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En Son Telgrafları Ve Haberler~ Veren Akşam Gazetesi Sdıib ve Bqmuharriri: 
YIL: 3 

ETEM İZZET BENİCE 

Yeni Müstakiller Grupuna Kim er Seç ·ıece 
--

Grupa Girecek Azayı Kurultay Seçecece 
Toplantısı F evkalcide Bir Ehemmiyetle 

tir. Kurultay 
Bekleniyor 

Bulgarlar 
Bir Defa 
Yandılar! 

G upun Lide i Bulunması 
Mevzuubahs Değildir 

....... _ ............................. .. 
Sofya hiikllmeti için birinci 
derecede nazara alınacak 

esas şu veya bu devletin 
ta~yik ve tehdidi değil, ken· 
di milli hıikimiyet n em
niyetidir. 

Müstakillerden Bir Zat da Meclis Reisi 
Vekilliklerinden Birine İntıhab Edilecek 

Yazan: Etem İzzet BENİCll 

S
olyadaki Taymis muhabiri
nin fevkalade dikkate şa • 
yan ve müheyyiç bir habe-

rin; okumuş bulunuyoruz. 
Muhabir, Bulgaı hük(ımetinin 

tnihver devletlerinden kapalı bir 
tchdid aldığını bildiri or ve izah 
ediyor. Bu izaha nazaran, Bul • 
garlara Türklerle herhanı,ıi bir 
aıılaşnuya girmemeleri ihtar cdil
tniştir. 

Haberin vüsnk derce inı bil
tni~·oruz. An<'ak, Taymis gjbi ikin· 
'i bir imparatorluk hari · ·esi 
hiikmünde bulunan bir eikarıumn
rn.i,ye miles:lcsesinin 'erdiği ha· 
berlcrin yüzde doksan dokuzu 
bir asırlık tarih içinde daima mev
sukiyet ve sıhhate örneklik etmiş
tir. Bu itibarla, bu haberin de her 
halde bir asıl tarafı bulunduğunu 
en azami ihtiyat §!ll'tlBTt içinde 
kabul edebiliriz. 
Çeko5lovakyanın iltihakını ta

kiben Almanyanın Roman) a üze
rindeki tazyik ve taleblcri, ital -
Yanın Arnavutluğu işgali mihver 
devletlerinin Balkanlar üzni'1de· 
ki müstakbel battı hareketleri ha· 
kırnından büyük bir Jiiphe ve 

(Devamı 6 ıncı sahtfede) 

Ankara 26 (Hususi muhabiri • 
mizden telefonla) - Üç gün son
ra toplanacak olan Cumhuriyet 
Halk Partisi Kurultayı için hemen 
bütün hazırlıklar bitirilmiştir. Mu· 
ranhasların bugün, yarın gelme
leri beklenmektedir. Kurultay çok 
mühim meselelere temas edecği 
için, müzakrelerin hararetli ve he
yecanlı olacağı ve memleketin 
kalkınması bakımından büyllk 
faydalar elde edileceği şüphesiz 

addedilmektedir. Söz alacak hatib
ler şimdiden hazırlanıyorlar. 

Parti genel sekreterliğinin müs
takil meb'uslar grupu hakkında 

bu akşam matbuata bir tebliğde 

bulurması muhtemeldir. Meclis • 
tc 21 azalr müstakil bir grup teş -
kili tasavvuru mevcud o:ımakla 

beraber bu grupa dahıl olacak a
z nın kimler olacağı hakkında an
cak ihtimaller zikredilmektedir. 
Bu azanın seçımi Parti Kurulta -
yına teklif edilecektir. Grupun 

Eski Valinin 
Cezalandırılması 

T aleb Edildi 
lsnad Edilen Diğer iki 

Suçtan da Beraeti 
Taleb Olundu 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

Fatih Mehmed 
İstanbul Kapılarında ve Bizans 

Saraylarında 
Me,·~imin Bu En !Uiikcmmel Eserim 

dan itibaren Son Telgraf'da 

okumağa başlıyacaksınız. 

!'ti. SAIUİ KARAYEL bu ese

rinde Türk imparatoru Fatih 

Mehmed'in lstanbulu alışın -

dak; husuıiyeUeri, me9hul 

kalmış • tarihi hakikatleri ro -

manl~ış bir ifade içinde 

vermektedir. 

•• 
Ayrıca ve sırası ile pek ya

kmda gazetemizde okuyacağınız 

eserlre şunlar olacaktır; 

BEŞ HASTA VAR! 
ETEi\I İZZET BENİCE'nin 

s. o. s. 
Sultanhisar tor:ıitosunun kahraınanlık n1accrası, Si.ivarisinin 

hatırat1 :vcııi ,.ehikaJar. 

RAJLl\tİ YAGIZ'ın 

• 

• 
Müstakil grupa girmeleri kuvvetle muhtemel görünenlerden 

General Kazını Karabelı:ir Fethi Okyar 

lit ri bulunllllyacaktır. Müstakil / is vekilliklerinden birine scçll • 
me 'uslardan bir zatın meclis re· mesi iht.imali de vardır. 

Ankarada Yarınki 
Güreş Birincilikleri 

Bu Müsabakalarla Tanınmamıf 
Kıymetlerin Meydana 

•• 
Çıkarılacağı Umid Ediliyor 

Ankaradaki Greko - Romen güretlerindeu böyle Yapr gibi yeni 
kıymetler kendini gii6terecek mi? 

Yann ve öbür gün Ankarada 
Türkiye Greko - Romen giıreş bi
rincilikleri müsabakaları yapıla

caktır. Bu müsabakalara İstan -
bul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İz
mır, Kastamonu, Eskişehir, Kon-ya 

1 Samsun, Kays€ri, Seyhan, Sıvas, 

Çorum, Ankara, Afyon, Denizli, 
Antalya bölgeleri güreş birincile
rile ayrıca millf takım kadrosuna 
dahil olmuş bilfunum güreşçiler 
de iştirak edeceklerdir. Bu iti • 
barla bu müsabakalara federas -

(Devamı 6 tnco sahifede) 

Almanya Polonya ile e·r 
Muhasama Çıkarmak istiyormuş 

Danzig'de Naziler Tarafından Sık Sık 
Çıkarılan Hadiselerin Hedefi Bu imiş 1 

(Yazısı 6 ınrı sah;fede) 

-----

Son Söz 
Moskovanın 

Sovyet ve İngiliz 
Erkanı harbiyeleri 
Temasa Geçiyor 

Londra 26 (Hususi)- Mosko
vadaki İngiliz sefiri Sir Vilyam 
Seeds tarafından Sovyet hükı'.ı -
metine verilen mukabil İngiliz 
f~rmülüne müsaid bir cevab ge
leceğı ümid edilmektedir. İngil -
terenin bir anlaşmıva varmak hu
susundaki azmi dolayısile, gaze -
teler neticeniın bugünlerde tahak-

(Devamı 6 ıf.cı sahifede) 

İngiliz işçi muhalefet partisi 
reisi Attlce 

Bir Adam 
Sokakta Düşerek 

Öldü 
Dlin akşam üzen Sirkecide Be

şir Kemal eczanesi önünden du
varları tutunarak reçmekte olan 
bir adam düşmüş, bıraz sonra da 
ölmüştür. 

Zabıtaca yapılan tahk;ka.ttan 
bu adamın Kumkapıda Şakir a • 
dında birinın fırıııında çalışan 

Hamdi oğlu Sezai olduğu ve ve
rem h~stalığından öldüğü anla ıl

mıştır. 

KISACA 1 
Suyun Bastığı 
lstihkakmlar ! 

Almanlll1' Majino hattına kar • 
şılık Sigfrid hattını J aptılar. Al· 
nıan şeflerinden biri bir nutkun
da: 

- Bu istihkamları aşacak hiç
bir kuvvet henüz yeryiizünde bu
lunınuyor!. 

Diyordu. Ren nehrinin taştığı· 

nı, istihkamları su bastığım, tab
li~·dcr yapıldığını ajanslar haber 
veri)·orlar. 

Jlie g rib bir tcwd ıııioali değil 

nıi? 

Suyun seli bunu ) aparsa, insan 
seli kimbilir daha neler 'c neler 
yapabilir! • • 

Bulgar Başvekili Köseivanofun İstanbulu ziyanti esnasında 
alınmış bir resmi 

Bulgarlar Dede Ağaç
tan V azgeçeceklermi? 
"Taymis,,in SofyaMuhabiri Türki

T avassutundan Bahsediyor • 
yenın 

Sofya 26 (Hususi) - Dobriçe 
me•eles~ güniın meselesi olmak 
ehPmmiyetini muhafaza etmek -
tedir. Burada bulunan" cTaymis• 
nıuhabirinüı ga:zetesine yazd:ğına 
göre, Bulgaristanın Balkan antan· 

tına gircbilme:;i için b.r rormür a
ranmaktadır. Bilhassa SoY ·t• Rus
ya ile Türkiye bu iş için çalışıcak
tadırlar. Taymis muhabırL füıl -
garistan Ege denizindeki taleb • 

(Devamı 6 ıncı sahlfeıüı) 

Adliyede Yeni Teşkilat 
Hazırlıkları 

• 

Ankara, lzmir, Istanbuldu Yeni 
Mahkemeler kuruluyor 

Adli Teşkilat 
ihtiyaçlara 

Kanunları da bugünkü 
Gör~ Y enileştiriliyor 

An.kara 26 (Hususi muhabiri -
mizden) - Hususi surette öğren
diğime göre Ankara, İzmir ~ İs
tanbulda ticaret mahkemelerin • 

Birbirine Hayran 

d n gayri mahkemeler için yeni 
bir teşkilat tasavvur edilmektedir. 
Mevcud mahkemeler lıiğvoluna -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ll•nktl kapak 
Clldll 

100 R••lmle 
V&01H çık.-" 

Bu saygısızlli'ı Tiirkiyenin en b ilyllk auetesl lddluı ile geçinH. 
•Cumhuriyet. in ilin sahifesinde görüyol'llZ 

Sayg İstiyoruz! 
Atatürk' ün Fotoğraf isi Reklam 

Kartı Değildir 
Onun Ne Resmine, Ne Adına, Ne Hatırasına 

ilan Sahifelerinde ) er Veremeyiz 
(Yazısı 6 ıncı sahifede) 
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EDEBİYAT KÜLTtlRÜ 

İÇİN NE LAZIMDIR? 

N 
urullah Ataç için, garib, o
njınal adamdır, derler. 
doğrudur. Lliselerde, ede -

biyat kültürü için, eski Yunan ve 
Lltin dillerinin okutulmasını tav
siye ecl~r, durur: Senelerdir, bu 

fikirdedır. Bu fıkir, doğrudur. Fa
kat, kabili tatb.k midir? Biz, doğ
ru dürüst, bugün yaşıyan yaban

cı dilleri zor öğreniyoruz. Böyle 
fikirler, ne kadar güzel ve ciddi 
olursa olsun, bugünkü şartlarımız 
altında bır fantezi olmaktan kur

tulamazlar. Bunu idrak etmek la
zım gelmez mi?. Nurullah Ataç 
ne diyor, acaba?. 

BÖREK DE ZEHİRLİ 

SABIKALILARDA.~ OLDU 

Dün de, bir kadınla ıki çocuğu, 
alıp yctlikleri börekten zehirlen

diler. Börek de zehirledikten son
ra, artık yiyecek ne kalıyor? Ba
lığın, peynirin, sütün sabıkası 

çoktu. Fakat börek henüz bir vak'a 

işlememiştL Demek, o da artık 

sabıkalılar defterine geçecek!. 
Yarın, öbür gün: 

Bir kadın bai<lavadan zehirlen
di.. 

Diye gazetelerde bir havadis 
okursanız, hiç şaşmayınız. 

KENDİSİ İDlllAN 

YAPACAK DECİL YA 

Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün bütçesinin mühim bir 
kısmı maaşlara gidiyor, diye, bazı 

l!rkadaşlar şikayet edıyorlar. Spo
rumuza ehemmiyet verild:, bir 
tcşk[Jat yapıldı. Bu teşekkülün 

bütçesi 685600 liradır. Bunun 300 
bin lira kadarı spor !aaliyeUerine, 
üst tarafı maaşlara ayrılmış .. 

Bizce, bu bütçede maaşlar fas
lında bir fazlalık yok.. Çünkü, 
-eşkitatın vazifesi başkalarına id-

Atatürk'ün 
Havzaya 

Geldiği Gün 
Havza 25 (A.A.)- Bueün 25 

mayıs Havzalıların eıı büyük hu
susi bayramlarıcLr Ç'ünlrü Ata -
türk 25 mayıs 919 da Havzaya geı· 
m · 20 gün kalmıştır. Bay nmımız 
başta vah, komutan, belediye re-
1 parti erkiını, esnaf te~ kkül -
!eri, mekteblıler, spor teşkıliıtı ,.e 1 
halkın iştirakile ve coşkun teza: 
hürle kutlulandı. Ebedi ş~lln o 
gı.in1cre aıt hatıraları hatibin ta
rafından tebaruı ettırild 'e bu 
munaseo~tle Rcısicumhur Milli 
Şefimız İsmet lnönüyc bir telgraf 
çekıldi. 

Akşal!'a kadar pehlivan güreş
leri ve milli oyunlar yapı.ld'. Gece 
için fe,ıer alayları ve muhtelif 
şenlikler tertib edildi. 

Abbas Halim Paşa 
Köşkü 

Çubukludaki Abbas Halim paşa 
köşkünü harab vaziyete d~ür -

man yaptırmaktır Yok>ia, bizzat 
kendi$inin açl ğa idman yapması 
değiL.. 

GÜLÜ. •üz. SİZE 

KARAKTER SÖYLİYECEKLER 

B.r Avrupa mecmuası, şôyle bır 
sual soruyor' Gülu!" · z, ,;ıze ka -

rakterinizi söyliyelim. Gı.i!erken, 

.ıısan.::ı ne karakterde olduğu mey
dana çıkarmış .. Fakat, son sene

lerde insanların güluşü o kadar 
değ.ştı ki .. Karşınızda güler yüzlü 
gör" · .ınüz, eLn, sıktığınız öyle 
adamlar var ki, sonra. arkanızdan 
kuyun!.Zu ko.zıyor'ar. Herkes ar

tist oldu. Gülmeler mütebessim 
çehrelerin altında, neler yok, l'C· 

!er .. Böy ie sahte gülüşlerden nasıl 
karakter anlaşılabil:r 0• 

SAYFİYE YERLERİ!lı'DE 

UCUZLUK TEl\Iİ..l\İ 

Birkaç gündenberi, Beledıyede 
faaliyet var. Kaymakamlar top -
!anarak, yazın, bahçelerde, sayfi

ye yerlerinde, hayatın nasu ucuz
altılabilrceğini konlJiuyorlar .. İyi 
güzel.. Fakat, yazın bz!lçelerde, 

sayf'.ye yerlerinde icrayı faaliyet 
eden o eğlence ve iı;tirahat mü -
esseseleri, veya dükkanlar, ma -

ğazalar, kışın da şehrin içinde -
dirler. Kışın, ucuzluk tem'ni ha
tıra gelmiyor da, yazın mı düşü
nüyoruz?. Neyse, haydi, hayırlısı! 

UCUZLUK BAŞLADI, 

;\JEVSİ:\ILER DEGİŞTİ.. 

Sinemalar, yaz tlrifelerinl /.ıt

bıke başladılar .. İşte, size ucuz -

luk!. Bır de, pıohalılıktan şikayet 
eder, dururuz. Sonbahu gelip, so

ğuklar b~layınca da, plajıar u

cuzlıyacak: Maksad ucuzluk de -

jlil mi?. Şu İstanbul halkır.a, 
İstanbul gazetelerin.: yaranmak, 
kabil değildir, vesselam!. 

AH!\lED RAUF 

Bergama 
Kermesi 

Çandarlı Plajında 
Neş'e.i Bir Vakit 

Geçirildi 
Çand•rlı 25 (A.A.) - Bugün 

Bergama Kermesinin Ç&ndarlı 

köyünde vali.partı erkanı, Bcr -
gama kermesı bürosu, B~rgama 
halkı hep bur.ı<l~.lar Çandarlı 

plaj. ci\•arından gelen bınlerce 

halkla doludur. Mızıka ve da\'ul 
sesleri, efe ve zeybek oyunl&rı her 
tarafda neş'e uyandırıyor. Tarihi 
Çandarlı nahiyesı p livan güreş
lerıne ve spor musabakdarına 

sahne oluyor. Kayık \'e yuıme ya
rışları yapılıyor \'e kArmes coş

kun neş'e ile devam ediyor. Gece 
Trakyadan gelen seyyar s.nema 
makinesi halka !ilimler göstere -
cek ve yarın gı.indüz ve gece Ber
gama halkevinde çocuk balosu 
verilecektir. 

memek için şimdılik 1800 lira 
sar!ederek bazı acil tamirler ya
pılacaktır. 

Balıkçılar 
Himaye 
istiyor ----

Balıkçılığın Devlet 
İdaresindeBir Teşkilata 
Bağlanması Arzu 

Ediliyor 
D·!nızcıLk ~!erinin l\!uhabere 

ve Münakale Vekaletine bağlan-

ması üzerine bazı balıkçılar Veka
lete müracaat c-' rrk bazı dilek
lerde bulunmuşlardır. 

Bu dıleklerin en başında balık
çlaırın serma~·esiz, himayesiz bir 

halde bulundukları bu sebeble av 
vasıtaları fenı~e uygun olmadığın

dan !uzuır u derecede istihsal ya
pamadıkları bildirilmektedir. 

Ayrıca dalyanların çok bakım -

sız bir halde bulundukları ve mül
tezimlerin muayyen bir zaman içın 

kiraladıkları bu dalyanlardan yal

nız şahsi istifadelerini güderek 

zaruri olan imar cihetini düşün -

mcdikleri ve :ııu scbeble senelik 
verimleri 100 - 150 bin kiloyu a

şan dalyanların her yıl tedricen 

randımanlarını kaybetmek sure· 

tile yarıdan aşağı düşürülmüş bu

lunduğu ve nihayet bütün istifa-, 

de imkanlarının sönmekte olduğu 

da tafsilatla anlatılmaktadır. 

Bu müracaatla balıkçılar, hem 

halkın ucuz balık yemesini temin 
etmek ve hem de ıstihsaliıtı art

tırmak için süratlo de\'let idaresin
de bir teşkilata bağlanmalarını bu 

husustaki projcnın biran evvel ka

nuni şeklini almasını da Vekalet
ten rica etmektedirler. 

Diger taraftan balıkhanede şlın
makta olon hazine vergisi, tayya-

re, kabzimal ve saire gibi parala-

CUMHURİYET: 

cNufus da,·amızın iki '!ahları• 

ısımL bugünkü başmakalesinde 

Nadir Nadi 29 mayısta toplanacak 
olan cBüyk Parti Kurultayı. nda 
görüşülecek meseleler arasında 

bilhassa nüfus politikamızı alaka
dar eden dileklerin birinci plana 
alınmış olmasını temenni ederek 
diyor ki: 

cArt~cağız, daha artacağız, mü
temadiyen artacağız ... Yurdun ka
zandığı her çocuk maddi ve ma
nevi \0arlığımıza katılan bir kuv
vettır. Onu top, tüfek gibi seri 
fabrika mamulatıle ~· kayeseye 
kalkışmak bile lüzumsuz sayılır. 

Yetişen çocuklarımızla pk ya
kınd n meşgul olmak, vetiştiren 

vatandaşlara azami yardım et -
mek: 

İşte bızim nüfus davıımızın iki 
anahtarı.• 

TAS: 

Zekeriya Sertel cİngiltz - Sov-
yet anlaşması. isimli bugünkü 
başmakalesinde İngiliz Sovyet 
müzakerelerinin nihayet ümıd ve
rici bir safhaya girmiş olduğunu 
kaydettikten sonra diyor ki: 

<Prensip, Sovyet Rusyanın tek
lifine pek yakın olduğu için arada 
bir anlaşmaya varmak ümitleri 
çoğalmıştır. Prensipte anlaştıktan 
sonra da teferrüatın tesbiti gün 
meselesidır.• 

YENİ SABAH: 

Denizbank 
Binası 

Boşalıyor 
Hüseyin Cahid Yalçın <Ekmek • --- • 

rabrikası münasebetne. isimli bu- Lımanlar ve Denız 
gı.inkü başmakalesinde İstanbul y o1ları Umum müdür-
belediyesinin bir ekmek fabrikası l .. w .. • • 

kurmak istemesi hakkındaki ta- ugu Faalıyete Geçıyor 
savvurundan bahsetmekte ve ek
mek fabrikası, süt fabrikası gibi 

müesseselerın biran en·el .kurul
masının faydalı olacağını yazmak
tadır. 

VAKİT: 

Asım Us cHukuk kaidesinin ha

ya.ta tatbıkic isimli bugünkü baş
makalesinde Türk - İngiliz anlaş

masının bitaraflık siyasetinden 
Tilrkıyeyi uzaklaştı-dığı yolunda 

yapılan bazı ecnebi gazetelerin 

neşriyatını mevzuu bahsetmekte 
ve sık sık tekrar edılen bıtaraflık 
sözünün kıymetin.n, fiili olmak

tJn ziyade nazari olduğupu kay -
dettikten sonra: 

Türkiye ile İngiltere arasında 
yapılan a~laşmanın ziihıri şekli 

Türkiye~ın beynelmilel hayatta 

bitaraflık mevkiini terkelmiş ol
ması gibı bır manzan anetmek -

ted r. Fakat bu tedbi: in gayesi sa-ı 
dece tehlikede olan sulhu muha
faza etmek olduğuna göre Türki

yenin bitaraflığı terketmesi haki

.ki bitaraflık ilan etmekten başka 

bir şey değıldir.• demektedir. 

Önümüzdeki perşembe ~jlba -
hından itibaren faaliyete geçecek 
olan limanlar ve denizyolları u
mum müdürlüklerinin yeni teşki

lat projeleri bugün veya yarın 

Mecliste müzakere edilecektir. 

Projelerin müzakeresi sırasın

da Ankarada bulunmak üzere hü
kumet merkezim,ze giden lıman
lar umum müdürü Raufi Manyas 

.da müzakere akabında yeni kad
roları hamilen şchrim:ze oöne -

cektir. Mumaileyh ile beraber An
karaya g!den ve e,·,·clki gün tay

yare ile şehrimize dönen limanlar 
umum müdür muanni Hamid Sa
racoğıu dün de deniz ticarPt mü
dürlüğünde meşgul olmuştur. 

Umum Mt.idıirlüğün haziran -
dan sonra da bu binada çalışacağı 
anlaşılmaktadır. 

Litğvedılmektc olan ·Deniz -
bank. ırı halen işgal ettiği büyük 
bina önümüzdeki haftadan ıtiba

ren tahliye edilecektir. Denızyol
ları umum müdürlüğü Tophane -
de eski scyrisefain kısmında ça
lışacaktır. 

Ankara - İstanbul Yolculuğu 

Yeni kadroların pazartsi veya 
salı günü mmurlara tebliği bek
lenmektedir. 

Bu kadrolarda evvelce liıijvolu
nan bazı şubelerden açıkta bıra -

kılmış olan birçc.k memurl.-·u" •a
zife alacakları da söylenmekte:lir. 

........................................... 

Bugünden itibaren 
Bir Tren O.aha işliyor 

• 
rın da mühim bir yekun tuttuğu Dört Ç "( l 
ve bunun fiatlar üzerine bilhassa l Trenin izdihamın 

Her iki teşkilat fiilen \'az'icyc 
başladıktan sonra denizyo''ar; ilk 
iş olaraK İngilterede yapılacak o
lan ve halen Almanyada inşa ha
linde buluna~ rnpurların bir an 

evvel limanlarımıza gelerek bu -
günkü deniz işlerinin icab ettiği ı ı

dar genış bir kadro ile çalışması 
nı ümid etmektedir. Limanlar u • 

Vardır 
•• 

tesir ettiği de ilave olunmakta - Onüne Gececeg"' i Kanaatı 
dır. 1 • 

ucuz balık satmak için bu 
resimlerde tenzi;at yapılması da 

istenmektedir 

Sanasaryan 
Hanı ihtilafı 

Belediyeyemi, Evkafaml 
Kalacağı Meselesi 

Hallediliyor 
Belediye iie evj<af ara .nda bır 

ihtilafa yol açmış olan Sanasar -
yan hanının hargi tarafta kala -
cağ; hakkında gerek Beled ye ve 

gerekse e\·kaf Şu~ayı Devlete mü
racaat ctmişlerdı. 

Şurayı Devlette uzun miıddet 

tetkik edile ı evrakın hakem yo
lile halledilmesine kanr veril -
mış ve bu mesele hakkındaki dos

ya İstanbuldaki en yüksek sulh 
h:ikimine havale edilmişti. Haber 
aldığımıza göre bu yoldaki tetkik

ler neticelenmiş olduğundan bu
günlerde akarın hangi tarafta ka

lacağı hakkında bır karar verile
cektir. 

A ı ra ıle İstar.bul arasında 

yolcu izd,hamının önüne geçmek 
üzere bugüncten itibarel' dördün
cü bir katar daha tahrıkine baş
lanmıştır. Bugünden ıtıbaren An
karadan, cumartesiden !ibaren 
llaydarpaşadan tahrik ed.let'<!k o
lan bu trenler i'di yvlcu trenle -
rindek, ücretlerden başka mun -
zam bir ücret ile ekspres zamanı
na tabı olmıyacaktır 

Yemekli ve yataklı vagonları 

da bulunacak olan bu tren Anka
radan her gün saat 16.42 de t ... re
h' edecek ve ert ı ,a;ııah saat 
8.20 de Haydarpaşaya ''~racaktır. 
Havuarpaşadaıı her gi.ı' saat H,O:i 
de kalkacak ve ArkarayJ sabah 
saat 7 de gelmış bı.! unacaktır. Bu 
suretle Ankara i;ı! Haydarpaşa a
rasında her gün karşılıklı işliye
cek yolcu treni sayısı dördü bul
maktadır. 

Bu dôrt çift trer.den başka her 
sabah saat 9.40 da Ankaradan ha
reket eden, her a~am saat 19.10 
da Ankaraya varar. ve Ankaranın 
Afyon, Aydın, Konya mıntakala
rile olan irtibatını temin edt'n be
şinci bir tren halen mevcut ol
duğu gibi, Haydarpaşo.dan ~aat 20 
de ve Adapazarından da 5.30 da 

kdkan bır tren de mn-cuttur. 

Diğer taraftan Devlet Demir
yolları umum müdürlüğü 15 ha
zirandan itibaren hdkımızı·~ lehi
ne olmak uzere yeni bazı karar -
!arını tatbik mevkime koyacaı< 

tır. 15 hazirandan itıbareı tren
lerde ayrıca bazı değişik:.kler o
lacakoa da tren aded ihtiy.ıc ::ı 

icab ettirdıgi bugünkü _ ·'dinde 
muhafaza edilecek ve yalnı~ A•u
dolu ekspresi daimi bir şekilde 3 
yataklı araba ile işliyecektir. 

Umum m.idürlük 15 haz ı ardan 
itibaren Anadolu eı<>prcsı ile 
m 'ltel t yolcu katarır. 'l ı.areket 
\'C muvasa at saatkrınde ufak bir 
değışikl.k yapmaktadır. Bı. dı ği

şlkliğe göre Anodolu rksp,·csi An
karadan saat 19.25 de hareketle 
saat 8.50 de Haydarpaşaya rnra
cak ve Haydarpıışadan sat 19 da 
harc·kctıe sabah saat 9.10 da An
karaya gelecek.:r. MWıtclit ka
tar ise her akşam Ankarad,.n saat 
20.20 de kalkacak ve Haydarpa
şaya 11.30 da ,·aracaktır. Haydar
paşadan 15.15 de kalkacak ve An
karaya a.ıo da gelecektir. 

Geç vakit istasyona gelen yol -
cunun ayakta kal:namasıııı te -
min için numaralı yerler usulü A-

mum müdürlı;ğı.i de İngiliz Gips 
şirketi mühendisler.nin çalışmakta 

oldukları İstanbul lımanı proje
jeleri ile pliınlı bir tarzda devam 
eden limanları ıslah projelerinin 
tahakkuk ettirilmesine çalışacak
tır. Bu suretle iki umum müdür

lük bir taraftan denızyollarındakı 
nakli ·e vasıtalarını tekemmül et
tirmeğe uğraşırken, diğeri de li

manları modern ,·asıtalarl; teç -
biz etmeğe çalışacaktır. 

nadoıu ekspresile yıldırım tren
lerinde tatb!k edilecektir. 

Bu ,kı yolcu trer.ne bınccek 

her yolcu Ankara, Polatlı, Eski
sehir, Bıkcik, İzmıt \'e Haydar -

paşa garlarırdaki gişelere müra
caat ederek trenden işgal edeceği 
yer n numara kuponunu alacak 
ve !Jtedigi zaman yerinin hazır 
old ,,unu bilecek \'e bilahare va
gonda hndisine tahsis edilen bu 
yere oturabilccoktir. 

Bu trenlerde permi ve paso ile 
seyahat eden yolcuların seyahat
leri de kaldırılmıştır. Bundan 
başka istasyon şeflerince halka 

daima açık şikayet defterleri bu
lundurulacaktır. 

Halifenin Sarayında I' 
l,_B_ir_i_s~--n_y_o_ı _G_u_· z_e_li_, 

Maryana şehirden içeriye girer 
girmez, atını saraya doğru sürdü. 

İspanyol dilberi, hpanyadan ay
rıldığı gündenbcri bu kadar hızlı 
~t k ,!urmamış!ı. Saray n bahçe
sıne girdiği zaman nefesi daral -
mış, göğsiı tutulmlJi!U.. Knlbı ko
parcas· a çarpıyordu 1 

şöhret temini gayesinden başka 

birşey değildi. İspanya yıkılınca, 

Maryananın bütün emelleri de 
yıkılıp mahvolmuştu. 

O şimdı, yenı bir kiiinat içinde 
yaşıyorciu. Arab alem; ona heye
can veriyor. Bu yeni muhit için
de kenJıne yüksek bir. mevki te
minine çalışıyordu. 

- Maryana geliyor ... Halifeye 
mıijdeleyin! . 

Maryana saraydan içeriye girer 
girmez, doğrucu kendi daircı;ıne 

çıktı. İspanyol dilber:nı karşılıyan 
harema~aları: 

- Nerelerde kaldınız, Seyid? 
Gözlerimiz haftalardanberi yol -
!arda, sizi beklıyoruz 

bir le konuşmağa başladı: 
- H;'i.fe beni soruyor muydu? 
- Her gün .. Her saat sizi düşü-

nür, siz, sorardı. Neden gecikti
niz, Sitti? 

- Sen benim nereye gittiğimi 
biliyor musun?. 
Haremağası gözlerini süzerek: 
- Bilmez olur muyum, dedi, ben 

halifernn bütün esrarına vakıfım
dır. Hal,fe sıkıldığı zaman benimle 
derdleş:r. 

'l aribi Uoman: No. 92 

- Pekı aırma, bu işde l::enım 

kazancım nedir? 
- Eo buyUk kazancın, hurri -

yete k.ıvuşrnak dacak. Az.ıd cdı
leceksın' Ve benıl:' g b! cesur, ya
kışıklı oır zabı ı karıs. olacak -
sın! Daha ı.<! ıst yor&un? 

Marvanarıın beynınde korkunç 
ı.iiultular başlamıştı. O, hayatını 

bu d rece t.hl.keye koyd.ıktan 

ve birçok guç.;klerı ycndıkten 

s ara, nUıayet bır maiyet zabitile 
mi evlenecekti? 

Maryana, Halifenm gözüne gi
rerek ,onun zevcesi olmak isti -

Yazan: CELAL CEN'GIZ 

yordu. Tah!rin ısrarı üzerin~, İs

panyol dilberi birdenb.re atını sü
rerek Tahirin yanından ayrıldı ve 
Şam yolunu tuttu. 

Tahir Maryana~ n arkasından: 

- K~!ar ne lcadar ha\'aya y.:k
selse, Y~'"!e düşeceğı H" topraktır. 
Ben.m elimden kurtu,a'llnzsın! 

Diye bağırdı. 

Ve koşn-ağa b 'adı. • 

* MARYANA HALİFENİN 
SARAYINDA .. 

Tahi~, Maryananın peşınden 

koştu ... Fakat yetişemedı. 

' Ya Tahırin ev.ne uğrasayd ... 
Haccacın elinden kurtulup kaç

mıştı, fakat Tı:ı,lrin elinden belki ı 
de güçlükle kurtulacaktı. 

, faryana, Tahıri sevcbıll'Ceğ.n
den, kalblnı <ma kaptıracağından 
da endişe ediyordu. Tahirin evıne 
bu end e ile gitmemişti. 

Maryana - Karşısına kim çıkar
sa çıksın - her erkeği yenmcğe, 
yalnız hal.fenin karısı olmağa ka
rar \'er:nişt . 
· O, İspanyada da a)~i maksad 
ve ayııi ihtirasıa çalışmamış m.v
dı? 

Rahib Fernadoya birme! ed~i 
de kendis!ne yuksek bir mevki ve 

Bahçede dolaşan nöbetçiler b:r
denbıre !lfarı·anayı tan•yamadı -
lar .. Kargılarını uzatarak yoiunu 
kestiler· 

- Ncriye gidıyorsun? 
Maryana attan yere atladı: 
- Ben yabancı değilirr: ... Çabuk, 

yol verın bana. 
Ve gülerek il.ive ettı: 
- Halıfcnin İspanyol gözdesıni 

ne çabuk unuttunuz•. 
Düdükler çalındı. 
Yollar açıldı. 
l\'öbdç .nr, hareM.3~alarına ses

lendıler: 

Diyorlardı. 

Güneş yeni doğmWjtU. 
Halife Abdülmelik geceleri geç 

yattığı için, sabahları da geç u
yan rdı. 

Maryana, harcmağalardan bi -
rine sordu: 

- Halife hazretlerı uyandılar 
mı• 

- Hayır, Sitti! Bu gece çok geç 
yatUar ... İk saatten ev,·el uyan
mazlar 

Maryana kirli elbisesini çıkar
dı. Yen. güzel bir elbise giyd ... 
Saçlarını düzeltti.. Ve kendisine 
hizmet eden haremağalarından 

- Pekı, ne dedi sana?. 
- Şeyh Saidin yanına gittiğinizi 

söyledi. 
- Demek herşeyi biliyorsun 

ha ... ?! 
- Evet. Gec~ gündüz o şeytan 

herifin ölüm haberini bekliyor -
duk. 

- Bunu senden bJşka bilen kim
se var mı? 

- Hayır. Ya'nız ben bili ·orum, 
bir de Haccac. 

(ne oamı var) 
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Milletler Cemiyeti içtimal:ıt'l'_ 
heyecan ve hatta alaka uyıındılJJll 
dığı devir arkada kalmıştır .• 
müddettenberi beynelmilel ın~ 
nasebetl.er, Milletler Ceını) 

te · kadrosunun dışında yapılan ı!i. 
maslarla tanzim edilmekte 1 

Şimdi sulhun temini ve sa~'.aJll; 
laştırılması yolundaki faaiı)Ct . 
Cenevre teskilatından a)TıJ..rnlŞ 

~ .. . " 
tır. Cenevre, beynelmilel ın(lll ~ 
sebetleri tanzimde müessir bıf ~ 
oynamak vaziyetinden çık_tık -;r 
sonra da bır müddet, Harıcıye ' 
zırlarının bir araya gelip fikir ı;~ 
ati etmelerine vesile hazırlall'3 

idi. Bugünkü şartlar alt;nda C' 
nevrenin bu rolü bilhassa fa"dı' 
ı lacaktı. Çünkü sulh yolunda • 
tılacak olan en ehemmi,·ctli ad:ıt 
İngiltere - Fransa ve Sovyeıl 
Birliği arasında bir i;; bırl.Jı 11 

minindcn ibarettir. 
Yüz beşinci konsey içt 1 '11•:~ 

ruznamesinde ehemmiyetli rne 
sele olarak şunlar vardı: 

1 - Çin meselesi, 
2 - Danzig meselesi, 
3 - Filistin meselesi, 
4 - Aland adalarının tatıJtill' 

meselesi. 
Çin meselesi artık C<-miyet 

demirbaş işleri arasına girnıİ t~ 
Cemiyet misakının hı.ikü • dl 
tatbik edilse, Japonya hakk 1 b 
z~ri tedbirin alınması iC~ 
etnıektedır. Fakat M:Jle\I 

Cemiyeti Japonya hakkında ~~ 
tedbirleri tatbik edemiyeccğ10• 
1931 senesinde Japonyanın r.faP, 
çuryayı istilası sırasında anla"1

1 

tır 

Çin, Japonya hakkır.da bul~ 
zecri tedbirin tatbikini istemi~. 
Fakat iptidai madde satılmarıı"" 
nı ve petrol verilmemesini tt.Jll~ 
ne çalışıyor. Ayni zamanda ç;it 
mali yardımda bulunulmasını _.t 
tiyor. Eğer bunlar temin edile<". 
olursa. Çinin Japon tecavüıüP 
önl<'mcğe muvaffak: olacağı b

0 

defa da Wallington Koo tarafırl ' 
dan bildirilmiştir. Sovyctler ll. 
!iği, İngiliz dominyonlarından \' 
ni Zelanda ve Cenubi AmerikJ 
da Bolivya bu teklifleri kabul ' 
mişkrdir. Fakat müessir tedb 
alacak olan İngiltere ve Fraf. 
c\•aziyetin yeni tedbirler alı~°"' . 
sına müsaid olmadığını ller " 
rerek bu teklife iştırak etmrın • 
!erdir Bir İngiliz dominyonU>"~ 
bu meselede ana vatandan ayr' · 
!arak Sovyetlerle beraber yürıİ 
mesi dikkate liıyıktır. 

Milletler Cemiyeti konsey! D·. 
zig meselesinin fırtınalı tara.f1Y~ 
meşgu: olmamıştır. . • 
İngiltere Hariciye Vekili Halı 

faks, konseyi. İngiltcrenin FiJi5. '. 
tin idaresi hakkındaki son düştıP 

d t . t' ~ı celerindcn haber ar e mış ır. 
lumdur ki İngiliz hükumeti b 
düşüncelerini, cbeyaz kitab• şc 
!inde henüz neşretmiş bulunuY01 

Bu itibarla konsey içtimaında J:ı~ 
mesele üzerinde mü.zakere yaP1 

mış değildir. , 
Aland adalarının tahkimine ,. 

lince, bu adaiar vaktile Rusy3Y' 
aid iken, harbden sonra Finliııt.:. 
diyaya intikal etmiştir. Fakat fı 
18.ndiya, bunları tahkim etmenıe 
taahhüd etmiş bulunuyordu. B~I· 
tık denizinde vaziyetin naziklcŞ ' 
mesi dolavısile Finlandiya isve' 

• j! 
ile anlaşarak Aland adalarını ta 
kim etmeğe karar vermiştir. Al • 
manyanın da bu kararı tasvib et· 
tiği anlaşılıyor. Şimdi Finlfımli~: 
Milletler Cemiyetinin mU\·afal> 
tini almak için bu m~~eleyi ce· 
nevreye getirmiştir. Bütiin İs ' 
ıkandinavya devletlerinin Finlıill' 
diya tarafından ileri sürülen ıeı.· 
lifi kabul ~!tikleri anlaşılıyor. ~le' 
sele bir komisyona havale edıl • 
miştir. Ve gelecek içtımada ve ' 
rilecek olan rapora göre hareket 
edikcektır. 

İşte Milletler Cemiyetı konse)'i' 
nin başlıca mesaisi bundan iba • 
rettir. Avrupa sulhunu tehdid e· 
den meseleler dururken. bu işleri' 
uğra~mak, Milletler Cemi,•eti or· 
ganizasyonunun lüzumsuzluğuna 

delil olarak gösterilebilir. Bu. doğ' 
ru değildir. Milletler Cemiyeti 
fikri ölmemiş! r. Çiinkü bu fikif• 
:,, ~ıılık tarihinde ileri atılan 

ı yük::ck idealdir. 
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Günün Meselesi: 

Her emtte, Her Saa~ 
uz Bulundurulacak 

BuzunKilosunaHer YerdelOO 
Paradan Fazla Aılnmıyacak 

Çanakkale Bizimdir 

B ir zamandanberi, Alman 
matbuatının dili gaı ib bir 
pelteklikle, şu bu mevzular 

üzerinde dolaşıyor: İddialarına 
göre, Büyük Harbde, meşhur Ça
nakkale zaferine, bi•, Alınanlar 

sayesinde kavuşmuşuz, şimdi de 
onlara hıyanet ediyormuşuz!. 

• 
1 s POL Büyük 

Evkaf 
Mahkemeler :Apartmanı Ve ... • • 

D 
ahiliye Vekaleti, İstan· de ve her saatte 100 paradan 
bulun her semtinde her fazlaya sattırılmama ı; bu • 
saatte buz bulundurul- nuıı için. de mukavelename 

ması, Belediye ile buz serba· mucibince buz bulundurmak 
yiliği arasındaki mukavele - ve satmak mecburiyetinde o· 
ni.ıı tamamen yerine getirıl· lan depo ve şubelerin her haf. 
mesinin temini çin vlayet ve ta gazetelerle halka illiu edil-
Belediye Reisliğine bir tahri·· mekle beraber bu yerlere (buz 
rat göndermiştir. Şu yaz mev- satış yaridlr. Her zaman iste-
siınınde halkı yakından ala - nildiği kadar buz bulunur. 
kadlll' edeceği için tahriratı Kilosu 100 paradır) ibaresini 
aynen neşrediyoruz: havi herkesin ııörebilcceği 

1- istanbulda buz ıarfiya- eb'atta levhalar astırılması 
tının en çok olduğu aylara gi- muvafık olur. 
riyoruz. Belediye elinde bu· 3- lukavelename hükünı-
lunan iki buz fabrikası günde )erinin taınamıi tatbikini te -
125.000, ayda 3,750,000 kilo bın: min için her mıntakad.1 bele. 
istihsal edecek kabiliyettedir. diye zabıtası memurlarının 
Aylık sarfiyat istihliıkin en de,·amh &urette J. uz satı~ yer-
çok olduğu temmuz ve ağus- lerini günün muhtelif saatle-
tos ay Jannda bile, ayda iki rinde teftişe memur edilmesi. 
milyon kiloyu ııeçmemekte - 4- Buz bulundurmıyau ve-
dir. )'a kilosunu yüz paradaro fa1-

Binaenaleyh mevcut te,isa· laya satan yerler görülürse 
tın istihsal kudreti en yük - derhal keyfiyet zabıt varaka-
sek sarfiyatın daha bir misli- sile tevsik edilerek mukave • 
ni karşılıyabilecek kab\liyette lename hükümlerinin tatbik 
olduğuna göre bu yüzden hal· olunması. 

kın sık.mtıyn düşmesi muta • 5- Her belediye dairesi da· 
ıavver değildir. bilinde halkın bu mevzua ta-

2- En mühim nokta serba- allük eden müracaat ve şika-
yilik mukavelenamesi hiiküm- yetlerile m•isteınirren meş • 
lerlnl tamamen yerine geti - gul .-ılacak bir merci ve bir te-
rilnıesl hususunun teminidir. Jefo., numarası gösterilerek 
Bunun için: keyfiyetin halka ilanı. 

a) Mukavelenamenin 3 ün- 6- Bu tedbirlerin şiındiden 
cü maddesinde yazılı depo ve biitün belediye tJbelerine 
şubelerin faaliyete getirilme- tebliğ edilml'si. 
ıi, bunlara ait tasarruf vesi • 7- Hulasa: Bu sene bu işin 
kalMının ,-eya icra mukave- mukavelename hükümleri da-
Jenamelerinln serbayiden İs· hilinde halkın menfaatlerine 
tenmesi

1 
en uygun şekilde esaslı suret-

b) Bütlln depo ve §Ubeler- te tedbirlcncrek bu yüzden hiç 
de mahalli ihtiyaç ve istihla- bir şikayet vukuuna meydan 
ke göre gündıiz ve gece her verilmemesi, şikayetlerin za-
:ı:aman lüzumu kadar buz bu· manında ve derhal nazarı dik· 
Jundunılma.ı hiçbir talebin kate alınarak men'i, tekerrii-
şu veya bu sebeblerle redde· ril esbabının istikmal huyu . , 
dilmemcsi, rulması ehemmiyetle rica o-

e) Buzun kilosunun her yer· lunur. 
·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

Çanakkale halis Türk zaferidir. 
O kadar halis ki, Çanakkale mu· 
harebebrini başka hiçbir mille
tin ordusu kazanamadı. Biz oraya 
yüz binlerce münevver Türk gen
cini gömdük. 

Çankkalc gibi bir zaferi yara
tacak Türkten gayri bir millet, 
henüz yeryüzünde ne doğmuş, ne 
de doğacaktır. 

Çanakkalede akan .Türk kanı -
dır. Yağmur gibi yağan mermiye 
göğüs !:"ren Tiirk bağrıdır. 

BÜBHAN CEVAT 

Asfalt Yolların 
Parkeleri 

ikinci Derecedeki 
Caddelere Döşenecek 

İstanbulı.: • muhtelif semtlerin· 

de başlanan yol faaliyeti hararetle 

devam etmektedir. 

Bir yandan asfaltlanma işine 

devam olunurken diğer tara 

da buralardan çıkan parke taşları· 

nın 2 inci derecedeki caddelerde 

kullı.nılarak buralarının d~ par

keye çevrilmesi kararlaştırJlmış· 

tır. Parkeye çevrilecek olan bu 

caddelerin döşe!'mcsi işi de 15 bin 

liraya ihale edilmiştir. 
İhale şartnamesine göre yollar

da kullanılacak olan parke taı, -

!arı ve kumlar Belediye tarafın
dan verilecektir. 

Öğrendiğimue göre i1k paı·tıde 

parkeye çevrilecek olan caddeler 
şunlardır: 

Ak.sarayda Valde camiinden 

karakola kadar olan yolun toprak 

Şivezad' ı ı Bir Rüşvet 
Y aralıyan Alma 
Delikanlı 
Üç Av Hapis ve 50 
Lira Para Cezasına 

Mahkum Edlidi 

B
undan iki sene evvel dikkat
sizlık ve ledbirsizlik yü -
zünden çifte ile şair mer -

hum Cenab Şehabeddinin kerime· 
si ŞivezadJ yüzünden ağır surette 
yaralamaktan suçlu Ali Reşad is
minde bir gencin duruşmasırJı 
dün asliye birbci ceza mıt.'ı.ke -
mesinde devam edildi. 

Dünkü muhakemede suçl..ınun 

avukatı Ali Reşadı şöyle müdafaa 
etti 

... müekkllim hadıse günü 
evinde, bir odada, ·boş zannettiği 
çifteyi tmizlerken, silah bırden -
·bire ateş almış ve bu esnada so
kpktan geçmekte olan Bayan Şi
vezad yüzünden yaralanmıştır. 

Hadısede kasıd yoktur. Ali Reşad, 
davacıyı kazaen yaralamıştır. Be· 
raetini taleb ederim.• 

Geçen celsede müddeiumumi 
suçlunun tecryesi"'lı is!('mişti. 

Heyetihakime şahidlcrin sözle
ri tahkikat evrakı ve rapor mün· 
_derecatı ile Ali Reşadın suçunu 
sabit gördü; suçluyu üç ay hapis 
ve 50 lira para cezasına mahkum 
etti. Fakat yaşı küçük olduğu .çin 
hapis cezasının 1,5 aya indirilme
sine ve cezanın da tecilin karar 
verildi. 

Sevim'i Köpek Isırdı 

Davası 
Hakikatın Anlaşılması 

İçin Di~er Şahitler de 
Dinlenecek 

1 
ki ay evvel, komiser muavini 
iken, Unkapanında, Osmanbey 
hanı odabaşısı Basandan rüş

vet almaktan suçlu Ulvı ile suç 
ortağı Cemalin duruşmas na dun 
asliye ik.nc. cezada aevam edildi. 
Dünkü muhakemede hM.ise şa . 
hidlcri sorguya çekilcti. Bunlar
dan üçüncu şube sicJ memuru 
Hamdi şu ifadeyi verd.: 

c- Had;se günü, odab~şı Ha -
san merkeze geldi. Ve yana ya· 
kıla şunları söyledi'. 

- Bundan iki üç ay evvel, bır 
gün cibali komiser muavini nana 
geldi. Hanı dolaştıktan sonra çı

karken, sert bir sesle: 
- Hana neden bakmıyorsunuz? 

diye bağırdı. Her taraf toz toprak, 
pıslik içinde .. 

Ve sözlerine illi ve eıtı. 
- Ben bu hanı kapatacağım! 
Ona yalvarmağa başladım: 

- Ulvi Bey, r ca ederı:n. Buse
ferlık kusurumuza bakmayın .. 
Bundan sonra hanı h~p te:niz tut
mağa çalışacağız Acıyın , me.ha -
met edin bana .. Çoluk çocuk sa
hibıyim, yakmayın bc~ıı.. 

Bunun üzerine Ulv, Bey: 
- Eğer, dedi, her ay bana 5 :;. 

ra verırsen, ha!lını kapat:nam' 
Onun b;. teklıf.ni kabul ettim 

ve kendisine 5 lira Hrdim. Bu
gün handa işle- mle meşgul bu· 

, Yedikulede oturan Hafize lunduğum bir sırada, Ulvi Bey 
adında birine aid köpek sokakta gene geldi, para istedi. Ona 
başı boş olarak dolaşırken ayni - Şimdi param yok. akşam saat 
semtte oturan Suavinin 7 yaşın- altıda gel veririm, dedim. 

kısmı, Ebüssuud caddesi, Tüne • daki kızı Sevimi kolundan ısrr - - Peki, dedi ve gitti .• 

KISA POLiS 
HABERLERi 

Radyoloii Müesseseleri linT önünden Tersaneye giden yol mıştır. Köpek müşahede altına a- Öğleden sonra komiser mua -
J c ersane caddesi>. hnmıştır. vinlerinden Seyfi, polis Halid ve 

* Ahmed adında bır genç bin· 

diğl bisikletle Karagümrükte o -
tıırduğu evini! kapısında oyna -

makta olan Mustafa:nm 7 yaşın • 

daki çocuğu Turana çarpmış ve 
çocuğun yaralanmasına ı;ebebiyet 

vermiştir. 

* Şofor H..rıst·mun idare.::_nde
ki 2220 numaralı otomobil Tepe -

başından geçmekte iken Mehmed 

adında bir kapıcıya çarpmış ve 

MeJ,med, muhte:,f yerler, den 
yaralamıştır. 

* Kuruçeşmede oturan Meh -
med adında biri boş bir sandığı 
parçalamakta iken sandıktan fır

lıyan bir çıv. başına isabet etmiş 
ve yaralanmıştır. 

* Paşabahçe ıspirto fabrika -
sında çalışan ameleden Mustafa 

ROMAN: 31 

- Siz. içinde bulundugum,z şu 
sarayda benimle mücadeleye kalk
mış bir vaziyettesıniz. Sonra kar

d~ın.z, eşıniz, dostunuz da ayni 
surette hareket esdiyorlıw. Bütün 
kalbimle sevdiğim -bir kadına kar

şı tevali eden hakaretlerinızi kat
iyyen kabul etmiyorum. Benim en 
y<>kinim olan bir kadına karşı, 

s.-ın bilakıs hürmet gösterme • 

nızı isterim. Sız kendinizi kor • 
kunç ve her şeye kadır bir kadın 
added•yorsanız, bunun çok sür
miyeceğine emin olabi' rsiniz. 

Dı:. es, biraz h li gorunmeğe ça-
1ışt : 

- Ha , ~tmca'l ben• saraydan 
kc "'U or mu ı-.ı.lz? 

Kral gayet sert b!r cevab nrcL: 
- Ber., kendi sarayımda Hık' 

olmak ısterım. Anulanma boyun 

Hakkında Nizamna~elcr,==.=======================-'"= 
Memleketimizde ve bilhassa Is- ... azı Köprüsünün Dubalarının Boyaları Dökülüyor 

tanbulda adedleri gittikçe çoğalan 

radyoloji, radyom ve elektrikle te

davi müesseseleri hakkında hazır

lanan nizamname İcra Vekilleri 

Heyeti tarafından kabul olun -

nıuştur. 

Bu nizamname ile radyoloji mü

esseselerinin çalışmaları kontrol 

altına alınmakta ve zarar verici 

Röntkcn ışl'klarına karşı da alı -

nacak koruyucu tedbirler izah o
lunmaktadır. 

Bu kabil cihazları kullanan dok
torların aletleri muntazaman tet

kik ve fenni kontrol edilecektir. 

oğlu Şükrü alışveriş yüzünden çı

kan kavga neticesinde Divanyo -

hında kasabhk eden Hasanı ba • 

şından yaralamı~tır. 

eğmiyen varsa, hepsi de birer bi- 1 
rer buradan gicW!bilirler. 

- O halde beni koğuyorsunuz? 
- İsterseniz öyle kabul edebi -

lirsinlz. Şimdiye kadar yaptığı -
nız çılgınlıklar artık kafidir. Dün
yada herkes şuna veya buna karşı 
kin ve gayız besliyebilir. Buna hiç 
sesimi çıkarmam madam. Fakat 
bu hislerin izharı terbiyesizlik 
haddine düşünce o zaman işte bu· 
na tahammül edemem. 

Bu söz son derece ağırdı. Düşes 
Dö Gramon yutkundu; 

- Demek ki beni koğmakta ıs
rar ediyorsunuz, dedi. 

- Evet, hem de en aşağı ikı se
ne gozume görünmezseniz, çok 
memnun olacağım. "Üçüncü sene 
içinde benim m., yoksa sizın mi 
hak!ı oidugunuzu anlamak güç 
bır şey o'mıyacaktır. 

Ve Düşese· cAr•ık ,ıkıp gıde • 
bılir•.~ız• derneği ifade eden bir 
tavırla ayağa kalktı. 

Gazi köprüsünün dubaları yer
lerine konulduktan sonra duba • 
!arın boyalarının deniz suyuna 
karşı lazım gelen mukavemeti gös
termeyerek ·bozulduğu ani ıl -
mı.ştır. 

Belediye reisliği bunun üzerine 

derhal inşaatı yapan firmanın na
zarı dikkatini celbetmiştir. 

Firma; bu bozulmanın boya • 
ların şartname ve mukaveleye uy
gunsuzluğundan değil Haliç sula
rında görülen bazı kimyevi mad
delerin tcsirile vukua geldiğini 

-

b!ldirm~tir. 

Belediye firmanın bu izahını 

gayrivarid bulmakta ve boyala -
rın bozulmasını iyi cinsten kulla
nılmamış olmasına atfetmektedir. 

Bu iş düzeltilmediği takdirde 
bittabi teslim alınmıyacaktır. 

~ M;_h~ııe; S9~ağıD~,an' şaray~ ! ·. 
· !. ~.. · MADAM. 'nuBARR Y Çevıren: Muammer ALATUR 

Düşes Kralın huzurundan çık
tıktan sonra, hemen büyük kar • 
<leşinin evine koştu. Ken -
disini kanepeye attı, ağladi. ağ

ladı. Başvekil, kızkardeşini bu ka
dar ileriye atmış olmakla büyük 
bir hata işlediğini anlamıştı. Hat

ta Kral Ş4azöl'e Versaydan on 
.fersah ileride, nereye isterse git
mesi hakkında emir dahi vermişti 

Volter nedense Suazöl'den hoş· 
!anıyordu. Kralın bu kararını işi· 
tince heyecana kapıldı. Madam ı 
Dubarry'ye şöyle bir mtktub yaz
dı 

• Madam Je kontes, Suazöl'ü Kra-1 
lın gözünden düşürdünüz . Galil;ıi- , 

yetinizi tebrik ederim. Bu haber 
beni hiçbir zaman mütehayyir et
medi. Çünkü ben güzelliğe muka
vemetin kabil olmadığına inanan 

insanlardanım. Faıkat elde ettiği· 
niz bu muvaffakiyetten dolayı si
zin de iftihar edebileceğinizi zan
netmiyorum. Benim bildiğim ve 

işittiğim Madam Dubarry dünya
nın en iyi kalbli bir insanıdır. 

Şuazöl bana kar ı gayet iyi mua
mele edıyordu. Hatta birçok düş· 

manlarıma karşı beni himaye e· 
de~ odur Şimdi böyle 'bir hima -
yeden mahrum kalmış bulunu -

yorum. Umarım ki siz, beni unu
tulmuş L'ısanlar arasında bırak • 

mıyacaksınız. Hakkınızdaki bütün 
samimi temenniyatımı izhara ce
saret edemiyorum. Benim •ize kar

şı olan ilticakar vaziyetim, baş -
kalan için sadakatsizlik addedile
bilir. Benim yaşımda bir adamın, 
artık vaziyetini ve istikbalini tes

bit etmek mecburiyetinde oldu -
ğunu takdir buyurursunuz.• 

Madam Dubarry Volter'den al
dığı mektuba şu yolda bir cevab 
verm·ştı: 

•Bana gönderdığınız güzel me-:.
tubtınuzu okuduğum zaman, Dili< 
dö Suazöl'ün gözden diişmesfn . 
haklkaten son derece mütecssır 

oldum. Fakat şuna emil' obna -

·Şişhanedeki Jale 
Bahçes · Arsasında 

Yapı1acak 
Evkaf ıdaresinin şehrimızde mo

dern ve buyük bir apartıman ya
parak bun..ı ucuz ücretle tercihan 
memurlara kiraya vereceğin! yaz
mıştık. Bu apartımanın Şişhane 

karakolunda yapılması kararla§· 
tırılmıştır. 

Halen Jale bahçesi• ismi ve -
rilen ve tramvay caddeslnin sağ 
tarafında bulunan büyıik gazıno
nun bulunduğu saha bu işe ayrı· 
lacaktır. Yalnız; bu yer Belediye· 
ye aiddir. 
Öğrendığimizc güre evkaf mü

dürlüğü Beledıye rc~lıginc mü • 
racaat ederek gaz no ve arsasını. 

ıstemiştir. Net.cede Beled ye ile 
evvkaf ara ında şo •le b a-ılaş· 

ma yapılmış•ır 
Yine Şı~.ıane karakolu c1'inrın

da ve Şen bahçesi ism. verilen ye-' 
rin biraz üstünde bı:.lunan Evkafa 
aid . çocuk bahçesi ile ayrıca 36 
bin lira bır parayı evkaf ır.•ıdur· 
lüğü Belce ıse• e vere ek, buna 
mukabil de Bekdiye re s iğı, cJa· 
le bahçesi. ni E,•kafa tcrkedecek
tır Mubadele işi hemen )"apıla -
cak ve ınşaa•a gcÇ'lccektir. Aynca 
bahçe eivannda bu.~nan büyük ı 
garaj da J!kılacaktır. 
Ha'ıce tam 1: nezarctı olan bu 

garaJ yer nde de evkaf tarafın • I 
dan r.; dern bir gaz~ yapıla -
cakhr. 

İstanbul için Broşörlerı 
Beledıy~ turizm mud.lılüğü, İs· 

ıanbul bro urlerır. n ,ngil.zce nıis- ı 
haların da bas ırrııışt r Bun:Jr -
dan bit k smı lngıltereye sevko· 
lunacaktı-

ben üçümüz Ulviyi suç üstü ya
kalama.\ ı ç n Unkapanına gittik. 1 
Mezkur hanın yanmdakı kayvcye 
girdık. Saat altıya kadar orada 
oturd . Hanın odabnşısı Hasanı 
kahveye ça;ıırdık, cürmu meşhud 
yapacağımızı söyledı.k. Hasanın 

Ulviye wreceği beş !ıranın nu -
mraasını aldık. Sonra Hasanla be
raber hana gittik. Odaba•ının o
dasına girdik. 

Bir ara Hasan dışarıya çıktı. Bi· 
raz sonra döndüğü zaman: 

- Ulvi paray'ı alması ıçin Bl'

kadaşı C1>mali göndermiş, dedi. 
Ve tekrar odayı terketti. Aradan 
üç beş dakika geçmeden de Ha -
sanın karısı Nazife geldi ve: 

- Hasan şimdi par:ıyı Cemale 
ver<lı, dedı. 

Derhal dışarıya çık•ık, Cemali 
yakaladık, uzcrın} aradık Pa•a 
çantasından biraz evvel numara
sını aldığımız beş l.ra çıktı. 

Biz zabıt varakasını tanzim e· 
derken Cemnl Hasann: 

- Arkadaş, dedi. Beni yakma. 
Bu parayı senden k!nıin içın aldı
ğımı memulara söylP. 

Hasan da bize. 
- Evet, dedi. Cemal Bey 5 lira

yı komiser muavini Ulvi Beye 
vermek üzere benden ıstedı.> 

Bazı şahidlerin de çağırılarak 

dinleıuneleri için durusma b~ka 
bir ~ bırakıldı. 

nızı isterim ki, gerek kendisi, ge
rek kendisinin arkasında yürü • 
yenler maalesef böyle bir vaziyeti 
kendi ellerile hazırlamışlardır. 

Dostlarınızın feiaketine karşı gös
terdiğiniz alakayı, sizin asil kal
binizin en güzel bir ifadesi olaraık 
kabul ediyorum. Sizin gibi yüksek 
bir şöhreti himaye etmek eğer ba· 
na düşüyorsa, ve ben de bunu hak
kile ifa edebilirsem, hiç şüphesiz 
kendimi çok bahtiyar addedece -
ğim. Size hizmet edebilmek benim 
için büyük bir şereftir.• 

Kontes Dubarry 

Suazöl azledildikten sonra Tu
ren'deki §atosuna çekilmlşli. Mağ
lfibiyetinden sonra Volter'ı.'1 ken-, 
disıni bırakmasır da bır tur'ü 
hazmedemiyordu. Hatta Volter'in 
madende. yapılmış bir profılıni 

ikiye kestird V• bunu alo kule· ' 
lerinden bırinin fepcs.nde, her 1 
riiziara karşı c~Onf"' d reği:ı tepe· j 

Günahı Kimin 
Boynunda? 

Mimar Prost birkaç zaman -
dır İstanbuldadır. Gezi)·or, 
tetkikler yapıyor. Diinkii 

ı:-azetelerde çıkan '"'krindl!n an
lıyoruz ki, şehircilik mütehassısı 

bilhassa Taksim ve Eminöuii mey
danlarile me guldür. Tnk•im me) -

danı, gittikçe şehrin en merkezi 
vaziyeltl' olmağa doğru inkışaf et· 
!iğini gösteriyor. Fakat, ne ~·atık 

ki, Taksim, bugünkü halile biı 

meydan değil, bir dörtyol al:rn!ır. 

Taksimin, hakikaten ıneydan o· 
labilnıesi i~in bugünkü ııeul llği • 
nin en az dört beş mh,Ji !o.ı;lasını 
kazanması lô.zın1dır. 

Bu da nasıl olacak?. Benim. hiç 
aklımın ermerlıği bir ınu~:uı1111a 

\'ar~a, o da Tak~iındc, ev\·elre "! a 

liınhane denen geni sahnda ,i;. 

~ude getirilen apartımanlarrl·r. Btt 
apartımanlar, son birkaç yıı ıç n

de ,·iıcud bulmuştur. D r s1>!<ak· 
lar bırakılmış ve yüdercc beton 
bina yüksclmi tir. • ·e ağaç, ne 

hava, hi~bir şey burada araman· 
nız. 

Buraflaki in~.ıatın, İ!-ıtanbuJ Bc
ledi3·es..inin •İmar• denen • fikri 
henüz haznıetnıediği zamana ra5 .. 

ladığı iddia edilcnı~:z.. Çünkü, ak 
si halde, bu, İstanbul BclMiyesi

nc savrulmuş en ağır hakaret olu~. 
O hald~, neden ve na;ıl, bn ko -
kota meydan bugünkü halini al

dı. taş ,.e çimento yığınları il< dol
du? İşte bu bir muammadır 

Taksim meydanını, hakiki nıey
dan haline getirebilmek için mii
him istinıta1, y pmnk icab edece? .. 

tir. Bu ıstinılak, mılpmlntcu lira
ya bağlıdır. 

Sarfedilecck bu mit)·onlnrın gu
nahı, r;çnıiş yıllardaki plansl7 

d\işünccsiz, istikhaJı gormi~ en 
Beledi~·eııin bo~·nund~dır 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bir Tulumbanın 
Anlattıkları .• 

Tak. imde oturan bir okuşu<'u .. 
mu yarıyor: 

.Bu •tırları bir ikayci olb"UD 
di,Je 1aı:mıyorum. Fakat ttlr J\ale-
11 ruhly•mlzl ifade e<kr ~işe dü
ıünüyonmı. Evkaf tC:.: r i .Ban
kalar c.adde-.stndekl kü~ camU 
l'eten lf'ne- ta.mir ettirdi. ('ami 
7epytni ve <o.irin bir hal girdi 
ve tabii herke~iu hoşuna (itti. Fa· 

kat bu camiln bahç inde masum 
bir tulumba '·a.rdır. Bu lulumba 
sanki lisanı hal ne nı:ı.."raf yap1Jı11 

tamı tamir tdUdi~i sırada niçin 
kendisinin unutulduiundan tiki .. 
yet el.mtkLe "" pek biçim:,iz bir 

halde bırakıldıiı için bo1nu bu-
ki.ik durmaktadır. UaJbuki bu 
tulvmbacıiı da. bir kerıa.ra. almak 
vıt it arasında zavallıyı da orta 
yerde metruk bir hald. bırakma
m.ak ınU:ınkündü. Şu am.Jer, bir 

iki satırdan lbantlir uuna. bir 
iş yapbiımız zaman o_. iun Jap
mamak zihniyetine bir m"'•I •~
kll eder u.nnederlm.> 

sine iliştirdi. Yani Volter'in 1ki 
yüzlü bir adam olduğunu ortalığa 
l!An etmek istedı. 

TİYATRODAN' ŞEHRE 

Madam Dubarry'nin 8araya 
mensub diğer kadınlardan daha 
ziyade vekarla harek<'ı ettığine 

hiç şüphe yoktu. 

KÜÇÜK AVUSTURYALI KlZ 

Mayıs ayının ortalarına do.ııru, 

A\'UStuTya İmparatorıçesı :\!ari 
Terez'jn ktzı Mari ·Antu..-aııet.n 
Ver~~ya gelmesi muhım bır h • 
disc oldu. Bu on beş yaşındaki kız 
Veliahd!a nışanlamışL Pek o ka
dai hasna, rr ustesna birşey de dc
ğild Sarı saçlı be--b yaz tenlı 

bir kızdı. Aç·k bır alnı vardı, diş· 
lerı sor. derece temı2 ve g'..:zeldı. 

u~..ınca boyu, bılhassa vııkı;r ta· 
Yı !ar le &"ray.n takdırl i kazan
nıı:. ı. 

( Dn•amı var) 
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Baltık Denizinden 
Karadenize Kadar 

Bitaraf Bir Zümre Teşkil Etmek 
Tasavvuru Ne Oldu '? 

K üçük Devletleri Düşündüren Cihet Kendilerine 
Hangi Tarafın En Ziyade 1 eminat Göstereceğidir 

l.skandinavya memleketleri i
le Almanya arasındaki mü -
nasebatm son zamanlarda na-

sıl bir gekle girdiğinden uzun u
zadıya bahseden Avrupa mat -
buatının neşriyatına bakarak bu 
sütunlarda da vaziyet hulasa e
d.lmektedir. Avrup~nın ~-imal 

devletleri fimdiye kadar uzun bir 
sükun ve terakki devresi yaşıya
rak Avrupanın büyük derdlerin
den uzak kalmışlardı. Fakat son 
senelerde bu memleketlerde harb 
endışesı olduğunu, her ihtimale 
karşı hazır ve silahlı bulunmak 
luzumunu öğrenmiş ve anlamış 

old.;Jar. İskandinavya devlelle -
r.nin vaziyeti pek naziktir. Fakat 

daha müşkül bir halde bulunan
lar da \"ar. Onl.ır da, Baltık dev
letleri de onlardan bahsetmenin 
de sırası gelcU. 

Lchistanın hır tasavvuru vardı: 
Rusya ile Almanyanın arasında 
lk. zıd cereyanın ortasında bulu

nan Baltık dev!etlerınden bir 
zümre vücude getirmek, Lehis -
tan bunlann başında bulunarak 
bu zümrcn:.n de bitaraf kalmasını 

temin etmek düşünülüyordu. Le
h !anın noktaı nazarına göre bu 
suretle Baltık denizinden Kara -

d nıze kadar Rusya ve Almanya
,,.n arasında bitaraf hır .hudud vü

cud • getirılrr.i5 olacaktı. Eğer Rus
ya ıle Almanya arasında bir harb 
olursa BGlt;Jc devletleri Rusyaya 
geçnı~k ist.yecek Alman orduları 
tarafından çiğnenecek diye düşü
nüL.iy'Jrcia. Bu ihtimaller bugün 
dalıa zıyade nazarı d!kkate alın
maktadır. 

Lıtvanya, Letonya, Estonya gi
bı uç kuçiık Baltık devletinin de 
demokrat cephes" tarafından te -
mınat altına alınması fikrini mü
dafaa edenler Lehistan ile Ro -
manyaya Yerilmiş olan temina
tın bunlara da verilmesini ileri 
sürüyorlar. 

Geçenlerde Almanya tarafın -

- İçerden kilıtlemış .. 

Baltık devletleri merkezlerinden Riga 

dan bu devletlere de •demı teca
vüz muahedesi akdi teklifi yapıl
dı. Fakat bıtarafhktan ayrılma -
mayı k.endi vazıyet ve menfaatle
rine daha uygun bulan üç Bal· 
tık devleti her ikı t3rafın da ver
mek istıyeceğı temınatı ölçmek 
istemediler. 

Çünkü bu suretle iki cepheden 
birıre geçmek var ki bunu bita
raflıktan aynlmak ve !lerisi ıçin 

de göze görünür görünmez teh -
ilkeleri davet etmek diye düşü
nüyorlardı. 

Fakat bu devletlerin alacağı 

vaziyetin ne olacağı Almanya i
çin mühim oldı.;ğu kadar lemok
rat sulh cephesi içın de az ehem
miyetli değildir. 

O zaman bu vaziyet karşısında 
Litvanyalılar şöyle deml§lerdi: 

- Evet, kabul edıyoruz. F'akat 
zorla kabul etmiş oluyoruz'. 

O zamandanberi vazıyet ne ka
dar değişti. Lehistan 938 ılkbaha

rında ded.klenni Lıtvanyaya ka
bul ettırdi. Lıtv3nyalıların ıçin -

de Leh!.lere karşı kırgırlık varsa 
da her ikı tarafın nıenlaatleri bu
gün müşterek tehlikeye kar~ı bır

Ieşmış bulunuyor Şimdi d.!,.ü -

nülen şudur ki gerek Litvanya ıle 
olsun, gerek Lct'll'~ya \'e Estonya 

gibi diğer iki Ba.tık devlttı ıle 

olsun Lehıstanın arasında bır an
laşma temim .mkiınsız değıld.r. 

Daha doğrusu !.ızımdır, dıyor -
!ar Eğer Vilııa şehrinin bundan 
yirmi sene evvel Litvanyaya ve
rilmiş olması, Lehiı;tanın da bu
nu almak istemesi Lıtvanyanın 

vermemesi ve nıhayet geçen sene 
Lehistanın malum şkilde ded.ği
ni yaptırmış olması gibi uzun za
mandanberi sürı.iklenip gelen me
seleler olmasaydı şimdiye kadar 

Lehıstan ile Baltık devletlerinin 
arasında çoktan esaslı bir anlaş
ma vücude ge:miş olurdu. Bu 
böyle clunca Avrupanın ş•ma!i 
şarkisindekt siyasi şerait de bu-

gün büsbütün başka bir halde bu
lunmuş olacaktı 

Fakat artık geçmış zamanın hli.
dıseler;ndee zıyade hal ve ıstik

oa!in ıcab t'ltırdiğı du~iinceler ıle 
meşgu ol'llak ıercıh ed.liyor. 

Bu ıtibarla L histan orduları 

Başkumandanı olan Mareşalın 

Baltık ctevletlen paytahtlarına gi

derek tetktkat 'apması etrafında 
verilen malümat Varşova ıle bu 

küçük, fakat ı,ıevkilerı ıtibarile 
1 

her birı muhim bırer mevcudı -
yele malik oıan Baltık llcvietlerı 

arasında bir aııla*maya varılaca

ğını gföteriyor 

Baltık devletleri >onuna Kadar 
bıtaraf ka;mak ıçin nasıl btr va
ziyet aldıkları .vukarıda bu satır
lara ba~larken zah ecl.lmişti. Bu 

bahs. neticelenc!ırmck ıçın ya -

zılması Jiı.zım ~eten şu noktalar 
kaldı: 

Şımal memleketlerinden Dani

marka vazıyetin.n oezaketi dola

yısile A.manya ıle mu kerata gi

rışerek ader!'. ı.caviız m. akı ak
d.ni esas tıbarile kabul etmişti. 

İskandınav nıemlekellerinin AI
manyaya karşı aıdıkları vaz,yet -

ten bu sı.itunlarda dun bahsedı -
lorken bu cıhet ızah edılmıştı. 

Alman polıtıkasının faaliyeti 

son zamanlarda Avıupanın şımal 

ve şımali şarkisındekı devletlerin 

paytahtlarında daha zıyade art -
mış oldu. Dünyanın büyük mese

leleri arasındakı sıkı munasebet 
gôzönünde ıken Avrupanın işle

ri arasırıdakı irtıbatın daha ne ka
dar kuvvetli olduğu kolayca tah

min edilebilir. Küçiık devletlere 

verilecek teminat meselesi de bu

günün en muhım mevzuudur. Kü
çük Baltık devletlerinın düşünce

lerinde hakim olan amilin ise ken
di emniyetleri ıçin her çareye mü
racaat olduğu görülüyor. 

· ı Meraklı Şeyler j 
HAYVAN HASTANESİ 

HÖK YE 
Fran.sanm Blver tehrln•e .. 1apt- J••••••••l9l1S1•••••••••••••••••••••••••••••••••••, lan modern hayvan hastanesi -

nlo kutad resmt l"tÇen pn icra y A GV M lJ R 
edllmtıttr. 

Yeni hastanenin, etrafı camh bir 
bekleme salonu vardır. Muayene tela 
sahiblerl ile l'tlen hayvanlar burada 
sıralarını beklemekt.edlrler. 

Hastanenin muayene, ameliya&, röot
ce.n ve raclJyoterapl banyo salonları 

pek mu.kemmeldlr. 
Burada tedavi edilen cetld ceşld 

ba:rvanlar, büyuk bir bahce;ye nazır. 

taraçalı bölmelerde yatmaktadır. Bas
ta.nenin muesslsl, I\l. Vinburn adil bir 
ze.ncJndir. 

Modern hayvan hastanesinde ha.f
tada en azl bln hayvan meccanen mu
ayene ve tedavi edUmekted.Jr. 

TEHLİKESİZ BİR ROVELVE't 

Fransada blr muhteri, lcad eUifi bir 
nevi rovelverle büyük bir töhret ka
zanmıştır. 

Bu rovelver sayesinde, blrcok kıs

kano işıklarm, buhranh zamanlarda 
yaptıkları clnayttlere mini olmak im
kanı elde edilmiş bulunmaktadır. 

Bu rovelver, çok &uslu ve ı.arll bir 

sllibtır. Şekli blldiiimlı rovelvf'rlere 
benziyor ve onlar clbl kullaıuhyor. 

Yalnız namlusundan kur,un yerine 
hafif blr caz ('ıkıyor. Bu s-aı, öldürül· 
mek lstl'nHen .,ah ı bayıltıyor. 

Bu b.:ıyl'tnllk 10 dakika kadar SÜ· 
ruyor. Bu müddtl, kıskanç bir kadının 
sinirlt'rlnl yatıştırmak için klfl delil 
mi?. 

POSTA GÜVERCİNLERİ 

İngilterede bir milyondan fazla pos
ta «ilverclni vardır. Fransa, Alman -
yadaki ,.uverchılcrin 8ayı.s.ı da bu ka
dardır. Bel(';lkada 3 milyona yakındır. 

Posta ruv,·rcuıi rekoru Amcrlka1ı

lardadır. Çünkü 15 milyondan fazla
dır. 

HAY\'ANLARIS füıau 

Kurt ı·e ayı yirmi seneden fa1ta >•
şama1lar. Tilki 10-14 §ene yaşar. Ars· 
tanların 3·etrnlş 'it-ne yaşadıkları gö -
rulmüştür. Tavtanların Omrü sekb 
senedir. 

En çok yaşıyan hayvan fildir. 410 
sene yaşıyaolar s-örulmüştür. Tavuk, 
hindJ ve kaı ~lbl kumes hayvanları on 

ı seneden fazla yaşamaz. Köpetln ömrü 
yiı-mi srnedir, Koyun, on beı yaşına. 

«elince ihtiyarlar ve ölür. Elllyl aşa.o 

Okuzler pek azdır. At, otuz ~. kedi 
de on btş seneden fazla yaşamaz. 

ROKFELLF.RİN SON ARZUSU 

Amerika milyarderlerindtn John 
Roldeller 9'7 ya ·ında öldü. 8 temmuz 
1936 da, doiumunun 97 inci senesi 
kutlandıtı zaman: 

- Yu.z ya.,rna kadar ya~ıyacaiuna 
eminim ... 

Deml:tl. 
ALTIN 

Bütün dünyada her stne J,100,000 
kilo altın çıkarılmaktadır. 

Doktorun Öğütleri: 

Yanıklara Karşı 
l{•(if vanıklar, sıcak su ve 

sabunla ytkanır; üzerine ok
zid dö zenk, ni,asta tozu, La-

L.l...LHemı veya vazelin 
surtilür. Sonra islerlize edil
mış bez parçası ile idrofilli 
pamuk konulur, sarılır. Bir
kaç gün bu halde bırakılır. 

Ç?k ağrı veren yanık yer
lerine şu merhemi sürmeli: 
Stovain 7 gram; Antipırin 5 
gram, vazelin borike 40 gram 
Kabaran deriyi, yakılmı5 ve
va alkol ile silinmiş bir iğne 
ile delmeli, merhemi sürii'p 
bağlamalı. Derin yanıkların 
tedavisı için muhakkak bir 
doktora müracaat etmelidir. 

e!ki iyi tarif edemiytce -
ğim amma, hakikate en az 
yarıdan fazla yaklaşacağı-

ma emınim. Onu gece ile sabahın 
birleştiği bir saatte görmüştüm. 
Garib bir tesadüf birbirimiu kar
şı sempatik davranmamızı meclıu-1 
riyet haline koym1L5tu. O giınden 
sonra onunla karşılaşmalarımda 

hep tesadüfi oldu. 
Fakat son iki konuşmamızın ben

de olduğu gibi onda da bambaşka 
tesirler. yaptığını hissetmiştım. O 
daha sonradan birbirimizi tesa -
düften, kat'iyete çeviren rande -
vularla bulmamızı istiyen birkaç 
hareket de yaptı. 

Evet. Onu size tanıtmalıyım ki 
tesadüfle başlıyan bır gönül ser
güzeştinin manası daha kolay an
laşılsın, bir genç erkeğin •sevmek. 
mecburiyetine nasıl katlanacağı 

bütün çıplaklığile ortaya çıksın. 

O, yani Rafik Salim; uzun boy
lu, esmer çatık kaşlan kat'i bir 
karakter ifade eden iri yapılı sport
men bir gençti. Konuşmalarında 
ciddi, hareketleri gönül mesele
lerini bertaraf edeceğine kani ba
kışları sertti. 

Bir g..in Babıalı yokuşundan va
puru kaçırmamak için sür'atle 
iniyordum. Saçlarımı rüzgar da
ğıtmıştı. Zaten düzeltecek vakit 
de yoktu. 

Ben böyle hızla yürürken bir
denbire karşıma bir erkek çıktı. 

Göğüsg3ğse geldik. Bu ani çar -
pışma lıeni sersemletmı5ti. 

Gözlerimi açtığım zaman ken
dimi bir karyolada buldum. 
Başımda tanımadığım bir adam 

duruyordu. N·erede olduğum .. 
sormağa vakit kalmadan o, suç 
işlemiş bir 90Cuk gibi boynunu 
büktü: 

- Affedersiniz. Benun dikkat
sizliğim. Beni affediniz. İyileştniz 

'? mı .. 
Dedi. Bunlardan bırşey anlı -

yamadım. Ne olduğumu bilmi -
yordum. 

Vücudümde hafif bır kırıklık 

vardı. Yerimden kalkamıyordum. 
Yabancı adam hiç ses çrlcarma -
dan başını eğmiş beni seyredı -
yordu. Utandım dersem manasız. 
Güçlükle yerimden kalktım. Et
rafıma bakınırken yine o sordu: 

- Nerede bulunduğunuzu me-
rak ediyorsunuz galiba?. 

- Evet. Diyebildim. 
O devam etti: 

- Dii<katsizlık eseri bir kaza ol
du. Siz hızla yokuştan ıniyordu
nuz. Ben de dalgın dalgın yürü -
yordum. Çarpıştık, amma kaba
hat benim. Siz hafif bir sarsıntı 
geçırdiniz. Şimdi benim evmde -
siniz. 

Ortalık tamamile kararmıı;.tı. 

Artık burada duramazdım. 
Yabancı bir eYde nasıl otura

bilirdim?. 

Adının Refik Salım, mesleğinin 
doktor olduğunu beni evime ge
tirirken otomobilde söylemişti. 

Arkadaşça ayrıldık. Fakat birbi
rimizi göreceğimizi tayin etme -
den ... 

Köprii üzeri .. 7,5 vapuruna ye
tişmek ıçin acele ediyordum. Re-

1 Yazan : M. K. 1 

fikle gözgöze geldik. Konuşamr 
dım. Yine o söyledi: 

- Bonsuvar hanımefendi. Dr 
dı. Cevab vermemek ayıp o!UI" 

du. Konuşmak tehlikeli idi. Ka • 
rar veremedim. O istifade ett4 ko
luma girdi. 

Bilm:yorum. Birden hava sim· 
siyahlaştı. Bardaktan b~anırca· 

sına yağmur başlamıştı. BirşeY 

stfy!iyemiyordum. Eminönüne 

doğru yürüdük. Yine o söyledi: 

- Bütün kalbimle ağladığıJ!l 

günler dedi. 
Ben mevzuu değıştirmek iste

dim. Rr otomobile bindik. Ayni 

odaya geldım. Yıne o konuştu: 
- Sevmek. Bir sel gibi gözya· 

1 

şı, yağmur gibi ıztırab ıredi. Ne 
denir? Aşk! ... 

1 - ~ .. ··---- ----

\ .__e..:::µa. ...... 
Ankara Radyosu 

18,30 PrDl"f&ID, 

18,35 lUüzlk (Operetler - Pi). 

19 Konıqma (Baflalık spor aervllll• 

19,15 Türk müzlil (Fasıl he1ell). 1 
ZO l\ılemleket sa.at a7an, aJam ..,,. 

meteoroloJl haberleri. 

20,15 Türk 'llüzlt\. 

1- Osman Beyin Bilnam Potrevl

ı- l\lusullıı Osman Be7ln Bürz•,. 

,arkı: (Ne.şeyabl lilllUn .. ) 

3- Etem Efendinin Bil•zam prkll 

(~ki ceşm!m). 

4.- İsak Varanın Hüzum prkll 

(Bilmem bende nasıl). 

5- Ahmet Rasim Beyin Seıih tar• 
kı: (Benim sen nemsin), 

&- Ay.., türküsü: (A1va ctcek ııo

mış). 

7- Sadettin Kaynatın llııhaneJ' 

şarkı: (Seni ey dil), 

8- Sadettin Kaynatın Mııha77el 

şarkı: (Adına and içerim). 

9- Lem'lnin Uşşak farkı: (Rııh

da buldum). 

10- Lem'lntn Unak farkı: (Neler 
'ektim neler). 

21 Konuşma. 

!1,15 Esham, lahvilıU, kambb-o -
nukut ve ziraat bors&Aı (flat). 

ZI.25 Ne.ş'ell pliikalr - R. 

21,30 l\lııılk (Riyaseti Cumhur FiL 
Ork. Şef: Prattorlus). 

2Z.30 'lü•ik (Melodll<r). 
23 Son ajans haberleri ve J'&rmkl 

prol'ram. 

Z3,15 - Z4 Muzık (Ca•band) PL 

YAKIN 

13,30 Program. 
13.35 Müzik (Neı'ell mildk) PL 

14 l\lemJeket saat ayarl, ajans ... 
meteoroloji haberlerL 

14,10 Türk müztfl. 

1- Hicaz peşrevi SalJm Bey. 

ı- Udi Cemli Hlea• prkı: (Ne l<UI· 

tün blsebeb böyle). 

3- R. Fersan Bleaı prim (EJ be
nim l'ODC& ci.ilıim). 

'-- Yesari Asım Hleu farkı: (Bil
mem neye bir pusenl). 

5- Kemence tak.!lm. 

Dıye söylendi. Bir iki kere daha vuruşlarını 
~urdürdü. 

Gene hiçbir karşılık bulamayınca: 
- Zavallı karıcığım .• 
Diye geriye. Odasına döı:ıdü. 
Gece geçti. 

YOS A 
Sonra, çalışına odasına geçti, en yeni bir he

kimlik gazetesini aldı. cGüneşte Verem!• adlı bir 
yazıyı okumağa daldı. Gazetenin sahifelerini çe -
virdıkçe biribiri ardına biribirinden üstün buldu
ğı; yazıları okuyordu: Karaciğer kanseri, mid~ .çı
banlarının röntkenle iyi edilmesi, sinir frengısın
d: yeni bir gösteri.. gibi birçok etütler. Fazıl bü
tün bunları okuduktan sonra saatine baktı; 

G- S. Kaynak Şehnaz prkı: (Dat-
dJl bir ishak öter). 

"/- Saz semaisi. 

8- Şehnaz longa. 

14,40 - ı5,30 MU.ti< (Karıtık proı:

ram - Pi). 

Gün ağardı. 
S'\)>:ıh oldu. 
Güneş yükseldi. 
- Saat sekiz buçuk. 

....................... 

.. ·····.. . . .... ... . ..... 
Diye yatağından çıktı. Kendi kendisine söy-

lenıyordu:. 

- Sinirlerim gene çok bozuldu. 

Geceyi hemen hemen uykusuz geçirdim! 
Mtık yurdda çalışmak da hoşuma gitmiyor. 
Kendisinden geçen bir adam oldum. 
Ve .. geceki macerasını hatırladı: 

- Guneyime gideyim!. 

Onun dudaklarımda kalan son öpüşü ateşle -
rlle uyandırayım! 

Dedı. bu hız, bu iŞ'tiha ile Güneyin oda kapı
m:• gitti. Koridorda Marikaya rastladı; sordu: 

- Güney kalktı mı?~ 
Bu soru Marlkanın yüzünde sarı bır renk dal-

------• No. J 72 
galsı yaptı. Koyu. iriniınsi bir sarılık. Omuzlaruu 
silke silke: 

- Daha kalkmadı!. 
Dedi. Sonra: 

- Gece geç vakte kadar uyumadı. Uyandır -
masanız daha iyi edersiniz .. 

Diyerek, hemen sözlerine ilılve etti: 
- Kahvaltınızı hazırlıyayım mı? 

Doktor Marikanın sözlerine karşılık verme -
de'lse Güneyin kapısını çalmayı üstün buldu, san
ki hizmetçi kadınla hiçbir şey konuşmamış gibi 

yürüdü. -······· .• . ·- ~.,,. 
Yine kapının önündeydi. 
Yine kapıyı vuruyordu. 
Yine: 
- Hala uyanmamış .. 
Diye söyleniyordu. İçinde bir gıcıklanma, bir 

sı2lanma oldu: 

'k'a.zan: ETEM İZZET BENİCE------· 
- Belki geç uyudu!. 
Diyerek, kafasının içinde beliren kanaatleri 

perkitti: .......................... . 
- Zavallı kqdın! Kimbilir bu hallere nekadar 

üzu'üyor. Genç yaşında ihtiyar bir adamla evlen
ıiL Hasta, sinirli, bakuna düşkün bir adama karı
lik etmek elbette ki zor şey. Belki de bütün bun
ları düşünerek uyuyamıyor. 

Ve karar verdi: 
- Uyanıncıya kadar onu uyandırmıyacağım. 
Bugün yurda da gitmiyeceğim. 

,. Evde kalac~Jıım! 

Dinleneceğim .• 
Yemekten sonra uyuyacağım. 

Bu kararla yeniden oda kapısının önünden çe
kildi. salona gitt4 doktor Ramize telefoı. etti'. 

- Ben bugün gelmiyeceğim. Sen işleri evirip 
çeviriver kardeşim'. 

- Hooo, on bire geliyor! 
Nekadar dalmışım . 
Güney uyanmıştır. 
Hemen yerinden fırladı, yine önceki gibi Gil

neyın kapısı önüne gitti, öyle vurdu., öyle seslen
di: .........- .......... 

-···-·-·· ._,,,,..... ... . .. 
- Güney .. 
Güney .. 
Karıcığım!. 

!çerden yine hiçbir ses almadı. Bu böyle o -
lur,ca: 

- Alfalı Allah ,ne oldu buna? 
Diye üzülmeğe başladı. Aklından birçok şey-

ler geçiyor:du. 
- Hastalandı mı?. 

Öldü mil?. 
Botuldu mu T. 

(Deı•amı var) 

1357 Hicri I 1355 Rumi 
Rebiulahir Mayıs 
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1 İST ANBUL HAYA TINDAN 1 

Şekerleme Satan 
Küçük Dilenci 

Bazan Firkete, Bazan Şeker Satar Gibi, 
Yolcuların Arasında Dolaşıyor 

® ir küçük çocuk, ayağı çıp
lak, başı kabak, üstü başı 
pejmürde ve pis.. Elinde, 

tahta bir ıkutunun içinde, renkli 
kağıdlara sarılı birkaç şeker var. 
l!ıncahınç dolmuş vapurun kala • 
balık sıraları arasında herkesi ra· 
hatsız ederek, sürünerek ilerle • 
llıeğe çalışıyor. Her yolcunun ö • 
nünde bir lahza duruyor: 

1 Yazan: REŞAD FEYZi 1 
hemen, savuşup gitmek üzeıe idi. 
Sadakayı veren zat: 
- Dur, gitme. dedi.. Söyle ba • 

kayım, sen neden dileniyorsun?. 

Çocuk susuyordu. 
- Söylesene .. 
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1~~Ç~KJZ~A_. K_A_.I Hayatta Muvaffak Olmak 
8~~~7~ İçin Bir Mekteb 

- Yemek pişirmesini bili· 
yorsun değil mi? .. 

- Hayır. bayan ... Ne yalan 
söyliyeyim, yumurta pişirmesini 

bile bilmiyorum. 
- O halde, ruı diye ~çılığa gel

diniz? ... 
- Öğrenmek için ... Altı ay son

ra evleneceğim. Nişanlım yemek 
pişirmesini öğren diye ısrar ettL 
ben de aşçılığa karar verdim ... 

HİLE 

- Kukuriko diye öten dört a
yaklı hayvanın ismi nedir, bili • 
yor musun? ... 

- Ne bileyim ben... Eğer iki 
ayaklı demiş olsaydın, horoz ce
vabını verirdim. 

- Doğrusu da bu... Mahsus 
dört ayaklı dedim. İki demiş ol
saydım, hemen bilecektin ... 

/ 

Nevyorkta Yalnız Ka
Dınlara Mahsus Olmak 

ff '' Uzere Bir Muvaffa· 
kıyet Mektebi,, 

Acıldı • 

- Beş on para ... 
Diye mırılda:ııyor. 

- Ekmek parası .. 
- Sana bakan yok mu?. Annen ,_K_UR_N_AZ __ H_M_IA_L_ 

Çocuğun boyun büküşünden, e· 
lindeki kutunun içindeki kağıdlı 
~ker !erin azlığından anlıyorsu • 
nuz ki, kar:;ınızdaki bir satıcı dc
~ildir. O, bir dilencidir. 

Bir başka gün de, yine ıköprü • 
den kalkmak üzere bir vapurda, 
bu çocuğun bır başka tipine rast
ladım. Bu sefer, küçük, tahta ku· 
lUnun içinde kağıda sarılı şeker
lemeler yerine, firketeler vardı. 
Çocuk ayni pozla, ayni masum ta
vırlarla, yolcuların önünden ge • 
Çiy ordu. 

Acıyan ve şefkat hisleri fazla 
0lanlar, ceblerinden birkaç ku -
tuş çıkarıp kutuya bırakıyorlar .. 
llazıları dudak büküyor, gülüyor. 
Çocuğun yüzüne bakıyor, bakı -
Yor, hiçbir şey söylemiyor. Bazı
ları da çocuğu tersliyor, önünden 
koğuyor, hatta, pis elbiselerini Ü· 

~erine sürdüğü için, eline itiyor. 
Sonra, yeleğinin küçük cebinden 
kolonya şişesini çıkararak, kirlen· 
1iğini tahmin ettiği manikürlü 1 
~armaklarına birkaç damla dö • 
küyor 

İşle bizde, dilenciye karşı hal
~ın hareketleri ve hislen böyle • 
dir 

Bir akşam, acele vapura gider· 
ken. yine bu tip çocuklardan bi
tınin ceketimin eteğini, bir ala -
caklı gibi tuttuğunu gördüm. Dö
nüp baktığım vakit, o küçük ço· 
CUklara mahsus, hazin manalt bir 
Çift gözün yah·aran arzusu karşı· 
Stnda olduğumu anladım. 
Eteğimi bırakmıştı. 

Bir başka ak~am, elindeki ku • 
!uda birkaç tozlu şeker bulunan 
bir küçük çocuk güvertede, otur
duğum kanepenin karşısına gel • 
mişti. Önünde durduğu orta yaşlı 

fen ve İlim Dun yası 
Brezilyanın Ehli 

Yılanları 

P
arisın büyiık mağazaların • 
dan b:ri camekanlarında irıli 
ufaklı Boa yılanları teşhir 

etmeğe ve ucuz bir fiatla satmı
ya başlam.ş. 

Bu mağaza; Brezilyalılar gibi 
Paris halkını da yılan kullanmı -
ya alıştırmak istiyormuş. 

Brez;}ya sayfiyelcrinde sıçan 
pek çoktur Kapan ve sanre ile tut
manın da imkanı yoktur. Zira sı
çanlar çok kurnazdırlar. kapana 
tutulmazlar 

Brezilyalılar, sıçanlardan kur -
tulmak için bir çare düşünmüşler, 
Boa yılanlarını ehlileştirmeğe ka
rar vermişler. Boaların boyları 

dört metre, kalınlıkları da bilek 
kadardır. 5 - 10 franga satılır. Kim
seye zararları dokunmaz. Gün • 
düzler, merdivenin alt başında bir 
köşeye çekilirler, çöreklenirler. 

Gece oldu mu kalkarlar, evi do· 
laşmıya başlarlar. Tavan araları· 
na, en kuytu yerlere girerler, çı
karlar. Bir sıçan gördüler mi, ok 
gibi üzerine atılırlar. Ensesinden 
yakalarlar, amudu fukari kemi • 
ğini kırarlar, öldürürler. 

Yılanlar kat'in·en sıçan yemez
ler. Brezilyada hemen her evde 
bir yılan vardır. 

gözünde bağa gözlükler olan te · 
mizce giyinmiş zat, çocuğa müş • 
fik nazarlarla bakıyordu. Para çı

karmak üzere, elini cebine sokar· 
ken çocuğa sordu: 

- Senin adın ne? 
- Hüseyin .. 
- Kaç yaşındasın?. 
- Yedi .. 
- Anan, baban yok mu?. 
- Anam var .. 
- Nerede anan? .. 
- Sultanahmedde oturuyor. 
- Ne iş yapıyor .. 
- Şeker satıyor .. 
- Böyle senin gibi mi satıyor?. 
Çocuk ilk defa, bu suale cevab 

vermedi. Önüne baktı .. Boynunu 
daha çok büküyordu. 

Merhametli yolcu, cebinden bir 
avuç bozuk para çıkardı. Dikkat 
ediyordum. İçinden üç kuruş a- ı 
yırdı. Çocuğun avcuna koydu. Kü-

1 
çill< dilenci teşekkür bile etmeden 

bakmıyor mu?. 

- Akşam para götürmezsem be· 
ni döğüyor. 

Çocuk sevimli yazlü. zeki ba
kışlı sıhhatli görünüşlü bir yav -
ru idi. İlk defa içini çektiğini fark 
ettim. Karşımdaki zat, bu arada 
benim yüzüme bakmıştı. Halinde: 

- Göniyor musunuz? Çocu -
ğun söylediklerini duydunuz mu? 
diyen 'bir eda vardı. 

Çocu:k biran evvel ayrılıp git
mek için sabırsızlanıyordu. Ara 
sıra da, etrafına bakınıyor, bil· 
hassa, güverteye çıkan merdiven 
başını gözlüyordu: 

- Ben gidiyorum, dedi.. 
- Ben gidiyorum, dedi.. 

Parayı veren zat sordu: 
- Nereye?. 

- Dışarı çıkacağım .. Şimdi ge-
lirler, beni görürler .. Sonra ya
kalarlar .. 

- Yakalanmaktan korkuyorsun, 
demek. 

- Korkmuyorum .. Fakat, an • 
nemden korkuyorum. Yakalanın· 
ca, benı döğüyor .. Neden yaka -
landın, diye bağırıyor .. Bana: cSen 
aptalsın .. > diyor .. 

Vapurun kalkması yakınlaşmış
tı .. Merdiven başı daha ziyade ka
labalıklaşmıştı. Küçük çocuk, bir· 
den, bir ok gibi, önürr.Utden sıy
rıldı .. Küçücük boyile, vapurun 
güvertesine doğ.-u akın eden ka-

l cuların araı.ında, bir 
yılan gibi, kolaylık ve sür'atle sü
zülerek, kayboldu .. 

Vapur kalkarken, iskeleye bak
tım. Çocuk. elinde kutusu, kendi 
gibi, birkaç arkadaşile beraber, 
gülüp şakalaşıyordu. 

RESAD FEYZi 

Kü ç ük Kı z lar 
B üy üdü . . . 

Büyüyorlar Amma, Bir Türlü 
Çocukluktan Vaz Geçemiyorlar 

B
irçok vak'alar, birçok fllim
lerde gördüğünüz alkışla -
dığınız hu küçük kızlar: 

Deanna Durbin, Helen Parrish ve 

Nan Grey artık koskocaman birer 

kız oldular. Fakat, tazeliklerini, 

çocukluklarını kaybetmediler. Yi
ne evvelki gibi şen, şuh gülüp oy
nuyorlar. 

Amerikalılar, bu üç küçük yıl

dm çok seviyorlar. Filimlerini al· 

kışlıyorlat: 

- Çantalarımın hepsini vago· 
na koydun, bir şey unutmadık de-
ğ ·1 '? ı mı ... 

- Evet, bay ... 
- Birşey unutmadığıma emin· 

sin değil mi? .. 
- Yalnız birşey unuttunuz!.. 
- Nedir, o? ... 
- Bahşiş! ... 

HASTANIN J\lANTIKI 

Hasta - Zannederim, iyiliğe 

yüz tuttum doktor ... 
Doktor - Evet, fakat bunu ne

den anladınız? ... 
Hasta - Yeğenlerimin çehre • 

sinden ... Düne gelinciye kadar 
gözleri parlıyordu, çok neş'~li idi
ler. Halbuki bu sabahdanberi hep
sinin suratları asık ... 

GÜVERCİN TÜCCARI 

- Ben posta güvencinleri tica· 
retile zengin oldum. 

- Demek çok güvercinin var
dı? .. 

- Yok canım ... Hepsi hepsi üç 
tane idi. Fakat, bir hafta sonra 
kaçıp geliyorlardı ... 

inanmazsınız 
Ayakları Üzerinde Ku
lakları, Vücudlarında 
Bir Çok Burunları Olan 

Böcekler Var ! . 

8
azı böceklerin kulakları; az. 
mı kusbalarında yani ba • 
cak:Jarının en büyük kemik· 

!ermin uzcrındedir. Ve bu, amu
dü fıkarisi olmıyan hayvancıklar 
çok iyi ışitirler. Çekırge, cırcır bö
ceği gıbi hayvancıkların ayakla • 
rına dikkatle bakılırsa bunlar ko
layca görülür. 

İnsan !ar, kokuyu yalnız burun
larile alırlar. Makndo adlı bır iıli

min tetkikine gore küçük böcek
lerin burunlarında, bilhassa baş
larında'. karınlarında koku alan 
çok hassas birçok burunları var. 
Böcekler ne kadar büyük olurlarsa 

mesamat ayakları, kanatları ve 
çene altları üzerinde toplanır. Bö
cekler, çiçeklerın kokuları uzak • 
tan ve pek ç~'ıuk alırlar 

uaz Maskesi 
Boğucu t ~ e karşı muhafaza 

için kullanı.~u maskeler iki nevi· 
dir: Gayri nakil maskeler, filitre 
mas!<eler ... 

Gayri nakil maskelerin, sırtta ta
şınan iki şişesi vardır. Bu şişeler 
komprime hava ile doludur. Mas
keyi kafasına geçiren adam bu 
havayı teneffüs eder, ve bir lastik 
boru vasıtasile pis havayı dışarı 

verir. Komprime hava bitmeden 
8 dakika evvel hafif bir ıslık bu 
nu haber verir. 

Havası biten şişeler, yedekle -

rile değiştirilir. Par is beledi -
yesinin halka tevzi ettiği maki • 
neler bu neviden olanlardır. 

Filitre maskelere gelince: Bun
lar gayet sade ve ucuzdur. Kau • 
çuktan yapılmıştır. Başa geçiri • 
lir. Bu mas.keler, boğucu gazleri 
filitre eder, boğulmasına mani o· 
!ur. 

N evyorkta, yalnız kadınlara mahsus gari)? bir 
mekteb vardır: Muvaffakiyet mektebi ... 
Bu mekteb. sinemaya intisab hevesinde bu

lunan genç kızlara altı hafta içinde muvaffak ça
relerini öğretiyormuş. 

Bunun için de 200 dolar veriyorlar. Mektebde 
ge'l; kızlara nasıl oturmaları, kalkmaları lazım 

geldiği, saçlarını, makyajlarını nasıl yapacakları, 

salonda ve yolda nasıl yürüyecekleri öğretiliyor. 

Bundan başka, vücudlerinin güzelliğini nasıl 

muhafaza edecekleri, ne gibi yemekler yemeleri, 

içkiler içmeleri icab ettiği, şişmanlamamak veya za-

yıflamak usulleri hakkında malı1mat verilmek • 
ted,r. 

Mektebe devam eden kızlar arasında kib&r ve 
zeLgin ailelere mensub olanlar 'bilhassa daha zi
yadedir. Fakat, hepsnin gayesi birdir: Muvaffak 
olmak ... Yani herkesin takdirini kazanmak, her
kese kendini sevdirmek ... 

cMuvaffakiyet mektebi> nde her gün iki saat 
idman yaptırılır. Bu idmanların pek garib olan -
!arı vardır. Mesela şu yukarıdaki resimdeki gibi ... 

Ayakları yukarı kaldırıp durmak, çehrenin v< 
bovunun güzelleşmesine, saçların kuvvetlenme • 
sıne sebeb olurm~ ... 

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

Ah, Gençlik ! 1 

Her Şey Kolay Görünüyor, Fakat 
Acı Hakikatla Karşılaşınca 

lL 
ondra gaze
teleri İn~i
liz profoesor 

ve mubarrirlerin
den İoadın kızı Lu 
sinin Samoel is • 
minde genç bir de
likanlıyı severek 
kaçmaları dedi • 
kodusu ile meş -
guldür. Kız 20 yaş
larında, mavi göz
lü bir güzeldir. 
Tanınmış bir a

damın kızıdır. Sa
moe! ise 19 yaşla
rındadır. Amerika 
Iı milyoner Mer • 
ser isminde biri • 
nin oğludur. Üni
versi lt mezunu • 
dur. Kız daha Ü
niversite tahsilini 
bitirmemiştir. Bun 
!arın evlenmeleri 

için anaları, baba· 
ları izin vermek 
lazım. Hal'buki bu 
nu vermiyorlar. 

Bu izin alma -
dan birbirlerine 
varabilmek için de 
iki gencin yaşları 

henüz müsaid de· 
ğildir. Onun için 
düşünmüşler, a -

Londraaıın Parise kaçan Ü'ıiversiteli gençleı 

kıllarınsa bir çare bulmak için ı 
Fransaya kaçmağa karar vermiş
ler. Üzerlerinde ancak 60 İngiliz 
lirası olduğu halde İngiltereden 
Fransaya geçebilmişlerse de on
dan sonra ne olacağını pek de dü
şünmeğe lüzum görmemişlerdir!. 

İngiliz gazetecileri bunları ara
yıp bulmuşlar, kızla görüşmüşler

dir. Mis İoad diyor ki: 
- Herkese söyleyiniz ki bız pek 

mes'uduz. İngiltereden Fransaya 
gelirken ~üze! bir seyahat yapmış 

olduk. Londrayı ve Londranın gü
rültüsünü bırakarak kaçtığımıza 

memnunuz. Tabiidir ki daha da 
evlenmedik. Çünkü yaşımız kü
çük. Fakat üç dört ay Fransada 

kalarak yaşımız da o zamand ka
dar büyümüş olacağından evle -
nebileceğiz. Bizim burada ahbab
larımız da vardır- Evlendikten 
sonra İngiltereye döneceğiz. Ora
dan da Amerikaya gideceğiz. Sa
moelin babası Amerikadadır. Ni-

Bir Dak ika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Güneşin sathındaki gazler 

1,932 kilometre dolaşır. * Bütün dünyada, bir daki
kada 104,000 kilo şeker pancarı 
istihsal olunur. * İngilterede, 171,000 frank 
kıymetinde mensucat yapılır. 
* Bir dakikada Almanyaya 

dört seyyah girer. * Kanadada, da.ldkada 10,000 
sigara yapılır. * Dünya gazeteleri içın da· 
kikada 72 kilo gazete kağıdı 
sarfolunur. * Şeria nehrinden Lılt de -
nizine dakikada 12 kilo klorür 
ve 72 kilo klorür dö potasiyom 1 
dökülür. 1 
SİZ ŞU SATIRLARI OKUR· 

KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

kfilıımız aktedilince ona bıld.re

ceğiz. 

Londraya dö'ldüğümüz z~man 
ben işe giıeceğ'm. Terzılik ede • 
ceğim. Sumoelin ne yapacağı da
ha kararlaştırılmadı. Artık tekraı 
Ünıversiteye devam etmiyecc irr 
Paramız yok. Fakat üç darı a~· 

elimizdekini idare edeceğiz. Ara

mız.dak. aşk macerası nao b!ı.:j

ladı ?. Ben Samoele üksforada ra> 
gelmiştim. Geçen teşrinıen c. a
yında. Fakat birbirimizi g<iniı gciı 
mez sevişmiş değiliz. 

Her ikimiz de fransızcayı bıı -
riz. Samoel çok iyi konuşuyor. 

İngilterede kalarak sevişmek -
ten ise Fransay& gelmeyi daha i· 
yi bulduk. 

Gazetecilerin diğer taraftan kı
zın babasile, aşık Samoelin İngil
teredeki akraıbasile görüşerek vap
tıkları tahkikata göre bunlardan 
hiçbiri bu iki sevgiliye para gön
dermek niyetinde değildirler. Hat· 
ta sözlerinden şu çıkıyor: 

- Ne yaptıklarını kendilerı dü
şünsün. Bizden kendilerine yar
dım edilecek d~ğildir!. 

Fransaya geçer geçmez Bulonyı 
(Devamı 7 inci say fada) 
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Almanya Polonya ile 
Bir Muhasama 

• 
Çıkarmak istiyor 

VarşO\ a 26 (Husu ı)- Danz1g 
hududunda bugunlerde hftdiseler 
g t kçe artını bulu TT:C'ktadır. 

Polonya gümrük memurlarına 

karşı yapılan tazy k b 1hassa şid
detlendirılmişf r. 

Haricıye Nezaretı org nı olan 
Kurjer Poranny gaze e ti;yor ki: ' 

cBu hadı eler karşısında üç ih 
timal gözönüne getırileb lır: 

1- Ya mahalli siyasi fTUplar, 
Ayan mecl sini tehlıkeli bir karar 
vermeğe medbur bırakmak ıstı -
yarlar. 

2- Y ahud doğrudan dogruya 
Ayan Meclisi Vaqova ile müna -
sebetlerini sarsmak ve bır ihtili
fa yol açmak istiyor. 

3- Yahud da doğrudan doğru
ya Berlin bu tahr kitı teşvik e
derek, bir muhasama vesıles h-1 
du etmek istiyor. Maksad Polon-

Son Söz 

yayı asabi bır har ete sevkede
rek çıkacak herhangi bir hadiı

senın ve yahud yapılacak tecavüz 
teşebbüsünün mes'uliyetini Var
şova hükumetıne yuklemektir. 

Gazete şunları ilave edıyor: 
«Mes'uller kım olursa olsun, şu

rası bılinmelidir kı, Polonya hü
ffunetı Vistol nehrı ağzındaki 

menfaatlerine zarar dokundur -
mamağa kat'ıyyen azmetmiştir. 

Darwgdeki Polonya memurları -
nın hayat ve emniyetleri de be
hemehal temin edilecektir. 
İNGILTEBE POLONYAYA 

SİLAH VERECEK 
Varşova 26 Hususi)- B r İngi

liz askeri heyeti dundenberi bu
rada bulunmaktadır. İngiltereden 
Leh· tana harb malzemesi temini 
hususunda müzakerelere 1-aşlana
caktır. 

Saygı · ı· r Moskovanın 15 ıyoruz 
(linci aohi:fede-n devam) Atatürk'ün Fotoqrafisi 

:tuk etmesini varid görmektedir
ler. Anlaşma kabul ve illn edil -
dikten 1<>nra, teferrüa ta aid me -
aelelerin müzakeres ne Londrada 
Sovyet tfil'li Maisky ile devam 
edilecektır. 

Çemberlaynın avam kamarasın
da söylediği nutkun metni de Sov
yet ıefarethanesine ver lmi§tir. 

Harbiye Naıı:p Hor Belıchanın 
yanında ukerl eksperler olduğu 
halde Sovyet orc\,ueunun ıeflerile 
gönişmek ve v. Sovyet or-

dusu organizasyonu hakkında fi
kir edinmek üzere Moskovaya git.
mesi ihtimalleri dı vardır. Bu su
retle anlaşmanın siyası cephesinin 
ikmalini beklemeden İngilız Sov. 
yet kumandanlıkları arasında te
masa ıeçilmif olacaktır. 

Çemberlayn Edimburıga hare -
ket etn)iştir. Bugün İlkoçya kili
sesinin yapacağı umumi wplantı
da bulunarak, büyük bir nutuk 
ıöy liyecektir. 

İngiliz muhalefet partısi reisi 
Attlee Sovyetlerle aıtlqmak hu
.usunda hiiklimetin gösterdiği 
gayretlvden dolayı Bqvekili teb
rik etmek !Azım geldiğini söyle -
mi§tir. 

Bulgarlar 
Dedeağaçtan 

Vazgeçtiler mi? 

Reklam Kartı Değildir 
Arkadaşımız Bürhan Cevad ev

velki günıkü sayımızda cBizbi.ze> 
ıutununda bir saygısızlığı göz ~ 
nüne .koymuştu. Buna rağmen 
vakıa devam etmektdır. 

Saygısızlık, Türkiyenin en bü -
yük gu.etesi fddiasile geçinen 
cCumhuriyeh in ilAn sahifelerin
de yapılmakta, Ebedi Şef Atatür
kün bır ecnebi müessese tarafın
dan verı1en ilan içindeki fotogra -
fisi nalayık bir surette neşredil -
mektedir. 

AtatUr'kün fotografileri bir ese
rin kapağını sllsliyebillr ve ıbu 
kapağın f otografisi de alınarak 
neşir w hatta ilin edilebilir. Fa
kat, lAyık olduğu baş sahifede ve 
azami bir itina içinde. YokSa, şu 
veya bu reklamlann arasında de
lil· Üç beş kuruşluk hasis ölçü -
lerle onun ne resmine ne adına, 
ne hatırasına ilan sahifelerinde 
yer veremeyız. 
Saygı istiyoruz. 

Eski Valinin 
Cezalandırıl-

• 
ması istendi 

Ankara'da 
Yarınki Güreş 
Birincilikieri 

(1 inci sahifeden devam) 
yonca çok ehemmiyet verilmek
tedir. 

Geçen sene yapılan Turkiye bi
rincilikler mü.;abakalarına gü -
reş federasyonu yem yetişen kıy
metlerin boğulup kalmaması için 
milli takım eleman1arını sokma
mış birincilik kazanan güreşçiler
le ayrıca karşılaştırmayı muvafık 
bulmuştu. Bu sene böyle yapılmı
yaeaktır. Yeni ve eski güreşçile -
rin bir arada ve yekdiğerlerı kar
şısındaki durumlarını tetkik et -
mek bakımından bu şekılde daha 
i:yi netice alınacağı düşünülmek
tedir. Bu müsabakalarla tanın -
mamış kıymetlerin meydana çıka
rılacağı ümid ediliyor. Hassaten 
1936 olimpiyad kampındanberi bir 
arada göremediğimiz seçk.n gü
reşçiler le yeni yetişen güreşçile -
rin bir arada musabaka yapma -
ları çok eneteresan netice vere -
cektir. Geçen sene yapılan Tür
kiye serbest güreş birincilikleri 
milli takımımıza Yaşar Doğu gibi 
Avrupa ikinciliğini kazanan kıy
metli ve yepyeni bir unsur kazan
dll'dı. O zamana kadar bilinmiıyen 
bu güreşe Ankara Güneş kulübü 
namına meydana çıktı va alika
lılann dikkatini çekerek milli ta
kım kadl'l06Una alındı. Bu müsa
bakalarda da yeni kıymetlerin be
lirmesi kuvvetle ümid edilc>bilir. .. 
Adliyede Yeni 

Teşkilat 
(1 inci sahifeden devam) 

"ak, milnferid hakimli mahkeme
ler kurulacaktır. Bu suretle hem 
işlerin sür'atle çıkarılacağı, hem de 
hakimlerin daha ziyade salAhlyet 
ve randıman ifade edecekleri mü
lahaza edilmektedir. 

Adliye Vekaleti adliye ve ma
hakim işleı:ini de günün ihtiyaç -
larına göre organize etmek husu
sunda hazırlı!klarda bulunmak• 
dır. Bunun için sal!hiyetli ele -
manlar tarafından hazırlanacak 

llyihalar tekeınmül ettirilmiş bir 
halde önümüzdeki içtima devre -
sine yetiştirilecektir. 

İstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Mahcuz ve paraya çerilmesine 
karar verilen 14 çift kadın ayak -
kabısı açık arttırma suretile 1/6/ 

39 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 13,30 da İstanbul beledi -
yesi müzayede salonunda satıla-

cağından ve muhammen kıymetin 
°'o 75 ini bulmadığı takdirde ikinci 
açık arttırması 5/6/39 tarihine 
müsadi.f pazartesi günü ayni ma
hal ve saatte satılacağından ma -
hallinde hazır bulunaca:k memu -
rıına müracaaüal'ı ilin olunur. 

Bulgarlar Z50G ~!K_Kf..!_. Makineye Verirken: 

Bir Defa 2il p;;~umi•İ; Polon yanın Danzing 
Yandılar ! Askeri Kuvvetler G6 
(1inci••h;f•d•nde•=ı lsmarlama dereceği Söyleniyat 

t~redjdüd uyandırnuştır. Eğer, Varşova 26 (A.A.> - Polonya- Danzig hududundaki hadiseler, 

Arnavutluğun işgali anında İngtl- Kosfu11 

mlerı·nı·zı· tikçe sıklaşmaktadır. Kalthof gümrük bürosu, Polonya için büy~ 
tere derhal Romanya ve Yuna - ehemmiyeti ihaizdir. 
nistana garanti vermemiş, sulh 28 1,2 LiRA y A Çünkü büro, ayni zamanda Danzig arazisine giren yolu ve ftll": 

· cephesi müselsel bütün tedbirle- difer hattını kontrol etmektedir. 

rini derhal almamış bulunsaydı EKSELS YOR .. Polonyanın bu kontrolü kaldırıldığı takdirde Almanya hiçbtt 
ihtimal bugün Balkanların içinde luklıe karşılaşmadan Danzig arazisine harb malzemesi ve müh 
bulunduğu veya bulunabilecqi Elb ise sevkedebilir. 

prı:!,ar bambaşka olacaktı. Mağazasından .Siyasi müşahıdler, Nazi liderlerinin nihayet Polonyayı int 
.manya ve Yug?slavyanın . . • • temın etmek ve menfaatlerini korumak için Danzige askeri ku 

totalıter .devletlerle i~çe sayıla- 1 Temin Edebıhrsmız 1 göndermeğe mec.bur bırakmalanndan iko11kmaktadırlar. 
bilecek hır halde komşu olmaları- 1 G J K k .. ..1 Al 
na ve vaziyeti büyük bir itina ve ,- a ata - .. a~a OL,_ man Gönüllüleri yola Çıktı 
teyakkuzla idare etmeğe mecbur Sultanahmed bırmcı sulh hukuk v· 26 (A .. .. .. . . . . 
bul aJ ., B Ik hakimliğinden: ıgo .A.) - Alman gonullulerının gemılere bindirilme5l 

b
. l~ğ .. 

1 
arı1na brağgml en ka ba_n i hemen hemen ikmal edilmiştir. 

ır ı ı ı e o an a arını sı ı ır Davacı stanbulda birınci vakıf B .. .. .. . 
tt h t t ı · h" han 17 N o. da Dilber üstündal ta- u gonullulerı Almanyaya nakledecek olan 5 vapur fevkalade 

sure e mu a aza eme erı ıç hadi h. t d'ğ' kd" ' 
şüphe yok tehlikenin en ~ok ya- rafından müddeaaleyih Afyonda se zu ur eme ı. 1 ta ırde, bu sabah hareket edecektir. 

kınlaştığı 0 günlerde bile miiessif Mecıdiye mahallesinde 8 No. lı A J J • 1 
ihtimalleri karşılamış, zifa dü • evde oturan Emin Şenol aleyhine ce e sah ık kelepır ev İstanbul asliye üçüncü hu 

Y · d b mahkemesınden: şüm1üş ve antantın sulha olan açılan batapu mutasarrıfı olduğu uz e on eş nisbetmde kıra l 
hizmetini ehemmiyetle tcbariiz Afyonda Mecidiye mahallesinde getiren, on iki odasından bir çok- Hüseyın Avni tarafından 'O 
ettirmiştir. Bugünün şartları ise 8 No. lı evini müddeaaleyh Emin ları denize nazır bulunan ve ayrı darda İcadiyede Maarıf sokak 
düne nazaran merhale merhale Şenol işgal ederek 1 temmuz 939 birer daire halinde kiralanabilen No. da Ömer kızı Hatice Can 
ileridedir ve bilhassa Türk • İn· tarihindenberi ~gal etmekte ve dört katında da bir r mutfağı, bi- leyhine mahkemenin 938/1 
giliz ittifakı ile Balkanlar en yük- kira beedllerini de vermemcltte ol- rer halası, elektriği, ve terkosu o- No. lı dosyasile açılan boşa~ 
sek bir emniyet ve huzur şartına duğun.dan ayda 30 liradan 7 aylık lan yarısı ahşab, yarısı kagir bir dava "'a müddeaaleyhin gôs 
kavuşmuş bulunmaktadırlar. kira bedellerinin tutarı 210 ve hane, altındaki kömürcü dukka- rilen ikametgahı terk ıl~ çı 

Bu vaziyet içinde mihver dev- mezkCır evde ika eylediği talı - nile, odunluğile birlikte - sahib.iı- gittiği ve yenisı belirsız old 
Jetlerinin Bulgarstanı kapalı ve- riıbattan 80 lira ki ceman 290 lira- nin tedavi için seyahate gitmesi cihetle H. U. M. K. nun t41 
ya açık tehdid etmelerinin ne de- nın tahsili hakık.ındaki davasında: hasebile - ucuz fiatla ve acele sa- 142 nci maddeleri mucibince ılt 
X.e.ri olabilir. Müddeaaleyıh Emin Şenola yu- tılıktır. '" .. a nen tebligat icrasına ve tahk~ 

Bulgaristanm Büyük Harb he- karıda yazılı adresine gönderilen Evin adresi: Şehremaneti, Diz-
d . ç tın 22/6/939 aaat on dörde tali • 

zimetinden sonra maruz kaldığı davetiyede mezkfır mahalle mü - arıye, eşme sokağı, 41 numa -
kine karar verilmiş olduğund 

mezkur gün ve saatte mahk 

ması aksı takdirde hakkında gı -

vaziyet eğer bugüne kadar ken • messili M. Özgürel tarafından ve- radır. İçindekilere mür~aat. 
disinin bitaraf vaziyette k&lması- rilen meşruhatta mumaileyh E -
nı icab etfrmi§se hiçbir zaman minin Mecidiye mahallesinden 6 • Dr. HORHORUNİ ..._I 
bu blta.raflık &'ilnün birinde tota- ay evvel çıkıp bir semti meçhule l@astalarını akşama kadar Sir-
literler lehine bır bitaraflıt. iddia gittiği bildirilmesine ve tebliğsiz keci Viyana Oteli yanındaki 
ve havasını da muhafaza etıne • olarak davetiye geri çevrilmiş ol- muayenehanesinde tedavi eder. 
miştir. Ancak, Balkan paktının masına binaen müddei ilanen teb- Telefon: 24131 .- 1 

bizzat veya bılvekale hazır bul 
yab kararı ittihaz ve muhake 
ve tahkikata gıyaben devam o 
nacağı tebliğ olunur. (18051) 

bozulması, Balkan milletlerinin ligat icrasını taleb ve vaki taleb 1 
parçalanması ve istilA euilmesi muvafıkı kanun görillmekle 15 İstanbul Vakıflaar Direktörlüğü 
emelini muhafaza eden bir sUmre gün müddetle ilanen teıblig~t ic- , _________________ _::_..:;..:..;::.::.:. • ..-' 

hesabma Bulgaristanın menfi va
ziyeti mevzuubahs olabilir ki, böy
le h.lr tuaağ~ düşnumin de Sofya 
hftlimett için bbll olacağını san-
mak şiiphesiz o nisbette safdillik 
ohır. 

Bulgarlar yirmi beş }'ıllık mazi 
hacheleri içinde lifi derecede mü
tenebbih olmuşlar, yanlış adımın 
nelere malolduğunu bir kere de
ğil, hatta iki kere görerek yan -
mışlardır. Böyle bir tecrübeye bir 
defa daha gireceklerine akıl yat
mıyacağı gibi en basit iz'rın ve 
idrak de elvermez. 

rasına ve muhakemenin 9/5/939 Semti ve Cıtdde veya No. ıu 
sokağı 

Cinsi 
salı günü saat 11 e talikine karar mahallesi 
verilmiş me'lJkfrr gün ve saatte 
davacı gelmediğinden dosya mua- .Molla.gürani, Nevba- Kı7.ılelma 21/1 
meleden kaldırılmıştır lıar 

Bu defa davacı tarafından 24/5/ 
939 tarıhli arztıhal verilerek dos
yanın yenilenmesi ve yeniden 
muhakeme günil tayin edilmesi 
taleb olunmakla dosya mevkii mu
ameleye konulmuş ve muhakeme 
günü olarak da 16/6/939 Cuma gü
·nü saat 14 tayin edilmiş olmakla 
muayyen olan gün ve saattP biz
zat veya tasdiklı bir vekaletname 
!le bir vekil göndermediğiniz tak
dirde gıyabınızda muhakemenin 
devam edeceğı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere 15 gun müd -
detle ilan olunur. 939/516 

İstanbul asliye mahkemesi ıkin
ci tıcaret dairesınden: 

Mithat Recai Öğdevın ve F.ru
zan Alı Arsan ve !\klınıed Ali 
Kont vekıllerı avukat Jak 
:Mittan 've Jalı brabi ta -
ra'flarındaır Galatada Giimıilk 
sokak 36 - 38 No. da t~ -

Unkapanı, Haraççı 
Karamehmet 

Unkapanı, Haraççı 

Karamehmed 

Mevlevihanekapısı 

harlcınde 

Hısaraltı 

ÜSkübi 

Mevlevihane 

mil§temilatın.dan 

65 

1/34 

Ev 

Haraççı Kara
mehmet camh 

Hünkar mah

feli ve kütüp

hane binası 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna k.ı'tar p82ar Iı 

kiraya verileceğinden isteklıler 2/Haziran/939 Cuma günü saat or. b 
kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmildürlüğünde Vakıf AkB 
lar Kalemine gelmelerı. (3651) 

Ahmet kız~ ölü Bayan ilan yolile 



Gayrimenkul Satış İlanı 
ıstanbul 4 üncü icra memurluğundan : 1 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Sultanahmed 5inci Sulh Hukuk 1-'a ,:mliğinden : 

ı • 

Fi L. O 
Tefrika Numlll'1l8ı ı 122 Ycızan: Rahmi YA('iIZ 

''Ben Dört Çocuk Babası Fakir 
B i r D e n i z c i y i m ,, 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 978 lira kıymet takdir 

edilen Bakır köyünde Zeytenlik mahallesinin Yakut sokağında 11/ l 

No. ile mürakkam bir tarafı Hüseyin Enver Beyin köşk maabahçesi bir 

tarafı yesari Hace Ayşe Fahriye Hanıma ferağ olunan 9 numaralı hane 

bir tarafı yine Hüseyin Enver Bey bahçesi cephesi Yakut caddesile 

mahdud 307 numaralı sırf mülk 244,5 mtro murabbaı arsanın tamamı 

açık arttırma suretile satılığa çıkar~tır. 

Evsafı aşağıda yazılıdır; 

Evsafı: Geyrimenkul bir arsadan ibaret olup cephesi tahtaperde 

ile ve diğer tarafları komşulara aid tahtaperde ile kapalıdır. lçinde pa

zar yerlerinde kullanılan peykelerle küfe1er mevcuttur. 
Mesahası: 244,5 metro murabbaı olup (7,5) metro murabbaı cep

hesi vardır. 

Evimin Ekmeğini Kıyıdan Kıyıya Taşıdığım Bir 
Kaç Parça Eşyanın Parasile Temin Ediyorum 

Yukarıda, hududu ve evsafı ve mesahası yazılı gayrimenkul arsa 

açık arttırmaya vazedilmiştir. 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 6/6/939 tarihinden 

itibaren 938/3799 numara ile İstanbul ~ üncü İcra dairesinin muayyen 

numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

fazla malı'.ımat almak istiyenler, işbu şartnamPye ve 938/3799 dosya nu-

Trabzon un en ileri .gelen, en ta- ı 
nınmış pemi sahıblerıııden hır Sa
lih Kahya vardır. Bu adam Dur
sun kaptanın fikrini iyi buldu, '=>

na: 
- Sana ıste1iğin kadar gemi 

veririm .. Pteki tüccarlar da birer 
igişer gemi verirlerse sana 80-90 
parçalı( bir fılo hazırlanmış o
lur. Bunun adını da ben koyaca
ğım ... Bir numaralı halk filosu ... 

Albay bir işaretile Türk gemi
cisini durdurdu, tercüman vasıta
sile sordu: 

- Ne dedi, arasında - filo - iS
ıni geçen bir cümle telaffuz ettL 
Bunu çabuk bana tercüme et!. 

Tercüman, al/bayın isteğim, Türk 
gemicisinin söylediklerini tercü
me etmek suretıle yerine getirdL 
Kumandan tekrar ve hayretle sor-ı 
du; 

- Bunun ismi ne lmış, bcr da-
ha söyle: 

- Bir numaralı halk filosu ... 
- Bır numaralı halk filosu mu? 
- Evet albayım! 

- Böyle isim duymamıştım da-
ha ... Milis teşkılıitı kara hizmet
lerinde başvurulan· çarelerdendir, 
fakat deniz hizmetinde, deniz harb 
kaidelerıne zıd düşen böyle teşek
küller ne görülmüş, ne işitilmiştir. 
Korsanlığı tecviz eden, deniz kuv
vetile birlikte hükı'.ımet içinde hü: 
k\unet sayılan bu gülünç ve kor
sanlık şebekesine halk filos.ı ye
rine korsan filosu ismini vermek 
daha doğru olur. 

- ..... . 
Albayın ufacık diskuru cevab

sız kaldı.. Tufan reis tercümana 
sordu: 

parça eşya ile hayatım pahasına ı 
zorla temin edebiliyorum. 

Eh, bu tehdıd karşısında elim 
ayağım kesildi. Çünkü, zorbalarla 
elele yeren bu azgın elebaşı her
şeyi yapacak kudret ve iktidarda 
bulunuyordu. 

marasile memurıyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı 

nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 

kıymetin yüzde 7,5 

mektubu tevdi edile-

Muinsiz olduğum için hükumet 
halime acıdı da beni askere de al
madı.. Bunları Dursun kaptana 
anlattım .. Ağlad m, yalvardım ... 
Hiç tesır etmedi, beni tehdide kal
kıştı. 

Çaresiz baş eğdim ... Benim gi· 
bi zorla getirilen kaptanlarla. be· 

b .. .. k t ld D . cektir. <Madde 124) ra er .;uruye a ı ım. enı.ze a-
- Sen bu işe gelmek istemiyor

san, git evine çoluğuna, çocuğuna 
veda et ... Eğer muhalefette ısrar 
edersen evini tutuşturur, seni de 
öldürtürüm. 

ldı 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
çı m. 

Albay sordurdu: J sahihlerinin gayri menk~l üzer~ndeki. ~aklar'.m hususi~e faı~- ve_ mas
- Nebogatofu batıran korsaD rafa daır olan ıddialarını ışbu ılan tarihinden ıtıbaren yırmı gun ıçınde 

hücumunda bulundun mu?. 
(Devamı ı•ar) 

Ah, Ge n çli k ! 
(5 inci sayfadan devam) 

denilen sakin yere sığınmış olan 
bu çift oradan Parise gitmeyi dü
şünmüşler, kimseye duyurmadan 
gitmi§lerdir. Fakat yine herkes 
duymuş ki istasyonda gazeteciler 
ve fotoğrafçılar birikmiş. Bunla -
rın resiriılerini almışlardır. Fran
sada evlenebilmek ümidi zorluk
la karşılaşıyor. Çünkü yem bir ka
nun ile Fransada evlenmek isti -
yenler kendilerinin daimi bir i
kamet yerleri olduğunu göster -
meğe mecburdurlar. Halbuki bu 
genç kız ve aşıkı için böyle bir 
vesika tedarik etmek zordur. Çün
kü kanun nazarında daha evlene
cek yaşa gelmemişlerdir. Evlene-

bilmeleri için analarının, babala
rının izni lazımdır. Halbuki on
lar da bunu vermiyorlar. Kız di
yor ki: 

- Bir kere Fransaya geldıkten 
sonra tekrar İngiltereye dönecek 
değilız. 

Birbirlerini seven bu iki genç 
için aşkın tatlı ~midlcri ile bera
ber hayatııı üzüntüleri de başla
mıştır. P.arise gelirken uçuncü 
mevki biletle gelmişlerdir. Paris
te de azami tasarruf ederek elle
rindeki parayı idareye çalışıyor
lar. Samoel diyor ki: 

- Son frangı da harcettikten 
sonra yiyeceğiMizi nereden bu 
Iacağımızı bilmiyoruz!. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
İ- Şartnamesi mucibince 32000 ki1o toz paket kolası kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 

II- Beher 100 kilosunun muhammen bedeli sif 17 /64 l!ra hesabile 

evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi 

halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma-

sından hariç kalırlar. 

4 - Crlisterilen giındc arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna· 

mesıııı okt;muş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul 

etmış ad ve itibar olunurlar. 

5- Gayrimenkul 6/7 /939 tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 ya 

, kadar İstanbul 4 ~ncü icra memurluğunda 3 defa bağırıldıktan sonra en 

çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mJhammen kıymetin 

yüzde 75 ini bul!rıaz veya satış isti yenin alacağına ı üçhanı olan diğer 

alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edil

miş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 

taa'hhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edilerek 21/ 

7/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İ,;tanbul 4 üncü icra 

memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenln alacağına rüçhanı 

olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ni tut

mak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde ed;lmezse 
ikale yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

ıs - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve

ril~:ı mühlet içinde parayı vfrmezse ihale kararı fesholunarak kendi

sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be

delle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 

beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 

tıı:i ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesab olu

nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri

yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

" - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag har-

_Kumandan ne söylüyor.. 5644,80 muvakkat teminatı 423,36 liradır. cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 
_ Sizi alakadar etmiyen birşey. III- Eksiltme 15/VI/939 Perşembe günü saat 15 de Kabata~ta Le- mecburdur. 
Albay tekrar emretti: vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tcllaliye resmin-

- Söyle, gemici anlatsın! IV- Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alnubilir. den mütevellid be!Pdiye .rüsumu ve müterakim vakıf karesi alıcıya 

- Başüstüne albayım. V- Mühürlü teklif mektu'bunu kanuni vesaikle ~r 7,5 güvenme aid olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

Tufan reis kaldığı yerden uy - parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ;,.ıpah \ İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul 4 üncü icra 
durma macerasını hlkiieyeye de - zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı geçen d d . b .. . .. t .

1 
. 

Memurluğu o asın a ış u ııan ve gos erı en arttırr.ıa şartnames: dai-
vam ettı: Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilind~ verilmesi Dzımdır. ·3619• (

93813799
) 

- Ne diyordum .. Ha.. Salıh ı---
resinde satılacağı ilan oiunur. 

kahyanın vaftizinden sonra filo i- l"' ____ ,... _____________________ -111 
İstanbul icra hakimliii.inden: ı 
İstanbulda Yenipostanc yan so-çın gemi ııranmağa başladı. Taka İ t b l Beledı"yesı" İlanları 

sahibleri Dursun Ali kaptanın tü- S an U l kağında 1,3 numarada cezayı tıb- 1 
fekli adamları teker teker dola
şarak topluyor, iskele başında, a
si reisin oturduğu kahveye geti
riyorlar, orada bizzat Dursun kap
tan: 

- Takanızla beraber hükı'.ımet 
hızmetine, devlete yardıma ko 
şacağız .. 

Diyor, •bizi hydediyorlardı. 
Ben, dört çocuk babası fakir bir 

denizciyim! Evimin ekmeğ,ni kı
yıdan kıyıya taşıyacağım bir kaç 

Lı--------------------------..ı.ııj biye ticareti ile iştigal eden Meh-
med Galib İnel tarafından müra· 

Yolların tamiratın.da kullanılmak üzere lüzumu olan ve beherine 

10,5 kuruş bedel tahmin edilen 85 bin tane parke taşı kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 31/5/939 Çarşamba günü saat 15 de 

Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 

\'esikadan başka bu 
0

iş için Fen İşleri Müdürlüğünden musaddak ehli

yet vesikasile 669 lira 38 kuruşluk ilk teminat mab."lıuz veya mektubile 

beraber teklif mektUıblarıru havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün-

de saat 14 de kadar Daimi Encümene Yermelidirler. Bu saatten sonra 

verilecek zarflar kabul olunmaz. (3432) (B) 

caatla icra ve iflas kanununun 
285 inci maddesi hükmüne isti -
naden konkordato yapmak üzere 
mehil ~3lebinde bulunulmuş ye 
bu hususta icra kılınan mürafaa 
neticesinde mumaileyhın mev -
cudu % 30 dan fazla olduğu an -
!aşıldığından yine kanunu mez
kı'.ırun 287 inci maddesi hükmüne 
göre konkordato akdi için iki ay 

ZORBALAR 
SALTANATI 

pısında toplanan yeniçer< serger- lik niza'Ilı cedid askeri vücude ge-
deleri tarafından Padişahtan is- tirmişt\. Bil8ihare Anadolu bey -
tenen ve Padişah tarafından giz- lerbeyisi olmuştu. 
lenerek verilmediğine hükmedi- Sultan Mustafanın tahta çık -
len Ramiz ve Kadı Paşaların va- ması üzerire Anadoluya sürül 
ziyeti bu suretle meydana çık - 1 müştü. 

!<;o. 170 
- Şımdi ne yapalım dersin?. 
- Bence, mu~asarayı çôzüp ge-

Yazan: M. Samı KA!tıık'l!:L 

- Pınarhisar iiyanından olacak? 
- Paşaların bu ayan n~ mü-

mı.ştı. Ve zavallı Sultan Mahmud- Kadı Paşa; aslan Alaiyeil bir 
da bu beladan kurtulmuştu. Anadolu çocuğu idi. 
Ramız Paşa asker bir adam de- Sultan Mahmud Kadı Paşayı 

mehil verilmiş ve komiser olarak 

da İstanbul barosu avukatların -
dan İstanbulda Türkiye hanında 
mukim ve baronun 1099 numa -
rasında kayıtlı avukat Atıf Ödül 
tayin edilmiş olduğu ve alacak -

lıların bu karara karşı bir itiraz· 
!arı olduğu takdirde tarihi ilan -

dan itibaren beş gün içinde istida 

ile ve (39/5 konkordatoı dosya 
numarasile itiraz edebilecekleri 

hususu icra ve iflas kanununun 
288 inci maddesine tevfikan ilan 
olunur. 39/5 

yalarile akdettiği taaahhüd fene 
dile isyanı SÖ2lde ortadan kaldır -

mıştı. 

F akat ; gün ve gece geçmıyordu 
ki ortalık vukuattan kurtulsun .. 
Yeniçeriler Alemdar Mustafa pa
şanın yanmış vücudünü mahzen
den çıklrdıkları zaman ceblerin
den vekalet mührü hümayu!'u da 
bulmuşlardı. B•ı mühürü yeniçeri 
ağasına gütürüp vermişlerrl:. 

Ölü Vasfiyeu,n tasarrufu a. · ında buıunduğu ko. den arlaş·ı !\ Fa

tiıhte Sarıgüzcl civarında (Hocaüveys) mahallesinde Hacıfidan soka

ğında 22/2 kapı numaralı ev terekenin tasfiyes. zımnında açık arttır

maya çıkarılmış olup bırinci açık arttırmasi 29/6/939 tarihıne müsadif 

Perşembe günü saat 14 den 16 ya ve ikinci açık arttırması ise 13/7 / 

9.39 tarihine müsadif Preşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 

Divanyolundaki mahkememiz binasında icra kılınacaktır. Sa.hasıo 7160 

bahçe ve 38/40 musakka! olmak üzere 46/00 metru murabbaında kargir 

ve bodrum katı ile beraber 3 katlı ve bırinci katı Hacıfıdan 

sokağından 5/6 basamak merdivenle çıkılır zemini çini taşı döşeli bir 

aralık üzerinde iki oda bir helıi :kinci kat bir sofa üzerinde iki oda bir 

bela ve 3 üncü kat terasa bodrum katı ise zemini çiçekli çini döşeli bir 

aralık üzerinde bir mutfak bır yemek odası ve elektrik ve havagazi te

sisatı mevcud yeni ve kullanışlı ve mevkiinin şerefi me,·cut bu evm 

muhammen kıymeti 2027 liradır. Birinci açık arttınnada teklif ol...na• 

cak bedeli ihale muhammen k.Lymetin % 75 ni bulduğu takdirde t.ılı

bine satılacak bulmadığı takd.rde en yülcsek teklifte bulunanın taah

hüd hakkı baki kalmak üzere ikinci arttırma günü beklenerek o gün 

teklif olunacak bedel niye baliğ olursa ve başka talip çıkmadığı takd rı:.e 

talibine kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin ihale günleri muham

:r.en kıymetin %7,5 nisbetindeki pey akçesini hamilen müracaatları elzem 

olup müterakım vergiler terekeye ve % 2,5 dellaliye :.o,ı mas-afiarı 

ve harç ve 20 ;enelik evkaf taviz bedeli müşteriye aıttir. İpotek sahıbi 

alacaklılarla sair alacaklı ve aliıkalıların işbu ilan tarih.od r ıtıb~rrn 

20 gün içinde hususıle faz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müs

bitelerile mahkememize bildirmeleri lüzumu aksi takd.rde haklan tapu 

scillerile sabit olmadıkça terekenin paylaşmasında:ı harıç tutulacak

lardır. Satış şartnameye tevfikan yapılacaktır. Şartnameyı okumak ve 

daha fazla izahat almak istiyenlerin ilan tar ıhinden 't!baren 938/7 dos

ya numarası ile satış memuruna müracaat edebilec•klcri ıliın olunur. 
938/7 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığ ı Di rektö rluğünden: 

Bayan Fehımenm 11951 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (320) 
liraya karşı birinci dereccd~ ipotek edip vadesinde borcunu vermcdı
ğinden hakkında .vapılan takıb üzerine 3202 No. lı kanurıun 46 cı mad
desinin matufu 40 cı maddesine göre satılması ica.b eden Tophanede 
Karabaş Mustafaağa mahallesinin Karabaş sokğın.da eski 53. 53 Mü. 
yenı 55. 57 N-0. 1ı ahşap bekar odaları ve arsanın tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kayaına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
istiyen (106) lırapey akçesi verecektir. Muli ban:talarımızdan birinın 

teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve dellaliye rüsumu borçluya 
aittir: Artım-na şartndmesi 2/6/939 tarihinden !t.baren tetkik etm~k 
istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulat·akar. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib do.-yasın

da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek saalı,;a 

çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmi§ ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 10/7 /939 tarihine ınüsadif pazartesi günü Cağaloğlunda 
kitin Sandığımıı.da saat 10 dan 12 ye kadar yapılacahır. Muvz.kkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab cde-ı 

gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçııı.ş ol

ması şarttır. Aksi tskdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ş~rtile 
25/7/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul ~n çok arttır~ r.ır, 

üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakaur." 
lar ve irtifak hakkı sahiplerini"! bu haklarını ve hususile faiz ve mase 

rife daır iddialarını 1lan tarihinden itibaren yırmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bild'rmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemış olanlarla hakları tapu skillerile sabıt olmıyal'.J! 

satış bedelinin payl3'jmasından hariç kalırlar. Daha faı.la malumat ~' · 

mak istiyenlerin 9J8/1209 :losya numarasile Sandıg:mız IlukuK İşleri 
Servisine müracaat etmelerı lüzumu ilan olun•;r. .... 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ;potek göster

mek istıyenlere muhammınlt•rimizin koymuş olduğu kıymetin ııısf rı 

tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarıs•:ıa kadar borç wrmck 
surelıle kolaylık göstermektedir. (3669) 

. .:::~::~;·:;::;;~m~h~:;.· il 6 Ol EL L i G i H i l iti N l 
tur. 

Mehmed Avlar 

biyet göstermişti. Lakin, Kandı -
ralı Mehmoo z.>rbası devletin re
is ve hikimi vaziyetinde bir zor
ba olduğu cihetle arzularına kar
şı koyamadı. 

Ali Paşa, harıs bir adamdı. Ce
zayiı· dayılarının elinde yetişmiş 
bir denizci idi. 

risin geriye Çatalcaya g:dip kaıe
ye kaparmaktan başka çue yok
tur. 

- n,z ::;eld.ğıınız gıbı istanbula 
yelkenleyip gitsek nasıl olur'? 

- G;dinız ... Ben, kaleye gir
d.kten sonra Çatalcayı kolay ko
lny kimse ışgal cde'Uez .. Topumuz 
tüfeğim'.z vdr ... Yiyecek de bol. .. 
Bu herlfler, el:mizde mevcud 
kuvvetlerle yakal•ya!::la\' .z .. Üs· 
le de Pınal'lüsardan ku\-vet iste· 
mişler ... 

nasebeti var acaba? 
Pınarhısar ayanı Alemdar Mu~-

tafa Paşanın adamıd!r- Ramiz 
Paşa haber yollamış olacak .. 

- Ha!. Öyle ise bir tehlikeye 
maruz kalmadan buradan uzakla
şalım .. Dedi. 

Ve .. maiyetini alarak muha -
sarayı bırakıp çekild,, Geldiği ge
miye binerek İstanbula geldi. 

İşte; bu sergcrdekrin İstan'bu
la gelşid r ki; Kadı ve Ramiz Pa
şaların kaçtıklarını ortaya çıkar
m~~lı. 

ğildi. Yalnız, :;eytan ve hilebaz çok severdi. Ramiz ve Alemdar 
bir dev!et politikacısı idi. !Paşalara karşı ne derece k'ndar 

Fakat; Kadı Paşa cür'eth, ce· ise bilak:s Kadı Paşaya karşı te
sur, atılgan bir adamdı, Askerlik- ı veccühkar idi. 
te de mahareti yüksekti. Hatta; Sultan Mahmud Alem-

Sonra, Kadı Pa~anın on parası dar Paşa vak'asını ihdas etmezden 
yoktu. Hatta Selimiycde oturdu- 'ı evve_l, t.e:tib ettıği planda yeniçe
ğu saray bile kiralıktı. Bütün me- rılerı bıliihare Kadı Paşa kuvvet
muriyet hayatı müddetince daima lerile tepeliyecekti. 
namuskarane hareket etmiş ve Sultan Mahrr.ud ipin ucunun 
memleketine kar~ı sadık kalmış koptuğunu ve planlarının altüst 
bir insandı. olduğunu görünce bilmecburiye 

Kadı Paşa. Sultan Selım zama
nında da nizamı cedid askerı ba-

Ramiz Paşa gibi Kadı Paşanın da 
Yeniçerilerin talebi üzerine ida -
mına ferman eylemişti. 

Ortalık o derece hükı'.ımetsiz ve 
başsız idi ki, Bursada menfi bulu
nan eski kaptanı derya Ali paşa; 
padi§ahın irad&Si ve buyrultusu 
olmadan yakın bir hendesi olan 
Kandıralı Mehmed tarafından İs
tanbula çağırıldı. Doğruca Ağa

kapısına giderek eşkiyalarla ak
di meşveret eyiedi. Bilahare Ra
miz paşanın ve eski mevkii olan 
kaptanı deryalık makamına ken
di kendine gelıp icraata başladı. 

Fakat, kaptanı deryahğı zama
nında ve ondan ev-ve! Ruslarla 
yaptığı iki deniz muharebesinde 
de acemiliği dolayısile mağlub ol
muştu. 

Ali Paşa, kendisini en yüksek 
ricalden addederdi. Malumatlı ve 
cüretli olduğunu kendi kendini 
methederek ilan eylerdi. 

Hatta; Sultan Selim salis zama
nında İngiliz donanması Actalar 
önüne geldiği zaman Ali Paşa; o
rada burada çalım satıp dururdu. 
Ve .. bana beş gemi versinler hep
sini darmadağın ederim diye bö
bürlenirdi. 

KREM BALSAN iN 
KAN.ZUK 

Bütün dünyaca taıcctır edi\ -
mi§ sıhht güzellik kremleridır 
Gece için yağlı, gündüz İÇİ" 

yağsız halis aeıbadem çeşitleri 
hususi vazo ve tüplerde satı -
lır. 

İNGİLİZ KANZUK 

L ECZANESİ 
- Acaba bu kuvveti kimden 

istemişlerdir dersiniz?. Kandıralı Mclımed ve Ağaka-
şında bulunan bir adamdı. 

Konya valt>i iken otuz ben kişi- 1 
Sultan Mahmud, yeııiçerı eşki-

Sultan Mahmud, Ali Paşanın 

bu hareKetine son derecede asa - (D~vamı var) 
!STANBUL - BEYOCLV 

~-
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1 Radyolin Kullanmak 1 
Ve sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra niçin 

Onunla tem izlemek lazımdır? 

Çünkü: 

Ağız mütemadiyen faaliyette olan ve daima mik
ropların yaşadığı bir uzuvdur. Her yemekten son· 
ra dişlerin boıluklarına kırıntılar dolar. Onların 
tahaınınürü hem dişleri çürütür, hem diş etlerin
de iltihap buııule getiren ifrazat yapar, mikroplar 

çoğalır. Geceleri ha•ıl olan ifaraı.at ise sade dişleri 

deiil, bütün hazım cihazını bozar. Dişlerinizin 

sağlaml1ğmı, midenizin bozulmamasını, ağzınızın 

güzelliğini istiyorsanız: 

Sabah - öğle ve akşam, her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi 

Beyhude ıztırab Çekmeyiniz ! 

Bütün Ağrıların Panzehiridir. 
Bir Tek Kaşe 

Nevrozin 
Bu muannit baş, ve diş ağrı 

!arını sür'atle izaleye kafi
dir. Romatizma evcaı, sinir, 
mafsal ve adale ıstırapları 

NEVROZİN'lp tedavi edilir. 

Nezl~. grip \'e bronşite karşı 
en müess:r iliıç NEVROZİN 
dir. 

Nevrozin'i Tercih Ediniz, 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve NEVROZİN yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle re1dediniz. -Zafıumumi, Kansızlık, Romatizma, 

Sıraca, Kemik, Sinir 
· Devlet Demlryolları ve Limanları ı 

ifletme u. idaresi ilanları 
1 ..... ____ ......... __ ~~~~~~--~~~~~----

Hastalıld ımna, cılız yavrular, yürüyemiyen, diş çıkaramıyan çocuk- diş macunu ile muntazaman Fırça ayınız. 26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpaşa· 
lu, dennaııaız ihtiyarlar, solpn kızlar, vereme istidadı olanlu HA· dan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara • Hayd<t 
SAN KUVVET ŞURUBU'ndan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, - paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolcu katarı 

tifai t. lrleri çoktur •. F~nnf ~-urette imal ed~ içi~e·i ~~lay ve lez· Emlak ve Eytam Bankasından ı- Dünyaca l\liiruf işlemeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14,05 de hareket ;le 
zctll bır şuruptur. Küçuk, buyük her y~ta ıstırnal edılebılır. l saat 6,55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ede· 

Ş k s Esas Yeri Senelik kirası Nevi Depozitosu (( PEUGEQT)) j rek saat 8,20 de Haydarpaşaya varacaktır. (3635) 

,. e er atışları 11\ı c. 31/2 Fındıklı Perizat Hatun T. 62.!'ô Asma kat T.g.~ Bisikletleri Muhammen bedellerile mi~ar~e vasıfları aşağıda yazılı (2) gruP 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 1 Nmoah. 'a7Dolmabahçe sokağı Münhasıran malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 2/6/1939 cuına 

1 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko· 

Toptan şeker satı~larımız lıtanlıuıda b'r tona kouaı ınd rilm,ş- C. 17/2 Beşiktaş Kılıçalıpaşa çöplük 313.- Depo 46.95 B A K E R misyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
tir. En az bin kilo Kristal veya Kesme şeker almak istiyenler, • iskelesi No. 8 J Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te· 
İstanbul • Bahçekapı, Taş handakı satış bürosuna doğrudan müra- c. 180/l Üsküdar Küçük Çamlıca 60.- Sedler kahvesi 9.- Magazalarında satılmaktadır. minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 

caat edebilirler. Toptaşı Cad. No. 240 ı~~~~~~~~~~=ıkadar komisyona müracaatları lazımdır. 
Kristal Şeker KilOSll 25 IK t Adresleri yukarıda yazılı ga;yrimenkuller açık arttırma usulile 1=- Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

kiraya verilecektir. Sahibi ve nepiyatı idare eden 1- 3000 kilo kompresör yağı: Muhammen bedeli 900 lira muvak 

K 281 uruş ur İhale 5/6/939 pazartesi günü saat ondadır. İsteklilerm bildirilen Baı muharriri kat teminatı 67 lira 50 kuruştur. 
esme U U gün ve saatte depozito akçesi il; birlikte Emlak Servisine gelmeleri. ETEM İZZET BENİCE 2- 10,000 kilo saf hamızı kibrit, 2000 kilo adi hamızı kibrit· mu· 

•775• •3616• Son Telı:raf Matbaası hammcn bedeli 1700 lira muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruştur. C3419) 

EML i • 
EMEKLİ, DUL VE YETİM MAAŞLARININ TEDİYE GÜNLERİ 

~uamele E M İ N Ö N Ü Ü S K Ü D A R B E Y O G L U 
tarihi ı~~A~s~k-e-ri:-ı--:-M~u~·ık~A~ı-,~S-a_a_tf--~A-s7k-e~ri:--ı--;-M~u~·ı~kA~ı~~S~a-a7tı--~A~s1k-e~ri:--ı----;;M~ü~lk~i=-ı;:;s-a-a~t1~~A-s~k-e~ri:--ı-""'7:M~ü~lk~i::--...-;:S-a-at-l---:A-s7k-e-ri:---r-~M~ü-lk=i--=--r-~-

1.6.939 
2 " 
3 " 
5 " 

1- 330 1- 340 8-9 1- 210 1- 1909-1 1- 230 1- 13510-11 1- 160 1- 140 1--12 1- 210 1- 30013-14 
331- 670 341- 600 " " 211 . 420 191 430" " 231 - 410 136- 240 " " 161- 340 141- 300" " 211- 400 301- 530 ,, it 

671- 800 601- 690 it " 421- 500 431- 5008-9 411- 550 241- 2709-10 341- 430 301- 3409-10 401- 470 531- 62010-11 
801-1150 691-. 830 " " 501- 780 501 650 9-10 551- 730 271 - 40010-11 431- 620 341- 490 1--12 471- 890 621- 840 13-14 

1151-1610 831-1370 it " 781-1020 651- 955" " 731- 890 401- 500 it " 621- 880 491- 700,, " 891-1280 841-1030' it 

1611-24001371-1860" "1021-1675 956-1250,, " 891-1075 501- 755" it 881- 1110 701- 8503-141281-15501031-115014-15 
2401-3000 1861-2350 " " 1676-1700 1251-1590 it it 1076 -1400 756- 1010 it " 1111 - 1460 851-1050" " 1551- 1830 1151 -1370 " 
3001-3590 2351-2590 it "1701-2060 1591-1875,, " 1401-1670 1011-1230" " 1461-1800 1051-1200,, "1831-2400 1371-1590" " 
3591-38902591-2770,, it 2061-23401876 20458-9 1671-1850 1231-13209-10 1801-2010 1201-13509-102401-26301591-17501C-J1 

6 
7 
8 
9 

" 
" 
" 
" 10 " 

12 
" 

3891-4490 2771-3075" "2341-2780 2046-24209-10 1851-2230 1321-156410-11 2011-2330 1351-155013-142631-3050 14-15 
4491- 4640 3076 - 3326 it " 2781 - 3440 2421- 2437 " it 2231-2630 1565 - " "12331 2610 1551-1830" " 3051- 3370 " 

" 
13 
14 ,, 4641-6160 " " 3441 3455 " " 2631-3307 - " " 2611- 2675 1831- 1973" " 3371- 3576 " 

Muamele B E Ş İ K T A Ş 1 E Y Ü P B A K 1 R K Ô Y S A R 1 Y E R K A R T A L 
tarihi ı--A-s_k_e-ri~=.-~M~ü-lk~i=---S-a_a_tı--A-s_k_e_r_i-.~~M~.-ü~lk~i~~S~a-a~t 1--A7s~k-e-r~i--;~~M~u~··ı7k·~, ~~,S~a-a-t 1--A-s_k_e_r'_ı --,.~-:-~~~~-ı-~~~~-.--~~~~..--~ 

1.6.939 1- 140 
2 " 141- 230 
3 " 231- 280 
5 " 281- 420 
6 " 421 550 
7 " 551- 800 
8 " 801 - 1120 
9 " 1121 -1540 

1- 15013-14 1 - 100 1 - 75 14-15 1 - 100 1 - 120 14-15 1 - 120 
151- 250" " 101 - 200 76 -150 " " 101 - 240 121 - 275 " " 121 - 260 
251- 340 0-11 201 - 250 151 - 110 10-11 241 - 310 276 - 330 1-12 261 310 
341- 52013-14 251 - 3.:.0 171 - 200 4-15 311 - 400 331 - 348 4-15 
521- 670 4-15 321 - 460 201 222 15-16 401 - 452 
671- 830 5-16 
831 - 1136 " " 

, , , ' 

'' '' 

1 o " 1541-1700 o -11 

13 " 1961 - 2282 ·-12 " 11101 -1960 ,4, -1·5· 1 ı 1 

~....., ....... ~ ..... ----.... -~~ --------------fıı----------.:-------------------------------------------Muamele B E Y K O Z 1 A D A L A R Y A L O V A 
tarihi Askeri Mülki Saat ı--A-s_k_e-ri-..---M-u-·ı-k_i _.,..S_a_a_t_1 

__ A_s_k_e_ri-..,..---M-u-·ık-i __ S_a_a_t, 

1.~.939 1-140 1- 8016-17 1-110 1-107 6-17 
2 " 141-184 81 - 130 " " 111 -190 108 - 184 " " 
3 " 158--210 131-16011-12 
5 " 1211 - 232 161 - 21915-16, 

1-30 11-12 

Mau~larıııı Rankanııza ten lik ~nretile ulun Fmckli, Dul H' Yctimll'rin Haziran - Af:u~to~ - 939 iiç U) lıl..larınııı trdiye ~iinlcri Yul..arıda gö~terilmi~tir. 
Her ıoaa;; sahibinin, :llalmüılürlüğii kaza numara~ına g re ( db-.damn ill, ahifr,..inin sol ki)~l'lindcki nıaa~ deftı·ri 1..ayıt numarası) hangi gün ve saatte parasını alacağı bu cetvelde gösterilmiş olduğundan 

muayyen saatler haricinde vaki olacak miirncaatlarııı kabul edilmi}c<·<·ği \C nıam~ ;ıauipleriuin )Oklamalarını yaptırmadan Banl..ııwıza gelmemeleri ilan olunur. (3648) 


