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Meclls 
Hükomet 

Ordu 
Millet Meclisinin ·tthk 
ıniUetinin şahsında Cum
huriyet ordusuna gösterdifi 
Hygı ve itimadın derin 
manası. 

Yazan: Etem bzet BENİCE --;r ürkiye Büyük Millet Mec
liı;i alkışlar arasında ve it
tifakla bir t9luir kabul etti. 

Bu takrir Cumhuriyet ordusuna 
Büyük .Millet Medisinin ıah•uı
da Türk milletinin sevgi, saygı 

ve itimadını tazeliyor. 
Milli Şefin yüksek sevk ve ida

resi altında hükıimet barlci poli
tikamızı üstün ve örnek bir sis
tem dahilinde sevk ve idare etme
sini bildi. 

Türk • İnıiliz ittifakı ile yal
nız Balkiııııara sirayet etmek ve 
bütün dünyayı ateşe vermek ih· 
timali bulunan bir harbi önle -
':"ekU almadık, bu tiehJikeyi 
ıınunkhk ki ımm birzııman içill 
de ileriye atbk. 

Bunu takib eılccek olan Türk -
Fı:aıısı'l -ıaşmaın ve emniyet ıla
'Vasını güden diğer taahhüdleri
miz hiç şiiphesiz sulhun anahta
rını bilhassa tabii ve siyasi coğ
rafisi bakımından elinde tutan 
'l'iirkiye için daha verimli, sul
hun ve insanlığa hizmetin takvi
yesi için de daha yiiksek ve emin 
bir garanti ~kil edecektir. 

Hiikilmetin bu gidişini ittifakla 
tasvib eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bu itibarladır ki, ordusu
na da selim, sevgi ve saygılannı 
tazelerken ayni ızaınanda müle· 
vazi bir itimadı hem takviye, hem 
izhar ediyor. 

Takrirde ordndan bahsedilir -
ken aynen şu tavsif kullanılmak
tadır: 

•Memleketimizin müdafaasını 

ve dünya sulhıınu temin edecek 
olan yüksek şerefili.. .• 

Hakikaten bugün Türk ordusu 
yalnız Türk vatanının milli hak
larını ve emniyetini koruyan bir 
ordu olı;,aktan çıkmış dünp tıl
hunun bekçiliğini eden büyük bir 
dcğc.r, yüksek bir kuvvet haline 
gelmiştir. 

Bu büyük kuvvete, onun her 
tiırliı tehlike ve miilahaza karşı
·~~a yaratacağı yeni harikalara 
ve şanlı menkıbelere dayanan 
politikanuz harici münasebetle -
rimiz üzerinde memlekete ve va
tanın 811 menfaatlerine en uygun 
gidiş yolunu bulduğu gibi cenubu 
şarki Avrupasının geçilmez ve 
aşılmaz kalesini d~ yine kahra
man Türk ordulan teşkil ediyor. 

Bu gururu ve bu değeri hepi
mizden yakın ve hepimizden çok 
ve bihakkın sezen Milli Şef, bu
nun içindir ki, kemali cesaretle 
temin ediy_or: 
•- Bütün te"Tiennilerimize rağ

men insanlık y'°'ni bir boğazlaş -
ma Metine uğrarsa Türk milleti 
bu mücadelede kendisine düşen 
medeniyet ve insaniyet vazifesini 
Jı:ahramanca, hiç tereddüd etme
den ve hiçbir dehşetten ürkme
den hakkile ve tamaınile yapa -

(Devamı 6 \7!cı sahifede) 

Milli Şef İnönü Parti kurultayının ilk topl• ntısından çıkarken ••• 

Bazı Hatibler Müstakillerden 
Temennilerde Bulunacaklar 
Bu Grupu Te,kil Ed~cek Yirmibir Azanın 

Yapılıyor Seçimi de Bugün 
Ankara 31 (Hususi muhabiri -

m.izden telefonla) - Kurultay 
bugün saat on beşte ikinci umu

mi toplantısını yapacaktır. Bugün
kü toplantıda gerek niıampame 
tidiliıtı, gerek dilekler hakkında 
encümenler tarafından verilml!I 
olan ka. arlar müzakere ve müna
kaşa edilecektir. Bu kararların he
ır:en hepsinin tasdik edilmemesine 
bir sebeb görülmemektedir. 
Kurultayın bugünkü celsesinin 

bir hususiyeti de, müstakil grupa 
ayrılacak olan yirmi bir azanın se· 
çilmesi olacaktır. Bu grupa nam
zed gösterilen isimler, kendile -
rinden beklen<:on faydaları temin ı 
edecek şahsiyetler olarak telakki 
edilmektedir. Binaenaleyh seçim 
gayet sade olacaktır. Ancak bazı 
hatiblerin yeni grupun faaliyeti 
hakkında temenni ve mütalcalarda 

1 

bulunmaları muhtemeldi)·. 

f 

ENCÜMENLER İŞLERİNİ 
BİTİRDİLER 

' ' 

~ ..... 
ı. 
f' 

Müstakil grupa reislik yapac:ı;,., 

bildirilen eski gümrük ve İnhi
sarlar Vekili Ali Rana Tarhan 

Müstakil grupta yeni simalardan 
Eski İ:ı.nıir valisi Fazlı Güleç 

Müstakil gnıpa girecek kadın 
meb'uslardan Şehime Yunus 

Fransa ile de 
Anlaşıyoruz 

Paris - Soir gazetesinin Anka
rada bulunan muhabiri Philippe 
Barres birkaç gündenberi gaze -
tesinde mem}eketimi•z hakkında 
mektwblai" neşretmektedir. Dün 

gelen Faris - Soir'de de Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlunun mu
habire verdiği beyanatı okuduk. 
Muhabirin bu bayanata ne kadar 
sadık kaldığını bilmiyoruz. Hari
ciye Vekilimizin muhabire ver • 
diği bey~nattan bazı kısımları 
huli\5atan alıyoruz: 

•- Bız Arnavutluğu yakından 

tanırız. Çünkü or:.yı asırlarca i
dare ettik. Arnavutlukta esas iti
barile bu işgali haklı gösterecek 
tabii hiçbir servet yoktur. Bu teh
did karşısında, Tlirkiye de ken
disini askeri tedbirlerle muhafa
za etmek zaruretindeydi.· 

FRANSA İLE DE A. 'LAŞACACIZ 

Hariciye Vekili İngiltere ile ya-

Hariciye Vekili Şükrü S&Tacoğlu 

pılan anlaşma hakkında fikirle -
rini şöyle hulasa etmiştir: 

•- Biz kararımızı vermiş bu
lunuyoruz. İngiltEre ile anlaş

(Devaım 6 ınc. sahifede) 

Makineye 

Verirken: 

İki Kont 

Tayyarede 

Parçalandı 
Lublin 31 (A.A,) - Kont Sta • 

nilslas Zamoyski He kont Jean 
Tyszkicwiez bugün bir tayyare 
kazası neticesinde ölmlişlerdir. 

Her ikisi de bir turizm tayyarc
sile Lublin eyaletinde kain Mied
eyrcz'deki malikanesinde kont 
Andre Potocki'yi evvelki gün zi
yarete gitmişlerdir. Dün ayni tay
yare hl.e hareket ederken tayya-
renin kanadı bi~ çite çarparak 
kopm~ ve parçalanmıştır. için· 
dekiler ölmüştür. 

Polonyadaki 

·ı Lodz~~~.~n~~yadaki 
Alman federasyonunun organı o-

Denizbank Bugün 
Tarihe Karışıyor 

' 

Bugün tarihe karıpn •Denizbank > ın Galata rıhtımındaki binası 

lan Deutscber Wegweiser şunları Bugünden itibaren deıtiz işleri- , 
yazmaktadır: mi2i idare eden teşkilat yeni ııek· 

Yarından itibaren deniz işleri, 

cDev'1et denizyollaıı• ve ·Devlet r 
manları• ismile iki ayn um om m · 
dürlük halinde rdare olunacaktı 

Polonyadaki Almanların mu _ li ile çalışmıya başlıyacak ve bir f 
kadderatı, Polonya devletinin mu- buçuk yıldanberi bu iıileri tek bir 
kadderatına bağlıdır. Polonyanuı elde toplıyan Denizbank tarihe J 

satvet>i., bütün vatandaşları hiına- karışacaktır. 

Devlet Denizyolları umum m· 
(Devamı 6· ıncı sahifede) 

ye etmektedir. Biz, bir ecnebi dev- --- -------

letin hikmeti hükı'.ımeti menfaa _ M k e 1• m a 1 a"' t ı 1• ç 1· tine istihdam edilmemize müsa- a s 
~:ii;~~~~c::~~:ı~ ~~::ydae c=-- 1,200,000 Lira Ayrıld 

Macaristanda •• • • T F k 
Seçimin Neticesi 58 Kusur Mılyon Lıra utan ev -

Budapeşıe 31 (AA. >- Yapııan 1lade Tahsisat Nerelere Sarfedilece 

Maliye Vekilimizın b!l!çe hak
kındaki beyanatında bahsettiği 

58.737.000 liralık tahsisat kanunu, 
Kamutayda görüşülmüştü. 

Bütçe encümenınin üzerind 
tadilat yaptığı cetvele göre b 
t~hsisat, şu suretle sarfedilecEk 

(Devamı 6 ıncı sahtfede) 

Küçük Mezarlıktan 
Çıkan iki Kişi 
·calıların Arasına İki Aylık , 

Bir Cocuk Bıraktılar , 
(Yazısı 6 ıncı snlı .frde) 

• 
Tarihe Karışmak Bahsi.. ~__,.._._,..,.__llllııl!lliWlll-.ı--."11111..,_:dlllııı,_.~_,~'.~ 

Bir gazetede aynen ~u başlık 

vardı: 

•Denizbank bugün tarihe kau-
şıyor!» 

Arkadaşım: 

- Hata 
Dedi. 
- Neden?. 
Diye sordum. 
- Bir de •da> isterdi .• 
Diyerek dev~m etti: 
- Cümle, Dcııizbunk da bugün 

tarihe karı~ıyor!. olmalıydı .. 
Anlamamazlıktan geldiğimi gö

rünce sözlerine ekledi: 
- Buradaki da malôi:ıı ya dahi 

manasına gelir. 
Hakikaten öyle. Denizbank da

hi tarih oldu!. 
Tevekkeli: 
- Bu fanJ dünya hiçbir şeye 

yar değildir. 
Dememişler! ... 

Fatih lstanbul Kapılarında 
Ve Bizans Saraylarında ! 

Mevsimin Bu En Mükemmel Eserini 

VARoN 
dan itibaren Son Telgraf'ta 

okumağa ba~lıy acaksın12. 

M. SAMİ KARAYEL bu ese

rinde Türk imparatoru Fatih 

Mehmed'in İstanbulu alışın

daki hususiyetleri, meçhul 

kalmış tarihi hakikatlerı ro

manlaşmış bir ifade içinde 

vermektedir. 
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KAHVE SEVENLER 

CEl\IbEt1 KURULMUŞ 

KOOPERATİF NEDEN 

İYİ i LE~lİYOR? 

Asfalt 
Yoldaki 

Kasabalar 
merikada bir ckahve tiryaA kileri cemiyeti> kurulmuş .. 
Bu cemiyete girmek için çok 

kahve tiryakisi olmak lAzım ge
liyormuş.. Ben kahveyi severim. 
Günde on fincan kadar kahve içe

rim .. Bilmiyorum, o cemiyete gir
mek için, bu illi bir şar>t mıdır?. 

Geçen gün bir mecliste, Çalı ku
şu müellifi kıymetli romancı Re

şad Nurinin kahve zevki ve mera

kından bahsediyorlardı. içtiği 

kahvenin kaç gün evvel çekildiği
ni bıle anlarmış .. 

Kooperatif bir şirket tarzıdır. Edirneye Kadar Şehirler 
İyidir. Fakat, biz, kooperatif hak- Sür'at~ İmar edilecek 
kında gayet fena misaller \'eriyo-

Fazla kahve içmek asabı bozar, 
kalbe dokunur, diye doktorlar ma
ni olmağa çalışırlar .. Fakat, mü

barek iyi şeydir. Bir yorgunluk 
kahvesinin kay(i, başka, hangi 

şeyde vardır? 

KILIBIK KOCA 

BELLİ OLUR l\IU? 

Arkadaşımız Hikmet Feridunun 

cY~asın kılıbıklLk• isimli bir hi

kayesini gördüm. Bu hükmü, ar

kadaşım, neredf:n çıkarmış, bil -
miyorum. Eğer, şahsi tecrübe ve 

ruz. İşte Denizbank kooperatifi -
nin gw·ültüsü. işte Belediye koo
peratifinin patırdısı.. Bunlardan 
başka, Ege havzasında kurulan 
çeşidli kooperatiflerden bazıları -
nın iyi işlemediğini, hatta bir kis

mının tasfiye edildiğini birkaç za
man evvel gazetelerde okumuş

İstanbul - Edirne asfalt şosesi-
nin inşasik bir kat daha şenlenen 
Trakya kasabalarından Çorlunun 

su ve elektrik işleri de hailolun
muştur. 

tuk .. Bu şekilde, kooperatife karŞt, Türkkan ile su mütehassısı kasa
bir emniyetsizlik uyandırılmış ol
muyor mu?. Bu işlere dikkat et

Geçenlerde şehrimizden Çorluya 

giden Dahiliye Vekaleti imar iş
lerı umum müdürü Halid Ziya 

mek lazım ... 

GÜZELLEŞMEK İÇİN ... 

Malüm ya, yirminci asrın mü
him endişelerinden biri de kadın

larda güzelleşmek hevesi, sevda
sıdır. Gazetelerin ilan sahifeleri
ne bakınız: Bayanlara, güzelleş -
meleri için, türlü !ürlü kremler, 
pudralar, ilaçlar ve saire tavsiye 
ediliyor. Dün, bir gazetede bir ilan! 
gördüm. Güzelleşmek iç:n süt tav
siye ediliyordu. Fakat, bu. bizim 
bildiğimiz süt değil.. Krem gibi 
bir şey .. Yüze sürülecekmiş .. Fakat, 
bunu yapan müessese, adını süt 
koymakla hata etmiş .. Çünkü, bi
zim bildiğimiz İstanbul sütleri, 
güzelleştirmez, bilakis, insanı ze
hrler .. 

MARULU YERKEN 

DİKKAT EDİNİZ 

banın su işıni halletmişlerdir. 

Oradan Tekirdağına geçen u -
mum müdür ve mütehassıs Te-

kirdağın içme suyu derdiğini de 
bir neticeye bağlamışlardır. Her 
iki kasabar.ın su ve elektrik te

sisatı bugünlerde münakasaya çı-1 
karılacaktır. / 

Ayrıca diğer kasabaların da 
sür'atle kalkınması için yapılan 
faaliyet cümlesinden Babaeski, 

Çorlu, Vizenin imar planlan da 
eksiltmeye konmak üzeredir. 

Bu kasabalar gibi, yakında İs

tanbul - Edirne asfalt yolu gü
zergah ve yakınındaki bütün Trak

ya kazaları ve hatta köyleri de 
muntazam imar planlan ile yepye

ni, modern birer şekil alacaklar -
dır. 

Umran faaliyeti cümlesinden o
larak Babaesk.ide büyük bir elek

trik şebekesi ve santral binası ya
pılmakta, yeni modern Halkevi 

binası inşaatı 2 ayda bitecek bir 
hale gelmi~ bulunmaktadır. 

CUMHURİYE'l': 

•Müdafaa biitçemiz. isimli bu
günkü başmakalesinde Nadir Na

di milli müdafaa masraflarımızın 
Türk milletinin büyük meclisi ta

rafından müzakere edilmeksizin 
aynen kabul edildiğini, Türk.iye 
Cumhuriyetinin daha kurulduğu 
gündenberi milli müdafaa bah -

sini daima ön planda tutarak o
na göre çalıştığını kaydederek l 
diyor ki: 

•Bugün Türk ordusu, acele a
lınan tedbirlerle kuvvetlendiril -
me.sine uğraşılan bir teşekkül de
ğildir. O, on beş sene zarfında bir 

gün bile aksamıyan azimkar, şu
urlu ye muntazam bir mesainin 
parlak bir zaferidir. 

Türk milleti, seve seve katlan
dığı fedakarlıklar neticesnde, ma

nevi >,ıiicüne paha biçilmiyen kah
raman orousunun maddi kudre
tini de derece derece arttırın~ ve 
onu işle bugünkü yüksek mevkie 
ulaştırmıştır. 

Onunla ne kadar iftihar etse 
yeridir.• 

TAN: 

Zekeriya Sertel •Yepyeni ham
lelere doğru• isimli bugürıkü baş
makalesinde büy\jk kurultay mü
nasebetile Cumhuriyet Halk Par

,,tiıSinin Milli Şef İnönünün direk
tiflerile yeni hamlelere hazırlan
makta bulunduğunu ve Parti 
programında yapılınası tasavvur 
edilen tadillerin bu yeni hamle -
!ere vol açan bir hazırlık mahi -
yetinde olduğunu kayıd ve teba
rüz ettirmektedir. 

müşahedelerine istinad ediyorsa, 

böyle bir düşünce tarzını herkese 

propaganda elıneğe ne hakkı var? 

Kı!ıbık kocalar bahsi çok tatlı 

ve enteresandır. Geçen gün bir 

do t anlatıyordu: Vaktile, diyor, 

gençliğimde bir kalemde katib -
dim. Bir mümeyyiz vardı ki, sor

mayın .. Barut gibi bir adam .. Ya

nına yaklaşılmazdı .. Bağırır. ça

ğırır, herkesi azarlardı. Huysuz, 
geçimsiz bir adamdı.. Ben düşü

nürdüm .. Acaba, bu adamın karısı, 

bu barut gibi mahlılkun elinden 
neler çekiyor .. Gel zaman, git za

man, öğrendim ki, bizim mümey

yiz efendi, her sabah evden çıkar
ken, karısından bir temiz m~a 

dayağı yermiş .. Kılıbıklık insan -
!arda para gibi, iman gibidir. Kim-ı 
de olduğu belli olmaz. 

Şimdi marul zamanı .. Yerukule 
taraflarındaki bostanlarda. bilhas
sa pazar günleri, marul eğlence - / 
leri yapılıyor.. Marul iyi bir gı- 1 

dadır. Fakat, ben sevmem .. Ço -
cukluğumda, bir defa, marulun 
yaprakları içinden, kocaman bir 
sümüklü böcek çıkmıştı. O gün bu
gündür marul yemem .. Bu suret
le, büyük ve hazım bir gıda zev
kinden mahrum oldugumu bili -

yorum. Fakat, ne yapayım? Elim
de değil., 

VAKİT: Lüleburgazdaki turistik otel, ı---
sinema, gazino binaları da ya - Sadri Ertem •İnönünün nutku

pılmaktadır. Bu binaların u1şaatı nu dinlerken. isimli bugünıtü baş 
yakında bilecek ve Cumhuriyet makalesinde Milli Şefin kurultay

Marulu yerken, siz de dikkat 
ediniz .. 

AHMED RAUF 

1 

KOÇUK ı ıŞehrimize Gelen Bulgar 
HABERLER . Gazetecileri 

_...:,....:.;....:=;....;;~------ Başlarında Bulgaristanın tanın-* Taksim bahçesinin arkasın - m~ şairlerinden ve ga1.etecileri_n
daki bin metre murabbalık bostan den Gospodin Tifon olduğu hal -
sahasının da Belediyece istimlalı: de bir Bulgar heyeti şehrimize 
edılmesi kararl~tırılmıştır. İstim- gelmiştir. Heyet azaları Belediye 
lak muamleesi dün bitmiştir. turizm müdürlüğü memurlarile * Balkan iktısad konseyine gi- birlikte İstanbulun muhtelif yer

bayramında merasimle heps.i bir
den açılacaklardır. 

Diğer taraftan Londra asfalt yo
lunu tetkik ve teftiş etmek mak-

sadile haziranda şehrimize gele -
cek olan ecnhei heyetin seyahati

nin eylüle tehir olunduğu Bele -
dıyeye bildirilmiştir. 

Gelen heyet azaları Trakyı;da hat 
boyundakı büyük umran ve kal

kinma faaliyetini de bilfiil gör -
müş olacaklardır. --

Kartal Mendireği 
Deniz tıcaret müdürlüğü tara- r 

fından Kartalda inşa edilmekte o-, 
lan büyük mendireğin inşaatı 

sür'atle ilerlemektedir. İskele le 
den heyetimiz dün şehrimi2e dön- !erini gezmişlerdir. 

müştür. yerlere Bilet Atanlar havuzun dahninin temizleme ame-* Kağıdhanede Çağlıya.n suyu !iyesi nihayellenmiştir. Mendire-

mendrek arasında kalan büyük ' 

namile güzel blr memba suyu bu- Belediye reisliğı tramvaylardan ğin inşaatının da birkaç ay içinde 
Junmuştur. inen halkın attığı biletlerle şeb -. nihayetleneceği umulmaktadır. 

Bu Seneki Mahsul 
Vaziyeti 

Alakadarların yaptıkları son 

tetkiklere nazaran bu seneki mah

sul \'aziyetinin, geçen yıldan yüz
de 15 noksan olacağı. tahmin edil
mektedir. 

Sıvas ve Samsun, Urfa, Diyar -
bakır taraflarında mahsul geçen 
yıldan iyidir. 

Yalnız Ankara ile Sıvas arasın

daki havalide yüzde yirmi beş 
noksan tahmin olunmaktadır. Bu 

noksanlığın Konya ovası ve hava

lisinde yüzde 30 - 40 a çıkacağı 
sanılmaktadır. 

Trakyada da mahsul biraz ek
srk tahmin edilınektedir. Maama

fih son yağmurlar bu tahminleri 
değiştirebilecektir. 

* Sokaklarda ve Köprü üze - rin ana cadde ve sokaklarının kir- Kartal mendireğinin i~şaatı ta -

rinde numaralar yaparak Şarloyu letildiğini görerek güzel bir karar mamlandıktan sonra bu havalide-ı Geçenlerde verilen bir kararla 

Konvansiyonel 
,Trenlerindeki Muayene 

daki hitabesinden bahsederek di
yor ki: 

•Nutukta bir milletin arzulan, 
satırlar halinde formüle edilmiş, 

yum içi ve yurd dışı hakkında 

vatandaşların parça, parça gönül
lerinde yaşıyan külli ve terkibi 
bir mahiyet veriyor. Gönülden 
müphem bir şekilde geçen haki
katleri bir milletin müşterek ma
lı haline koyuyordu. 

İnönü, nutku ile bir milleti bir 
kere daha yekpare bir küt!~ hali
ne koydu. Bunun içindir kı sesi
nin aksi sadece milletin arzula -
nndan başka birşey değildi.> 

YENİ SABAH: 

Londrada bulunmakta olan Hü
seyin Cahid Yalçın İstanbuldan 
hareketinden sonra •Citta di Ba
ri• vapurunda yazdığı bugünkü 
•Alınan - İtalyan ittifakı• isimli 
b~makalesinde Roma ve Berlin 
hükfunetleri arasında son defa 
imzalanan askeri ittifaktan bah
sederek diyor ki: 

cVak'anın mantıki cereyanına 

göre, bu muahedenamenin bir de 
gizli parçası bulunması pek tabi
idir. Çünkü muahedenamede, Al
manya ve İtalyanın •hayat saha

ları• tabirile hangi ülkelere göz 
dikmiş oldukları sarih surette gös
terilmiyor. Halbuki iki devlet a
rasında bu istila sahaları karar
laşmamış olsaydı, onları zabt hu
susunda birbirlerine gözü kapalı 
yardım vadine kalkmaları kabil 
olmazdı. 

İşte bugünkü vaziyet, bütün 
çıplaklığı ile budur. Avrupanın 
göbeğinde yalnız kuvvete tapar, 
yalnız kuvvetin sözünden anlar 
büyük bir istila kütlesi mevki al
mıs bulunuyor ve etrafına taş

ma·k için fırsat arıyor.• demekte
dir.• 

Taksim - Yenimahalle 
Otobüsleri 

Taksim - Yenimahalle arasında 

işleyen otobüslerin bu hatta az 

geldiği ve bu sebeble halkın is

tasyonlarda beklemek mecburi -

yetinde kaldığı. görülmüştür. 

Bu sebeble Belediye reisliği , 
mezkür batta ilave otobüsler kul
lanmasını kararlaştırmıştır. 

Valinin Teftişleri 
1 

Dün Ankaradan şehrimize dönen 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır- ı 
dar öğleden sonra yanında fen 
heyeti müdürü olduğu halde Har-: 
biye ve Lalelideki refüjleri ve / 
Taksim bahçesi inşaatını tetkik et-

1 

miştir. 1 
Lütfi Kırdar İstanbul otobüs im
tiyazının Belediye tarafından kul
lanılması kararının tramvay ida
resi Belediyeye geçer geçmez tat
bik olunacağını ve otobüsleri tram
vay idaresinin işleteceğini söy -

Beri in 
Bağdat 

Hava Hattı ----
Bugün Berlinden 

Şehrimize Bir Heyet 
Geliyor 

Memleketimizden geçecek olan 
Bertin - Bağdad bava hattının a
çılması münasebetile bugün saat 
16 ya doğru Berlinden şehrimize 
bir heyet gelmektedir. Bu heyet, 
Alınan tayyare şirketi Luft Han
zo'nun matbuat müdlirü ve siyasi 
neşriyat bürosu şefi ile dört Al
man gazetecisinden mürekkebdir. 

Ayrıca Berlin elçiliğimizden bir 
zat da heyete refakat etmekte -
dir. Heyet azaları İstanbul mat -
buat mümessilleri tarafından Ye
şilköyde karşılanacaklardır. 

Bilahare Yeşilköy hava istasyo
nundaki hazırlanan büfede müş -
tereken izaz olunacaklardır. 

Berlin - İstanbul hava hattı Bağ
dad, Tahrana ve sonra da Kabile 
kadar uzatılacaktır. Berlinden ge
lecek yolcular, Yeşilköye kadar 
Alman tayyaresile geleceklerdir. 
Kendilerini Yeşilköyden Halebe 
kadar da Türk tayyare ve pilotlan 
götürecektir. 

Halebde tekrar Alman tayya -
releri yolcuları alacak ve Tah -
ran veya Kiibi!e kadar götürecek
lerdir. 

M. Prost 
An karaya 

Gidiyor 
İstanbul Planının İtiraz 

Edilen Kısımları 
Nafıa Vekaleti tarafından M. 

Prostun pliııuna itiraz edilen ki
sımların tadili için icabeden di
rektifin verilmesinin Belediyece 
Vekaletten rica edildiğini yazmış

tık. Plan üzernde biran evvel tat
bikata geçmek gayesile hareket 
eden Belediye reisliğinin bu ta
lebi Vekaletçe terviç edilmiş ve 
plaıun sür'atle tekrar tetkik edi
lerek mevzuubabs noktaların mu
addel şekillerinin tesbiti kararlaş
tırılmıştır. 

Nafıa Vekaleti bu maksadla M. 
Prostu ve Belediyenin bu işle a
lakadar fen adamlarını Ankaraya 
davet etmiştir. 1 

M. Prost Beled'ye imar müdürü 
Hüsnü ve harita şubesi müdürü 
Galib bugün Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

Mütehassıs \'e müdürlerin işti
rakile teşkil edilecek bir heyet 
plıinın itiraz olunan noktalarını 
gözden geçirecek ve Prostla mü
dürler bu noktalara cevab vere -
ceklerdir. 

taklid eden cŞarlo Ahmed. dilen- vermiştir. ki balıkçılık daha geniş mıkyasta Uzunköprüde konvansiyonel tren-
cilik suçile Sultana. bmed birinci Bütün tramvayların en işlek is- d Ç k M' f' h • açmağı kararlaştırmıştır. 

inkişaf etmek imkanlarını bul - leri 75 dakika ıçin e muayene e- . ocu ısa ır anesı 
sulh ceza mahkemesine verilmiş - tasyonlarına yeniden kutular ası- muş olacaktır. dilmekte idi. Fakat tesbit olunan Darüssaade ağası Mehmet 
tir Şarlo Ahmed ı melon şapka lacaktır. Tramvaylardıın inenler Çocuk Esirgeme Kurumu Emi- ağanın medresesi bu işe tahsis 

lem iştir. 

b ·1 ti . b kut 1 Mendirek deniz ticaret müdür- müddet kifayet etmediği için ka- no"nu·· şubesi ı·eı"s"''ı',· ı·şe gı·den olunacaktır. ile hakim huzurunda da numa - ellerindeki ı e en u u ara -
ralarını yapmak istemişse de bit- atacaklardır. Kutu ar on u an 1 k d kt lüğlinün kendi vesaitile yapılmak- lan muayenelerin hareket esna - kadınların ve kimsesizlerin ço- Mezkür misafirhane, Cumhun·-
tabi menolunmuştur. Muhakeme sonra da yerlere biletleri atanlar- ta olup 10,000 lira sarfile meyda- sında yapılmasına karar verilmiş- cuklarını gündüz misafir etme'< yet bayramına kadar açılmış bu-

k g ı ekt ·r tir 1 maksadile cÇocuk misafirhanesi. lunacaktır. !:h:~i~d~g:e~l~b~i~iç:in..;;,·k~alın""'~ı~ş~tır~·..,, .... ..,,..,,..,,d~an""'c~e~za""'a~l~ın~a~c~a~t~ı~r·..,,..,,..,,.;..,..,.."";~n~a""'~e~e~c""'~ı""".""'""'""'~""'""'""'""'~"""·"""'··"'""'"-!!L'"--....,,.,._,,,_,,. __ ~""'"".'""'"""~~-.....,=~"="=-"'"'-=-,.-,;~~"""~"""'?"'"j""""..,...~-~~-----.... _,. 1 1 TAHİR HAPSE ATILINCA.. za düşmüştüm. Tahir beni kur - kendisinden ziyade sizi alakadar ra odama gel. Birlikte gideriz. 

LJ ı • ..C • s Maryana bir akşam ooasında o- d d , N d b'l" b 
1 

? d tarmıştı. eder. * 
fl a lTenın arayın a tururkt'n, carı~·elerinden bıri ya· = ~~z~~:: .. b~ege:e i~~~ı:~a gö- = B:aze:nı~tı~o~:~.n un arı. HALİFENİN DALKAVUGU DA 

k. d. d n İŞE KARIŞIYOR.. yavaşca - ımseye sez ırme e - rüşmek istediğini söyledi. - Neler söyledi bakayım .. An-

i Bir is pa n yol GÜ ze 1 i ya:n;a~~~u~~~~le giiriış-:ıek ıstı- mı~? Seni bunun için mi çağırt - la~b~:r::~. Sitti! Yemin et -

'laribi Roman: :'.'io. 97 
---------;----------------•• yor, dcdı, bu gece ziııtlanda sizi _ Evet.. tim .. Bir şey söyliyemem. 

Yazan: CELAL CENGİZ bekliyecek.. Maryana gözlerini açarak söy- D~arda gürültülü ayak sesleri 

_ Bu, siz..n kılıcınız mıdır?. 

_ Hav.r Hazreti Alir..n kı:ıcı! 
Ton.nla~ı bana hediye ettiler. 

Ya şu duv~rdak, ucu kıvrık 

b'çak ... 
_ o Elharis.n Bagdad kalesini • 

fe he<:krken bir düşman kuman· 
danını kendı eı:ıe kaUett ğı cen
bıyedir. 

- Çokiekt Arabların belinde 
hep böyle ucu 1-JVrık bıçaklar var. 

- Evet. Bunlarla insanın bağır
•aklarını deşm, k kolay oluyor. 
Çöl Arabları icad etıT'.i~ bunları. 

- Elhiıris decLniz de aklıma gel
di, velin metim! Bu kadar değerli 
bir kumandanınızı neden Endü
lüste btraktınız? Endülüsü idare
ye Musa ile Tarık yetmiyor mu?. 

Abdülmelik gülümsed'.: 

- Onu orada tutmağa mecbur
dum. İkisinin arası açılır ve yahud 

ikısinden birisi saltanat hırsına 

kapılırsa, Elharis bunun önüne 
geçme;ıni iyi bilir. O, Endalüste 

herhangi bir tehlikeyi derhal ön

liyecek yıkılmaz bir duvard.r. Onu 
hiç kimse deviremez. 

Maryana birdenbire şaşırdı Ta- lendi; işitıliyordu. Maryana 15fı kesti ve 

hirin kendisinden yardım isti - _Benim Tahirle bir alış verişim biraz sonra cariyeye sordu: 

yecegini düşünmüyordu. O, Mar- yok. Halifenin hapsettirdiği bir - Beni zindana sen mi götü -
yanayı başka ne maksadla çağıra- zabitle ben nasıl konuşabilirim? receksin? 

bilirdi? - Fakat, bu gece onunla her - Evet, Sitti! İsterseniz, ben 
Bu haberi getiren Arab cariye- halde konuşmalısınız, Sitti! Eğer götürürüm. Zemin kata inen gizli 

sinin yüzüne dikkatle baktı: gitmezseniz, bu sizin için çok fena yolu cariyelerinizden benden baş-
- Sen onu nerde gördün? olur. ka bilen yoktur, 

- Zindanda.. _ Tahir beni zindandan da teh- - Ya zindan nöbetçisi? .. O gö-
- Zindanda esinin ne işin var? did etmesini biliyor amma .. Ben rürse? .. 

- Beni çağırtmıştı.. böyle tehdidlerden korkan bir ka- - Zindan nöbetçisi sarhoşun bi-
- Sen Tahiri tanıyor musun? dm değilim. ridir. Her gece Tabirin yemeğini 
- Evet. Bir gün ben bahçede - Sizin için çok hayırlı olacak verdikten sonra kapının dibinde 

Halifenin kuşlarına yem verir - Sitti! Tahiri bu gece muhakkak sızıp yatar. 

ken birdenbire sendeleyip havu- görünüz .. Size söyliyeceği seyler - Peki.. Herkes uyuduktan son-j 

Gece. Bütün saray halkı uyku
da. 

Koridorlarda dolaşan harem a
ğaları da kızların odalarını son 
defa muayene ettikten sonra, ken
di dairelerine çekildiler. 

Veliahdin dairesinde uzaktan 
gelen bir ud sesi var. Belli ki, Ha
lifenin oğlu henüz uyumamış. 

Maryana, cariyesile birlikte baş 
]arını örterek odadan ~ıkıyorlar. 

Halife o gece biraz rahatsızmış. 
Yanına hiç kimseyi kabul etme
miş. Bu yüzden sarayın içinde de
rin bir sessizlik var. Herkes aya
ğının ucile yürüyor. Harem daire
sinde hemen hemen ayakta biç 
'<imse yok gibi. 

(D•vamı var) 

Otoriter Devlet'e 
Karşısında Sulh 

Cebhesi 
Y~ AJı.m...ı Şükrü ES 

Beynelmilel vaizyet gergin 
makta devam etmekle bera 
siyasi fırtınanın hayli sakinlı 
muhakkaktır. Bir ay evvel te 
savuran iki otoriter !ll€ml 
matbuatı, bugün Almanyanı 
İtalyanın sulhçu emelleri h 
da dünya efkarı umumiyesin 
mad vermeğe çalışmaktadır! 
talyan ve Alman propagand 
kilıi.tlannın bu aralık meşgul 
dukları en ehemmiyetli mes 
budur. Acaba bu sükün ne k 
devam edecektir? İtalya ve 
manya, karşılaştıkları şiddeti 
kavemet karşısında harici p 
tikalarına yeni bir istikamet 
rerek tecavütden vaz geçece 
mi? Yoksa fırsat mı kolluyo 

İtalyan ve Alman politikal 
müstakbel inkişafı, bu devle 
den ziyade sulh cephesini t 
eden devletlerin ellerindedir. 
tatörler demokrat devletlerin 
kavemetleri karşısında geril 
!erdir. Fakat propaganda teş 
!arının faaliyetine bakılacak 
sa, tecavüz politıkalarının u:< 
dırdığı korkuyu yatıştırarak 
kavemeti zayıflatmak ve te 

tecavüze geçmek siyasetini t 
etmektedirler. Buna karşı 

cephesi devletlerine terettüp 
vazife şu olmahdır: 

1 - Her memleket e(k;irı 
miyesine anlatılmalıdır ki, o 
ter memleket matbuatı taraf 
yazılan yazılar bu memleket 
hükümetleri tarafından ve 
teminat, ciddi ve samimi d 
yeni tecavüz hamlelerini baz 
yan politika manevrasından 
retti:r. 

2 - Sulh cephesinin daha 
lam olarak teşkil edilmesı la 
d;r. Soyyet - İngiliz anl~m 
nın bir emrivaki olduğu hak 
da Londradan ve Parisden v 
haberlere rağmen. bu anla 
henüz neticelenmedigi görül 
tedir. Diğer taraftan otoriter 
leketlerin propaganda teşkil· 

bu anlaşmanın gecikmesindeı 
ğan vaziyeti istismar etmek f 
satını kaçırmamaktadırlar. 

cümleden olmak üzere Sovye 
Almanya arasında bir anlaşın 
yiası ileri atılmlŞtır. Binaena 
anlaşmanın biran evvel yapı 

zaruridir. Sonra Fransız -
anlaşmasının da teahhura tah 
mülü ohnadığını burada açık 

rak söylemek isteriz. Fransız 
buatı ve Fransız hükümeti, İ 

!iz - Türk an !aşmasını samim 
rette karşılamışlar ve Fransa 
Türkiye arasında da bir anla~ 

ya olup bitti nazarile bakıla 
ceğini söylemişlerdir. Esasen 
vekil sayın Refik Saydam da 
giliz deklarasyonunu mecliste 

kuduğu gün bunu açık olarak 
de etmişti. Fakat bu anl~ma 
pılmadan evvel Fransa ile ara 
da halledilecek blr dava var 

Fransa davanın ha!Hni gecikt· 
mektedir. İki haftadanberi P 
ten gelen haberler, bu mesel 
hallini bir gün meselesi şek!" 

göstermekle beraber, iş hiıliı 

rüncemede devam edip gidi~ 

Bu meselenin de en kısa ~ir 
manda halli ve Fransll - T. 
münasebetlerinin de İngiliz -
münasebetlerine ahenktar bir 
kilde tanzimi acil bir mesele 
!indedir. 

Almanya yarı sefc~rber hald 
İtalya keza. Berlinde imzala 
son ittifak muahedesile iki de 
erkfınıharbıyesi, müşterek h 
planları çizmişlerdir. Se!fıniğe 

leceğinden bahsoluııuyor. Sü\ 
kanalına Trablusgarbdaıı taar 
edileceği söyleniyor. Cebelütta 
karşı bir hücum hazıdığı yap 

makta olduğu bildiriliyor: 
halde bir harb vukuunda otori 
devletleriır ilk hamlede Akd 
geçidlerini ele geçirmeğe çalış 
cakları muhakkaktır . 



Günün Meselesi: 

lstanbula.;n Aldığı 
Tayyareler Azdır 

Şimdiye Kadar Orduya Ancak 
27 Tayyare Hediye Edebildik 

ltıW! 
~ ..... .. .:: . ... 

lstanbulda Yeni Bir 
Devir 

v ali ve Belediye Reisi Li'ıtfl 
Kırdar Ankarada, şehrimi
ze aid birçok işleri hallet -

tikten sonra, döndü. 

• s 1 POL 
,Ve .. Mankemeler 

Feshane Cinayeti\Sen Bu Sokaktan 
Davası Geçemezsin 
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Taksim 
Bahçesi 

Güzelleşti 

A ~ ll·Lru 
Milli İdeolojimiz 

vvelki sabah, radyo başın-
Ha vuz, Açık Hava da, Milli Şefi dinlerken, 

T O gönlümüze büyük bir fc • 
iyatrosu ve ans rahlık, kalbimize emniyet ve iti-

Salonu Yapılacak mad havası yayıldığını hissedi • 

Taksim bahçesinin yeni bir şe- yorduk. İnönü büyük bir inanla 
kilde tanzimi için yapılan tetkik· konnşuyor ve dinliyenleri inan

diriyordu. Milli Şef, kuvvetle 
ler bitmişti:r. Burada 17 metre ge-1 

stanbul Hava Kurumu Re- •Tuğlacu ve •kiremitçi• !er 
isliğine tayin olunan mü- de şubemize mü~acaat ederek 
fettlı Rlza Oran yeni vazi- kendi namlanna bu tayyare 

fesine başlamıştır. almak arzusunu eöstermişler -

Valinin, İstanbuln gelir gelmez 
gazetecilere verdiği izahattan an
byoruz ki, önümüzdeki hazuan 
ayı, şehu için hummalı bir imar 
ve inşaat mevsiminin başlangıcı 
olacaktır. Hatta, buna imar, in
taat mevsimi değil, seneleri de -
mek daha doğru olur. İstanbul, 
asırlarca, yıllarca geri bıraktığı 
bütün işlerini başarmağa azmet
miştir. 

Dün Fabrikanın Müdürü Kavga Eden Karı 
. .. . söylüyordu, gür sesle, tok ve is-

nışligınde ve Sarayburnunda ya- 1 .. 1.. d C" k.. T .. k rar a soy uyor o. un u ur 
Pılan havuz sistemiııde bir havuz · ·ıı t' · k ti' 'ıd • b" 

Mumaileyh bu münasebetle dil. 
Kuruma ald muhtelli işler hak- Bütün yurddaşları Hava Ku-
kında fU izahatı vermişfü: rumuna kaydetmek ve varidat 

•- Yer mahsullerinden u • kaynaklarımızı arttırmak me-
zun müddettcnberi alınmakta saimizin başlıca hedeflerinden-

olan hava kurumu ianesi, ya- dir.> 
rından itibaren kaldırılacak - Öğrendiğimize göre şehrimi-
tır. Bu ianenin kalkma.sile hüt- zin her semtindeki Hava Ku-
çede vukua gelecek açığı geniş romu teşkliiitı takviye oluna -
mikyasta yeni aza yazıınile te- cak ve bütün İstanbul halkı-
min edeceğiz. nın üye kaydedilmesine ça-

Şimdlye kadar İstanbul hal- lışılacaktır. 
kının kıymetli yardımlarile İs- Ayrıca tuğlacı ve kireınitçi-
tanbulun orduya hediye ettiği !erden başka müteaddid teşek-
tayyarenln yekunu 27 yi bul- kül ve esnafın da kendi nam-
muştur. !arına kahraman orduya tay-

İstanbul balıkçılan da 2, ka- yare hediye etmeğe hazırlan • 
saplar e11nafı da 1 tayyareyi dıldan memnuniyetle anlaşıl-

ı kendi nam1_:u_a_a_lmış __ 1ar_dır_. __ m_ış_tır_. ----------' 

Afyoncuların 
istedikleri 

Ziraat Bankasının 
Yardımı Kafi Gelmiyor 

Afyon. müstahsillerile toP!fik 
ofisi ar.asındaki ihtilafları hallet
mek üzere Ticaret Vekaletinin 
emrile afyon bedellerinin yüzde 
•ekseni avans olarak verilecekti. 
Fakat yeni şekli müstahsili diğer 
bir taraftan düşündürmektedir. 

Çünkü, Ziraat Bankasının ver -
diği para miktarı banka usul ve ah 
kAmı veçhile nizam! fai<ini ala -
caktır. Afyon paralarının beş se
ne gibi uzun bir müddet zarfında 
lideneceğtne nazaran yüzde yirmi 
tutarın faizi büyük bir yekOna 
b~ olmakta ve m!istahsli bu se

beble zarara uğramaktadır. 

Bunun içıın şehrimizde bulunan 
afyon müstahsillerinden mürek
keb 10 kişilik bir heyet biT rapOT 
hazırlıyarak lrurnltaya müracaata 

karar vermiş!Er ve bu raporu dün 
akfını Ankaraya döndermi.şlerdir. 
Bu raporda mevzuubabs faizin a
hnmanlası ve morfin derecesine 

konulan 25 kuruş fiatın arttırıl • 
ması istenmektedir. 

Ucuz Eğlence 
Beletiiye iktısad müdürü Saffet 

Sezer tarafından Floryada ve 
Beyoğlundaki eğlence yerlerinde 
yapılan tetk>kler neticesinde bu 
kabil mahallerde halktan alın • 
makta olan fiatların çok görüle
rek indirileceğini yazmıştık. 

Yeni tenzilatlı tarifelerin önü
müzdeki haftadan .itibaren tatbik 
sahasına konulması kararlaştırıl

mıştır. Bu karar dün alakadarlara 

bildirilmiştir. 

Diğer taraftan Saffet Sezer dün 
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Meri Antuvanet de bu arzuya 
.itiraz etmemişti. Kontes Dubarry 
şatodan ayrılıp Luvsiyon'e yer -
]eşmesine müsaade edilmesi için 
Başvekile yazdığı rıcanameye şöy

le bir cevab almıştı: 

Yolcu ve Yük 
Vapurları 

Ticari Eşya İçin Ayrı 
Vapurlar işletilecek 

Yaz mevsiminde bilhassa mek
teblerin tatil zamanları Karade • 

nize işlemekte olan postalarda faz
la yolcu bulunmakta ve bu arada 
eşyayı ticariye nakliyatı da faz -

lal~akta olduğundan seferler
de küçük mikyasta intizamsızlık 
ve izdiham husule gelmektedir. Bu 
halin önüne geçmek için geçen se

ne Deni:ııbank Karadeniz tarikile 
yapılan doğunun koyun nakliya -

tına haftada bir gün ayrı bir vapur 
tahsis etmiş ve bu vapur di:rekt 
olarak Trabzon - İstanbul arasın

da işlemeğe başlamıştı. 

Bu sene seferlerde daha büyük 
bir intizam temin gayesile Kara
denizden eşya nakleden ve her is
keleye uğrıyan bir kaç postaya 
yolcu kabul ediliyor. Yalnız eşya 
nakledilmesi için ekspres posta 

adedlerinin fazlalaştırılması dü -
şünülmektedir. Yolcu taşıyan va
purlar Karadeniz iskelelerinde 

fazla miktarda beklemek mecbu
riyetinde kalmıyıacaklanndan 

Trabzon • İstanbul battı üç gün

den daha az bir müddet zarfında 
yapılacaktır. 

Almanyada yeni yapılmakta o
lan Karadeniz tipi vapur !ar gel • 
dikten sonra yolcu ve yük posta
ları tamamen ayrılacaktır, 

de yanında Kadıköy, Sarıyer ve 
Beşiktaş kaymakamları olduğu 

halde bu üç kazaya giderek eğ
lence yerlerinde tetkikler yap -
mıştır. Buralardaki eğlence yer
lerinin tarifeleri de tesbit edile -
cektir. 

daha avdet etmemek üzere terk 
etti. Parise yaklaşmak, eski dost
ları görmek, yarabbi bundan daha 
büyük ne saadet olabilirdi? 

* Mare9al Dük Dö Rişliyö de kon-
tes Dubarry'yi yeni ikametga -
hında ziyaretten hali kalmıyordu. 
Yeni hükumet hakkında atıp tu
tuyordu. Müteveffa Kralın zama-
nında geçirilen güzel günlere acı
yordu: 

- Göreceksiııiz, bu işlerin soou 
çok fenaya varacak, diyordu. 

Kontes cevab veriyordu: 
- Mazi için o kadar kederlen • 

meyiniz. Ben sizi her zanıan genç 
kalmış biliyorum. Maziden bah • 
setmek yaşlılara mahsus bir şey

dir. 

Birkaç sene sonra, şehri bam
başka bir çehre ile görll<'.eğinıiz

den emin bulunuyoruz. 

Lutfi Kmlar'ın başarıcı kabili
yet ve himmeti yanında, hüki'ı -
metin bu güzel yurd köşesine gös
terdiği müzahereti kaydetmemek 
haksızlık olur. 

BÜRHAN CEVAT 

Olgunluk 
• 
imtihanları 

Hang: Liselerde 
Y apılaçağı Dün 

Bildirildi 
Şehrimizde bulunan hususi, az

lık ve li.selerin olgunluk imtihan
larımn hangi liselerde ya;nlacağı 
dün Maarü Vekaletinden maarif 

• müdürlüğüne tebliğ olunmuştur. 

Bu e~e göre Darüşşafaka Vefa( 
erkek lisesinde, Işık Kabataş lise
sinde, 1stiklfıl İstanbul lisesinde, 

Şişli terakki Eminönü kız lise • 

sinde, Hayriye İstanbul kız lise -
siııde, Musevi lisesi Galatasaray
da, Pangaltı Ermeni lisesi ve Ket
ronagoir lisesi Pertevniyal lise • ' 

sinde, Yuvakimyan ve Fener Rum 
liseleri Cumhuriyet kız lisesinde, 
Zoğrafyan Pertevniyal lisesinde, 
Zapyon İstanbul kız lisesinde, Sen
benova, Kadıköy Senjozef, Sen· 
mişel, Pangaltı Notredam Dösiyon, 
Alman Senjorj, İtalyan ticaret, 
Alman liseleri ve İstanbul Ame -
rikan erkek kolleji Galatasaray 
lisesinde, Amerikan kız kolleji kız 
lisesinde, Üsküdar Amerikan kol
leji Erenköy kız lisesinde olgun
luk imtihanlarını ya,1><1caklardır. 

Galatasaray lisesindeki olgun • 
luk imtihanları fransızca olduğun
dan ayni imtihanları türkçe ola
rak vermek istiyen ecnebi ve e
kalliyet mektebleri talebeleri, İs
tanbul erkek lisesine devroluna

eaklardır. 

Semplon ve T oros 
Müşterek Tarifeleri 
Semplon Oryent ekspresi ve To

ros ekspresi müşterek tarifelerini 
tetkık etmek üzere ya.kında şeh
rimizde bir konferans halinde top
lanacaklardır. 500 ecnebinin işti

rak edeceği bu konferans hazır -
lıklarına şimdiden başlanmıştır. 

kahkaha ile gülmekten kendisini 
alamamıştı. 

Rişliyö tekrar geleceğini vade
derek Parise dönmüş, fakat bir 
daha görünmemişti. 

* Madam Dubarry Luvsiyen'e yer-

.Bana müracaat eltiğinıze mem
nun oldum. Teşekkür ederim. 
şüphesiz menfa hayatınızın artık 
sona ermesi kadar tabii birşey o
lamazdı. Sizir ihtiyatkarlığınız, i
yi kalbini, Kralın böyle yüksek bir 
müsamahasına ltıyık bulunuyor • 
du. Ben sadece bu neticeyi istib -
$al etmek için gayret gösterdim. 
Lu,oı;iyen'de oturab·!irsi.niz. Pa -
rise gıd p gelmekte de serbestsi -
nız. Hürmetlcr•ır :n kabu'l:nü ri
ca cderım :. 

Bu müsJade üzuıne kontes Du
barry Sen Vren şatosundan bir 

Hatta bu iltifat karşısında Rış
liyö kendıslni tutamanıış, kontesi 
kucaklamıştı. Madam Dubarry ise 

bu gençlik hamlesı karşısında 
1 

leştikten sonra, gayet asude bir 
hayat yaşamağa başlamıştı. Ser
veti vardı. İstikbali müeınmendi. 
Politika işlerine zaten evvelce de 
ek karışmadığı gibi, şimdi ise hiç 
meşgul olmuyordu. Fakat ne de 
olsa bu kadar çok tanıdık simalar 
hakkında aldığı haberlere de ala
kasız kalamıyordu. 

Biraz şişmanlamıştı. Fakat her 

Bildiklerini Söyledi Koca Mahkum Edildiler mı e ının uvve ı o ugunu ı-

inşa olunacaktır. Havuzdan Saray- Jiyordu. 

l ki ay evvel bir akşam Feshane 
fabrika.:ında kumaşları kurut
rna. makinesinin yanında şaka- D 

ü 1 asliye üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde bırbirıne ha
karet etmekten suçlu Bekir 

isminde bir adamla karısı Fikriye
nin duruşmasına başlandı. 

burnundaki gibi renkli sular fış- , İnönü bütün dünyaya bir kere 
kıracaktır. daha ili.ıı etti ki •İnsanlık bir bo-

laşırlarken, arkadaşı Rızayı maki
neye doğru it.erek, onun kazana 
düşüp (ilmesine sebebiyet ver • 
mekten suçlu Ömerin duruşması
na dün de asliye birinci ceza mah
kemesinde devam edildi. Dünkü 
celsede şahid sıfatile dinlenen fab-
rika müdürü Bay Vasıf şunları 

söyled.: 

- Hadise gece olmuştu. Vakit 
geç olduğu için ancak ertesi gü
nü işe vaz'ıyed edebildim. O gün 
müddeiumumi, sulh hakimi ve bir 
komiser de fabrikaya geldiler. 
Tahkikata başladılar. Ölen Rıza
nın birisi tarafından itilerek, ka
zana atıldığı muhakkaktı. Fakat ) 
faili bulmağa muvaffak olama • 
clık. 

Memurlar fabrikadan gittikten 
sonra ben hususi olarak tahkika
ta b8'lladım. Hadisenin vuku bul-, 
duğu dairede çalışan ameleleri o-

dama çağırttım. Onlara: 1 
- Arkadaşlar, dedim. Bugiın 

imzasız bir mcktub aldım. Bu 
1 

mektubu gönderen zat hadiseyi 
olduğu gibı anlatıyor .. 

Ben bunları söyleyince Ömerin 
birdenbire benzi attı. Titremeğe 

ve terlemeğe başladı. Nihayet a
yakta duramadı, düştü .. 

Keyfiyeti derhal polise haber 
verdim. 

Ayni gün akşam üzeri fabrika

daki adamlarımdan birine ame -
lelerin yattıkları odaya girip kar
yolalardan birinin altında saklan
masını ve geceyi orada geçirme

sini söyledim. 

Bu adam ertesi günü bana ge
lerek, odada neler konuşulduğunu 
anlattı 

- Dün akşam Rıza ile Ömer 
kurutma makinesinin yanında şa
kalaşıyorlarmış.: Bir ara Ömer 
Rızanın takıunyalarından biıııini 

makinenin kazanına almış .. Rıza 
da takunyasını almak için eğil -
eliği sırada., ömer elile Rızaya do
kunarak, onu ürkütmüş. Bu es -
nada Rıza muvazenesini kaybe
derek kazanın içiııe düşmüş ... 

Kurutma makinesinin kazanı bir. 

metre 80 santim irtifaındadır. 1 

Kutru da bir metredir. Bunun ke
narında bulunan bi:r şahsın kendi 
kendiııe kazana düşmesine imkan 
yoktur. Benim kanaatime göre Rı
za birisi tarafından itilerek kaza

na atılmıştır. Onu atan ve ölü - ı 
müne sebeb'.yet v:ren arkad.aşları
nın ifadelerıne gore Ömerdir. 
Bazı şahidlerin de çağırılarak 

dinlenmeleri için muhakeme 12 

hazirana bırakıldı .. 

zamanki iri mavi gözleri ve uzun 
kirpikleri ile ihtişamını daima mu
hafaza ediyordu. 

Artık yeni şato sahlbınin endi
şeleri gün geçtikçe azalmağa baş
lamıştı. Çünkü vaziyeti artık ta
vazzuh etmiş sayılabilirdi. Kra -
im da kendisine karşı hiçbir kini 
kalmamıştı. 

Müteveffa Kralın hemşireleri, 

allı senedir evli olduğu halde ha· 
la çocuk yapmıyan Mari Antuva -
nete arasına serzineşlerde bulu

nuyorlardı. Ruhu Viyanalılara 

bas bir şuhlukla meşbu olmasına 
rağmen, pek o kadar fena kalbli 
bir kadın değildi. Kontesin pek 

Mahkemede dinlenen şahidler

den Bekir in arkadaşı Rıza hadise
yi şöyle anlattı: 

Dün akşam saat yedi, yedi bu
çuk sıralarında Bekir ile işten dö
nüyorduk. Fikriyenln evi önünden 
geçerken arkadaşım evi göstere -
rek: 

- Kanın burada oturuyor, de
di, • 

O esnada evden iki genç çıktı. 

Bekir onlara sokuldu. Sonradan 
Hüseyin olduğunu 
gence: 

öğrendiğim 

- Bu evde mi oturuyorsunuz? 
Diye sordu. 
Hüseyin: 

- Hayır, dedi, arkadaşım Baki 
burada oturuyor. Kazım ile onu 
ziyarete gelmiştik .. 

Bekır gençlerle konuşurk<·n ka

rısı Fikriye kapının önüne çıktı. ı 
Kaşlarını çattı ve sert hır ""sle 
kocasına: 

- Bu sokaktan ne<Wn geçıyor
sun? diye bağırdı. Ve ona galiz 

küfürlerle hakaret etmeğe baş -
laclı. 

Kadına: 

- Hemşire hanım. ded.m. Bu 
işle siz haksızsınız!. Burası umu
mi bir yoldur Ben de geçerim, Be
kir efendı de geçer. başkası da .. 
Buna sizin karışmağa hak ve sa
liihiycliniz yoktur. 

Fikriye bu sözlerıme şôy le mu
kabele etti: 

- Bu sokaktan herkes geçebilir, 
fakat yalnız bu alçak herif geçe
mez .. dedi. 
Kocasına döndü: 
- Hem bana bu kadar fenalıl< 

yaptın, hem de hiç utanmadan, 
sıkılmadan kapımın önünden ge
çiyorsun, geçmeğe cesaret ediyor
sun. öyle mi?!. 

Ve tekrar Bekire söğüp sayma
ğa başladı 

Arkadaşımın ~olundan .tuttum: 
-;- Haydi Bekir! dedim. İşimize 

gidelim. Sen bu kadınla başa çı

kanıazsın!..• 

Rızadan sonra Ne~iman, Kazım 
ve Hüseyin sorguya çekildiler. 
Bunlardan Neriman, Fikriye; Ka
zım ile Hüseyin de Bekir lehinde 
söz söylediler. 

Hakim, şahidlerin üadeleri i!E 
Bekir ve karısı Fikriyenin suçla
larını sabit gördü; sokak ortasın
ı:la birbirlerine hakaret ettikleri 
için ceza kanununun 482 iııci mad
desine göre her ikisini de üçer gün 

uzun süren menfa hayatının artık 
kafi olduğunu, kendisine doku -
nulmamasını o da söylüyordu. 

Artık Madam Dubarry içi son 
derece rahat, kendi evinin işi gücü 
ile meşgul oluyordu. Bahçesin -
deki meyva ağaçlarına bakıyor, 

asmalarda bol üzümler yetişti -
riyor, reçeller yaptırıyor, hulfısa 

artık bir saray kadını değil de, bir 
ev hanımı gibi yaşıyordu. 

Dolablarına çamaşırlarını ınti

zamla yerleştirmışti. Bir anne gi
bi köpeklerine ve kedilerine ba
kıyordu. Siyah bir papağanı var
clı. Bu papağan genç kadını ' e 
görüşünde: 

. 
Havuzun etrafına da gül fidan-ı 

' 
!arı dikilecektir. 
Ayrıca bahçenin içerisinde bir ı 

açık hava tiyatrosu yapılacaktır. 

Tiyatro Boğaziçinden geçenler ta
r alından görülebilmesi için an -
fiteatr ~eklinde inşa olunacaktır. 

Tiyat odan başka bir de dans 
salonu ,.e varyete iç .n bır pıst ya

pılacaktır 

Tenvirat işine gel.nce: Bah~ye 
girer girmez 20 tane ziyadar sü
tun bulunacak, çimenler şemsiye 
şeklinde yapılacak hususi bir ten
virat şeklile aydınlanacaktır. 
Ağaçlara da civalı lambalar a

sılacaktır. 

Kızılay Haftası 
Her yıl Kızılaya aza kaydet

mek üzere hazırlanan (Kızılay!'. 

aza yazma haftası) programı bu 
yıl da 11 hazirandan 19 haziran 
aksamına bd r devam etmek 
üzere hazırlanmıya başl~nmıştır 

Bu hafta yurdumuzun her t,, 
rafında yapılmak suretile Kızılay 
ıı..a adedinin fazlalaştırılmasına 

çalışılmaktadır. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* F3"an adında bir sabıkalı 
Tophane eamiinden bır takım ma
deni eşyaları çalarak savuşurken 
yakalanmıştır. * Galalada kahvecilik eden 
kahveci Raı( ile Denizb;ınk •ame

lesindcn Hikmet aralarında bir 
para yüzünden çıkan kavga neti

cesinde birbirini yaralamışlardır. * Şoför Hüsnünün idaresindeki 
3007 numaralı otomobil Taksim -
den geçmekte iken Onııik adında. 
bi:rinin 7 yaşındaki çocuğu Me
lineye çarparak muhtelif yerle • 
rinden yaralamıştır. 

* Çemberlitaşta Nevşehirli ha
nında oturan 65 yaşlarında Manol 
adında bir ihtiyar merdivenden 
jnerken ayağı kayarak düşmüş, 

muhtelif yerlerinden yaralanmış
tır . * Fatihde oturan Ramıs adında 
10 yaşında bir çocuk oyun yüzün
den çıkan kavga netiti!sinde ayni 
semtte oturan 9 yaşında Hanüe 
adında bir kızı taşla ba~ından ya
ralamıştır. 

hapis ve birer lira hafif para ce
zasına mahkum etti. Fakat ban
gisinİn daha daha evvel hakaret 
ettiği tayin edilemediği için ce • 
zalannın iskatına karar verildi.. 

- İşte kontes geliyor, derdi. 

Kontes Dubarry yenj şatosuna 
yerleştikten sonra, kendisıne ve
rilen müsaadeden istifade ederek 

' Versay sarayını bir kere daha gör-

mek :istedi. Sarayda eski hayat 
büsbütün değişmişti. Yenj Kral, 
ilk iş olarak bütün israfların önü
ne geçmişti. Kontes Dubarry bun
ların hepsini işitiyor ve biliyordu. 
Fakat bir kere de gençliğinin en 
güzel günlerini yaşadığı sarayı hiç 
olm=a uzaktan olsun, görmek -
ten kendisini alamamıştı. 

Sonbahar içindeyiz yapraklar 
dökülüyor. Akşamlar erken gel • 
meğe başlıyor. 

Kontes Dubarry kürkünü boy
nuna sardı, arabasına bindi. Tam 
bir cesaretle Versaya kadar u>an
dı. 

Versay ... 

ğazlaşmaya uğrarsa, Türk mille
ti kendisine düşen vazifeyi kah
ramanca yapacaktır.• 

Biiyük Türk dev Jeti artık ol -
gunluk devresine girmi~tir. l\lilli 
Şefin bu son nutuklarında işaret 
ettikleri gibi, bütün idenllerimizı, 
milli emellerimizi adun adun ta .. 
hakkuk ettireceğiz. Hızla tekil

müle, refahtı doğru gidi~·oruz. 

Vatanın geniş kalkınma davasın

da yeni yeni tedbirler alını) or. 
Cumhuriyet Halk Partisınin Ik
şinei Kurultayının bugiiııkü cel
sesinde konuş:zlacak olnn .. r.ıüsta
kil grup !~kili• Tiirk milletinin 
demokrasi ve parlamento haya
tında yüksek üınidlerle dolu, par
lak bir hamledir. Devlet işlerinde 
millet murnkabesinin daha ,·e
rimli bir şekli ve tahakkuk ifa
desi olan •Miistakil Grup-, Cum
huriyet Türkiyesinin tenkid ye 
mürakabcden asla bir zerre çe
kinmiyecek kadar her sahada sağ
lam ve kuv\·etli olduğunu göste
rir. 

Bir milletin bünyesini bu kadar 
cezri inkılaplarla, bu kadar kısa 
bir zaman içinde, Cumhuriyet 
Halk Partiı;inden b~ka hi~bir i
deoloji mektebi değiştiremezdi. 

REŞAD FEYZİ 

İsveçli Bir Coğrafya 
Profesörü Geldi 

isveçin Ubsala üniversitesı C< • • 

rafya profesörü M. Henrik dü • 
şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh birkaç güne kadı• 
Ankaraya gidecc klir. Oradan Jı -
nadolunun muhtelif yerlerin~ , '· 
decek ve coğrafya t<>-tkikll'rl yt
pacaktır. 

Bu meyanda ~arki Anndolun~ \ 

coğrafi vaziyeti ilo rnefgnl ola • 
ca.k ve Bitlis, DiyarbaJrir liava • 
!isinde de ilmi araştırmalarda 1 · 
lunacaktır. 

İsveçli profesör, bu ie ·•kk ı 
hakkında avdetinde İsveçie m -
teaddid konferanslar verecektir. 

~irimizin Derdi f 

Hepimizin Derdi 
Bir Denizcinin Mü

him Bir Teklifi 
OkuJ"ucalarımttdan denb tmek

ll ,.arbay1 Muam.D\er Denltöl~r 
J'Ul70r: 

«Amerlkada balan bir lahtelba
hirln mürettebatım kurtarmak 
için ~an ıekllndr bir bu.nm de
nize indirilerek Wkne ti2erloe 
rapledlldlibıl ve o nsıta U• ka
sueclderln kurtarıldıklarını aa
.r.etelerde okudum. Bu veiilr lle 
çoktanbttl ıa .. vvur tUliim bir 
kurtarma vasıtasının im.kin dahl
llne lirmekte olduf•nu anhyo -
nım. DütDncem zaien bu mer
kezde ldJ, lfÖYle ld: Den.balta re
milerindekl kumanda kuJıeltrlnl 

icabında La tekneden ayrı]acak 

bir surette tnşa etmelıı:. Bunun l
~ln de bu kaleleri a.na takneye 
kuvvclli dr.otaıarla ballamak li
aımdır. Ge.ml bir trlllike anında 
denJsln dibine indJJl zaman mü
rettebat bu kuleye clrerek dahi
len Cİ\.-atalan lora rdip kalryl lek
nNrn a7ırmalt ve k11vvel bhi
ye ilt denbla 7ibıine cıkmak. 

Şimdi burada dÜ~ünulttc.k ban 
noktalar var. Böyle bir kulenin 
&'erek kuvvet srbhlye \'r ı-errk İ.s· 

tlabı kifayelerl. Bunun lcln mU
rel~bat miktarına Köre l~Uab ve 
yüzme kuvvetleri h~planmı1 bir 
veya lkl adet ca.nkurlaran odası 

adını verdliim bu kal lt:ri tt:kne· 
nln mimaslb ye.rlerine yerlcttir -
mekttr. Bu da ıoşalye mühendis 
lerintn dü1Jüneceklert ı~ıerden ol
duiundan tikriınt - çluneden yu
kuı t'tkmamak l('in - burada hu
lisa ediyorum.» 
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1 Sulh Cebhesinden Sonral f Meraklı Şeyler J 

llADYOMUN KIYMETİ HÖK VE ltalya, Berline 
itidal Aşılıyor 

Bir rram radyomun kıymeti 2 mil

yon frank (seksen bin Tıirk lirası) dır. 
ııütün dünyada, bir sene iciude ancak 
60-70 gram radyom çıkarıhr. 

F.N UZUN YERALTI 

~ İlllENDİFERİ 

Telefon Oyunu 

Almanyayı Bir Maceraya Girmekten 
Alakoyacağı ileri Sürülüyor 

italyanınMihverdenkazancıNedir 

Bitler geçenlerde Almanyamn Fransız hududundaki istihkiimlarını gezmişti. 
Resimde uzaktan görünen şehir Fransız topraklarıdır .• 

ır 
am 150,000,000 ~ilik bir 
kuvvetten bahsedilerek İ· 
talya ile Almanyanın ak • 

dettikleri ittifak ile Baltık deni • 
zinden Bahrimuhitihindiye kadar 
' ,ı kadar a~im ve cesim bir züm· 
n .eşkil edildiğinden bahseden 
lc«lyan gazeteleri yazılarına de
v:.m ededursunlar. 

Alman matbuatı da artık İtal· 
ya ile Almanyanın birbirlerinden 
ayrılmaz olduklarını tekrar et • 
sinler. Berlin • 1toma mihverinin 
nihayet askeri ve siyasi bir ittifak 
haline dönmesi üzerine istikbalde 
bir harb olursa Almanya ile İtal
,varun karşısındaki cephenin çı

karacağı milyonlar daha fazla o
lacaktır. Fakat bahis o değil. 

Demokratlar cephesine karşı 

bir ccvab olmak üzere imzalan • 
aığı söylenen bu ittifakın bun -
dan sonra fi}.\yat sahasında ne gi
bi neticeleri olacak?. İşte yeni ge
len Avrupa gazetelerinde buna 
dair bir hayli tahminlere rJsgeli
niyor ki onlardan bir hulasa çı

kararak •Son Telgraf. okuyucu
larına göstermek beyhude olmasa 
gerektir. 

Hatırlatmağa lüzum var mı?. 
Bir zamanlar Almanya ile İtalya 
müttefik bulunuyorlardı. Fakat 
914 umumi harbi paUak verince 
İtalya harbe karl§madı. Bitaraf 
kalarak beklemeği kendi hesabına 
uygun buldu. 

Nihayet 915 senesi mayısında da 
İngiltere ve Fransa tarafına geç
meyi daha karıı gördü. Umumi 
Harb sonunda galiblerle beraber 
birçok şeyler elde etti ve eski A
vusturya impiratorluğunun tak -
siminden payını aldı. O zaman-

danberi de yirmi sene geçmiştir. 
Her sene mayısta İtalyanın umu
mi harbe iştirakinin yıldönümü 

münasebetile İtalyada merasim 
yapılırdı. Fakat Berlin - Roma 
mihveri kurulduktan sonra artık 
Almanları müteessir etmemek için 
İtalyanlar bu kabil merasimden 
vazgeçmişlerdir. 

Bugün yine İtalya ile Almanya
run ittifak ettikleri görülüyor. Şu 
fark ile ki eskiden Almanya ile İ- ı 
talyanın arasında koca bir A vus
turya vardı. Bugün öyle değil. Al
manya ile İtalya malfım olan Bre
ner hududunda bitişik komşu bu
lunuyorlar. 

İki müttefikin bundan sonraki 
münasebetlerinde, birbirlerine 
yardımlarında bu farkı göz önün
den uzak tutmamak !azım. 

Berlin ile Romanın arasın bu 
kadar yakınlaşmıştır. İtalyan dip
lomatları bunu görüyor. 

Yeni ittifakın ileride ne gibi 
neticeleri olacağını onlar da hesab 
etmek istiyorlar. Onun içindir ki 
bir taraftan Almanya ile İtalya 
arasındaki dostluktan hararetle 
bahsedilirken bu ittifaka dayana
rak Roma - Berlin üzerinde ne 
gibi müessir bir rol oynamak is
tiyeceği düşünülüyor. Şöyle ki: 

İstikbalde bir harb olursa şu 
iki müttefik birbirlerine her ma
nasile yardım edeceklerdir. 

Fakat ittifakın bilhassa tedafüi 

mahiyette kalması İtalya için el
zemdir. Yani böyle bir ittifak var 
diye iki müttefikten biri kalkıp 
da başkaları aley'hine maceraya 
atılamıyacaktır. İtalya buna razı 
olmıycak ve: 

- Benim ittıiakım buraya ka
dardır!. diyecektir. 

Birinci nokta budur. İttifakın 
İtalyanin aleyhinde olmadığını 
söyliyenler bunu ileri sürüyorlar 
ve İtalyanın icabında harekatın
da serbest kalabileceğini, çünkü 
muahedenin tecavüzi olmadığını, 
tecavüz halinde İtalyanın laah -
hüdlerinden sıyrılacağını söylü -
yarlar. 

İkincı nokta da şudur: İttifak 
daha ziyade Almanyarun lehine 
olmuştur. Çünkü Avrupa politika 
aleminde bugün Almanya yalnız 
kalmıştır. Bu yalnızlık onun hiç 
hoşuna gitmiyor. Yalnız kalma -
nın iyi birşey olmıyacağını Berlin 
diplomatları bilmez değild!r. O 
halde İtalyaya el uzatarak onun
la bırleşmeyi politika sahasında 

Almanya kendisi için pek lüzum
lu görmüştü. Bu itibarla ittifak -
tan kar eden Almanya oluyor. 

Üçüncü ve daha şayanı dikkat 
olan cihet de vardır: İtalya Av -
rupa politika aleminde Almanya 
gibi yalnız değildir. Çünkü İtalya 
geçen senenin nisanında Roma an
laşması sayesnde İngiltere iıe olan 
ihtilaflarını halletmiş demektir. 

Bu itibarla politika aleminde 
mevki dah~ kuvvetli bulunuyor. 

Diğer taraftan İtalyanlar orta 
Avrupada olup biten şeyler~ kar
şı da lakayd değillermiş. Roma 
diplomatları orta Avrupada İtal
yanın rnl oynamaktan vazgeç -
mesine hiç razı olmuyorlar. 

İşte Lehistan ile İtalya •rasın
daki münasebatın iyiliği, iyi ola
rak devam etmesine Romada bil
hassa dikkat edilmesi bundan ileri 

Dünyanın en uzun yeraltı şimendJ· 

(eri Nevyorktadır. Uıunlui'u 432 kl
lometrodur. Parls yeraltı şimendlter

lerlnln boyu 200 kilometrodur. 

770 ÇALAR SAAT 

İnl'flterc Kralı 5 inci jorjun Bukin
ram Vlndsor, Sal!!lrlıham, Balmoral 
saraylarttıda 770 çalar saaU vardJ. 

Yirmi c!ört saatçi bunları dalma ne
zare' altında bulundururlard1. Jler 

sene, Bukl.nı'am sarayında bulunan 170 
saatin makinelerini temizlemek, yağ"

lam&k, ayarlarını düzeltmek için iki 
ay u)'raşırlardı. Vindsor sarayındaki 

360 saat için de dört ay çalJşırlard.L 

Geri kalan zamanlarını da dli'er sa -
raylardaki saatlere hasrederlerdJ. 

8 inci Danrlnln baht.su Kraliçe An 
du Boleyne düiün hedJyesi olarak ver
dlii meşhur saat bu kollekslyona da
hildir. Bundan başka 15 inci Lüi ~a
manmda Parisde imal olunmuş çok 
kıymeUI bir saat vardır ki bir zenci 
kafasına benzer. Gözlerinin biri saati, 
diğeri de dakikaları cösterir. 

SOVYET RUSYA 

SovYet Rusyanm mesabal sathiye
si 21,275.000 kUometre, nüfusu 165 
milyondur. 

İSPANYOLLARIN ZAYİATI 

18 temmuz 1936 dan 30 mart 1939 a 
kadar devam eden İspanya dahili har
bJ, asker ve sivil olmak üzere 1,200,000 
kişinin kurban eıtmeslne sebeb oldu. 

Cephede ölen askerlerin sayısı 450,000 
den fazladır. Kurşuna dizilen ve öJen
lerln sayısı da 750,000 dir. 

Muhareb~1erin en kanlısı Ebre mu
harebesidir. İki taraf muJıariblcrinin 
zayiatı 120,000 dir. Bundan sonra 
Brunete muharebesi &"eliyor. Zayiat: 
50,000... Teruel ın11harebelerl zayiatı 

buna yakındır. ·-- .. __ 
f Doktorun Öğütleri: 

Arı Sokması 
Arı, eşekarısı, sarı yaban -

arısı, atsineği, tırtıl ve)'a siv
risinek sokması, ı.sırması e
hemmiyetsizdir. İnsanı ra -
hatsız etmekten başka bir teh
likesi yoktur. Bununla bera -
ber fazlası vücudün zehirlen
mesine sebeb olur. 

Arılar, ısırdıkları zaman 
iğncierini bırakırlar. Bunu 
cımbızla çıkardıktan sonra 
sirkeli su veya kolonya sür
meli. İltOıab vukuunda dok· 
tora müracaat etmeli. 

gelmek•edir. 
İtalya daha evvel Çekoslovak

yanın malum şekilde taksimi sı

rasında Lehistanın arzularına mü
zq.heret göstermıştir. Lehistan ile 
Mararistanın müşterek hududları 
olmasını istedi. Macaristanla Le
histan arasında müşterek hudud 
ileride her ihtimale karşı Alman
yanın önünde bir duvar teşkil et
mek için isteniyordu ki bunu el
de etmek için Roma diplomatları 
elaltından gerek Lehleri ve ge
rek Macarları teşv .k etmekten ge
ri kalmamışlardır. 

Hui<ha Varşova ile Roma ara
sındaki dostluk bozulmadı, devam 
ediyor. 

S 
evim ile Galip, bu iki genç 
kan koca b ' rb;rJpı·i!c son 
defa öpüstülcr. 

Galip, Ankaraya bir iş için git
meğc mecbur olduğu yere ken
disını götürecek oLn trene ye • 
tişmek üzere ç ı kıp gitti. 

Sevim, kocasının g itgıde uzak
laşan, az3lan ayak 'eslerini dinli
yerek bir müddet hareketsiz kal
dı. DüşünC'i'lı ve biraz endişeli 

idi. Böylece dakikelar geçti. Fa
kat çok uzun zaman değil, Galip 
ancak şimendüfer garına varmış 
olabilirdi ki şiddetle ve tekrar 

tekrar çalan telefon 
hulyadan uyandırdı; 

başına koştu: 

- Alla? .. 

onu daldığı 
ve telefon 

- Alla .. Sevim sen misin? .. 

Kendisine bu şekılde hitap e
den ses genç kadını merak ve hay

rete düşürüyordu. Bu bir erkek 
sesi idL Tereddütle durakladı ve 
nihayet cevap verdi: 

- Evet, benim ... 

Bunun üzerine telefonda ko • 
nuştuğu kimse boğuk bir sesle 
sordu: 

- o gitti mi? .. 

Birdenbire, düşünmeden cevap 
verdi: 

- Evet... 

- O halde valizimi alıp geli -
yorum ... 

Sevim şaşaladı, hayret ve taac
cüple haykndı. Fakat bu esnada 
muhavere kesildi ve artık cevap 
alamadı, telefon elinde hayretle 
olduğu yerde kaldı. 

Sonra üzüntü il~ telefonu ye
rine koydu. Hayret! Bu gelecek 

kim olabilirdi? Kendısile te~efon
da mükaleme yapanın sesini ka
tiyen tanımıyordu. Fakat sorduğu 
suallere başka türlü cevap vere
bilir mi idi?. 

İlk önce usulü veçhile •Kiminle 
konuşuyorum?• dıye sormalı idi. 
Fakat bir nezaketsizlik olmaması-1 

nı ve mükalemenin daha devam 
edeceğini ılüşünerek bu esrarlı 

sesi nasıl olsa tanıyacağını um • 

muştu. Amcaları, amcazadeler! 
veya arkadaşları ona telefon ede
bilirdi. 

•Valizimı alıp geliyorum!• Bu 
son cümlede ona konuştuğu ada

mın kim olduğunu anlatmamıştı. 

Maama!ıh o, konuşurken, ürktü

ğünü, telefondaki bayın aradığı 

kadın olmadığını göstermişti. 
Saf ruhlu ve şen :nizaclı bir ka

dın olan Sevim, buııun sadece bir 
numara yanlışlığından başka bir 
şey olamıyacağını düşünerek sü
rekli kahkahalarla gülmeğe ko
yuldu. 

Sevim gülmesi bitince düşün
meğe başladı. Herhalde meçhul 
şahsın aradığı Sevim başka bir 
Sevim olacaktı. Bu macerayı o Se
vim için de, kendisi için de pek 
eğlenceli bulmadı. 

Acaba bu diğer S~vim kim idi? .. 
İhtiyar dostunun gaybubetin • 

J 

den bilistifade genç aşıkım bek
liyen bir genç kadın mı? .. Zalim 
bir babanın nişanlısından ayırdı

ğı bir genç kız mı? .. Kocasile ha

yasız bir tarzda alay etmek için 
onun bir yere gitmesini bekliyen 
ve kayıdsızca evine bir aşık ka
bul eden vefasız bir kadın mı? .. 

Yoksa.. Efendisinin itimadını sui

istimal ile onun yokluğundan is

tifade ederek bir takım yükte ha

fif, bahada ağır eşyayı aşırmak i

çin valizile beraber gönül yolda

şını çağıran hain bir hizmetçi mi? .. 
Sevim bu düşüncede iken kapı 

kilidinde bir anahtar sesi işitti. 

Fena halde korktu. Böyle anah
tarla kapıyı açıp içeri girmek is

tiyen bir hırsızdan başka kim o
labilirdi. Bir anda zihninden muh

telif düşünceler geçti. Şurada, 

çekmecede kocasının kocaman 
rovelveri vardı. Onu almağa ve 
kullanmağa kendinde cesaret bu

labilecek mi idi? .. Yahut •İmdad!• 

diye bağırıp bir polis çağırabile
cek mi idi? 

Bu esnada kapı açıldı; içeri gi
ren kocası Galip idi. 

Genç kadın korkudan bitkin bir 

halde: 

- Sen .. sen misin? .. 
Diye haykırdı. 

Galip pek müteessir bir tavırla: 

- Evet, be'lim.. dedi. Beni 

Diye haykırdı. Ve ... bu haykır!§ onun içinde
ki korkuyu sanki boşaltmağa yarclını etti. Hemen
cecik soğukkanlılığını topladı, yüzü, bakışları, du
rı..~u değişti, gövdesi çetin bir atletin vücudü gi
bı gerildi, elini yakalamak için üzeme atılan Hü
s~yınin suratına bir tokat çatlattı ve hemencecik 
ar1<asmdaki kerevetin üstüne atladı. Yine oradan 
~evık bir atiklikle Hanife kadının karyolasına ve 
;;ır~ ile yere. kapıya atladı, koşmağa başladı. Pa· 
fab•yık da koşuyordu. Yosma sofada duran bir 
bir sahıyı yakaladı: 

YOS A 
kere seni görmek için akşamlara kadar bekledim. 

Bütün bunları söyler, Hüseyin de durduğu yer
de homur homur öterken, içinden de söyleniyor
du: 

- Canım için hiç bir korkum yok. Merdiveni 
indim mi, nasıl olsa sokak kapısını açar kaçarım. 
Mantom, çantam, şapkam kalacak, o~lar da bir şey 
değil. Yalnız bu söylediğini yaparsa en son nokta
da işim bozulur. Rahatlığım, erişmek istediğim so
nuç, kavuşmak istediğim gönenç kaybolur. Besle
diğim umutların eksiksiz ve tüke! ortaya çıkması
nı isteriın. 

-· Bir ~dım daha atarsan başına yersin bunu!. 
Diye bağırdı. Pos bıyık Hüseyin bir büyük 

tank gibi homurdana homurdana kendi bildiğini 
söylüyordu; 

- Kaçsan bile artık elimden kurtulamıyacak
sın. Foyam ortaya dökeceğim. Resimlerini gazete
lere vereceğim, kayıp aranıyor diye ilanlar bastı
raca/iım. Kiminle berabersen o bunları görecek, se
ni savacak. Mahvolacaksın, yine dönüp dolaşıp be
nim elime düşeceksin. 

Genç kadın adımını merdivenden aşağıya at
mıştı. Uzun bir kahkaha attı ve katıla katıla söy
ledi; 

Vız gelir moruk bütün bu söylediklerin. Geç 
kald n. Atı alan Üsküdarı geçti!. 

Sonra bir saniye düşündü, bu söylediklerine 
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pisman oldu, kendi kendisine: 

- Sakın sakın bunu yaptırmamalıyım!. Ben 
ona açılmadan, her şeyi söylemeden o hiçbir şey 
bilmemelidir .. 

Dedi, merdivendeı: de kovalanırken, keskin, 
ıslık gibi sert çıkan bir sesle: 

- Dur orada .. 
Diye haykırdı ve devam etti: 
- Sana çok para getirdim. Görürsen düşer 

şakkadak bayılırsın! 

Bu onun ikinci tılsımı idi. Hüseyin kulakların
da borazan gibi öten: 

- Parrra! .. 

Lakırdısını duyar duymaz birazcık sendeledi, 
geriledi. Genç kadın tekrarladı. 

- Parrra, çok parrra!. 
Ve devam etti: 
- Ben hiç ödevimde eksiklik göstermedim. 

Her hafta senin paranı bolu boluna gönderdim. 

'iazan: ETEl\I İZZET BENİCE---··---

Bugün de hem seni görmeğe hem de biç ummadı
ğın kadar para vermeğe geldim. Çıkışacak, korku
tacak, beni döğmeğe, vurmağa kalkacak ne var 
sanki? .. 

Genç kadının sesi gittikçe y•ı muşuyordu. 
- Babacığım, benden daha bağlı, uysal yer

yüzünde kim vardır? Apartımanın olsaydı kirası 
ile, kiracısı ile, vergisi ile, onarılması ile uğraşa
caktm. Oysam ben seni hiç uğraştırmadan istediği
ni yapıyorum. Hiçbir hafta sektirmeden paranı 

gönderiyorum. Benim burada olmayışım büyük bir 
kayıp değil. Ha olmuşum ha olmamışım; bir şey 
çıkmaz. Senin için mühim olan paranın tıkır tıkır 
gelmesidir. Sen ona bak! 

Ve daha yumuşak, daha yalvaran bir sesle söz
lerine ekledi: 

- Haydi barışalım. Suçum var ise bile bağışla. 
Hem Hanife Abla sana söylemiyor mu?. Ben sık sık 
geliyorum. Ancak sen evde bulunmuyordun. Ka,. 

Ve .. bu düşünce ile bir kere daha bağırdı: 
- Çok parrra çok. Hem bir kere için değil, 

her vakit çok oalcak. Üzerime yürüme ki anlata
yım! 

Hüseyin birdenbire dalgalanan, köpüren bir 
deniz, yahut ta zincirinden boşanmak için olduğu 
yerde tepinen, böğüren, şahlanan bir boğa gibi 
homurdanıyordu: 

- Bu yol beni aldatamıyacaksın kahbe. Bı

rakmıyacağım sende öcümü. Artık hiçbir şeyden 
korkmuyorum. Bak evin içine yangın yerine dön
dü. Ne eşya kaldı ne bir §ey. Bunlar hep senin yü
zünden olan işler. 

(D~vamı var) 

1 Yazan: RECAİ SANAY 

beklemiyordun ... Fakat.. bir valiz
le beraber kimi bekliyordun? .. 

Sevim telaşla: 
- Ne .. ne valizi? .. 
Diye sordu. 
Bu esnada karı ve kocanın hali 

görüecek sahne idi .. 

Galip evden çıktıktan bıraz son· 
ra mühim bir kağıt unuttuğunu 
hatırlamış ve telefonu olan en ya· 
km bir yere girerek, onu gönder· 
mesi için karısile görüşmek ister· 
ken aklına bir muziplik gelmiş, bU 
telefon oyununu oynamak, karı· 

sının böyle meçhul bir kimse ile 
nasıl konuştuğunu işitmek iste
mişti. Karısının verdiği cevaplar· 
dan bir beklediği olduğunu, zan· 
neden Galip, sabırsızlanmış, heye
cana kapılmış, rakibini yakalamak. 
karısının sadakatsizliğini meydana 
çıkarmak için tekrar eve gelmisti. 
Karı koca arasındaki bu gariP 

sahne oldukça uzun sürdü: Galibin 
bağırıp çağırmaları... Genç kadı· 
nın göz yaşları ... 

Fakat masumiyet, en inadcı in· 
sanları bile ikna etmek kudretin• 
maliktir. 

Galip sorduğu suallere Sevim· 
den aldığı cevapları, onun drrio 
bir masumiyetle söylediği söz -
]eri dinledi. 

Nihayet bu hadise bir takım ye
ni yeni farz ve tahminler.. ihtİ· 
maller ve .. kahkahalarla sona erd~ 
Yalnız ... 

Yalnız... akşam hareket eden ti· 
renle, Galip, karısını da beraber 
alarak götürdü ... 

Ankara Radyosu 
-ıı. 

18,30 Prorram. 

18.35 Ml12ik (Neşeli pliklar) Pi. 

19 Konuşma. 

19,15 Türle müziil (Fasıl he1ell). 
20 l\.lemleket saat a7ar1, ajans v• 

meteoroloji haberleri. 
20,15 Türk N'.rıtı. 

1- Mahur peşrevi. 

2- Şeref İncUlnln l\Iahur ıartı: 
(Alamam doğrusu), 

3-- Dedenin lllahur prkı: (Sana 111· 
:rıl< mı). 

4- Ki:imel taksimL 

5- Kürdili Wcazkilr ıarkı• (Afluıt• 
la dolan sineme). 

6- KürdUI Hicazkar saz semaisi. 

1- Artaklnln Evio prkı: (~kınla 
harap oldufumu). 

8- Yesari Asımın Evio prkı: (Ik· 

nim öksilı beniifimde). 

- Halk türküsü: (Eli rollerin• 
kurban .. ) 

il)- San kordelA. 

21 Haftalık posta kutusu. 
21,15 Esham, tahvili&, kambi10 • 

ııııl<ul ve siraat blrsası (fiall 

21.25 Neş'ell pliklar • R. 
21,30 l\Iüzlk (küoük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın). 

22,30 l\lüzlk (l\Ielodller - Pi). 

23 Son ajans haberleri ve yarınki 
prouam. 

23,15 - 2t l\Iüzik (Casband) Pi. 

YAllIN 

12,30 Program. 

12,35 Türk müzifl (Pi). 
13 Memleket saat a7arJ, ajans YO 

meteoroloJI haberleri. 

13,15 - 14 l\lüzlk (Cuband) Pi. 

1357 Hicri , 1355 Rumi 
Rebiuliihir Mayıs 

12 18 --1939, Ay 5, Gün 151, Hızır 26 
31 Mayıs ÇARŞAMBA -- 1 1 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. ~a. de. ---
Günet 4 31 8 58 

Öğle 12 11 4 38 

İkindi 16 11 8 37 

Akşam 19 33 12 ()() 

1 
Yatsı 21 32 1 59 
İm salı: '.! 17 6 43 
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1 Gureba Hastahanesinde J 

ınsanda Kaç Tür ü 
evliyeHastalığıVarı 

Poliklinik Kapısının Önü Hıncahınç 
Dolu ... Herkes Sıra Bekliyor 

Yazan: 
Osman Cemal KAYGILI 

G 
ureba hastanesinin (bevliye) 
polikliniği önünde, nöbel 
bekliyenlerin adedi ben di

~eyim kırk, siz deyin elli! vakıt 
Öğle... yani tam yemek zamanı ... 
takat, bu kalabalık, bu hasta yı
ğını karşısında muayene ve tedavl
Yi paydos etmek kabil mi? kalaba
lık biraz önce, yarım saat, bir sa
at evvel daha çokmuş, hatta şim
dikinin iki, üç misli imiş, şimdi 
azalmış .. 
Bazı iztiraplı, bazı iztirapsız has

talar kapıda hızlandıkça sabırsız
lanıyor; hele iztiraphlar ikide bir 
İliıhi, oflar çekerek boyuna sıkın
tı terleri döküyorlar. Arada bir 
ıtıuayene ve tedavi odasının kapısı 
açıldıkça şubenın en üstad şefi pro
fesör Ali Eşrefle muavin ve asis
tanlarının da durmadan, kanter 
liasta bakıcılarla hademelerde öy Bir Hastahanede ameliyattan evvel muayene faslı 

le... İçerid~, birteviye idrar mua- mesin mi? Bu zavallıya ilk defa: talıklardan, bir günde bu kadar 
Yeneleri, radyografi tahlilleri, bölı- _ Geçmiş olsun babalık! insanı muayene ve tedavi için po-
tek, mesane yoklamaları... Diyen de yine 0 iri, yarı deli- likliniklerde ayakta tedaviye ko-

Hususi muayene koltuklarına kanlı oldu ve 0 yaşlı, zavallı has- şarsa seyredin artık siz memle • 
hastaların ikisi yatıp uçü kalkıyor tanın peşinden içeriye iki kadı- kettek:i hastahane ihtiyacını! 
\re bu zavallılar arasında iğneleri nın kollan arasında bir böbrek Hazır sırası gelmişken şunu d5. 
ile Sistokopi aletlerinin biri daldı- hastası girdi ki bu biçarenin de yazayım ki Bevliye şubesinin, 
dırılıp biri çıkarılıyor. Tıbbın asa- derdi mesane ve böbreklerinde- bilhassa kum ve taş gibi böbrek, 
biye, dahiliye, cildiye, göz, kulak, 'ki taşlardandı. Galiba, bir çeyrek mesane hastalıkları, en ziyade sı
şubelerindeki muayene ve tedavi kadar sonra 0 da oldukça ferahla- cak banyolara ihtiyacı olan has
usullerini, buralardaki manzaraları mış olarak oradan çıkarken açık talıklardır. Halbuki, son günler
o.z çok bildiğim halde bevliye şu- kapıdan şubenin üstadı Ali Eşre- de, bazı gazeteler, bu gibi hasta
besir.ın bu hal ·ıe manzarasını ilk fin sesi duyuluyordu: lıklara çok şifalı olmaları lazım
defa dır ki yakınen seyrediyorum. _ Mesanedeki taşın birisini dil- gelen, Bursa ve Yalova kaplıça
!Capıda nöbet bekliyenlerin arasın- şürmüşsünüz. Şimdi bir ufak da- !arının pahalılığından ne de çok 
da iri, yarı ve sının Jibi bir genç ha var ki, bu bir iki gün içinde o bahsediyorlardı. Umarım ki ga
var. Hal ve tavrından, sözlerinden da kendiliğinden düşecektir. Fa- zetelerin yazmış oldukları bu ya
belliki buranın yabancısı değil, bel- kat, düşsün, düşmesin iki üç gün zılar üzerine bu gibi mühim has
ki de gediklilerinden... Kıyafeti sonra siz tekrar buraya gelin, ol- talıklara karşı bu kaplıçaların 
bir seyyar esnafı andırdığı halde mazsa onun da bir çaresine bu-

banyo ve oralarda barınma fiyatşubenin hemen bütün tabir ve is- rada bakarız. 
tilahlarına, muayene ve tedavi şe- !arı da kaplıçasına göre makul ve 

Aman Ali ahım, tıbbın her şu- 1 · ı b' h 1 · d · killerine oldukça vakıf! onun için her ·keseye e verış i ır a e ın ı-
besinde olduğu gibi Bevliyede de · d b' k h 

oraya her yeni gelen erkek hasta- ne çeşid, ne biçim, ne cins cins rilirde bu mevsım e ır ço as-
y a,· pış· kin bir turla soruyor: talar onlardan istifade eder. Yok

hastalıklar varmış ... 
- Senin nen var delikanlı? .. Se- Şimdiye kadar muayene ve te- sa bu gibi hastaların hali salt 

nin zorun nedir babalık?. Hemşe- davi tarzlarını, 0 gün, ilk defa, evlerde çamaşır kazanları, yahut 
rim sen ne için geldin?.. Sonrada 0 da uzaktan, yani poliknilik ka- teknelerile yapılacak banyo bo
onlardan aldığı cevaplara ve kendi- pısının aralığından görmüş ve duy- zuntularına kalırsa vay zavallıla-
ne göre mutalaalar yörütüyor: nıuş olduğum Bevliyeye ait has- rın hallerine! 

- Gençlik hastalığı geçirdinse .,;;:~,,;;;;;;;:::;;;;;.;;;;;;;;~.;;;;;;;,,;;;;;,.=;;;~;;;~;;;======== 

onun neticesidir! .. sen yaştakiler- Hu·· k u·· m d ar I ar Nas 
1 
I de prostat olmaz! .. Kumsa bir şey 

<ieğil... Taşsa da şimdi kolayı var ... 

Seni şimdi ilk önce rontkene gön- E g"' ı e n ı· y o r 1 a r d 1 ? . derirler... Sonrada yirmi saatlik 
idrar isterler ... Sonda bir şey değil, 
sondadan korkma, hiç duymazsın 

bile ... Eğer fesane! (mesane ola- Eskı· Arnavud Kralı Zogo ly. ,· cak) kapalı ise sonda ile açar. 

Hastalığı icabı oranın gedikli- D J Ş k G • • • 
!erinden olduğu anlaşılan bu genç anseuer, ı ıyınır 
irisi, bir aralık yanındaki ken • 
dinden dah1 genç biri ile kulak
tan kulağa bir şeyler fısıldaştık
tan sonra ona: 

- Sakın ha, dedi, bak maşallah, 
sen okur yazar bir çocuğa benzi
yorsun, sakın olmıya ki şunun bu
nun dediği il.acı yapma, karış -
marn sonra pişman ol,,rsun ... 
Devlet, millet bu koskoca hasta
haneyi niçin yapmış bunun bura
sına? Ondan sunra efendicazıma 
söyleyeyim, bu kadar doktorları, 
moktorları, profosorları, morofo
sorları, oparatorları, moparatorla
rı ne diye göndermiş buraya? 
Gençlikte insanın başına türlü 
betürlü kazalar gelebilir ama son
ra öyle kazaları rastgelene teda

vi ettirmek insanın başına da tür
lü betürlü beliılar açar! 

Elindeki numara kağıdlarile sı· 
rasını beklemekte olan yaşlı ve 
zayıf bir adam, olduğu yerde inli
tisini arttırdıkça içeriye haber sa
lan kapıcı bir dakika sonra o za
vallıyı odaya aldı. Bir de ne ba
kayım, beş dakika sonra yarı bit
kin bir halde kapıda sırala~an ve 
inli.ven adamcağız, beş · dakika 
sorra yaman hır \"azi retten kur. 
tu!o.n~ oiar· frrah ve gü.ilms.
y2 .1 b ı r çch> • i!P karşımıza dikil-

Eski Arnavutluk Kralı Zogo ve Kraliç" Jeraldin Arnavutluk 
tahtında iken 

G 
üzıel ünüc-rmaları, dansı se
ven, günde yüz, yüz elli si
gaıa içen sabık Arnavutluk 

Kralı Zogo, akLualitenin ilk pla -
nında geliyor. Avrupanın, Ame
rikanın bütün gazeteleri kendi -
sıle me~gul. Bir vakitler Habeş 

imparatoru, sonra Avusturya Baş- ! 

vekili Şuşnigi, daıha sonra, Çekos
lovakya Cumhur başkanı Benesi 
dillerine dolamışlaroı. 

Bunlardan evvel. İspanyollar ta
rafından memleketi terke icbar 
edilen 13 üncü Alfonstan bahse
diyorlardı. 

(Devanıı 6 ıncı sahifede) 

l,_ş_A_K_A_I 
LOCRU SÖZE NE DENİR"/ ... 

- Bayan! Şu bizim komşu öğ
retmen Feyzinin adı ne idi? ... 

- A ... Bay! Bunadın mı sen? ... 
Hem Feyzi diyorsun, hem de a
dı nedir diye soruyorsun! ... 

- Şey... Canım, mesleği ne i
di? ... 

- Öğretmen demedin mi? ... 
- Canım, maksadım hangi ma-

hallede oturduğunu öğrenmek idi. 

- Bizim komşu dedikten son
ra mahallesi sorulur mu? ... 

~ (Canı sıkılarak) Seninle de 
konuşulmaz ki.. Ağzımı açma -
yım mı hiç? ... 

- Aç, fakat saçma söyleme!. .. 

BUDALA UŞAK 

- Veli, beni saat onda uyandır. 
On birde bir yere gideceğim. Mü
him bir iş için ... 

- Baş üstüne, bayım! Saat do
kuz buçukta zile basarsınız, ge
lir uyandırırım!.. 

ÇABUK GEÇEN ŞEY! 

Diyojene sormuşlar: 

- Dünyada en çabuk geçen şey 
nedir? ... 

Ş ucevabı vermiş: 

- Büyüklerin iltifatı, kadınla

rın muhabbeti ... Büyüklerin ilti

fatı, akşam güneşine benzer; ka
dınların muhabbeti de kış gün
lerinin güzelliğine ... Her ikisi de 
pek çabuk zeval bulur .... 

BABA İLE O{;UL ARASINDA: 

- Oğlum! Böyle sıcak göörme

diro. İnsan madenden olsa yine 
eriyecek!. .. 

- Evet, babacığım! ... Ben de 

bunu söyliyecektim, sabahleyin 

verdiğiniz gümüş lira cebimde e
riyivermiş! ... 

NE GÜZEL CEVAP! .•• 

Borçtan başka bir şey bırak • 
madan ölen bir adamın oğlu me

yus ve mahzun ağlarken alacak

lılardan biri geliyor, soruyor: 

- Oğlum! Babanın nesi çıktı? ... 
- Nesi çıkacak? ... Evvelü canı, 

sonra cenazesi, daha sonra senin 
gibi bir çok alacaklısı! ... 

DOGRU 1\1 UDERSİNİZ? ... 

- Kocaya varan bir kadın ne
dir? ... 

- Sahibine vasıl olmuş bir mek
tup! ... 

- Henüz kocaya varmamış bir 
kız? ... 

- Yazılmış, fakat sahibine gön
derilmemiş bir mektup!. .. 

- Ya kocaya varmadan ihti -
yarlamış kadın? ... 

- Pastahanede unutulup kal -
mış mektup!! ... 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* İnsarıların ve hayvanların 

bir dakikada sarfettikleri kuv
vet 220,000 beygir kuvvetine 
tekabül eder. * Dakikada 1.600 metre kate
den bir lokomotif, saniyede 
hemen hemen 540 litre su sar
r dı.:,. 

k Dünya limon istihsalatı da
kikada 1,350 kilodur. * Salahiyettar makamlar İ
talyanın bahriyesi için daki -
kada 7,600, harbiye nezareti 
için 10,200, tayyare teşkilatı 

için de 5,130 frank sarfettiğini 
tahmin ediyorlar. * Almanya, dakikada 370 t~n 
kömür istihsal eder. * Amerika ~o1<torları cemi
yeti, kadınlara mahsus müs -
tahzaratın faydasız olduğunu 

söylüyorlar. Amerikan kadın
ları bu müstahzarata dakika -
na 15.000 frank vermektedirler. * Kanada hastanelerine da-
kikada iki hasta girer. * İngiltere, İskoçya ve İr -
landa memurlarnın verdikleri 
vergi yekunu dakikada 35,000 
franktır. 

İŞTE ŞU SATIRLARI OKUR
KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 
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Dltlış~ını Kn~U©.lır 

Paris Zabıtai Ahlakıye 
Müfettişi Anlatıyor 

Şantözlük, 
Dansözlük, 

Bar ve Sonra ... 

/! 
~ağıda okuyacağınız sa· 
tırları Paris Zabıtai ah
laki) e müfettişlerinden 

Pigc yazıyor. Genç kızların 

bar artistliği ile başlayıp ni
hayet umumhaneyc kadar dü
şen hayatlarının acıklı macera
sını bu yazıda bulacaksınız. 

- Affedersiniz, Mösyö ... Parise 
kaçta varacağız? Zannederim 
tren biraz geri kaldı? ... 

Liyon'danberi, elinden pudra 
kutusunu, Rujunu bırakmıyan, 

ikide bir aynayı çıkararak maki
yajını düzelten bu 13 yaşındaki 

• kızın küçük blr çantadan başka 
eşyası yoktu. 

- Hayırı Matmazel. .. İki saat 
sonra Paristeyiz... Acele bir işi

niz mi var? ... 
- Yook! Bir müzik hol müdü

rü ile buluşacağım. Bir muka • 
vele imzalayacağım. 

- Artist misiniz? ... 
- Evet, fakat henüz başlıyo-

rum. Gazetede bir ilan gördüm.. 
Mektup yazdım. Resmimi istedi
ler, gönderdim. Mutabık kaldık. 
Bugün için davet ettiler. Oraya 
gidiyorum. Muvaffak olacağımı 

ümid ediyorum. 
Bu genç ve güzel kızın nasıl 

bir tuzağa düşürülmek istenildi
ğini derhal anlamıştım. Bu müzik 
hol, denilen yerin umumi bir e
vin altındaki çalgılı kahveden 
başka bir şey olmadığı buraya, 
şarkı söyl,.mek, dans etmek ba
hanesile celbolunan saf kızların 
az sonra sermaye yerine konul -
duğu muhakkaktı. 

Düşündüm. Buun kendisine an
latayım, dedim. Fakat ehemmi
yeti olmıyacaktı. Sözüme inan -
mıyacaktı. Bunun için: 

- Matmazel, dedim. Sizi gelip 
seyretmek, alkışlamak isterim. 
Bana isminizi söyler misiniz? ... 

- İsmim Lüsi'dir. Fakat, Mü· 
zil< holde Luset de Kabre ismini 
alacağım ... 

Tren durmuştu. Lüset gülerek 
rıhtıma atladı ve bana döndü: 

- Affedcrsini, dedi. İsminizi 
sormayı unuttum ... 

- Bir gün buluşacak değil mi
yiz? O zaman söylerim. 

ıniyeceğim. Yalnız sahnede bu -
lunsanız ehemmiyeti yok. Fakat, 
oyundan sonra salona inecek, 
müşterilerle beraber oturup ko
nuşacak, içeceksiniz. Ya görür -
lerse ... 

Zavallı kız, kendini 0 de -
medi, ağlamaya başladı. '!adam 
Bigudi, müdürün kulağına doğ -
ru eğildi, yavaşca: 

ı - Çantası kaybolan kız bu!.. 
Dedi. Müdür. düşündü. Buna 

meydan vermemek için: 
- Buna rağmen seni alıkoya

cağım. Yalnız Konsomasiyon ya
parsın, olmaz mı? ... 

Genç kız anlamamış gibi gö -
ründü. Madam Bigudi: 

- Kızım, dedi. İkisi de bir Ar
tist gibi angaje olacaksınız, ayni 
ücreti alacaksınız. Yalnız sahne
ye çıkmıyacaksınız. Salonda müş-
terilerle oturacak, içecek, açık

cası onları sarhoş ve fazla para 

sarfına mecbur edeceksiniz ... 
Luset, çantasının çalınması sa

yesinde müzik hole kabul edildi 
Fakat, ilk geceden felçkete uğ

radı. Orta yaşlı bir adamın masa
sında oturuyordu. Şampanya içi
yorlardı. Bir aralık adam yerin
den kalktı: 

- Şimdi tanıdım... Sen bir ca
sussun ! ... 

Dedi. Suratına şiddetli bir yum
ruk indirdi, yere yuvarladı. Za
vallı kızın dişleri kırılmıştı. ağ • 
zından kanlar akıyordu. 

Müdür ve garsonlar yetiştiler; 
kaldırdılar, odasına götürdüler. 
Eski bir Rus miralayı olan sar -
hoşu da kapı dışarı ettiler. 

Luset, bir hafta hasta yattı. 

Madam Bigudi kendisini ziyarete 
geldi, müdürün bir mektubunu 
getirmişti: 

(Devamı 7 inci sayfada) 

se~ü~~~·rau~:~~:. Kendisini beş idamdan Kurtulan Bir 
MADAM BİGUDİ 

Yaşlı bir artistti. Sahneye çıka
cak, şarkı söyliyecek, oynıyacak 
hali kalmamıştı. Bir kabarede ar
tistleri giydiriyor, roblarını ha
zırlıyordu. Bu suretle hayatını 
kazanıyordu. Müdürün itimadını 

kazanmıştı. Yeni gelen kızlar hep 
onun tetkikinden geçerdi. Müdür 
sordu: 

- Yeni gelenleri nasıl bul -
dun? .. . 

- Hepsi genç, hepsi güzel. Sıh
hatleri de yerinde ... Fakat( adam
akıllı oynamasuıı ne' I<' ~arkı 

söylemesini biliyorlar. Çocuk gi
bi şeyler... İçlerinden birisi, so
fada çantasını kaybetmiş, polise 
gitmeye kalktı. .. 

- Ne, polise mı?... Başımıza 

derd mi çıkaracak ... Çantasında ne 
va rise ben tazmin ederim, böyle 
söyle .. . Biraz sonra buraya getir 
onları... Bir de ben göreyim ... 

Yeni gelen üç kız, müdürün o
dasında soyunuyorlar. y, ri~den 
biri soruyor: 

- Çoraplarımı da çıkarayım 

mı? ... 
- Tabii değil mi? ... Bacakla

rınızda Varis olup olm"adığını na
sıl anlıyacağım? ... 

Müdür, çırçıplak soyunan kız
ları eviriyor, çeviriyor, muayene 
ediyor. Birinin karnında bir ya
ra eseri görüyor, soruyor: 

- Hangi sefil yaptı, bunu? ... 
- Apandisitten ameliyat ol -

dum da ... 
- Maalesef, sizi angaje ede-

Kadın Casus 
T arihde İsmi Kalan Meşhur 

Casuslardan Biri, Mari Dukredir 
1917 senesi son

larına doğru İs -
viçredeki Alman 
casus teşkilatı şe

fine, son derece 
güzel, sevimli bir 
genç kız müraca
at etmişti. 

Şef, büyük bir 
dikkatle genç kı

zı süzdükten son
ra sordu: 

- İsminiz Ma
ri Dukre değil mi? 
Bekarsınız, Fran
sızsınız ve yirmi 
~ş yaşındasınız, 

öyle mi? ... 
- Evet, Mös • 

yö ... 
- Bizimle be

raber çalışmak is
tiyorsunuz, alL. 
Hakkınızda aldı -
ğım malilına t fe
na değil, lehiniz
de. Fakat, arzu -
nuzu yerine ge -
tirmezden evvel " .e bazı sual
ler sormak mecburıyetindeyim. 

Alman zabiti M. dö R... Bren 

sefareti Ateşemiliteri idi. . "'ari 
Dükre'ye casusluğun pek tehli

( Devamı 7 inci sayfada) 
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l=' ransa ile de 
Anlaşıyoruz 

fMakineye 
' -
Verirken : 

Al manyadaki 
Talebemiz 

M e c 1 is, 
HükOmet, Ordu 

(1 inci sahifeden devam) 
çaktır. Türk milleti, yüksek ideali 
ve hayati menfoati kendisi ile be
raber olan milletlerle beraber, 
göz kam~tıracak yeni kahraman
lık menkıbeleri yazmak içın ta
mamile hazır ve kat'i olarak ka
rar vermiş bir haldedir ... • 

Hükümdarlar Nasıl 
Eğleniyorlardı? 

SAGLIGINIZ: 
KORUYUNUZ: (1 inci sahifeden devam) 

mamızı yaptık. Kat'i imzaları te 
ati edeceğiz ve yakında Fransa 
ile de anl~acağız.• 

BALKAN PAKTI 
Hariciye vekili Balkan paktı 

hakkında da ~unları söylemiştir: 

•- Türkiye Akdenizdeki mü
vazeneye dikkat eder. Bu müva
zene bozulduğu zaman bazı ted
birler almıştır. Balkan paktını 
vücude getiren Atatürk, Rusya 
Ye de münasebetlerini sıklaştır

mıştır. İtalya, Habeşistana atıl -
dığı zaman, Atatürk bilatered -
düd zecri tedbirlere iştirak et -
mtşti. İngiltere, bir harb halin<ie 

Tür kiyenin harekete geçip geçmi
_yeceğini sorduğu zaman •Evet• 
cevabını vermişti. 

Muhabir bundan sonra şunları 
söylüyor: 

•Almanya Romanyaya tciari ül- 1 

timatomunu vetdiği zaman, Sa -

racoğlu Romanya Hariciye Nazı
rı Gafenko ile İstanbulda görüş

müş ve Balkan paktı hükümleri 

dahilinde Türkiyenin Romanyaya 

müzaheretini teyid etmiştir.• 

Hariciye Vekili 
Moskovaya Gidiyor 
Moskova 30 (A.A.) - .Havas.: 

Haber alındığına göre, Türkiye 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 

yakında Moskovayı ziyaret ede

cektir. Hatırlarda olduğu üzere 

Sovyet Hariciye Komiser muavini 

Potemkin'in son Ankarayı ziya -

reli Türk - Sovyet dostluğunu art

tırmıştır. 

Ankara 30 - Bir İstanbul ga
zetesi, Almanyadaki Türk talebe
sinin son zamanlarda bazı haksız 
muamelelere maruz kaldığı hak
_kında biac haber neşretmişti. Al
manya büyük elçiliği, bu haberin 
kat'iyyen hakikate tevafuk eyle
mediğini ve Almanyadaki Türk 
talebesine imtiyazlı misafirler gi
bi muamelede devam edildiğini 

bildirmektedir. 

• 
Nis, Tunus, 

Cibuti 

Bunun içindir ki Türk milleti
nin özünün, bünyrsnin ve hüvi· 
yetinin en hakiki mümessili ve 
dünya sulhunun, insanlık huzur 
ve sükununun bekçisi bulunan 
Cumhuriyet ordusuna ve onun 
büyük küçük bütün elemanlarına 
) :mad ve güvenle bağlanabiliriz. 

Türkiye Bliyiik l\Iillet Meclisi
nin ittifak reyi ile izhar eU:ği 

sev;ıi ve iblıiğ eylediği se15mda 
da hiç şüphesiz sadece bu itimaRmna 31 (A.A.) - İtalyanın 
dın ifadesi ve Türk milletinin Korsika ve Nis hakkındaki muta-
heyeti umıınıiyesine şamil güve

lebatı münasebetile Fransa aley-
nn b:r kere daha tebarüzü vardır. hine gazeteler tarafından yapıl -

(5 inci sayfadan devam) 

Kral Alfons tam bir sportmen, 
bir düzine sporla mt>§€UI. Parası 
da var, keyfi ;-er inde. Belki de 
şimdiki vaziyetinden daha mem
nun. Alfonsun en çok sevdiği bi-
18.rdodur. Çok da ustadır. Yenildi
ği görülmemiş gfüıdir. 

Sabık imparator Giyyom, Ho -
landa.da, Dorn ~atosunda, eski e
serlere aid tetkikatla meşgul. Ca
nı sıkıldığı zaman şatonun par • 
kına çıkar, baltay· eline alır, a
ğaç keser, odun yarar. En büyük 
zevki bu ... 

Dük dö Vindsor, terki saltanat 
ettikten sonra mütemadiyen se
yahat eciiyor ve her seyaAıatinde 
bir filim çekiyıır. Bir yerde uzun 
müddet kalırsa bahçe ile meşgul 
oluyor. 

henüz on beş yaşında, tahtadan 
oyuncaklar yapmakla vakit ge -
çirilir. 

Japon imparatoru Hirohito Te
kokunun Tokyodaki sarayında bi,i
yük bir laboratuarı vardır. 

BALIK AVI, RESİM VE 
YEMEK MERAKI 

Birleşik· Amerika Cumhurreisi 
lıuzvelt pul ko!leksiyonu yapar. 
Gayet sür'atli bir motör~ balık 
avına çıkar. 

Meksika Cumhur başkanı Kar
dena kitara çalar. Brezilyada, baş
kan Bargas bahçe ile meşgı:l olur. 

Yine es.ki dünyaya dönelim: Dost 
Sovyet hükumeti şefi Stalin gece

lerini annesi ve kızı ile bera'ber 
Moskova civarında bir sayfiyede, 

küçük bir evde geçirir. Bazan Ma
reşal Voroşilof'ln satranç oynar. 

. ',~· 

~/ 

~ 

K.1.NZUI< 
MEYVA TUZtJ 

Parti Kurultayında 
Bugünkü Toplantı 

gerekt.r f.TEM İZZET RENİCE 
makta olan ve Mu."illininin meta- ı---------------1 
le!ıa•ırı Tunus, Cibuti ve Süveyx " 

üzerinde ıem~rküz ettirdiği gün- Maske imali için 
denberl arkaa· kesllmiş bulunan y • T h . 
ne:;rıyat, yeniden başlamıştır. enı a sısat 

Ciano ailesine aid olan Telgrafa 
gazetesi, bugün dört sütunluk bir 
makale neşretmiştir. Bu makale, 

•Korsika dramının son perdesi> 
unvanını taşımaktadır. Bu gaze

te ezcümle Korsikanın en sonun
da zaruri olarak büyük İtalyan 

aiksme .kavuşacağını ve zulüm 

ve itisaf ile tarıhi hukukun iptal 

(1 inci sahifeden devam) 
tir: Bir milyon lirası hükiimet 
konakları inşası, 200,000 lirası 

polis kolleji inşaatı bütün mas -
raflarile istimlak bedelleri, 134,000 
lirası jandarma hizmetleri, 
1,000,000 lirası Ankarada yapıla
cak tıb fakü1tesi inşaat ve tesisa
tı ve Trabzon hastanesi inşaatının 
ikmali, 1,200,000 lirası maske ima
latı için, 300,000 lirası maske fab
rikasının genişletilmesi için Kı

zılaya yardım, bir buçuk milyon 
lirası muhacir iskan ~leri için, 
387,000 lirası Cerrahpaşada yapıl
makta olan birinci hariciye ve 
göz klinikleri ıle Haseki ve Gu
reba hastanelerinde Üniversite
ye bağlı kliniklerin inşa ve tesis
lerinin tamam1anması için, on 
yedi milyon dört yüz kırk bir bin 
lirası demiryolları inşaatı mas
rafları için, 300,000 lirası An -
kara gençlik parkı için, 1,250,000 
lirası İstanbul - Edirne asfalt yo
lile VekiVer Heyeti kararile ta
yin olunacak füğeı yollar için, 
250,000 lirası adli tebligat icrası 

için yapılacak teşkilat karşılığı 

masrafı olarak posta, telgraf ve 
telefon idaresine yardım olarak, 
500,000 lirası Devlet Hava yolları 
umum müdürlüğü bütçesine yar
dım, 300,000 lirası elektrik işleri 
etüd idaresine yardım, 50,000 lira
sı Birinci Umum! müfettişlik in
şaatı, 100,000 lirası Üçüncü Umu
mi müfettişlik inşaatı, 2,000,000 
lirası Tunceli m~akasında ısla

hat programının tatbiki masrafı, 
250,000 lira Amasra limanında 

dalgakıran inşa ve tamiri masraf
ları, 2,215,000 lirası Maden tetkik 
ve arama enstitüsüne yapılacak 

yardım, 700,000 lirası y~ ve kuru 
meyvalar ıslahı için, 25,310,000 li
rası muhtelif milli müdafaa hiz
metleri için, 2,500,000 lirası Aske
ri fabrikalar hizmetleri için har
canacaktır. 

Londrada iken, eski harb ge -
milerı modellerinden, resimelrin
den çok güzel ve kıymetli bir 
kolleksiyonu vardı. Bunu tamam
Jamağa uğr~ırdı. 

BRİÇ, DAÖCILIK, l\IESKÜKAT 
VE MADALYA l\IERAKİ 

İngiltere Kralı Majeste 6 ıncı 
jorj ve kardeşi çok güzel Brıç oy
narlar. 

Polonya Hariciye Nazırı miralay' 
Bek, güzel yaprak sigaraları seç -

mek, yemek listelerini tertib et
mekle oyalanır. Miralay Bc<k bo

ğazını çok sever. İyi yemekler yer. · 
Elbiselerini Londrada füktirir. 

En hoş ve tabii meyva usa • 
relerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olma· 
yan bir fen harikasıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZ~
Sİ BEYOC:LU - İSTANBUL 

(I inci sahifeden d"1>am) 

ları rapor !ar bugünkü Kurultay 
toplantısında okunacaktır. Par -
tiye arzedilen bütün dilekler biırer 
biter gözden geçirilmiş ve her bi
.-i hakkında kararlar verilmiştir. 

Nizamname ve EfOgram encü
meninin mesaisine bilhassa ehem
miyet verilmektedir. Nafıa, Ziraat, 
Maliye, Münakalat ve Maarif Ve
killeri muhtelif dilekler hakkında 
encümene izahat vermiş bulun -
maktadırlar. Encümenin hazır -
ladığı proje bugün umum! heyet
te görüşülecektir. 

Dilekler encümeni bilhassa ma
liye lşlerile meşgul olmuştur. Bi
nalarda yeniden tahrir yapılması 
muvafık görülmektedir. Eski ka
nunla tekaüd e.dilmiş olanların 

terfihi evvelce de bildirdiğim gi
bi hükfunetçe esas itibarile kabul 

edilmiştir. 

Muhtelit heyetlerin mekteb ih
tiyacı için bir liste hazırlanmıştır. 
İlk ve orta mektebkrle liselerde 
blr dev Jet imtihanı usulü tesis e
dilmesi mutasavverdir. Maarif 
VekAleti ucuz defterler hazırlat

maktadır. 

Karadenizde yaptırılacak yeni 
limanlar üzerindeki tetkikat biti
rilmiştir. Trabzon limanının avan 
projeleri ikmal edilmiştir. 

Ucuz radyo için bir kanun la
yihası ha=lanmaktadır. Yakın 

zamanda halk 17 - 25 lira değerin
de radyolardan istifade edecek!~. 

Mezarlıktan 
Çıkan iki kişi 
Evvelki gün akşam üzeri Yedi

kulede Kazlıçeşmede küçük me- ı 
zarlık civa~ında dolaşmakta olan
lar genç bır kadın ile hır erkek 
ellerinde büyük bir paket ile me
zarlığa girdiklerini biraz sonra da 
elleri boş olarak döndüklerinj gör
müşlerdir. Bunların bu hallerin
den şüphe edilmiş ve o civarda 
devriye gezmekte olan polis me
mur !arı meselecren haberdar e -
dilmişlerdir. Bu ihbar üzerine me
zarlığa giderek araştırmalara baş
lıyan memurlar çalıların a:asın- j 
da kağıdlar içinde sarılı bogulmuş 
lki aylık bir çocuk cesedı bulmuş
lardır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat neti
cesınde çocuğu terkedenlerin Sa
matyada Bayır sokağında 42 nu -
maralı evde oturan Minas, Serkis 
ve anaları Petruhi olduğu ve kü
çük yavrunun boğulmak suretile 
öld(rüldüğü anlaşılmıştır. 

-*·-
Alman Gönüllüleri 

Döndüler 
Cuıchaven 31 (A.A.)- İspan -

yadan gelen Alman lejyonerleri, 
SJat 21 de cNcş·e kuvvetten do -
jlar• teşk.iı.tının beş 'apur;le bu
raya gelcnişler ve kendilerini kar
şılamağa çıkmış olan birçok Al
rr.an harb gemisi tarafından se -
lfuıılanmışlardır. 

Kuruçeşmedeki kömür depoları 
kaldırılacaktır. 

Parti teşkilatında müfettişlikler 
ihdası kararlaştırılmıştır. Müfet
tişlerin vazife ve saliılıiyetleri bir 
talimatname ile tayin edilecektir . 

MÜSTAKİL GRUP 

Ankara 31 (Muhabirimizden te edi1emiyeoeğini yazmaktadır. 

Bu iki hükümdarın pederler' 
5 inci jorj pul meraklısı idi. Kol
leksiyonu, dünyanın en kıymetli 
ve tam kolleksiyonudur. 

Her biri mföıtensa bir zevki 

selim ile seçilmiş 300 kravatı var- ı 

dır. 

Hitler, resim meraklısıdır. Yap
tığı resimler pek güzel olmamak

la beraber geçenlerde Berlinde 

teşhir edilmiş ve bir tanesi ).5.000 1
) 

mar.ka satılmıştr. . 

BAı,J>R mağazalarının sattığı 
kostüm ve pardesiiler, 
emsalsiz bir biçimdedir. 

SAGLAM 
Şık 

lefonla) - Cumhuriyet Halk Par-I============= 
tisinin murakabe heyeti mahiye
tinde teşkiline karar verdiği müs
taldl grup azası bugün seçilecektir. 
İntihab edilmesi muhtemel olan 
zevat, evvelce de bildirdiğim gibi 

Şeyhül hükümdaran, yani hÜ -
kümdarların en kıdemlisi Viktor 
Emanucl III. boş zamanlarını mes
kfıkat kolleksiyonu ile geçilir. Çok 
yüksek bir meskfıka• ve madal -
yon mütehassısıdır. 

Musolinı, tehlikeli sporlara düş

kündür. İyi bir pilottur. Güzel o- j 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşi.dleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaıd şartlarla 
satılmaktadır. 

şunlardır: 1 

Ali Rana Tarhan (İstanbul), Şe
hime Yunus (İzmir), Nakiye El
gün (Erzurum), Fazlı Güleç (Bur
sa), Hüsnü Kitapçı (Muğla), Sad
ri Ertem (Kütahya) Kemalettin 

Kami, Ahmed Şükrü Esmer (İs -
tanbul), Mühendis Abdurrahman 
Naci, Rıdvan Nafiz (Manisa), mü
hendis İzzet ÖZkan (Kırşehir), 

Ali Rıza Tire! (Konya), Ziyaet -
tinKaramürsel. Fuat Sirmen (Ri
ze), Aziz Akyürek (Erzurum), 
Atıf Akgüç (Bursa), Nazım Korey 
(Tokat), Emin arslan (Tokat), mü

tebaki azalıklar için de muhtelif 
isimler söylenmekteyse de kat'i -
yetle tahmin edildiiiine göre nam-

zetler arasında l ·,. ·yin Cahid 
Yalçın, Kazım Karabekir. Refet, 
Refik İnce, Ziya Gevher gibi isim

ler yoktur. 

1 i stan~ul Belediyesi İlanları 
2901 sayılı arazi tahrir kanunu 

mucibince Fatih kazasında yapı
lan arazi tahririne müsten:d tah
rir neticelerinin kJt'ileşmiş oldu
ğu ve tahririn 939 mali yılından 
itibaren ta'bik olunacağı ilan olu-
nur. (3848) (B) 

* 2901 sayılı arazi tahrir k«nunu 
mucibince Beşiktaş kazasında yapı
lan arazı tahririne müstenid tah-
rir neticeleriıtin kafileşmiş oldu
ğu ve tahrırın 939 mali yılından 
itibaren tatbik olunacağı ilan olu-
nur. (3847) (B) 

* 2901 sayılı arazı tahrir kanunu 
mucibince Beyoğlu kazasında yapı
lan arazi tahririne müstenid tah
rir neticelerınin kat'ileşmiş oldu
ğu ve tahririn 939 mali yılından 
itibaren tatbik olunacağı sözü ge

çen kanunun 10 uncu maddesi 
mucibince ilan olunur. (384lj,) (B) 

* 2901 sı.yılı arazi tahrir kanunu 
mudbınce Eyüh kazasında yapı
lan arazı tahririne müstenid tah-
rir neticelerinin kat'ileşmi~ oldu
ğu ve tahririn 939 mali yılından 
itibaren tatbik olunacağı ilan olu-
nur. (3846) (B) 

.. _ -

Deniz bank 
Tarihe Karıştı 

tomol:ıil, motosiklet kullanır. Ata • il iiıııı••••••••••-
biner, yüzer ... 

(1 inci sahifeden devam) 

dürü İbrahim Kemal Baybora ye

ni kadrolar hakkında malCımat al
mak üzere Ankaraya gitmiştir. 

Devlet limanları umum mü -
dürü Rauf; Manyas da dun sa
hab Ankaradan şehrimize gel - ] 

miştır. Bugün tayyare ile tekrar 
Ankaraya gidecektir. Her ii<i u
mum müdür yarın sabah kadro -

ları hamilen şehrimize dönecek -
!erdir. 

Bu akşamdan itibaren deniz t:
caret müdürlüğü, dcnİZ ve hava 
yolları müsteşarlığı da kalkmakta 

ve deniz işleri için Münakale \' e
kaletinden ayrı bir merkez kurul

maktadır. 

Belçika Kralı 1 inci Alberin dağ
cılık merakını herkes bilir. Baht -
sız hükıimdar bu uğurda hayatım 
kaybetti. Bir dağa tırmanırken 
düştü, öldü. Oğlu 3 üncü Leopold 
de tam manasile bir sportmPn.:li:. 
Her sabah, umum! harbde bi,_- A
merikan askeri tarafından öğreti -
len idmanları yapar. Kauklem 
resimleri, bizzat çekt ği fotoğraf
lar birer san'at ~sPridir. 

Holanda Krah;esi Villıelmın de 
mahir bir ressan:dır. 

MÜTALEA, DOGRAMACILôX, 
MAKİNİSTLİK 

Bulgar Kralı Bnris, kırlarda d·ı
!_aşmaktan, köynlıerle konuş!T'ak· 

tan hoşlanır. Ç•Uliklere girer. &· 

hırları, kümeslerı gezer, şimeni'· 
ferle seyahat ett:ği zamanlar, m:;.
kinistin yerine errer, lokoon:ıc:• i 
sevk ve idare ea~r. 

İspanyanın yeni şefi General 
!"Tanka aile hayatını sever. İşi ol• 
madığ:ı zamanlar karısı ve çocuk
larile vakit geçirir Güzel bir es

leha kolleks1yonu vardır. 

.ıSulh adamı Çemberlayn, yaprak 

sigarasına, viskyie bayılır. Balık 

tutmak en ıbüyük zevkidir. En buh

ranlı zamanlarda bile oltasını a
lır, dere kenarına oturur, avlanır, 

1--Dr. HORHORUNt_ 

1 
Hastalarını akşama kadar Sir- ı 

keci Viyana Oteli yanındaki 
muayenehanesınde tedavi eder. / 

- Telefon: 24131 -

Beyoğlu dördüncü sulh hukut. 
hakimliğinden: 

Çarşıkapı İskenderboğazı 46/48 
numaralı mağazada kavaiiye ı:e 

sepetçi han 18 numarada deri ,·ı 

kösele ticareti yapmakta iken ö
len Mığırdıç Bardızın terekesine 
mahkemece el knulmuştur. tıaıı 

tarihinden b~amak üzere alact~ 
verecek ve sair suretle alakadar 

lann bir · ay mirasçıların üç al' 
içinde Beyoğlu dördüncü sulh JıU' 
kuk hak.iınliğine bıış vurmalar' 
müddetinde bıış vu.rmıyanlar hıılP' 
kında kanunu medeniı.in 561, ~ 
uncu maddeleri hüküııileri tı:.t • 
bfr edileceği ilan olunur. 

Lağvedilen Denizbankın yerine 
kurulacak olan yeıı.i dairelerin 

kadrolarının bt.<gü.n Ankaradan 
telefonla bildirilmesi de muhte

mel görülmektedir. Bu olmadığı 
takdirde kadrolar yarın tebliğ o
lunacaktır. 

Yunan Kralı 2 inci jorj, miit .... 
leaya düşkündü:. Asker! mes~le· 
lere aid eserler kütüphanes111d? 
büyük bir yer :şgaı eaer. 

İsveç Kralı 5 inci Güstav, bu· 
gün 80 yaşındadır. Fakat çok ma· 
hir bir avcıdır. Havada uçan kuşu 
vurur. Çok iyi tenis oynar. S ne
madan pek hoşlanmaz. Arasıra 

atcambazına gider. Dani>narka 
Kralı 15 inci Kristin bisikletle do
laşmaktan :zıevk alır. Norveç Kra
lı Aakon maruf bir coğrafya Ali
midir. 

Baş, Diş, Nezle,Grip, Romatizma 
Nevalji kırıklık, ve bütün ağnların1Z1 derhal keser. 

- icabında giin~e 3 kaşe birden alınıibilir. -

Satılık Otomobil 
Bayanlar şapkanız simanıza uygun geliyorsa - it 
daha §ık daha cazih görünürsünüz. Onu 

Fiat marka bir taksi otomobili 

satılıktır. Taliplerin Edirneka.pı 

eczanesine müracaatları. 

Su!~"~:::r"ı:lıda ŞEN ŞAPKA 

Yugo5lavya Kralı 2 inci Piyer, 
lntihab Ediniz 

Türk Kuşu Genel 
Direktörlüğünden : Istanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının rensiplerile Türkkuşu Genel Di
rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli Hazır-

Semti ve mahallesi cadde veya sokağı 

lama yuvasına orta okul mezunları alınacaktır. Aksaray, Gurebahüseyin ağa Pertwniyol 
2 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara- Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın 4 üncü katında 

DO.SU Cinsi 

10/3 Ev 

Oda 

Moda Ma
ğazalarında 

Muhammen 
aylığı 

Lıra Kr. 

20 00 

15 00 
nacak bellibaşlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. Silivri.kapı, Hancı Karagöz Elın.irler tekkesi 

A _ Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak, Küçükpzar Sebzecil.er 

37 
53 

153 
Sittihatun camii ve ba~esi 4 00 

B - Bekar olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak, Unkapanı Yavuzersinan Mahmudiye 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, Samatya, Haeıkadın Sarraf Agop 

D - İyi hal sahibi bulunmak. . . . .. . . Byazıt, Sekbanb~ı Yakupağa l)imkeş hanı altında 
E - Ana ve babası yoksa, velisınm rızasını gosteren vazıh adresli 

Ayvansaray, Atlkmustafap~a Abdülvedut 
vesika göstermek, Kumkapı İskele caddesi 

F _ Hava Gedikli Hazırlama yu_vasını ve Hava_ okullarını bitir- Vefa, Mdllahüsrev Evliya Mehmet Ef. 
dikten sonra hava birliklerinde on iki yıl Hava Gedıklı erbaş olarak 
vazife göstermeği taahhüt etmek bu taahhüt Gedikli Hazırlama yuva- Aksara 
sına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapılacak kat'! muayene iyi Kunık y . apı, Şehsuvarbey 
netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapı-

Müddeti icar: 

sesinden ınüfres 
Yenikapı 

Kulluk 

10-2 
5 

101-4)5 

20 
11-25 

medre-
7()..4 

1 
21-1 

Dükkan 

• 
• 
• 
• 

Arsa 

• 
Cami arsası 
Arsadan müfrez arsd 

20 00 
12 50 
12 00 
7 00 

2 50 
43 00 

6 00 
6 00 
5 00 

Jacaktır. 
Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadv. Se 1 • · 3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve ne ıgı 

tayyareci zamlarının miktarlarile füğer esas ve şartlar hakkında daha Lira 
fazla malumat almak isteyenler Orta okul, Lise ve Kültür Direktör- Silihtarağa Kemiklldere mevki ınde (5) ar mahalde metruk taş ocağı 60 
lüklerine, Askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile Metro mikabı 
Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. Sayım ocağı, Vakıf arazi dahilinde fundalıktan 1,20 hektar mahal den toprak çıkarılması 10 kuruş 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Llzımge- Müddeti: TANRININ OGLU 
1 
ıen şartları haız olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada Teslimi tarihinden 942 senesi Mayıs sonuna .kadar. 

Yazımızın çokluğundan tefrika- Türkkuşuna sevkedilecektir. 
mm bugün koyamadık. Yarın de- 5 _ Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstiyenler 6/Haziran/ 
vam edeceğiz. mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Subelerine müra- 939 Salı günü saat 15 e kadar Çem berlit&Şa İstaJl!bııl Vakıflar Başın üdürlüğünde Vakı! Akarlar Kalr 
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FİL. o 
1efrlka Numarası ı 126 Yezen· Rahmi YACIZ 

iskelede Tahtaların Uzerine Ya
tırılmış Bir insan Vardı 

Bu Adam Denizde Rus Kurşunlarile Yara
r alanmış Deli Rüstemdi 

Takaların ayrılışından iki gün 
sonra idi .. Bir sabah yine Salih re
[sin P.evamlı iz'açlarile rahatsız 

edilen Dursun kaptana, kale civa
rındaki bahçeli kahvede oturur -
keıı bir adamı geldi, şöyle bir ha
ber verdi: 

- Şimdi buroya gelen bir yel -
kenli, Tufan reisin adamlarından 
Deli Rüstami getirmiş! 

- Ne, Deli Rüstemi mi getir -
miş! 

- Evet!. Rüstem omuzundan 
yaralı! 

Dursun kaptan yerinden kalktı, 
sordu: 

- Nerede o yelkenli, Rüstem 
nerede? 

Haberci, elile iskele tarafını işa
ret etti: 

- Te iskele başında, Rüstemi 
karaya çıkaracaklar! 

Dursun kaptan fazla dinlemedi, 
ok gibi seğirderek arkasından ta
kip eden Salih kahyanın önü sıra 
iskeleye yürüdü .. İskelede mavi 
boyalı bir yelkenli duruyor, iske
lnin üzrind dört tahtaya yatın! -
miş bir insan göze çarpıyordu .. Bu, 
denizde Rus kurşunlarile yarala -
nan Deli Rüstcmdl ... 

Genç adam yarasının tesirile ya
rı baygın, upuzun yatıyor, hiç se
sini çıkarmıyordu.. Dursun Ali 
kaptan sedyenin yanına sokuldu. 
Deli Rüsteme baktı, seslendi: 

- Ne haber yiğit Rüstem! .. Geç
miş olsun .. Bir şey mi var? 

Yaralı, gözünü araladı, kzptanı 
görür görmez yattığı yerden doğ
rulmak istedi, takatsızlığı buna 
mani oldu, tekrar uzandı, kesik 
kesik teşekkür etti. 

- Eksik olma reis... Düşman 

kur~unile yara1"ndım. 

- Geçmiş olsun .. Nerede ne za
man? .. 

- Anlatayım reisim! .. 
Ve .. Deli Rüstem hikayesini kı-

sacık şöyle anlattı: 1 
- Buradan kalktığımızın gecesi! 

Rus donarunasile karşılaştık. Tu
fan reis düşmanı bekledi.. Filika
ları denize inince ateş açtık. Rus
ları darmadağın ettik .. Üç düşman 
gemisi toplarını bize çevirdiler. 
Onlar attı, biz attık. Epey döğüş
tük .. Fakat kuvvetimizin azlığı, 

toplarımızın küçüklüğü bizi çar -
çabuk ezdirdi... Bütün takalarımız 
battı .. Ben. Adem reisle beraber
dim... Denizde üç adam gördük. 
Bizim takaya geliyorlardı .. Onla-

ra ip attık. Yukarı aldık.. Tufan 
reisle Marti Ahmed bir de Hopalı 
bir tayfaydılar. Onları denizden çı
karırken bir Rus filikası bizim ta
kaya yanaşmış, içinden çıkan tü
fekliler güverteyi kaplamıştı. E- ı 

sir olacaktık ... Zabitleri üstümüze 
yürürken tabancamı çektim .. Za
bite ateş ettim. Denize atladım .. 
Yüze yüze kaçmağa koyuldum. 
Biraz sonra arkamdan tüfekler 
patlamağa, kurşunlar etrafımda 

uçuşmağa başladı ... Dalaçıka iler
liyor, sahile doğru yüzüyordum .. 
Birdenbire omuzbşımda bir acı 

duydum .. Elimi attım .. Bir kurşun 
sol omzumdan vurmuş, büyük bir 
yara açmıştı .. O sırada elime bir 
kalas parçası geçti .. Batan takalar
dan birinin sereni imiş .. Ona tu-

tundum, kendimden geçtim .. Göz
lerimi açınca şu yelkenlinin gü
vertesinde buldum kendimi.. 

Dursun reis, Deli Rüstemin çe
nesini okşadı: , 

- Geçmiş olsun aslanım ... Peki, 
Tufan ve arkadaşları ne oldular? 

- Onlar esir düşerken ben kaç
tım.. Esir olmuşlardır J.'eisim .. 

Dursun Ali reis esef etti: 
- Vah vah ... Yazık oldu ~ap -

tana.. Acaba kurtaramaz mıyız? 
Salih kahya söze karıştı .. Acele 

ile Deli Rüsteme sordu: 
- Yağ takaları ne oldular? 
- Rusların eline geçtiler! .. 
- Etme be Rüstem!. 
- Bana ne söylüyorsun kahya 

Ruslara söyle! .. 
(Devamı var) 

İdamdan Kurtulan Bir 
Kadın Casus 

(5 inci ıayfadan devam) \ 

keli olduğunu, ölmek ihtimali bu
lunduğu, şayed ihanet ederse Al
man servisi tarafından ölüme 
mahkiım edileceğin! anlattı. 

genç müliizimin apartamanına 

gittiler. 

Genç kız, her fedakarlığı göze 
aldığını, sadakatten ayrılmıya -
cağı cevabını verdi. Bir kaç haf
ta, staj gördü. Siyah saçları sarı
ya boyandı. Nihayet 1918 senesi 
mart ayı iptidasında Parise gön
derildi. 

Mari çok güzel bir kadındı. 

Mezunen Parise gelen zabitlerle 
münasebat peyda etti. Bir gece, 
Birinci ordu erkanıharbiye rei

sinin yaveri mülaziın D ... ile ta
nıştı. Lüks bir kabarede on ikiye 
kadar şampanya içtiler, sonra 

Mari müliizimin sızmasından is
tifade etti. Çantasını açtı. Mü -
him bazı evrakı çaldı, kaçtı. 

İki gün sonra, hududu geçer -
ken yakalandı. Divanıharbe ve
rildi. İdama mahkum oldu, Cum
hurreisi, cezasını müebbed küre
ğe çevirdi. 

O vakittenberi mahpus bulunan 
Mari, rahibe olmak istidasında 

bulunmuş ve istidası kabul olun
muştur. 

Müliızime gelınce: istemiyerek 
memleketine yaptığı fenalıktan 

müteessiren gönüllü olarak ilk 
safta dövü~ürken yaralanmış, öl
müştür. 

DÜŞEN KIZLAR 
(5 inci sayfadan devam) 

•Matmazel, gerçi çok güzelsiniz. 
Fakat, müşteri idare etmesini bil
miyorsunuz. Bu sebeple mukave
lemizi bozmak mecburiyetinde -
yiın. Arzu ederseniz sizi Cezayi .. 
re göndereyim. 50 frank yevmi
ye, konsomasiyondan da % 10 
komisyon alırsınız ... • 

Lüset, bu teklifi kabul etti, mu
kaveleyi imzaladı. Cezayire git
ti. Bir sen'.? barda çalıştı. Muka
velesi bitince Tunusa gitti. Artık 

1 

fuhşa alışmış, tam manasile bir 
kokot olmuştu. 

' 
Lüset'e beş sene sonra Liyon 

treninde rastgeldim. Kolunun bi
ri yoktu. Hayretle sordum: 

- Ne oldu koluna? ... 

- Çalıştığım barda kavga çık-
tı. Atılan 1<urşunlardan biri kolu

ma tesadüf etti, kemiğini kırdı, 

kangren olmasın dıye kestiler ... 

- Vah! Zavallı Lüset! ... 

JZOR!JALAR 1 
1 SALTANATII 

de olduğu için korkmuyordu. Ve 1 
Ruscuk ayanı .~azinedar Ahmed 
Efendi ile uyuşı.ıuş bir vaziyette 
idi. Zaten Ahmed Efendi de Kan
dıralı ile elaltından uyuşmuştu. 

Fakat; Yılıkoğlu ile Kandıralı 

Ruscuk ayanı 1'azinedar Ahmed 
Efendiyi de Bo:ınak ağayı da ve 
sair ayanları da kandıııyorlardı. 

l'lo. 175 

Sultan Mahmud. Yılıkoğ!u gibi 
adi bir eş'Jciyay.ı mırmiranlık pa
Yrsi \'ererek devlet erkan ve ri
cali arasına sokulmasına itiraz et
miştı. 

Hatta; tıazı aklı başında rical 
de bu ışe müdahale eyledıler ıse 
de Kandıralının inhası ve Kaptanı 
derya Ali Paşanın ısrarı üzerine 

çarnaçar Padişah Yılıkoğlu Süley
maııağayı payelendırmiş ve dev
let rıcali arasına koymuştu. 

Ne kadar garibdir ki, b;r müd
det sonra Yılık ığlu Süleyman a
ğaya k1pıcıbaşı payesi de \'eril -
m.§tı. 

Tuna seraske:i olar. Hüsrev pa
şa da Ruscuk uzcrine memur ol
muştu. 

Kandıralı Mcnmad ağa da Meh-

Yazan: M. l>amı KAIUH'fil. 

med pa~a olmuştu. Artık o:ıa her 
kes Kandıralı Mehmed paşa di -
yordu. 

Yılıkoğlu dağlı eşkiyası Süley
man ağaya da Süleyman paşa di
ye yadediyorlardı. Eşkiyalar paşa 
olmuştu. 

Köse kethüda Ahmed Efendi de 
şüphelenmeğe başlamıştı. Bu kur
naz herif Alemdar \•ak'asından ev
vel Bo~ııak ağa ile Ruscuğa kaç
mıştı. 

Fakat istanbulda yaptığı ve kır
dığı ceviz bini aştığı cihetle Kan
dıralının Mehmed Paşanın elin
den kolay kolay kurtulamıyacağı
nı an hyord u. 

Köse kethüda nesi var, nesi yok 
topladı. Ramiz Paşa ile kaçmağa 
karar verd'. 
Boşnak ağa, alelade bir serger-

Maksadları, kıtal ve ihtılfıle mey
dan \'erm~den lluscuğa girmekti. 
Lakin, Ruscuğa gJrd;kten sonra, 
Başta Ramiz Paşa olduğu halde 
topunu sessiz \'P. sedasız kılıçtan 

geçireceklerdi. 

Nitekim de böylt! oldu. Ramiz 
Paşa vaziyetın artık Ruscukta bir 
mıştı. 

Pa ıa; ayan ve ağaları yokladı. 

Hepsinde eseri tercddüd gördü. 
Sarraf Manuku çağırarak: 

- Manuk efendi; bir gün dahi 
burada durma'< muhataralıdır. 

Ne yapıp yap Rus casuslarile bu 
gece muzakereyı bitir. Hemen ya
rın sabah alacakaranlıkta Tuna
yı öbür tarafa geçelim.. dedi. 

Manuk efendi için iş pek kolay
dı. Moskoflar bl.I hıristivan çocu-
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Emlak Ve Eytam Bankasından: 

SATILIK EMLAK 
Esas Yeri Kıymeti Nevi Meuhası Depozito Eaas Yeri Kıymeti 

804 Feriköy ikinci kısım 618.- Arsa 
mah. eski C. 170 mü-

123.51 M2 123.60 1025 Eminönü Daye ha -
tun mah. Büyük ye
ni han 3 üncü kat 

100.-

kerrer yeni 140 taj 177 

005 il'leriköy ikinci kısım 632.- Arsa 
mah. eski C. 177 mü-

126.39 M2 126.40 eski ve yeni 15 taj 15 

761 Eminönü eski Emin 
Bey yeni Beyazıt 

64.-
kerrer yeni 140 taj 177 

810 Beyoğlu Kiflibmwl- 2500.
ta!a Çelebi mah. eski 
Bursa yeni Ahududu 
sokağı eski 23 yeni 23/1 

879 Beşiktaş Sinan paşai 2046.
cedid Asariye sokak 
eski 31 yeni 45, 47 

721 Kadıköy Rasimpaşa 600.
malı,. Ayrılıkçeşme 

eski 26 mükerrer ye-
ni 52 taj 52 

722 Kadıköy Cafer ağa 185.57 
mah. eski birinci Yo-
ğurtçu yeni Keres-
teci sokak eski 14 
yeni 17, 19 

723 Kadıköy Cafer ağa 316.58 
mah. eski Yoğurtçu 
birinci çıkmaz yeni 
keresteci sokak es-
ki 16 yeni 21 taj 21 

725 Kadıköy Hasanpaşa 65.-
mah. eski İshakbey 

üçüncü kıt'a yeni taş 
köprü üçüncü ada 
eski 8 mükerrer ye-
ni 39 taj 39 

732 Fatih Muratpaşa 107.-
mah. Sadi çe~mesi 
sokak eski 18 yeni 
18 taj 16 

734 Fatih, Muratpaşa !5.05 

mah. Sofular cad. 
eski 21 yeni 21 taj 23 

735 Fatih, Murat paşa 75.-

mah. Horhor cad. es-
ki 27 yeni 27 taj 27 

736 Fatih, AJ..,aray Gu.- 350.
reba Hüseyinağa mah

Horhor cad. eski 16, 
22, 24, (oda 24 taj) 
dükkan 22 taj 

737 Fatih, Murat paşa 90.-

Millet cad. eski 98 ye-
ni 160 taj 166 

738 ;Fatih, Sofular mah. 65.-
Molla Hüsrev sokak 

Horhor cad. eski ve 
yeni 123 taj 123 

739 Aksaray, Yenikapı 42 
Değirmen sokak es-
ki 57 yeni 65 taj 65 

740 Aksaray, Murat paşa 475.60 
mah. Tanburi Cemil 
ve Aksaray mektebi 
sokakları eski ve ye-
ni 19 taj 19 

748 Fatih Sofular mah. 93.50 
Ragıbbey sokak es-
ki 3 yeni 5 taj 5 

749 Fatih Murat paşa 

mah. Saraç .K;erim 
sokak eski 4 yeni 4 

45.-

759 Eminönü Daye ha - 80.
tun mah. Kızlarağası 
hanı içinde üst katta 
eski 6 yeni 6 taj 6 

ğunu ne de olsa Türklere teslim 
etmezlerdi. 

Fakat; Ramiz Paşa korkuyordu. 
Olur da Ruslar Türklere bir ce
mile olmak üzere kendini teslim 
edebiLrıerdi. 

Ramiz Paşanın en ziyade temi
nat altına almak istediği cihet bu
rası idi. 

Ruslar her ne kadar kat'i temi
nat vermişlerd:yse de Paşa bir 
türlü kanaat getiremiyordu. 

Manuk efendi, paşanın sözlerine 
mukabele etti: 
- Paşam, ortada müzakere edile

cek bir~ey kalmadı. İsterseniz bu 
gece casuslarla temasa geleyim. 
Sabahleyin erkenden Tunayı ge
çeceğimizi söyliyeyim. 

- Bu kafi değildir.. Teminatı 

zayıf görüyorum ben ... Ne olur, 
ne olmaz sen bu ciheti bir kere 
daha konuş Ruslarla .. 

Manuk Efendi, uysallıktan ge
lerek: 

- Başüstüne Paşam!. 

Dükkanlı evin 
1/2 his. 

500.- mah. eski Kökçüler 
yeni Balmumcular 
sokak eski ve yeni 
16 taj 16 

Arsa 4092.88 M2 409.20 762 Eski çarşı yeni Be
yazıt mah. Yorgancılar 

sokak eski ve yeni 74 

210.-

Ev 51.71 M2 120.-

Arsa l85.57 M2 37.12 

Arsa. ' 316.58 w 63.32 

Arsa 108.27 M2 13.-

taj 74 

769 Eminönü Daye ha 100.-
tun mah. Kumrulu 
han alt kat eski 12 
yeni 14 

770 Eminönü Hoca paşa 1680.
Aziziye Hocap~a 

sokak ve Ankara cad. 
eski 1, 29 yeni l, 110 
112 (Hocapaşa: 1 
Ankara cad 110, 112) 

771 Eminönü Sarıdeınir 1275.
mah. eski Karakol 
yeni Iğdıç sokağı es-
ki 46, 48, 50, 62 yeni 
68 taj 66.-

777 Bakırköy Cevizlik 609.-
mah. vapur iskelesi 
sokak eski 48, 50 52 

778 Bakırköy Cevizlik 63.-
mah. vapur iskelesi 

Arsa 214 M2 21.40 sokak yeni 5, 56 

779 Bakırköy Cevızlik 124.-
-.h. vapur iskelesi 

• sokak yeni 58, 60, 62 
Arsanın 1/2 83.50 M2 

his. 
5.01 798 Beyoğlu Emek ye 4300.-

Ahşap dükka- 15 M2 15.-

nın 1/2 his. 

mez mah. İskender 
cad. ve Şişhane so-
kağı eski 52 yeni 52 
(Şışhane sokak 40, 
İskeru:ler cad. 52) 

Ü' zerinde oda
sı olan ahşap 

dükkan 

14 M2 70.- 799 Beyoğlu Feriköy i
kinci kısım mah. 

1269.-

Kargir de- 68.50 M2 18.-

po 30 /90 his. 

Kğıthane cad. eski 
157 yeni 157 taj 157 

806 Galata Bereketzade 650.-
mah. Zürafa sokak 
eski 2. 5, 7, yeni 5, 7, 
(5 mağaza 7 ev) 

807 Beyoğlu Feriköy 2373.-
Arsa 32.50 M2 13.- birinci kısım mah. 

Kostantin sokak es-
" ki 47 

808 Beşiktaş Teşvikijle 9950.-

Arsa 42 M2 8.40 mah. Hacı Emin so
kak eski 5 yeni 23, 
25, 27 

Arsa 59450 M2 95.12 831 Fat•h, Murat paşa 32.-
mah. Sofular cad. 
eski 23 yeni 25 taj 25 

832 Aksaray Gureba Hü- 375.
seyin ağa mah. Çın-

Harap evin 
1/2 his. 

227 M2 18.70 gıraklıbosltt1 sokak 
eski 30 yeni 32 taj 32 
taj 22 

Ahşap evin 62 M2 9.- 835 Aksaray Gurebııhü- 450 -

8/32 his. 

Kargir oda 21.50 M2 16.-

Manuk efendi, sabaha karşı gel
di. Rus casuslarile temasa gel 
mişti. 

Ruslar, sabahın alacakaranlı -
ğında Tuna üzerinde kayık bu
lunduracaklardı. 

Manuk Efendi. Ramiz Paşayı 
uykusundan kaldırttı. Ve yaptığı 
işleri anlattı. 

Sabaha karşı Köse Kethüda, İn
ce Mehmed Bey, Ramiz Paşa, sar

raf Manuk sand!klara ve çuvalla
ra doldurdukları Türk parasını ve 
mücevherlerini bir eşkiya gibi 
sırtlıyarak zaten neslen yabancısı 

bulundukları Türk vatanını terk 
edip kaçtılar .. Tunayı öbür tarafa 
geçerek Ruslara teslim oldular ... 
Esrarı devleti de sattılar. 

Bu suretle Zorbalar Saltanatı 

nihayet buldu. Fakat; geriye bı
raktıkları bitmez tükenmez muh
telif cinsten soysuz torunları müs
lümanlık kisvesıne ve Türk ismi
ne bürünmüş oldukları halde ağa-

• !ar ve eşkiyalar saltanatı devam 
ettirip durdular .. 

seyin ağa mah. Şe-

kerci sokak eski 10 
yeni 17/14 

847 Aksaray Çakırağa 370.-
mah. Bakla sokak es-
ki 28 yeni 24 

848 Aksaray Yalı mah. 88.-
0rta bostan sokak 
eski 3 yeni 7 

850 Aksaray Yalı malı. 34.
Değirmen sokak es-
ki 38 yeni 62 taj 62 

852 Aksaray Yalı mah. 42.-
Değirmen sokak eski 
13 yeni 15 taj 15 

854 Aksaray Yalı mah. 82.-
Alboyacılar sokak es 
kl 18 mükerrer yeni 
22 

902 Kadıköy Zühtüpaşa 8000.
mah. eski Fener cad. 
yeni Kalamış sokak 
eski 7 yeni 9 9 mü-
kerrer 42, 44, 48, 50 

907 Kuzguncuk Hacı ~.-

Kaymak sokak eski 
36 yeni 27 

909 Üsküdar Selamsız 10.-
mah. Değirmen so-
kak eski 26 yeni 34 

114 Fatih, Neslişah Sul- 32.-
tan mah. Hoca Mu-
rat sokak ooki ve ye· 
ni 6 taj 6 

Nevi Men hası 

Kargir oda- 41 M2 
run 1/2 his. 

Kiirgir dük- 6 M2 
kiinın 160/1536 
his. 

Odalı dille
.kanın 3/5 his. 

Kargir oda 

8 M2 

İki dükkA- 36 M2 
nın 168/720 his. 

Kargir ma- 111.50 M2 
ğazarun 340/2400 
his. 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

E"I 

Arsanın 

26/143 his. 

Mağazayı müş

temil evin 
1/2 his. 

609 M2 

63 M2 

124 M2 

672 M2 

Depozito 

20.-

12.80 

42.-

20.-

336.-

255.-

121.80 

12.60 

24.80 

860.-

253.80 • 

130.-

Arsa 67~ M2 474.60 

Arsa 1990 M2 1990.-

Arsanın 2/3 80 M2 6.40 
his. 

Ev 1/2 hla 104 Mll 75.-

Ev rusıf his 118 M2 90.-

Arsa 73.98 W 74.-

Arsa 70 M2 17.6'} 

Arsa 34 M2 6.80 

Arsa 42 M2 8.40 

Arsa 82 M2 16.40 

Uç dille- 1728 M2 1600--
kAn bir gazino 

Arsa !!M.27 M2 10.6.J 

Arsa 47.50 M2 2 -

Harap ba.. 33.32 M2 6.40 
raka 

Diyerek çıkıp gitti. Herşey ha
zırlanmıştı. Gizlice kimsenin ha
beri olmadan kaçıp gitmek kal -
mıştL BİTTt 

(Devamı 8 inci sayfada) 



8-l!lbN 'fei.GltAF-31 HAYIS ım 

Baı, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları nızı derhal keser 

- - icabında günde 3 kas;e alınabilir. - -

f stanbul Belediyesi İlanları 
2901 sayılı arazi tahrir kanunu mucibince Eminönu kazasında ya

pılan tahrire müstenid neticelerin kat'ileşmış olduğu ve bu kaza arazi 
\'ergilerinin 939 mali yılından itibaren yenı tahrir neticeleri iızerin

den alınacağı sözü geçen kanunun 10 uncu maddesi mucibince ilan 
1 

olunur. (B) (3843) 

BAHARATI 
Karabiber 
Beyazhiher 
Kırmizıbiher 

Tarçın 

Yenibahar 
Kimyon 
Karanfil 

5 
Kuruştur. 

A A K 

-·--
Muhabere Ve Münakale Vekaleti İstanbul 

Elektrik İşleri Umum Müdüı:lüğünden: 
1- Muhammen bedeli (15319,50) on beş bin üç yüz on dokuz bu

ıuk lira tutan Kofre, Ek, Uç, teşaup kutuları kapalı zarf usulile satın 

ılınacaktır. 

2- Muvakkat teminat(1148,97) bin yüz kırk 'ekiz lira doksan yedi 

luruştur. 

3-- Eksiltme 14/6/939 Çarşamba günü, saat 15 de Metrohan bina

ıının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyo-
nunda yapılacaktır. : 

4-- Bu işe ait şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden pa

rasız tedank edilebilir. 

5 - Teklli mektublarınıl\ şartnamedeki tari.fat daırf'Smde 

hazırlanarak saat 14 de kadar yedinci kattaki komisyon katipliğine 

ımza mukabilinde verılmiş bulunması lfızımdır. (3722) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Motör Mahruklarının katalıtik 

muamelesine dair usul. hakkın- 1 
daki ihtira için alınmış olan 30 

1 
haziran 1937 tarih ve 2432 K o. lu 1 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk. mezkur ihtiram Tlırkiyede 
mevkii fiile konması için icara 
verıleceği teklif edilmekte olmak
la bu hususta fazla malı1mat e
dinmek istiyenlerin Galatada, As
lan Han 5 inci kat 1 - 3 numara
lara müracaat eylemeleri ilan o
lunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Motör Mahruklarının katalistik 
muamelesine dair usul. hakkın

d ki ihtira için alınmış olan 30 
haziran 1937 tarih ve 2411 No. lu 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk, mezkur ihtiraı Türkiyede 
mevkii fiile koymak üzere icara 

verileceği teklif edilmekte olmak
la bu hususta fazla malumat e
dinmek istiyenlerin Galatada, As
,an Han 5 inci kat l - 3 numara

lara müracaat eylemeleri ilan o- J 

lunur. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

SAT I LIK EMLAK 
(7 inci ı;ayfadan devam) 

987 Bakırköy Sakıza- 65.-- Arsa 64.86 M2 13.-
gacı Bostançıkmazı 

eski 2 yeni 1/3 
1091 Kadıköy Bostancı 388.- Arsa 258.50 M2 77.60 

tüccar tariki sokak 
eski ve yeni 1 

1119 Büyükdere Fıstık - 3239.- Maaahır 1607.20 M2 647.80 
suyu eski 20 yeni 
26, 28, 28/l 

1143 Üsküdar Altunizadle 1214.
mah. Selamsız Top
hanelioğlu sokak es 
ki 9, 8 yeni 15, 21, 
25, 21 

1031 Emınönü Sarıdem.r 1488.
mah. eski Karakol 
yeni IğdJç sokak es-
ki 5 yeni 9 

bir kahve
hane F1stık 
suyu mesiresi 

Ağaçlı ar- 7469.80 M2 
t;a 13/24 his. 

Kargir ma- 48 M2 
ğaza 

242.ao 

297.bO 

Adresi ve tafsilatı yukarıda yazılan gayrimenkuller peşin para ve 
tçık arttırma ile satılacaktır. ) 

İhale 15/6/939 Perşembe günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen f
~n ve saatte depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fo·ı 
oğran• b ırlikte Şubemiı Emlak Servisine gelmeleri. (3839) 

M A Z O N ~ E Y V A T \.! Z U ~~M~~ 
~azımsızlı.k , Şişkinlik~ bu la ntı gaz, . J N K J B A Z Sarıl ı k, Safra MJD E 
~ancı , l\lıdf" hozu.klugu, ha ı ~ak ataletı Karaciğer 

e kşil ik ve yanma ları nda ve Bütün Mide, Barsak bozukluklarında kullanınız H O R O Z itı a rka

sına dikkat Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahza
rlardan daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tesir icra eder. 

Yaln1z toptan sa tıs yeri: 1\-lazon ve Boton Ecza deposu. Yeni postane ar !<ası No. 31. İ"> tanbul. 
./ 

Sureti mahsusada yaptırılan zengin desenli 

·ipekli Emprimelerimiz 
GELMiŞTİR ,. 

MA~AZALARIMIZI ZİYARET EDİNİZ 

SÜMERBANK 
-------------------.Mallar Paz.arları 

MÜESSESESİ 
ŞUB ELE RI 

istaııbul • Beyoğlu • Kadıköy • Ankara İzmir ---------

/ 
1 

8 LAMBALI İSVEÇ 

R 
RADYOSUNUN YENİ FİATI 

Türk Lirası 155 
Merkezi: PİLOT l\Iües•eseııi Voyvoda Cad. 55 - Galata 

Devlet Demlryolları ve Limanları 1 
itletme u. idaresi ilinları .,_ ______ ....:, _________________________________ ___ 

26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tarihinde Haydarpaşa· 

1 

dan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Anka.ra ve Ankara - Haydar· 

paşa arasında 3005 - 3006 numaralı gündelik munzam bir yolcıı katarı 

1 ~!emeğe başlıyacaktır. Bu tren Haydarpaşadan 14,05 de h areket ile 
1saat6,55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan saat 16,42 de hareklt ed 
rek saat 8,20 de Haydarpaşaya varacaktır. (3635) 
~~~....:.~~~;;........:......:...;;....~~~~~~~~~....:.~..;...~--

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldı; yerı SON TELGRAF Matbuaa 

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 
Sa t ı c ı la r a 0/o 1 O Ten zil d t Yap ı l ı r. 

İnhisarlar Satış kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 
.:L- -- . - • . - -- -~ ·- - - - - - -- - - _.... • - - .....---- - - - _.ı .. ---- - - . ~ --.-- -

~ ' 


