetler Bir

liği hekimleri arasında çok taam

müm etmiş ve büyük mııvaffaki
yetler \'ermiştir. 

Hayvanlardaki Acaib Doğumlar 
Alimleri Meşğul Ediyor 

Uç bo)•nuzu, üç gözü ve burnunun üzerinde bir de salya pil•kilren 
delii:!:i olan bir boğa ( cenu lıı Afrikada doi:'muştur.) 

lr 
abiat denEen bu kuvvet, ha.
zan öyle garibeler yaratır 

ki hayret etmemek kabı! 

değildir. • 
Gazetelerde, çok defalar gayri

tabii hayvan ve insan doğuşlarını 
hayretle okuruı. 

Bu gayri tab:i hadiseler en faz
la hayvanlar frlcıninde vuku -
bulmaktadır. 

2 başlı kuzular, 6 veya 8 ayaklı 
köpekler, 3 gözl~. 3 boynuzlu, çift 
kuyruklu gari'beler 90k defalar 
evsafını öğrenmeğe çalı.şt,ğımız 

anormal mahlül-lardır. 
Çiftliklerde hayvan yetıştir 

mekle meşgul olanları, çok defa
lar heyecana ve tel~a düşüren 

bu gario doğumların mahiyeti, a
limler tarafından tetkik olunmak
tadıs. Fakat, şimdiye kadaı: müs
bet bir netice eld~ edilememi.•tir. 

Blr Fransızın bir araya topla • 

İki kablı bir koyun. Silezyada 
doğmuştur. Bu hayvan, ayni 
zamanda iki ağzile otlamakta 

"" geviş ıetlrmektedir. 

dığı buorijinal garibelerden bir 
kaçı~·o re&lllUli koyuyoruz. 
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Tek 
Cıkar 

Al it 1 A k "' Makineye man • 8 yan S eri Verirken : 

, 
Yol 

\1 inci ıahijeden devam) 
•- Kabul etmiyeceğimiz birşey 

ıarsa o da teuvüz, ~ebi.r ve şid· 
!etin adalet ve aklıselim üzerine 
~feridir ... • 

Demekte ve Fransa hududlan
un bt'iyyen değişmez mahiyeti
ıi b'., kere daha tebarüz ettirmek
edir. Fransa böyle olduğu gibi 

.ngiltere de böyledir, Sovyet Rus
ya da henüı. İnglii:ı.Jerle anlaşma 
nüzakeratı bitmemiş olmasına 

iÖre de lHiyledir; bütün diğer bü
vük ve JıüçüJı devl~tler de böy
ledir. 

O halde: 
- Almanya ve italya neyi ne

reden ve kimden alabilecektir?. 
Suali yerindedir, En basit sa

nıJan, Danzjg meselesi Ü.zerindeki 
lıa..•asiyet ve teyakkuz bile göz
inüne getirilirse mihver devletle
rinin ernrivaki veya cebir i'itimali 
<uretile hiçbir yeri hi~hir devlet
ten almalarına imkan kalmadığı 
anlaııılmaktadır. Herhangi bir 
cebri hareket için ise behemehal 
lıü~ik bir harb ve onun bütün 
icab ve akıbetlerini göze almak 
ıazımdır. 

Bir zamanlar başta Alman ve 
İtalyan erkiinıharbiy~lerinin: 

- Yıldırım harbi ... 
Diye adlandırdıkları mııharebe 

tarzının değel"sizliği ,.e daima za· 
ferin süngüye ve en uzun muka
vemet gösteren tarafa mev'ud ol
duğu da son iki buçuk yıllık tec
rübelerle anlaşıldığına göre bu iki 
de' Jet yıldll'ım harbi davasında 
da kozlarım kaybetmiş bulunmak
tadırlar. 

Böyle bir harb yine olabilir, fa. 
kat, behemehal Almanya ve İtal
yanın aleyhine neti<e vermek şar
tilc. Bütün denizler, yiyecek, gi
yecek, ıföğüşecek hayat maddeleri 
!!iulh tephesinin elinde, denizlerin· 
de ve karalarmdadır. Bunun için
d:T ki, mihver devletleri için har
be karar \'ermek ve bu kararın 
gözleri karartan atılganlığı içinde 
herhangi bir ht•dud veya hudud
lar istikametinde kendisini ateşe 
atması ancak: 

- Ya ölüm ... Ya :ıafer ... 
Diyen, fakat akıbetlerini hesab 

etmiyen feodal muhariblerin mev
ud akıbetlerine imtisal etmek o
lur ki, Bay Bitler ve Musoliniyi 
bu derece hesabs12 sanmak da 
yersiz bir hUklim olur. 

Btatün bu vaziyetleri gözönüne 
getirince, ortaya çıkan hakikat şu 
olnyor: 

A- Sulh cephesi yalnız dünya 
5ulhunu ve emniyetini koruyor. 
Başka gayesi yoktur. 
B- Mihver devletleri harhede

meı vaziyete gelmişlerdir. 
C- Roma - Berlin ittifakı daha 

ziyade iç efkar unıumiyeleri tat
min dahiyetindedir ve yeni hiç 
bir değişikliğin ifadesi değildir. 

Bu takdirde de geriye kalan 
yegiine çıkar yol, her türlii hayal 
ve •tulü emel. i bir tarafa hıra -
JıaraJı anlaşmalı ve uyuşmak yo
lu oluyor. AklL'Climin ve doğTu 
görüşün muhafa:ıası nisbetinde 
biz, en •onda bn va:riyetin tahll3-
•ul edeceğine kani olanlardanız. 

TARİHi 
ÇOCUI( 
ROl1ANI 

- Bız de Nipurdan geliyoruz. 1 
Hamata gideceglz amma bir atı -
mız eksik ... 

Ak sakallı bır adam çocukların 
yanına sokuldu: 

- At sizin nenize gerek, oğul
lar• Su kıyılarından bir Gufa (1) 
ya brnın. Sular s~zi çabucak gi
deceğiniz yere götürür. 

Azak. Buranın yüzüne baktı: 
- Acaba bizi aldatıyorlar mı? 

- Bu ihtıyar temiz yürekli bir 

(ll Deriden ?Japılmış, lci çııkur, 
ça1'at• gibi yııvarlnk h{r tıetıı ka -

ilk.. 

Paktı imzalandı 
(1 inci .sahijedeıı devam) 

te, Roma, Benin mihverinin bir 
askeri paktla bağlanması dolayı
sıle, mıhver devletlerinin büyük 
kuvvetinden bahsetmektedirler. 

Askeri pakt bugiln öğle üzeri 
merasımle imza edilmiştir. Bu 
merasımde Hitler, Alman Harici
ye Nazırı Von Ribbentrop, İtalya 
Hariıciye Nazırı Kont Ciano ve da
ha bazı Alman Nazırları ve rıcali 
bulunmuştur. İmza merasimi mü
nasebetile karşılıklı nutuklar söy
lenmiş, mihver devletlerinin kud
retinden bahsedilmiştir. 
İmza edilen askeri pakt 7 mad

dedir. Mütekabil yardımı muhte-

Polonya 
Danzinge Bir 

Nota Verdi 
(l inci sahifeden devam) 

vumesni istemekted:r. Ayni za 
manda Uıdisenın faılinin de tes
llmı bildirılmektedir. 

PQLONYANIN NOTASI 
Va>1-0va 22 A.A.) - Şod~ki ta -

rafından Danzıg ayan meclısin<' 
tevdi edilen notada Kal1Jhoa ha
diselerinın mes'uliyeti Danzıg ma· 
kamlarına tahmil edilmekte ve a
şağıdakı hususat bildirilmeJ..tedir: 

1- Polonya hükumetı, gumrük· 
ler saohasındakı haklarının emri
vaki yC'l,Je tahdid ed:Jmesin• ka
bul edemez. 

2- Polonya hükumeti, mlicrim
ler hakkında tahkıkat yapılması
n ve netlccnın bildirilmesini ta
leb eder. 

3- Polonya hükumeti, Leh 
gümrük müfettişlerin , oturduğu 

binada yapılan tahribat ıçni zarar 
ve zıyan taleb eder 

4 - Danzlgdl'ki Polonyalıların 

ve Polonya memurlarının müker
reren tecavüzlere maruz kalma -
lar. karşıs-.nda Polonya h"kumcti 
serbest şehırde intizamı ve Leh 

halkının ve memurlarının e ni - ı' 
yetini tem!n için Danzig ayan mec
lisinin kendisine ne gıbi teminat 
verebıleceğinı tasrih eden açık ve 
kat'i bir beyanname vermesini ta
leb eder. 

Notada Kalthoa'daik Polonalı 

gümrük memurlarına karşı yapı
lan tecavüzlere bu memurların se
bebiyet vermediği ve nümayişçi- ı 
)erin bir kısmının polis üniforma
sını taşıd>kları görüldüğü kayde -
dilmektedfr. 
Polonyalı gümrük memurları bi

na)'l terketmek mecburiyetinde 
kaldıklarından vazifelerini yapa
mıyacak bir hale gelmişlerdir. Bu 
hadise, gümrük murakabesi saha
sında Polonyanın haklarını tehli
keye düşürmeğe matuf bililtizam 
yapılmış bir hareket mahiyetini 
arzetmektedir. 

Mes'uliyeti serbest şehre aid o
lan bu hadise, alakadar makam -
Jarın serbest şehirde intizamı te
min edemediklerini veya etmek 
rstemediklerıni göste-rmektdire. 

YENI HADİSELERDEN 
KORKULUYOR 

Varşova 22 (A.A.) - Nazilerin 
bir Polonya gümrük bürosunu yık
mış oklukları D.ııuig ile şarki 

Yazan: İ kender F. Sertelli 

adama bnziyor. Bızi aldatıp ta e- ı 
line ne geçecek?. 

Azak ihtiyarın kul;,ğına eğildi: 
- Sen nerelisin, baba? 
- Neden sordun?. 
- Bizım yurdun adamı ısen, ya-

lan söylemediğine hükmedece -
ğım de ... 

İht.yar, çocuğun omuzunu ok
şadı· 

- Türkler yalan söylemez, o
ğul! Ben Sirlellıida doğdun;. Öm
rümde bir kere bile ne kimseyi al
dattım .. Ne de bırine yalan söy
ledlm. 

Buran heyecanını glzllyemedl: 

vidir. Müddeti 10 seneliktir. Bir 
harb vukuunda başkumandanlık 
bir Alman generaline verilecek -
tir. Pakt, akdinden yedi gün son
ra mer'iyet mevkiine girecektir. 
YENIDEN ASKER ALINIYOR 
Paris (Hususi) - Neşredilen 

yeni kararnamelerle bahriyede 
lzhıler kaldırılmıştır. Yeniden ba
zı ihtiyatların silah altına çağırı
larak donanıııanın takviyesi de 
bir başka kararname ile tasvib 
edilmektedir. Bu tedbrilerle, do
nanma efrad kadrosu mühim mik
tarda artmaktadır. Bu tedbirler, 
son hadiselerin icabı olarak alın
mıştır. 

• 
lngiliz - Sovyet 
!IAüzakereleri 
İyi Bir Yolda 

(l inci salııfeden devam) 

1914 senesinkinden daha az nef 
retle mütehas3is değildir. Fakat, 
Fransa, bugün da, lüzumu takdi
rinde 1914 dekinden daha cesaret 
ve azim sarfedecek ve oğulları . 
dan daha az fedakarlık bulacaı< 
değildır. 1914 de olduğu gibı, bu
gun istedğiimiz, milli , ref dahi
linde sulhtur • 

Ül\DDLER KUVVETLİ 

Cenevre 22 (A.A.)- İngıliz mu
rahılıas heyeti namına söz soyle
meğe salahiyettar olan bir zat 
dün Lord Halifaks ıle Maısk, ara
sında cereyan eden son derece 
dostane görüşmeden sonra beya
natta bulunarak, bir İngiliz - Sov
yet ittifakı akdi yolurda mühım 
terakkiler elde edilmiş olduğunu 
söylemi~tır. 

Mumaile;-h, İngilız Nazırı ile 
Sovyet elçısinin hükumetler. ile 
istişarede bulunmağa karar ver
mış olduklarını ılfıve etmişt.r. 

Halifaks ıle MJıskı_:.n, burada ı 

tekrar görüşmderC' başlamalarına 
medar olacak suretle Londra ve 
lVIoskov2dan sür'atle talimat al
malar.na pek o kadar ıhtimal ve
rilmemektedir. Müzakerelere Lord 
Halifaksın avdetinden ve kabine
nin çarşamba glınku içtimaından 
sonra Londrada dev:ım olunacak
tır. 

İngiliz murahhas htyeti maha
filinde pek yakıııda bir itilaf hasıl 
olacağı kanaati vardır. 

Prusya hududunda kain Kalthoad:ı 
bu hfıdiseleri takiben mfunasil di
ğer bir takım !ıiıdiseler daha vu
kua gelmesi Almanların niyet ve 
tasavvur Jarı hakkında büyük bir 
endişe uyandırmıştır. Bilhassa Al
manların Polonya gümrük ittiha -
dına dahil olan Danzig arazisi güm
rüklerinin kontrolünü ellerine ge
çirmeğe çalışmalarından korkul -
maktadır. 

HÜVİYETİ ANLAŞILDI 

Berlin 22 (A.A.l - Bir taksi ile 
Kaltaıoa'ya giderken Polonyalı dip
lomatlara aid bir otomobildPn atı
lan iki kurşunla öldürülmüş olan 
Danzigli Şahsın Grübner isminde 
bir adam olduğu haber verilmek
tedir. 

-10 -

- Benim yurdumdansın ha? ... 
Öyle ise sana inanıyoruz. Fôkat, 

bize sudan gitmeyi tavsiye edi
yorsun da, sen neden karadan ge
liyorsun? 

Thtıyar çocuklara biraz kun ye
miş ikram ederek: 

- Oğullarım! dedı. Sular gf!·ü
yorsunuz ki yukarıdan a;-.i·ya 
akıyor. Halbuki l;,z aşağıd '1 yu
karıya doğru gid.yoruz. E:onte 

atla ve deve ile yürümeğe r u: -
buruz. Biz de sizin gibı, lfamata 

gitmek üzere yola çıktığın. z za
man, Gufalara b:nerek iki :ı~ gün 

Beneş Protesto 
Ediyor 

Şikago 22 (A.A.)- Benes, Mıl
letler Cemiyetine hır muhtra gön
dererek Çekoslovakyanın Alman
ya ve Mll<!aristan tarafından isti
lasını protesto etmekte ve İngil
tereden, Fransadan ve Sovyetler 
Birliğinden Milletler Cemiyetinin 
konseyinde Çekoslovakyanın mü
dafaa ~ilmesini istemektedir. 

18 KiŞİ ÖLDÜ 

Belgrad 22 (A.A.)- Morava e
yaletinde kain Bellapalanka şeh
rinde sel gvbi yağan yağmurlar -
dan 45 ev harab olmuştur. 18 kişi 
ö 

·Av E : 

,J" ıldı mı? 
(4 üncü sayjadan devam) 

ıııek üzere, portföyünü karıştırır
ken, DITahşan: 

- Bozuk paran yoksa vereyim, 
dedL 

Bu teklif, Sedadın kafasında 

yepyeni bır fikir ve manevra do
ğurmağa kiıfi gelmişti. 

Genç kadına karşı teklifsizliğini 
ifade edebilmek için, hemen: 

- Ver, haydi, dedi: 

Dırahşan çantasından para çı

kard. Hesabı verdi .. 

* Sedad Dırahşanı evine bıraka -
caktı. Otomobilde giderlerken, 
genç adam, sevdiği kadına, belki 
ilk defa olarak yalvarıyordu. Dı -
rahşan , başını pencereye çevir -
miş, susuyor, dPlikanlının yüzüne 
bile bakmıyordu. 

Sedad · 
1 

- Dırahşan. dedi, bak sana yal- ı 

varıyorum. Darılma bana .. Darıl
man benım için faciadır. Seni çok 
seviyorum. Senin vereceğin hiç 
bir şeyi reddetmem .. Haydi, ver, 
bana aldığın kol dıiğmelerini. 

1 
Haydi, istersen dönelim .. Bana iç
ki ısmarla .. Bundan sonra senin 
hiçbır şeyıni reddetmiyeceğim .. 

Genç kadın, Sedadın valvarışla
rına kulak asmıyordu. 

Delikatılı: 

- Yarın sana bir mektub yaza
cağım .. Her şeyi izah edeceğım .. 
Beni affet.. diyordu. 

O vakit Dırahşan cevab verdi: 
- Mektub yazma, okumam .. 
- Ne yaparsın, yırtar mısın?. 
- Yırtarım .. 
Sedad, hiç beklemediği bu cevab 

karşısında beyninden vurulmuşa 
döndü. Dırahşan tamamen darıl

mış mıydı? .. Ondan ayrılmak ih
timalinın acısı, ilk defa, kalbinde, 
genç kadına karşı duyduğu sevgi
nin derinliğini müthiş bir heye -
canla hissediyordu. 

Sedadın. birden, geniş omuzları 
sankı bir lahzada çökmüştü . Dili 
tutulmuştu.. Otomobil Dırahşanın 
evinin önünde durdu. Genç kadın 
kapıyı kendi elile, sert bir eda ile 
açtı .• Allaha ısmarladık• bile de
meden atladı.. 

Arkasına bakmadan yürüdü .. 
REŞAD FEYZi 

içinde Fıratın ~ağısına in.ver -
miştik . 

Azaık , arkasından akan ıwl-r'r. 

sularına şi:>yle bir gfu attıktan 
sonra. Burana döndü. 

- Bu !'htiyar yalnn söylenuyı,r; 
Buran' Sufara bir bak .. Aşrğ:) a 
doğru nasıl akıyor. 

Buran nehirden gitmeğe ııarar
vermişti. Fakat, ş;mdı de eil •r n
de bir atları vardı . Bu atı n~ ya
paca-klardı? 

Buran Sirtellfıdanberi kend s·T,ı 
taşıyan atını nereye ve kime bı
rakaıbil'rdi? 

Sakallı >htiyar: 
- Bize satın!. 

Diye mırıldandı. 
Çocuklar hayret ve tereddütle 

birbirlerine bakıştılar. 

Bu teklife kolay kolay: •Peki. 
diyemezlerdı. 

İk i arkadaşı memlekteıen mem
lekete taşıyacak olan biricik at -
Janrı dol elden çıkaracak olurlar
sa, pek yalnız kalacaklardı. 

SPO 
Galatasaray 4 - 3 Dün 
Fener bahçeyi Yendi 

Oyun Çok Zevkli Oldu On 
Bin Seyirci Vardı 

Yugoslavlar 
Şişliyi 

Yendiler 
"p 

Yugoslav Ycdintsvo takımı dU 
ikinci maçını Taksim stadıvda 
Şişli ile yaptı. 

Yugoslavlar da, Şişlililer de e
nerjik bir oyun oynadıklarınd3P 
maç çok hararetli oluyor. ilk ~ 
lü " goslav santrforu kafa ıle 3 

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 
dün Kadıköyünde on binden fazla 
bir seyirci önünde oynandı. 
Hakem Tarık, yan hakemleri Şazi 
ve Adnanla sahaya çıakralk takım
ları davet etti. Futbol federasyo -
nunun yeni tanzim ettiği maça baş-ı 
lama talimatnamesi mucibince bir 
Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli 
olarak iki takım bir sıra hali.ııde 
koşarak sahaya çıktılar. 

Her iki talnm sahada şu şekilde 
dizildi: 

Galatasaray: Osman - Faruk, Ad
nan - Musa, Yusuf, Celal - Bedii, 
Salahaddin, Cemil, Boduri. Sara
fün. 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Ya
şar, Muzaffer - Mehmed Reşad, 

Esad, Esad, Fikret - Fazıl, Naci, 
Ali Rıza, Rebii, Basri. 
Kur'ayı kazanan Fenel'bahçe, gi

riş kapısındaki kaleyi aldı. Oyuna 
Galatasarayın hücumile başlandı. 

Oyun sür'atli devam ediyor. Her 
iki takım her fırsatta uzun pas -
larla kalelere kadar iniyorlar. Fe
nerbalıçenin oyununu sol mua -
vinden idare eden Fikret, bütün 
hücumları solda topluyor. Basri -
nin bir hücumu ofsaydla kesildi. 
Galatasaray kalesinden Salahad -
dine gelen top, Hüsameddin·n a
vuçlarında söndü. 

Altıncı dakikada Fikretin bir 
hücumunda Basriye giden top, en 
tehlikeli bir yerde favulle neti -
celendi. 
FENERİN BİRİNCİ GOLÜ 

latan Cemil, beraberhk sayısını 

,sıkı bir şütle yaptı. 26 ncı dakika
da Faruk sakat bir hllde oyuna 
girdi. Galatasarayın merkezden 
yaptığı bir hücumda Yaşar, Ce -
mile srl<ı bir tekme vurdu. Bfr1<aç 
dakika baygınlık geçiren Cemil 
tekrar oynamağa başlad1. 

GALATASARAYIN İKİNCİ 
GOLÜ 

30 uncu dakikada Bediiden ge
len topa mükemmel bir kafa vu
ran Ct>mıl Galatasarayın ikınci 

golünü yaptı. 
Fenerbahçe bu va2iy ~tten sonra 

biraz sarsıntı geçirdi. Hücum hat
tının isabetsiz paslarilt> geçen son 
dakikadan sonra devre 2 - 1 Gala
tasarayın galibiyetile bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
• 

İkinci devrede Fikret solaçığa, 
Basri sağ içe, Fazıl müdafaaya geç
mek suretile Fener hatlarıııd3 cid
di bir değişiklik yapıldı. 

Fenerbahçenin bu esaslı değişik
liği oyun üzerinde çok büyük te
sir yaptı. F>kret, her in ~c tta ko
laylıkla iniş yapıyor F'aruğun sa
kat olduğu halde Fikretle müca -
delesi gittikçe zorlaştığı için Fa
ruk sağ açığa, Bedii, sağ ır.t.idafi 

hattına gelerek yer değiı~irdiler. 

FENERlN İKİNCİ GOLÜ 

9 uncu dakikada FcnPrin sağ

dan bir hücumunu Adnan müşkü
latla kesti. Fikretin çi1.gi üzerinde 
ortaladığı topa. kaleci Osman 
yumrukla vurmak üzere havaya 

- l\l ti. Devre sonlarında bir pena . 
fırsatı yakalıyan Şişli vıa.stard~ 
nin şütünün direğe çarpmasile b .f 
fırsatı Jıaçırdı ve birinci devre ı 
Y ugoslavlar lehine bitti. 

İkincı devrenin başlarında sı~I 
hücumlar yapan Şişli Yugosla~ 
bekinin topu kendı kalesine sol« 
masile bir gol kazandı. Fakat bU" 

gün mükemmel oynıyan Yugos • 
lavlar maçtan 4-1 galip çıktıla!· 
Yugoslavlar dün cidden güzel bır 
oyunla bu galibiyeti hak ettılel· 

• Bisikletçilere Hediyeiet 
Verildi 

İstanbul - Edrine arasında ys· 
pılan b i<let müsabakası gaJib • 
!erine dün Galatasaray - Fener • 
bahçe maçından evvel mükafat • 

ları verilmiştir. Bu müsa.bakad• 
birinci olan Eskişehirli Osrııa~,• 

. ~I 
motosiklet, ikinci olan Ankar 
Orhana ise bisiklet hediye edıl • 
miştir. 

0 
Bisiklet fedeı asyonu tarafınd3 

yapılan Çorlu - Küçük~-ekmece ,..~ 
rasındaki 90 kilometrelik yarış ı;O 
güzel olmuş ve İstanbuldan v;:;oıı 
54 dakika ile birinci olmuştur su· 
leymaniyedcn Arman ikincı el • 
muştur. 

Kupa Maçları 

On sekiz yarda çizgisi üzerine 
konan topa, Esad bir vuruşla Fe
nere ilk golü kazandırdı. 

İlk dakikalarda yapılan bu sayı 
ortalığı bır haylı çınlatmakla be
raber, oyun ilk sür'atini kaybet -
medi. 

1 fır !adı. Osmanın ıska geçmesin -
den istifade eden Naci ikinci ve 
beraberlik sayısını yaptı. 18 inci 
dakikada ceza çizkisi içinde Ce
mile 3 üncü defa çelme takıldı. 

Beden terbiyesi kupası maçıar• 
na dün öğleden sonra Tak..ırıı sW 

dında devam edi!miştır. A .. n311 

netıcelcrı yazıyoruz: 

Topkapı, Arnavutkoy - Be~ t:oZ. 
Kurtuluş muhtelıtleri rr.• ç;ı.ıl 3• 
Topkapı, Arnavutköy munteı»~ 
eksik çıkmasının cezasını çcktıl1• 
ve 11 - 1 mağlfıb olmuştur. 

Top Fener kalesinde dola§ı:,or. 1 
Bediiden Cemile, ondan Saliıhad
dine giden top SaH'ıtıaddinin ayak
ları altında kaldı. Topu hemen 
oracıkta yakahyan Boduri pası, 

Sarafime geçirdi. Uzun bir sürüş 
yapan Sarafim Fener kalesinin ilki 
metre yakınında topu dışarı ata
rak yüzde yüz bir gol kaçırdı. İki 
taraf çok sür'atli oynuyor. Top iki 
kale arasında mekik dokur gibi 
dolaşıyor. Fenerin soldan yaptığı 
bir hücumda Faruk sakatlandı. 

Galatasaray ilk on beşinci daıki

kada on kişi ile oynamağa başla
dı. Daha ziyade hücum fırsatı bu
lan Galatasaray, hiç kimseyi mü
da1aaya çekmedi. İngilizlerin en 
iyi müdafaa, hücum sistemile Ad
nan, tek başına müdafi oynuyor. 

GALATASARAYIN 
BERABERLİK SAYISI 

24 üncü dakikada Cemil tek ba
şına Fenerbahçe kalesirı~ kadar 
indi. Baduriye giden top Sarafime 
geçti. Sarafim tekrar Cemile pas 
verdi. Cemil kalecile k~rşı kar - J 

şıya, Hüsameddini sağ taraftan at-

Buran atının başına sarıldı. Göz
lerinden öptü. 

- Seııı buralarda öksüz bırak
mıyacağım .... . Korkma! 

Diye mırıldandı. 

Duygulu hayvan, sanki çocuğun 
bu sozlerini anlamış gibi, birden 
lıışnemege ve ayağını yere sürt
meğe başlamıştı. 

Azak da bu atı çok seviyordu: 
Buran, at bize y alvanyor .. 

Onu çöllerde yalnız bırakmıya
lım. 

Diyerek, atın yularından sım

sıkı tutmuştu. 

Fakat, s~kallı yolcu ~-ocuk13'l'a 
kısa bir öğüt vererek dedi ki: 

- Görüyorum ki parasız yola 
çıkmışsınız! İleride paraya çok 
ihtiyacınız olacak. Bu atı bize sa
tarsanız, size çok para :rıriz. ı -

şağı memleketler<lt atlar daha u
cuzdur Size verecegimiz para ile 
oralardan iki ;ıt satın alabllirsiniz! 

IDeı·amı ı·ar) 

Bunun üzerıne hakem, Fener a -
leyhine penaltı vermekte muztar 
kaldı. 

GALATASARAYIN ÜÇÜNCÜ 
GOLÜ 

Bodurinin çektiği penaltı, Ga
latasaraya üçüncü golü kazandır
dı. Amma Cemli de ikinci defa sa
katlanarak dışarı çıktı. 

FENERİN ÜÇÜNCÜ, 
BERABERLİK GOLÜ 

Top yirmi altıncı dakikada E
saddan Basriye, Basriden bir pas
la Rebiiye gitti. Rebii sol ayağının 
tersile topu sağ ıköşeye atarak Fe
nerin üçüncü gölünü yaptı. ı 

Bundan sonra iki taraf tek bir 
sayı için ciddi bir mücadeleye gi
rişti. Galatasarayın soldan bir hü
cumu, top Fenerbahçe kalesinde, 
Hüsameddin mühim bir •kurtarış 
yaptı, fakat topu pek yakına attı. 
Salahaddin mükemmel bir fırsat 
yakaladı. 

GALATASARAYIN GALİBİYET 
SAYISI 

Kaleci Hüsameddınden gelen to
pa gerile gerile vuran Sallihaddin 
otuzuncu dakikada Gala-tasara
yın dördüncü ve galibiyet sayısını 
yaptı. 

Fener, beraberlik için elinden 

İkinci maçı yapan Kaı;ımpaŞS• 
Galataspor - İstanbulspor, Beyot 
luspor muhtelitleri maçı zevklı ol• 

muş, daha güzel oynıyan İstanbul• 
spor, Beyoğluspor maçtan 4-0 ga· 
liıb çıkmıştır. 

Boğaz1çi lisesi, Edirne Jisesiıı1 

6-0 mağlfıb etmiş, Galatagençıer 
de Anadoluhis&rma 2-1 galib gel• 
miştir. ,_./ 

Vakıflar İdaresi Menb' 
• 

Su· annda Bir Gezint• 
Tertib Etti 

Vakıflar idaresi umum mudur 
lüğü, evkafa bağlı, memba sula ' 
rında yapılan yeni tesisatı göstcl" 

mek üzere, dün bir gezinti teı tibf· 
etmiştir. Bu arada Taşdelen ve ve 
neli suları membaı gezilmıştir. f:V' 
kaf idaresinin yaptığı yenıJik]ef 
görülmüş ve takdir edilmiştir. 

- ----
geldiği .kadar kuvvet sarfedere~· 
her iki açıkları vasıtasile bu te~ 
sayıyı çıkarmak için, Galata,,ar9l 
da yakaladığı bu vaziyeti kaçır ' 
mamak için ciddi gayretler sarfe' 
diyorlar. 

Fakit netice 4 - 3 Galata,,arı:ıyı~ 
galibiyetile sona erdi. 

lstanbul Defterdarhğından : 
:>enelik 

mmbommen J(ir• ıl 
ki rası müdd' 

Tophanede Necatibey caddesinde K~la altında 34~ 

sayılı dükkan 
Tophanede Necatibey caddesinde Kışla altında 357 
Tophanede Necatibey cıı<ddesinde Kışla altında 337 
Büyükçamlıcada Setler kahvehanesi 
Maslak civarında Zineirlikuyuda Levent Çiitliği müş
temilatından Büyükdere yolu üzerinde 252800 metre 

Ura .,. 
----~ 

200 
72 

240 
600 

' , 
3 • 

murabbalık araz;. 440 1 ' 
!stinyede Balabanderede 5870 M2 tarla. 18 3 '01 

Yukaııda mevki ve ııumaraları yazılı gayrimenkulkr hızalarıP 
1 

yazılı müddet ve muhammert senelik kira bedelleri üz.er 'nden ıc9~ 
verikcektir. Senelik kira bedelleri nakden ve peşine1111.r, ihale 29/5/9 ~ 
Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Tahpler;ıı '.·c ..-,5 temınat ~11 
çelennı vakti muayyeninden evvel yatırarak meclıür win \'e şaS· • 

Deftl'rdalık Mılli Emlak Müd,riyetınde müteşekkil komısyona ıtl~ 
racaatları (3312) 
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Deli Rüstem Elinde Tuttuğu 
Tabancasını Denize Çevirmişti 
Tayfa Bir Dakika Sonra İki Şişe Konyakla 
Döndü. Şişeler Denizden Çıkanlara Uzatıldı 

Rus gemileri indirdikleri bot -
lar, !ilıka ve şalopelerle denizin 
Gstünde çırpınan Rus ve Osmanlı 
denizcilerini tl)p!amakla meşgul
düler... Şimdiki halde karanlığa 
gömülü kalan bu iki yaralı taka 
ile hiç alakadar görünmüyorlar -
dı ... Reis, denizde oradan oraya 
Pervasız dolaşan Rus botlanna 
hırsından yumruklarını sıkarak 
haktı, söylendi: 

- Ha daha iki şeridfm olsaydı 
birinizi sağ !koymazdım alimallah 

Bu sırada takanın baş tara -
fında bazı sesler duyuldu ... Tay
falardan Deli Rüstem denize hay
kırıyordu: 

- Hey ... Çimdir o ... Dur, ba
lcaıum ha! ... 

Adem reis seslendi: 
- Rüstem sen misin o bağıran, 

ne var? Ne oluyor? 
Rüstemin sesi yükseldi: 
- Denizde üç kafa var, yüze-

rek bize geliyiler ... 
- Sorsana çimdir bakalum! 
- Sorayrım da ireis ... 
Deli Rüstem elinde tuttuğu iri 

Parabellom tabancasını denizin 
üzerinde üç kafanın teşkil ettiği 
ve takanın 30 metre ilerisinde bu
lunan müsellese çevirmiş, aVJna 
sa!dırmağa hazırlanmış bir şahin 
duruşile sualini tekrarladı: 

- Söyliyecek misin be' 
Uzaktan bir ses cevap verdi: 
- Ben, Tuian kaptanım ... 
Deli Rüstem hemen tabancası-

nı zıpkasının üzerindeki kılıfa 

soktu, Adem reise seslendi: 
- Gelen Tufan reismiş!. 

ları kırılan şişeler denizden çı

!kanlara uzatıldı... Tufan reis iki 
yudumda şişenin dörtte birini 
midesine indirdi... Şişeler Recep 
ile Martı Ahmede uzatılırken ta
kanın içerisinde bir l§lk belirdi, 
bunu, yakındaki Ostroma ve Su
vir destroyerlerinin t akaya tev
cih· edilen projektörleri takip et
ti.. Işıkla gözleri kamaşan Türk 
denizcileri başlarını arkaya çe -
virdiler, ve hayretle dona kaldı
lar .. 

Takaya aborda eden iki Rus şa
lopesinden güverteye çıkan Rus 
bahriyeliler! tüfeklerini bunlara 
çevirmiş, nişan vaziyetinde duru
yorlardt ... Elinde tabanca bulu -
nan bir zabit Rusca emir verdi: 

- Kıpırdamayın .. Eller yuka • 
rı. .. 

Adem reisle tayfalar ağır ağır 
ellerini yukarı kaldırdılar, zabit 
iki nefere işaret etti: 

- Haydi, bunların üzerini ara
yın, silahlarını alın!. 

İki asker esir Türk gemicileri
ne yaklaşırlarken Adem reısın 

arkasında duran Deli Rüstem 
dehşetli bir- nara patlattı.. Bu hay
kırişile ürken düşman silah en
dazlarının parmak oynatmalarına 
meydan kalmadan şimşel< hızile 
elini taban~asına attı, silahını emir 
veren zabit~ çevirdi, ateşledi. .. 

Zabit küfürle karışık bir fcı-yad 

savurdu, laciverd ceketin sol o
muz başından fışkıran kanlarla 
birlikte güvertenin tahtaları üze
rine yuvarlandı.. Rüstemin üze
rine çe):ri!"n tüfekler ateşlen -
meden deli gem'.ci kendisini kal
dırdı, suya attı .. 

Rus askerlerinden bir kaçı za
bitin başına üşüştüler, ceketini 
çıkarmağa, gömleğjııi yırtarak ya
rasını bul.rr.ağa çalışırlarken dört 

beş nefer de takanın bordasına 

yaslandılar, denizde uzaklaşan 

Rüstemin kafasuia ateş açtllar ... 
Mekanizmalar işledi.. Tüfeklerin 
tok sesi ufku benek!edi.. İki sa

niye sonra suyun doluşiyle gal
ga!elenen boğuk 'bir feryad duyul· 
du: 

- Ah yandım ... 

Gecenin karanlığına gömülen 
Deli Rüstemin hayatı böy!e bir 
delice hamle ve çılgınca haile ile 
nihayet bulmuştu ... Bu sahne, Tu
fan reisre arkadaşlarının gözlerini 
yaşarttı.. Y anyana ayakta durın 

7 Türk denizcisi havaya kJ 1 kık 

kollarile muhafaza ettiklerı man
ken vaziyetine rağmen gözy J:>!a
rıru tutamadılar.. Cesur arkada

şının ölümüne son ihtiramı ses • 
sizce, ve harlı gözyaşlarını güver
te tahtalarına dökmek sur<>tile 
gösterdiler .. 

(Devamı var) 

Mimar Namzedleri 
Nasıl Çalışıyorlar? 
(5 inci sayfa.dan :!etıam) 

tiği mesleği beğenir .. Ben burada 
mimarinin en yüksek san'at oldu
ğunu söyliyecek değilim. Esasen 
bu hususta bir salahiyetim de yok. 
Yalnız şunu söylemek isterim ki, 
bence mimariden gay,·i bütün gü
zel san'atlar yalnız hisse ve görü-

1 
çehresi mütemadiyen değişmekte
dir. O halde mimari bir eserde his 
ve görüşlerin mahsulünü aradı -
ğunız kadar, bilgi ve kültürün te
zahürlerini de ararız. 

- Bugünkü cemiyette bir mi
marın mevkii nedir? Size göre mi· 

marlık ile mühendislik arasında 

ne gibi farklar vardır?. 

':'-SON TllLG&AI'-- ' ' 

Meşhur Ylldızların Mechul 
Bir çok Aşıkları vardır 

Dünyada 
Klübler 

Ne Acaib 
Var? 

(5 incı sayfadan deııcım) 

yoktur. O a d~ kendilerıne, cel>
lerindedir. Ya zamanla bu iptila -
dan kurtulurlar. Ya da bu uğur
da ölür, giderler İşte bir misal: 

13 NUMARALI KOLTUK 
Parisin en meŞhur şantözlerin

den matmazel Florans Milin hatı
ra defterinden aynen alınmışttr: 

cHer temsilde, 13 numaralı kol
tuğun ayni adam tarafından işga
li sinirlerim<> dokunuyıordu. Pa • 
riste, Cenevede, Milanoda, hula
sa her nereye gittiysem ayni ada
mı, ayni koltukta oturur, görü -
yordum. 

cArlqadaşlarım, beyhude yere 
beni teskine çalışıyorlar, ehemmi
yet vermememi, gülüp geçmemi 
tavsiye ediyorlaroı. 

Kabil mi hiç?. Perdenin küçük 
deliğinden bakıyor, onu görüyor
dum. İtidalimi kaybediyordum. 

•Boylu boslu, kibar taV1rlı bir 
adamdı. Arkasında şık bir frak, 
sol gözünde tek bir gözlük vardı. 
Perde açılmazdan bir çeyrek sa
at evvel geliyor, 13 numaralı kol
tuğa oturuyordu. 

Gözlerini bir saniye benden a
yırmıyıordu. Zürihde iken bunun, 
pek eslı:i b.ir aileye mensub bir Al
man Prensi oldcı.ğunu, ailece yarı 
deli olduklarını öğrendim. Vakıa 
bana bir zararı yoktu. Fakat, her 
gittiğim yerde peşimden gelmesi 
asabıma dokunuyordu. Bu, beş 

ay sürdü. 
·Salonun lambaları söndürüldü, 

perde •çıldı, sahnt>ye çıktım mı 
bilaihtiyar 13 numaralı koltuğa 

bakıyordum. Onu, biraz çılgın 

nazarlarla bana bakar görüyor -
dum. Bazan hafifce gülümsüyor, 
fakat derhal ciddiyetini takını -
yordu. 

Alay için, 13 numaralı koltuğu 
bir başkasına verdirmek istedik. 
Patron: 

- Kabil değil ... Prens cenahla
rı tarafından kiralanmıştır. Siyasi 
bir mesele çıkması ihtimali \'ardır. 

·Dedi. Milanoda, Del Verme ti
yatrosunda altı teır.sil verecektim. 
Mukavelenin imzası sırasında 13 
numaralı koltuğun dostlarımdan 

birisine tahsis olunmasını şart 

koştum. 

Emprezariyom: 
- Bu koltuğun talibi var!. 
- Biliyorum ... Fakat, ya kol-

tuğu bana verirsiniz, ya da mu
kaveleyi imzalamam ... 

·Zavallı adam! Kabul etmek 
mecburiyetinde kaldı. Çünkü ti
yatro kiralanm~. loea biletleri ta
mamile satılmıştı. 

.o ;rece, 13 numaralı koltuk
ta dostlarımdan birinin güler çeh-

zerimden büyük bir yükün kalk- (5 inci sayfadan devam) l mevcuttur. Bu kulüb azaları ça-
tığını zannediyor, çocuk gibi deler kulübü• denmektedir. tal ve kaşık kullanmazlar, yemek-
seviniyordum. l 

Bu kulübe, u'llumi harbde tay- erıni parmaklarile yerler. 
•Bu sevincim çok sürmedi. Er- ı Macarıs" t~nda cu"celer de bı·r ku-yare eri tutuşarak yere inenler- ~ 

tesi gü:ı gazetelerde, 13 numaralı d h Jüb açmı,lar. Üç yüzden fazla a-
koltuğun başka birisi tarafından en ve arika nev'inden hayatı • 

kutulanlaroan başkası aza ola • zası var. Kulübün tesisinden ga-
işgal edildiğini gören Prensin o· ye cücelerin me~ru haklarını mü-
te!ine gittiğini ve şakağına bir kur- maz. dafaa etmektir. 

ık k k di · "Jd" d" - .. ·· Tabii bu kulübün azaları çok 
şun s ara en nı 0 ur ugunu · :Macaristan cüceleri, nakil va-
okudum. Doğrusu istemiyerek se- değildir. Içlerinde en bellibaşhsı sıtalarında, tiyatrolarda, sinema • 
beh olduğum bu faciadan dolayı da müessis Levisdir. Dört defa larda ve umumi yerlerde ',o 50 
çıok müteessir oldum.. tayyaresi yanarak yere düşmüş • 

tür. Sonuncusunda meşhur Al • nisbetinde tenzi!at ypılmasını is-
GARİB Bffi ŞOFÖR tiyorlar. man tayyarecisl Rihtofenin taar-

Otuz sene evvel dünya güzeli k 1 Sonra, apartıman sahiblerinın, ruzuna maruz a mıştı. Yüzbaşı 
addolunan, Pariste, Nevyorkta R cücelerin boylarını dikkat naza -ihtofen, Airnan tayyarecilerinin 
çehresinin ve sesinin güzelliği ile yıldızıdır. Umumi harbde seksen rına alarak küçük direler yapma-
şöhret alan, milyonlar kazanan ğa kanunen mecbur tutulmasını Fraıısız tayyar~si düşürdü. Niha-
Lina K:avalieri. •Hatıralarım... taleb ediyıorlar. yet, bir Avustra1ya'lı tayyareci 
adlı eserinde şu vak'ayı anlatıyor: af 00 Nakil vasıtalarında tenzililt vap-tar ı an düşürüldü, öldü. ' 

•Floransada idim. Şoförüm has- tırılabilir. Buna bir dereceye ka-
Askerlikte kocamış yetmiş beş 

talandı, ailesinın yanına gitti Ga- · dar hakları vardır. Fakat bina sa
Ingilizle Amerıkan cNiyagara 

zetelerden birine bir ilan verdim. hiblerini'.küçük daireler yapmağa 
Falls• de bir •son adamlar kulü-

Ertesi gün birçok şoför müracaat mecbur etmek biraz güç ... 
t bil• tesis etmişlerdir. Meşe bir san-

etti. çlerinden birisini intihab et- Yazımıza nihayet vermeden 
dık içerısine bir §işe şarab koy • 

tim, Bu, yirmi dört yaşlarında bir Yugoslavyadaki •mazlüm kocalar 
muşlar, mühürlemişler. Bu san • 

delikanlı idı. Çok kibar bir hali kulübü· ıı.den de bahsedelim. Bu 
dık, kulüb azasından üç kişi ka-

vardı. Güzel fransızca, İngilizce kulübün azası yirmi kişidir. Ku-
. Unca açılacak \'e bu üç kişi şara-

konuşuyordu. Iyi de otomobil lübün dahili nizamnamesi dört 
bı, arkadaşlarının hatırasını tes-

kullanmasını b;!iyordu. maddeden ibarettir. Azalar, bu 
id için içecekler. Bu içtimaın pek 

•Köşkün en Ust katında küçük maddelere riayete mecburdur: 
neş'eli olmıyacağı muhakkak ... 

bi.r oda<ia oturuyordu. Hizmetçi- 1- Kat'iyyen ev işlerile meş-
Merkezi Avrupadaki •el sık - ı im k, •· !erle gayet re:ımi konuşuyordu. gu o ama •adın hasta olursa 

ma aleyhtarları kulübü. nün yüz- b k 
Yemeklerini hep d~rıda yiyor o aş a ... 

den fazla azası vardır. Bunlar; el 2 Haf d du. Bir gün kendisine sordum: .- ta a, en azı yalnız ola-
sıkmak ve şapka ''karmak sure- k k J"b ı k - Nicin hu san'atı seçtiniz?. ra u u e ge me . geceyi arka-
tile selamlaşmanın aleyhindedir- d la ı k k - Pederim borsa oyunlarında aş r a onuşMa , derdlt) erek 
!er. Fakat, henüz dostları selam- · k. 

servetini kaybeti de.. geçırme 
lamak için yem bir usul bulama- 3 E d" Sustu. Ben de fazla birşey sor- - ve onünce eşine, kulüb-

madım. m~lardır. de konuştuklarına dair bir~ey söy-

Aradan iki ay geçtı. Bir ilkba-
Rivayete gör~ İspanyada bir lememek. 

•te"biyesizler kulübü• varmış. 4 1" 0 •nı,· eıkend k lk kah har sabahı çıktp g~mek istiyor- .-~ · en a ıp -
Kulübün reisi, tamam üç Silat din- valtı haz.ırlamıya al t k. 

dum. Fakat şoför meydanda yok- ış ırma 
!enmeden küfür etmekle şo"hret Bu kulüb ... !arı gı·zı· t ı 

tu. Otomobil garajda duruyordu. - ı op anır-
a'ım•• bir zat (!) tır Azaların ter- lar Şüphesiz "er· · k:ızd 

DöşemPnin üzerinde küçük bir .., · • e.,,. ını ırma • 
. biyesiz, küfürbaz olması şarttır. mak. evdeki rahatlarını kaçırma-

kutu gözüme iliştL Açtım. Içeri-
Londrada bir de •Finger Clüb· mak için 

sinde güzel bir pırlanta yüzükle 1 ==========:===========E"=' ========== 
şu mektub vardı: A ek Be A 

.Madam, piyes nihayet buldu. merı a ır vrupa 
Sizi, dünyada herkesten fazla se-

viyordum. Size yaklaşmak, kendi- H be G • • ? 
mi sevdirmek istedcm. Esiriniz ol- ar ıne ırer mı e 
mak istiyordum. 

·Bunun için hileye müracaat 
ettim. Soför olarak hizmetinize 
girdim. Az sonra, kalbinızi yalnız 
san'atınıza lhasrettiğinizi, 'beni 
sevemiyeceğinizi anladım. 

•Ben, prens Ray;mon dô ... yüm. 
Size kendimi seı:direbileceğimi 

ümid etmekle hataya düştüğümü 
anladım. Bütün üınidlerimin sön
düğünü gördüm. Şimdi, uzak bir 
yerde yaralı yüreğimi teselliye 
gidiyorum. Mektubumla beraber 
küçük bir hediyemi bulacaksınız. 
Bunu bir hatıra olarak kabul et
menizi rica eder mi.• 

(4 üncü sayfadan devam) 

yanın uğradığı akıbet karşısında 

Amerikalıların ekseriyeti tarafın
dan duyulan te<ossür ve infial ken

dini her vesile ile göstermekte -
dir. Onun ıçin seyirci kalmak ta

raftarları bu umumi cereyan kar
şısında susmayı daha doğru bulu
yorlar. 

Bu suretle halkın reyine mü
racaat eden mı>cmua!arın bu işe 

şimdi başlamış olmadıkları yuka
rıda sövlenmi~ti. 

ka memleketlerden Amerikalı -
!ara ne?. Bu suali o zaman sor -
muş olan Fortune mecmuası ara

dan bir sene ge<;ikten sonra da
ha başka sual!Pr sormuş. fakat 

alınan cevabi.ar yıne Amerikalı • 
ların nerede olursa olsun kilvga 

ya, gürül'tüye karışmak isteme • 

dıklerinden hulasa her manasile 

seyirci ve lakayd kalmayı düşün
düklerini göstermiştir. 

Bu söz, Adem reisi de baş tara
fa koşturdu .. Bunların yanına ge
len tayfalar da korsan kul.ıcile 
Yüzerek ta'kaya yaklaşan üç kafa
va yardıma koştular.. İpler geti
rildi, suya atıldı.. Denizdekiler 
bunlara tutundular, takadakile
•in heyamola, yısa seslerile çekiş
.eri sayesinde takanın güvertesi
ne alındılar ... Çıkanlar Tufan re
isle Recep, bir de reisin lostromo
su Martı adıyle anılan Çopur Ah
meddi ... Soğukta saatlerce suda 
kalan üç denizci de fena halde 
·orulmuşlar, dermandan düş -
müşlerdi.. Güverteye alınır alın

maz hemen tahtaların üzerine se
rıldi!er, kendisine hatır soran A
dem reise Tufan kaptan inler gi
bi bir sesle sordu: 

nüşc istinad ederler: Mimari san
atı his ve görüşe dayanmakla be
raber. bilgi ve kültüre de büyük 

bir yer verir. Cemiyette mevcud 
bütün içtimai hadiseler mımaride 
muhtelif aksiyonlar meydana ge
tirir. 

Prens Raymon, Fransanın en 
asil ve en zengin ailelerinden bi
rine mf•nsubtu.• 

- Bugün cemiyette bir mimarın resini görünce hissettiğim mem
bir doktor gibi büyük bir mcv - nuniyeti tarif edemem. Adeta ü
kii \·arqır. Bir doktor nasıl ki mik-1-----------------------------

Mesela 935 senesi sonbaharın
da Habeşistan harb( sıralarında da 

böyle bir takım sualler sorularak 
bilhassa şuna cevab isteniyordu: 

Fakat şimdi en yeni tetkikattan 
çıkan neticeyi göz önüne getir • 

mek lazım geliyor: Amerikalı ar

tık anlıyor ki yeni dünya kıt'ası

nm birer tarafındaki iki engin de
niz de bir gün Amerikanın her • 

hangi bir taarruza uğramasına 
mani teşkil edemiyecektir. Artık 

tabıi engellerin müdafaası kafi 
değildir. Taarruz edeceklerin e

linde türlü vasıtalsr bulunabilir. 
Bu engelleri aşabilirler. O halde 

ne yapmalı?. Amerikalı ileride 
dünya karmakarıştk olÜrsa buna 

seyirci kalamıyacağını takdir e
diyor. O halde mü~terek emniyet 

tesis ederek milletler birleşmeli 

dıye düşünüyor. Kanunusanide 

halkın reyine milracaat suretıle 

mecmuanın elde ettiği netice ce

vabların % 66 miktarı Avrnpada 
harbin şu bırkar,; sene zarfında 

patlak verı·ceği ve Amerikanın da 
buna gıreceği tarzında çıkmıştır. 

- Azacuk konyak var mı ka
pudan ... 

Öteki. cevabını bir tayfaya em
l't'tmekle verdi: 

- Ha uşak. koş kıçaltına amba
ra, orada iki şişe Rus konyağı 

var . . Getir onları buraya ... 
Tayfa bir dakika sonra iki şişe 

konyakla döndü ... Derhal boğaz-

Orta oyunundan tiyatroya ge -
çiş_i, büyük tiyatro binalarının zu
huruna, sinema makinesinin icadı, 

sinema salonlarının inşasına, şe

hirlerde insan kesafetinin artması, 

apartıman ınşasına, verem hasta
lığında ziya ve hava ile tedavi usu-. 
!ünün keşfi sanatoryom binaları
nın meydana gelmesine sebeb cl
muştur .. Görülüyor ki mimari~in 

ZORBALAR 
SALTANATI 

Jllo. J.OJ 

Rusya sulh mükalemcsine me
mur olan Galib Efendi gl'bi eşhas 
iktıdar ve mezı.vet eri vardır .. Es
rarı devlete vakıftır. Bu gibi ışe 

yarar zevatı yok et • ek maazallah 
devl~tin atisi içın f,!akettır diye
rek birçok zaval!.ları da kurtar
ır larııı. 

Ycnıçer.lerın Su!• 'l 1\Iahmuda 
verdikleri liste yüklü idı. Bunlar 
meya ında Kad p·şa \'e Ramiz 
p ,a- n da ~ ınleri vardı. 

Sultan Mahmud, paşaların fi
r r e tıklcrinı soylediğı halde bir 
lürl·~ Yeı>çerı zorbalarını ınan

dıra!l' yordı.. 

Yazan: ~ı. :Samı IVUlAYEL 

Sultan Mahmud; Ramiz ve Ka
dı paşaların teslimi meselesinde 
müşkül mevkıe dü~müştü. Firar
larını tesbıt etmek mümkün de
ğildı. 

Zorbalar, padışahın kasden Ra
miz ve Kadı paşaları sakladı~nı 
ileri sürerek saray kapılarında 

yapmad:klan rezalet kalmıyordu. 
Nihayet; Üsküdardan, brikle 

p~aları takib eden zorbalardan 
birkaçı ağa kapısına gelerek işi 

anlattılar ve bu suretle vak'a mey
dana çıkmış oldu. Sultan Mah -
mud da bu haberi beşaret üzerine 
derin bır nefes aldı. 

roblarla, ilaçlarla uğraşarak in -
sanları uzvi ve ruhi ıztırablardan 

kurtarmak yolunda çalışarak, in
saniyete yardtm ve hizmet ederse, 
bir mimar da insanlara hayatı sev

dirmek, onları cemiyete bağlamak, 
bedii hislerini terbiye etmek gib; 
insani vazifeler peşinde koşar .. 

Mimar, taş. toprak, maden ve 
elektrik ile uğraşan •dam değil, 

güzelliği bulan ve bu güzelliği 

cemiyet için faydalı kılan adam -
dır. 

Zoroalar Padişaha birşey yapa
mıyorlardı. Çünkü; ortada varisi 
saltanat kalmamıştı. 

Sultan Mahmud da, zoDbalar ne 
isterlerse bilmecburiye yapı -
yordu. Yani; Osmanlı İmapara -
torluğu şimdi de Yeniçeri zorba· 
!arının eline geçmi~ti. 

Sultan Mahmud o derece zafa 
uğramıştı k.i Kadı ve Ramiz Pa
şalar meselesinde ısrar eden Ye
n içeri zorbalarına karşı 'ne yapa -
cağını şaşırmış ve neticede şu 
hükme razı olınuştu. 

- Padişah, Kadı paşa ve Ramiz 
paşayı yakalatıp Yeniçerilere les· 
!imi taahhüd eyler. 

Sultan Mahmud o hale gelmiş
ti ki, nizamı ccdid a•1<erıni bir da
ha teşekkül etmemek üzere !ağ -
vetti. Maliyede, gümrüklerde, dev
let işlerinde vücude getirilen ye
nilikler tamamile bid':ıt addedile
rek ortadan kaldırıldı. 

Padişah Yen•çerilerin istedik -

İstanbul Defterdarlığından : 
Beyoğlu, Şişli, Feriköy ikinci kısım mahallesinin Hacımansur so

kağında kain 25 mükerrer eski, yeni 41 sayılı apartıman (7500) lira 

muhammen kıymetle ve kapalı zarf usulıle satılacaktır. Satış bedeli 

nakten ve peşineı><lir. Mezkur apartı manın 935 iliı 938 vakıf icaresi borcu 

olan (112) lira ) (44) kuruş ile bina ve bulhran vergisi ve fener ve çöp 

resminden borcu olan (991) lira (56) kuruş müşteriye aittir. İhale 29/ 

5/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. Ta

liplerin % 7,5 teminat makbuzlarını havi teklif mektuplannı 29/5/939 

günü saat 14 de kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müte-

şekkıl komisyona tevdi etmeleri. (3313) 

leı·ini tamamile yrine getiriyor -
du. Devleti idare eden ne Padişah 
ve ne de vziri idi. Zorbaların başı 
olan Kandıralı idi. 

Kandıralı her gün Padişaha bir 
liste gönderiyordu. Listede bir a
lay adamların katlini taleb ediyor
du. Sultan Mahmud da çar naçar 
Yeniçeri sergerdesinin arzularını 
yerine getiriyordu. 

Hulasa; Osmanlı İmparatorluğu 
feci bir manzara arzeder hale gel
mi~ti. 

Anadoluda, Rumelide, Arabis -
tanda. Afrikada birçok zorbalar 
türemiştı. Bu zorbalar vilayetleri 
nüfuzlan altına almış ahaliyi so
yup soağna çeviriyordu. 

Artık. taşralarda Padişah ve dev
let nüfuzu kalmamışb. 

Kandıralı adamlarını vilayetlere· 
yolluyor, oradaki zorbalarla teş - 1 
riki mesai ederek halkın malını 1 
talan ediyorlardı. 

bütün bu arval içinde kudret l 

ve iktidarın elden gittiğini gören 
Sultan Mahmud, vakit kazanmak 
ve bu yıkık dökük İmparatorluğun 

hiç olmazsa taç ve tahtını muha
faza edebilmek için cesurane ça
lışıyordu. 

Rami.z ve Kadı paşalarla Alem
dar Mustafa Paşanın başını yiyen 
ve de\'leti büsbütün içinden çıkıl
maz badirelere sevkedenlerden biri 

olan Sadrı Anadolu Hafid Efendi 
esasen Yeniçeri taraftaranından 

olduğu cihetle gününe gün doğ -
muştu. Devletin bu keşmekeş ha -
!inden en ziyade istifade eedn'bi
risi varsa o da kendisi idi. 

Hafid Efendi; Kamertab i!P ha- J 

remağasını Yeniçerilerin e.ınden 
almıştı. Kadı paşa kaçtıktan sonra 
Hasan Can da evine dönmüştü. 

Ramız Paşanın yal')ında bulunan 
Canan da yuvasına gelmitt 

Hafid Efendi; gözdeler;" yanı

na toplamıştı. Sanki ortalık sulh 

Yabancı memlelqetlerden 
hangisini daha çok hangisıni da
ha az seversinız?. Fakat tuhaftır 

bu suale pek çok kimseler cevab 
vermemiştir'. Çünkü Amerikalı

lar bundan dö: t beş sene evvel 
dünyanın dığcr memleketlerini, 

milletlerını se\•mek, se\•memek 

bahsinde liliyd kalmayı daha mu
vafık görüyorlarmış!. 

Şöyle bir zihniyet: Sevmek ne 
olacak, sevmemek ne olacak?. Baş-

ve sükun içinde imiş gibi eskisi 
gibi vur patlasın çal oynasın gi
diyordu. 

Hafid Efendi Alemdardan yaka
sını kurtardığı gibi başını da ye

mişti. Üste de Padişahın nüfuzu

nu kırdırarak Yeniçeri zorb:ıla

rının elinde kalan memleketin 
keşmekeşinden istifade ediyordu. 

* Kandıralı Ramiz ve Kadı Paşa
ların takibi için şiddetli emirler 
vermişti. 

Esasen padişahın da bu ,·ezırler 
hakkında iradesi vardı. Bir an ev

vel tutulmaları için vilayetlere 
emirler gönderilmışti. 

Ramiz ve Kadı Paşalar yüz ellı 

kişi'.:~ JT'<l'\Ctıle Ye ·ilköye (A -
yastafan <) tı '.ll' çıkmaz ormana 

dalarak Ç l ı y.olunu tutmuş. -
!ardı. 

"')evamı var) 

Amerikada gerek dahili ve ge
rek harici mühım işlerde birkaç 

mecmua veya müessese tarafın -
dan halkın bu suretle reyine mü

racaat edilmesınin resmi hiçbir 
mahiyeti olmadığını söy !emeğe 

hacet olmasa gerek. Yalnız elde 
edilen neticeler efkarı umuıniye
de harici me;elelerde bilhassa 
935 tenberi nasıl hır tekamül gö

rüldüğünü anlatıyor. 

Dr. İhsan Samı 

Öksürük Şurubu 
ÖkJürük \'e nefes darlığı boğ
maca ve kızamııt oksürükleri 

ıçin pek tesirli ılaçtır. 

Herkes kullanabılir. 
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B ir Ç i f t Kara S i nek Bi r Yazda 1.500.000 . O 1 ur 
Malarya, sıtma, trahom, çiçek, dizanteri, kara humma, verem, şarbon, kolera Slibi bir çok salgın hastalıklar taşıyan 

• 
Sinek, tahtakurusu 
Pire, güve ve bütün 
haşeratı uyanmadan 

Fayda bfitün haşerat öldiirücü mayilerin en iyisi ve müe811iridir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu latif ve eıhhldir. Adi gazı boya ile karıotırarak ve süelü Avrupa ve Amerika etiketi ve mark881 
koyarak FAYDA yerine satmak i&tiycınler vardır. Sakıwnız. Depoeu: Sirkeci Liman Hanı altında HASAN deposudur. 

1Kaşe 

Sizi 
.;aUnlerce ıztl· 
rab çekmek· 
ten kurtarır. 

En pıdetli baş, dit adale ağnlarını, üşütmekten mutevellid 
bütU.. sancı ve oızılan derhal keser. 

Grip, nezle, soğuk algınhğı, kırıkhk 
ve umatlzmaya karşı çok müessirdir. Mideyi bozmaz, kalbi 

ve böbrekleri yonnaz. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid 
benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinoi Mikdarı Muhammen % 7,5 Eksiltme Şekli Saati 

Bedeli Temi ı atı 
Li r~ Kuruş Lira Kuruş ---- - -

Eczayı tıbbiye 

Llslik çızme 
67 kalem 533 46 
840 çift 4794 -

40-
359 55 

Açık E. 
• > 

16 
16,30 

1- Liste · ve şarınameı>i mucibince yukarıda cins ve miktarı ya
aılı •2• kalem malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında gösterilmiştır. 

III- Eksiltme 30/V /939 Salı günü Ka.bata.şta Levazım Müdiriye
l indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Liste ve şartnameler her gün parasız, sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V- Lastik çizmeye iştirak edecekler !iatsız tekliflerinin müna
kasa güıtünden üç aün evveline kadar Tuz Fen Şubesine vermeleri 
J;i,zımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ~< 7,5 
güvenme paralarile mczkt'.ır kom syona gelmeleri. .3379, 

... ... 
Cin•i Mil. darı Muha mmen ~o 7.5 Eksil tme Eksiltme 

bede li lemıulı şe kli saa u 

Motör (110 bey- l Adet 6950 521.25 Kapalı Z. 10.30 
girlık) 

Motör (70 bey- 1 Adet 4500 337 50 Açık Eks. 11 
girlik) 

l Doç marka biri 70 diğeri 110 beygır kuvvetındc ikı adet motör 
yukarıda hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır 

ll- Muhammen bedeli, muvakkat teminat, eksıitme saatleri hiza
larında gösterilmiştir. 

Jll- Eksiltme 31/V /939 tarihine raslıyan Çarşamba günü Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

JV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nab lir. 

V- İsteklilerin eksiltme ı.çi°n tayin edılen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile müracaatları ve kapalı zarfları ihale saatinden bir 
saat evveline kadar kanuni vesaikle birlikle mezkür komisyon başkan-
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3430) 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Buıldıjo' yuı SON TELGRAF Matbaaaı 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
i t letme u. idaresi ilinları 

1-----~----------~------~---İsim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları 

aşağıda yazılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelif boya malzemesi 1/6/939 
Perşembe günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı zarf usulHe Ani karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Uıtiyenlerin ~ğıda hizalarında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 

14,30 a kadar komisyon reislığme vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anloarada Malzeme Dairesinden, Hay-

darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağ>tılacaktır. (3191) 
No. ismi Mikdarı Muha mmen Muvakkat 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MiJTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Mu::ı.yene saatler i: P ar.ar hariç her 
cün 2,5 - ı. Salı , cumartesi 12 - Z,5 

fıkaraya. Tel: 22391 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Uıfa aprt. 
1'el: 415.~3 ı 

,- Sirkeci : JSTASYON AİLE BAHÇESİNDE :ı 
Bu Pazartesi Akşamından itibaren her akşam 

0~;;~11 NEZiHE UY AR'ın iştirakile 
Darüttalim Musiki Hey' eti Modern ve halk türküleri .O 1 

Konserlerine devam edecektir . _..... 

fstanbul Belediyesi İlanları 

Kg. bedeli teminatı 1------------- Mu h • mmcn ilk 
kır1sı le : ııı 1311 

l 

2 
3 

Lirıı Li ra 

Muhtelif toz boya ve üstübeçler 
(10 kalem) 93.000 

30.000 
.!7.000 

13075 
12750 
17445 

980,63 
956,25 

1308,38 
Neft yağı 
Vernikler ve Sikatif 

Karaciğer, böbrek, tat ve 

Jrutrılanndan mütevellid aan· 

cılarınız, damar sertlikleri 

ve şişmanlık şlkAyetler!nizi 

URİN AL ile geçiriniz. 

UR iNAL 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt ıibi maddeleri eri. 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

ho§, alınrna.sı kolaydır. Ye • 

meklerden sonra yarım bar

dak su içerisinde alınır. 

lngillz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Doktor - Operaior -

Orhan Toros 
Burgazadasında Gezın.li caddesi sokağı.nda gazino 
Hasekide Hasekı medresesinin 18 No. Jı odası 
Uluköyde Kız mektebi sokağında 9 No. Jı dükkan 

3 ıiO 
ı.ao 
[I 91 

Kulak, Boğaz, Burun > Mekteb sokağında 17 No. Jı dükkan 

48,00 
24,00 
12,00 
19,00 J :; 

mütehassısı Üsküdarda Tenbelhacımehmel mahallesinin Demirci-
Taksir.: - Abdülhak Ham'\ !er sokağında arsa 36,00 
Caddesi, Geyik Apartımanı Balatta Hızırçavuş mahallesinde Köroğlu sokak No. 2 Ev 60,00 

•J 70 ., 
4.50 
o.90 \~=======~-====~\ Kapalıçarşıda Cevahir bedestanında 9/11 No. lı dolap 

• Yağlıkçılar sokağında Alipaşa hanının 
12,00 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakültesi Kulak Boğaz, 

Burnn D~enti 
Taksim CUmburlyeı caddesi 17 

Muayw e Puar<lall maada (Önler S-9 
Telefon: 42498 

Akba Kitabevi 
Her lisanda kilab, cazete ve uıecmu4 

alarmı , mek teb k itablarını, kırtaslycnl4 

si temin eder. Refik Fcnmen'in elek. 4 

trlkelllk kitabını , Mümtaz'ın arttırma, 

eksiltme kitabının An'karada satış J"e .. 
rldlP. 

11 No. lı odası 12,00 0,90 
Kapalıçarşıda Gelincik sokağında 21 No. lı dükkan 20,00 J.50 

• Re.sam sokağında 27 No. lı dükkan ıa,oo ı.35 
• Takkeciler sokağında 16 No. Jı dükkan 4,00 o.30 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 
teslim tarihinden ltibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere 
ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım MüdıİI"' 
lüğünde görülebilir. istekliler hizalannda gösterilen ilk teminat ınak· 
buz veya .mektul:ıile beraber 2/6/939 Cuma günü saat 14 buçukta Daı· 
mi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (3356) ...... • 

Nafıa Vekaletince tasdik ed~len Atatürk bulvarı Galata yolcu sa· 
!onu ve cıvarı, Dolrn'aıbahçe - Ayaspaşa, Şei>zadebaşı, &bek • İstiny e 
yolu kısmı ileri pli\nlarının birer sureti İstanbul Belediyesi kapısına 
ve birer sureti de ait olduğu Belediye Şubeleri kapılarına talik edıl· 

1--------------ı miştir. Yapı, yollar kanununun üçüncü maddesi mucibince herkesin 
Çocuk Hekimi ma!Umu olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (B) (3353) 

r. Ahmed Ak koyunlu Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
aksim • Talimhane Pa1as No. 4 
azardan maada her gün saat Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

1

- 15 den sonra. Tel: 40127 Muhammen bedel: 4710• dört bin yedi yüz on lira olan 65 .dtl 

komple muhtelif uç kutusu ile 30 adet uç kutusu izelalörü 14/6/939 
Diş Tabibi Ça.rşamba günü saat 15 de açık eksiltmeye konmuştur. 

Ratip Türkogv IU Ekı;iltme metro handa 5 inci katta toplanacak olan komisyonda 
yapılacak!ır. 

Adres: Sirkecide Viyana oteU .., ... , 
bl•lnel ıı:aı No. 26 Bu işe aid şartnameler parasız olarak Metro handa 7 inci katta 

Muayene ııaa« : Öil•d• n sonra U -20. Levazım Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 
İsteklilerin •353.25., üç yüz elli üç lira yirmi beş kuruşluk mu· 

vakkat teminat ve kanuni lielgelerile ayni gün ve saatte Jc.omisyona 
(3522) 

Vapurların haftalık hareket tarifesi 
22 Mayıstan 29 Mayısa kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lalmlerl, 
kalkıt gUn ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

larttfl hattına 

İzmit hattına 

ıandırma hatttna 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzm i r IOrat hattına 

Mor•ln "•ttına 

- Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (Ka
radeıı iz), Pazar 16 da (Ankara ) , Gala
ta rıhtımından. 

- Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ulgen). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve P~zar 9.30 da (U • 
ğıır). Tophane rıhtımından . 

- Pazartesinden maad3 her gün 8.45 de 
ve Pazartesi giinü saat 13 de (l'rak ) 
sistemi vapurlardan biri, ayrıca Cu • 
martesi 13.30 da ve Pazar 20 de (Sus). 
Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 le 
(Sus). ayrıca Çarşamba 20 de (Ülgen), 
Cumartesi 20 de (Antalya) . 

- Salı ve Cwna 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

- P azar saat 9 da (Tayyar). Tophane 
rıhtımından. 

- Çarşamba 15 tc (Saadet), Cumartesi 
15 le (Bartın). Sirkeci cıhlımından . 

- Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından . 
- Salı 10 da (Konya) , Cuma 10 da (Dum-

lupınar) . Sirkeci rıhtımından. 

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

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 

Galata Acenteliii - Galata, Deniz Ticareti 

l\füd. Binası altında 

Sirkeci Acenteliti - Sirkeci, Yolcu salonu. 
40ı33 

22740 


