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jHADISELER KARŞISINDA~ Yunanistana 
-------Son Telgraf· ~ Yumurta 

p Q L İ S /Yazmacılar 
Ve .. Mahkemeler Esnafı ABDESTHANE İŞLERİNİ 

TENVİR MAKSADİLE 

G 
eçen gün, bu sütunlarda, 
Harbiyede yapılacak umu -
mi Abdesthanenin, on bin 

liradan daha aşağı yapılıp yapıla
ınıyacağını kendi kendime sor-
muştum. On bin lira pahalı, daha 
ucuza yaptırsak, dedim .. 

Bir zat, bana bir mektub gön -
dermiş.. Benim bu yazıma çatıyor. 
Bu zatın l;ir abdesthane mütehas-

sısı olduğunu, veya abdesthaneler 
müteahhidi, yahud da, abdestha
neler müteahhidlerinin avukatı 

bulunduğunu yazısından tahmin 
ettim. On bin liraya yaptırılan ab
desthane ucuz bile .. diyor .. Ve 20, 
30 bin liraya yaptırılan diğer bazı 
şehirlerdeki abdesthanelerden bah
sediyor. 

Birader, özrün kabahatinden 
büyük.. Demek, o bahsettiğin ab-
desthaneler için, lüzumsuz 
para harcanmış .. 

SON SENELERDEKİ 

LÖKS MERAKI 

yere 

SEN NEDEN MİZAH 

-MUIIARRİRLİCİ YAPIYORSUN? 

Sen bana yolladığın mektubun
da, nükte yapmağa kalkışırken, 

•bu, mizah muharrirlerinin işidir, 
böyle yazılar yazamazsın• di -
yor muyuz?. 

Uzun mektubundan anlıyorum 
ki, benim o yazıma çok içerlemiş
sın .. On bin liraya bir abdestha -
ne neden pahalı imiş?. Öyle mi?. 
Sen, lfıfa iyi kulak vermemişsin 
ki .. Yapılacak abdesthane için on 
bin lird sarfedilebilir, yapılacak 

bina içın bu para çok olınıyabilir, 
hatta az olabilir. Bizim söylediği
miz, iddiamız, böyle on bin liraya 
çıkacak abdesthane değil de, daha 
ucuza çıkacak abde>ithane y~pılsın 
diyoruz. Anlaşılıyor mu?. Sonra, 
evvelce yazdığımız yazıyı iyi an
lıyamadığın meydanda ki, şöyle 
diyorsun: 

- !stanbulda umumi hali yok 
diye gazeteler şikayet. eder sonra 
yapılmak istenince de, bu sefer de 
pahalı, yapılmasın, diye şikayet 
edilir ... Ne yapmalı? yaptırma -
malı mı? .. 

AZİZİM SENİNLE -
ANLAŞAMAYIZ .• - -

Fesuphanallah! ... 

İhracatı ~(' ' . . . - - . . ... _ 

Gittikçe Arttığı 1900 Lira lHem Suclu 
Haber Veri1iyor ' 

Son zamanlarda Yunanistana J\ T D Ol ? l.J Gü lü 
ihraç edilmekte olan yumur ta mik- l y t- muş . nem c 
tarı gittikçe lezayür! 0tmektedir. ' 

Fakat diğer taraftan, Tüıkiye- Fatih Postahanesi R~ki Havale 150 Lirayı Çaldı, Sonrada 
den gelen yumurtaların m~n~c şe- Memuru Mahkemede Dükkana Ateş Verdi, Yaktı 
hadetnamelerinin vaktinde gön- Suçunu inkiir Etti Ali adında bir sabıkalı dün sa-
derilmediğinden Yunanlı tacirler İhtilisen zimmetine (1900) lira bah Tünel başında Yani isminde 
şikayet eylemektedirler. • geçirmekten suçlu, Fatih posta - birinin dükkanına girerek 150 lira 

Ezcümle ps.<kalya m' "siminin nesi, sabık havale memuru, Tahir çaldıktan sonra hırsızlığını ört bas 
yaklaşması seofbile gönderilen Pekerin muhakemesine dün Ağır- etmek için dükkana ateş vererek 
bazı yumurlal:ıwı me'l~c şeha - cezada başlandı. kaçmak isterken yakalanmıştır. 
detnameleri 15 gün sonr3 gJ ıde- Maznun mahkemede 1,900 lira- Suçunu itiraf eden Ali adliyeye 
rildiği için Yur·anlı tacirler mal· 
!arı gümrükten çıkarmamışlardır. nın ne olduğunu şöyle anlattı: verilmiştir_._--<ı>---
Bu sebeble; yumurtaları.ı bir kıs- •- On altı senedenberi, idare -
mı çürümüş ve bazılarınd~ da; ha- de memurdum. Bu hadise olun -
va boşlukları h~ıl o'muştur. cıya kadar daima namusumla ça
Yunanlı tacirler bu l;abil kusur- lışmış ve hatta vazifemde göster

lar hallolunduğu takdirde daha diğim dürüstlük ve sadakatten do
fazla yumurta alacac<iarını b;[dir- layı, büyü'.Jerimin takdir ve le -
mişlerdir. veccühünü kazanmıştım. 

--- Son vazifem olan Fatih posta -

Tramvay nesi havale memurluğuna beş sene 
evvel tayin olunmuştum. Daha ev

vel bulunduğum merkezlerde hep 

1-şletmesı· telgraf memurluğu vazifesini ifa 
etmiştim. Bu yeni vazifeyi layı-

Yarın Merasimle 

Tramvay Çarptı 
Vatman Ademin idaresindeki 

109 numaralı tramvay Bcyoğlun
da Olga adında bir kadına çarpa -
rak bacağından yaralamıştır. 

Bir Sabıkalı Yakalandı 
Birkaç hırsızlık ve yankesicilik 

suçlarından aranmakta olan ;/'ılı 

sabıkalılardan Çakır Vahan emni
yet ikinci şube memurları tarafın
dan yakalanmıştır. 

Bir Çocuk Öldü 

Zaten son senelerde, bizde bir 
lüks merakı başladı .. Her şeyin en 
fiyakalısını, en lüksünü yaptırı

yoruz. Amma, dayanır mı, dayan
maz mı, orasını Allah bilir. Ab -
desthanenin de lüks olduğunu bil
miyorum.. Temiz, sıhhi abdesUıa
™'Ye aklım erer, fakat, ne yalan 
söyliyeyim, süslü, şatafatlı, kübik 
abdesthaneye aklım erm~z. O ka-

Yahu, biz böyle demedik.. Ab
desthaneye lüzum yok, diye, bir 
sözümüz geç[ll(!di.. Sen, yanlış an
lamak yüzünden karaladığın bu 
satırlarla, ayni zamanda, Beledi -
yenin lüzumsuz yere avukatlığını 

Hükumete intikal Ediyor 

kile yapamadığımdan, beni bu iş

ten çıkarıp tekrar eski vazifeme 
vermeleri için, def'atle başmüdi -

riyete müracaat ettim, fakat dile

Akbıyık caddesinde 11 numa -
ralı evde oturan Hasanın 4 yaşın

daki kızı Fahriye evde top oy
namakta iken lop mangala düşmüş 

dar çok paramız varsa, mekteb bi

nası yaptıralım. İstanbulda bile, 
hilfı ahşab, eski konak harabele -
rinde mektebler var. Hiç görme
din mi? .. Birgün yolun düşerse, 

Beyoğlunda, Tünel başında, eski , 
Mevlevihanedeki ilk mektebe ba-
kıver .. Otuz bin liraya, sağlam,, 

mütevazi - fakat lüks değil ha - pek 
ili bir mekteb binası yapılır ... Sa-

da yapıyorsun .. Bırak be birader .. 
Belediyenin koskoca •hukuk işleri 
müdürlüğü• teşkilatı var .. 

Hulasa, azizim birader, lafı u
zatmıyalım .. Bir abdesthane hika
yesi için, okuyucuların canını sık
mıyalım. Mektubundan anlaşılı -
yor ki, sen bu abdesthane inşaatı 
işlerile alil.kadar bir adamsın .. Bi
zim ise bir alakamız yok.. Onun 
için seninle anlaşamayız.. Hoşca 
kal.. Evvelki yazımın da menfaa -
tine dokunduğunu tahmin ediyo
rum .. Onun için de kusura bakma.. • 

Yarından itibaren şehir tram
vayları işletmesi Nafıa Vekaleti 
tarafından idare olunacaktır. 

Bu münasebetle yarın sabah, ilk 
tramvaylar Beşiktaş ve Şişlı ve 
aksaray depolarından çıkarken; 

müstahdemler ve memur !ar tara-
tından, aralarında topladıkları pa
ralarla kurbanlar kesilecektir. Ay
rıca Metro hanında da yarın me
rasim yapılacaktır. 

Y alruz bütçeye müteallik işler 
dolayısile Nafıa Vekili bu mera-
simde bulunmak üzere şehrimize 
gelemiyecektir. 

na göre yapılmaz. Mektubundan 
anlıyorum. Ben, on bin liraya dört 
katlı apartıman yaplırıyorlar, di
ye yazmıştım. Alay ediyorsun. Ve 
sözüm ona nükte yaparak, belki, 
üstü açık, bilmem, İstanbulun han
gi ücra köşesinde bir bina yapılır, 
diyorsun .. Aparlıman hikayesini 
tahkik etllın. Affedersin, on bin 
değil, on iki bin liraya ~- Zemin 
katı da dahil.. Üç katla dört oda, 
zemir.ı katta iki oda var .. Apartı
man diyince, mutlaka muazzam 
bir şey olmaz ya .. Fakat, bir apar
tınıan hesabını ileri sürüşümıl tu-

Ne yapalım ~ı, her doğru söz biri· ıJktısad Vekilinin 
nın menfaatine dokunur .. Doğru- • 

yu yazmıyalım mı?.. Beyanatı 
AHMED RAUF 

' haf karşılıyorsun .. •Her işi müte-
has5ısına bırakmalı.. Apartıman 

~ası da başka bir ihtisasdır• di
yorsun.. Birader, ne aparhman 
planı yaptığımız var, ne bir apar
tıman inşaatına nezaret ettiğimiz .. 
Ne mimarız, ne kalfa, ne de usla .. 
Paramız da yok ki apartıman yap
tıralım .. Müteahhid değil, muhar
ririz. Sen ·ihtisas• kelimesinin 
lügat manasını da bilmiyorsun. 

- Şu apartıman on iki bin lira
ya çıkmış, demek günah mı?. Bu 
da mı ihtısasa taallfilt eder? .. 

Ahçı olmıyan insanlar: 

- Bu yemek iyi olmuş, fena ol
muş diyemezler mi?? 

Bu da mı ihtisas meselesi? .. 

1 
KUÇUK 1 

---'-H-'-A_B~E_R_;;L=E=R...;.._ * Beledıye tarafından istimlak: 
olunması istenilen Taksim stad -
yomu ile civarının Belediyeye ve
rilmesine emlıik şırketınce ımkıin 

görülememektedir. * Harb malülleri efrad ve ça -
vuşları dün veznecilerdeki cemi
yetleri merkezinde bir toplantı 
yapacaklardı. Fakat formaliteye 
aid bazı resmi müsaadeler alın -
matlığı için içtima yine tehir olun
muştur. * Geçenlerde Japon tayyare
leri tarafından bombardıman olu
nan İngiliz arazisl hadisesinden 
dolayı Japon bükUıneti İngiltere 
hükümetine tazminat vermeğe ha
zır olduğunu bildirmiştir. * Heyeti Vekile dün öğleyin 
Başvekalette toplanmıştır. İçtima, 
saat 18,30 a kadar sürmüştür. * Yeni İngiliz sefiri, dün sa
bah Ankaraya varmıştır. 

Halifenin Sarayında 1 
Bir ispanyol Güzeli 

·---------------------------------------~ Tarihi Roman : No. 8 

- Ben. bir harta içinde gizli şa
rab içen yedi yüze yakın adam 
cezalandırdım. Peygamberin ha
ram gördüğü bir içkiyi gizli içen
lere sözüm yok. Fakat, bunlar iç
tikten sonra, senin r!ediğin gibi, 
sarhoş olarak sokakta dolaşıyor -
!ar. Biz sarhoşları cezasız bırak

mıyoruz. 

- Kendi adamlarınız arasında 
da şarab içenler varmış. Bunlara 
nf>Clen ceza vermiyorsunuz? 

Haccacın canı sıkıldı. 

- Ben şimdi bu işlerle uğra.,

mak niyetinde değilim. İstirahat 
zamanımda eğlenmek isterim. Şöy· 

Yazan; CELAL CENGİZ 

le biraz yanımda oturmaz mısın, 
Fatma? Görüyorsun ki senden çok 
hoşlanıyorum. Ben. arslanlara sal
dırmaktan çekinmiyen cesur ke-
dileri çok severim... • 

Elini uzattı .. Fatmanın saçlarını 
okşamak istedi: 

- Sen nekadar güzel ve temız 
yürekli bir kadınsın! Eğer günah
tan korkuyorsan, seni bayağı bir 
günahkar mevkilne düşürmiyece
ğimden emin ol, Fatma! 

Fatma hiddetlendi.. Hasmının 

önünde bundan fazla tahammül 
gösteremezdi.. Birden yerinden 
fırlayıp kalktı: 

İktısad Vekili Hüsnü Çakır, dün 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
İktısad Vekaleti teşkilatının bü -
yütülmiyeceğini ve binaenaleyh 
yeni memur alınmıyacağını söy -
!emiş Denizbankda başlamış olan 
teftişlerin de devam etmekte bu
lunduğunu beyan eylemiştir. 

İpekli Kumaş 
Kaçakçılığı 

Gümrük muhafaza teşkililtı me
murları dün Nuruosmaniycdc mü
him bir ipekli kumaş kaçakçılığı
nı meydana çıkarmışlardıl': 

Bu suretle Romanyadaki muha
cirlere para göndererek buraya 
gizlice ipekli kumaş ve ipekli ka
dın elbiseleri getirten Emine is -
minde kurnaz bir kaçakçı kadın 

ile kendisine bu işlerde yardım e
den kızı ve oğlu yakalanmışlardır. 
3 kaçakçı da asliye 5 inci ceza mah
kemesine verilmişler ve tevkif o
lunmuşlardır. 

ğim kabul edilmedi. 

Son zamanlarda, muhasibi mes
ul Bay Şakir, sık sık daireyi tef
tiş ediyordu. Son teftiş günü, sa
bahleyin, posta müdürümüz, Tev
fik beni odasına çağırtarak: 

- Tahir, benim 1000 lira kadar 
açığım var, Şakir Beyin bugün, 

dairemizi teftiş edeceğini tahmin 
ediyorum. Sen kasadan bu parayı 
bana ver, teftişten sonra, tekrar 
iade ederim. Dedi. 

Amirimin bu dileğini yerine ge
tirmek ve açığını kapatmak için; 
havale defterine, gelen havaleleri 

sahiblerine verilmiş gibi göstere
rek, Tevfik Beye istediği parayı 

verdim ve muhasibi mes'ul gelip, 

gittikten sonra, müdüre çıktım, 

~bahleyin aldığı parayı iade et
mesini rica eltim. O: 

- Biraz sonra gel!. Dedi, 

Biraz sonra gittim: 

- Şimdi meşgulüm, yarın ve -
receğim. Dedi ve ertesi günü de: 

- Bana birkaç gün müsaade et, 
Beşiktaşta bir hamamım var, onu 
satıp, borcumu ödeyeceğim. 

Sözlerile beni atlattı. 1 

Ben de o günden sonra, aldığım! 
havaleleri deftere ayni günde sa- 'ı 
hiblerine verilmiş gibi göstererek, 
fakat bir gün sonra havalelere te
kabül eden parayı ödemek sure-
tile işi idare etmeğe başladım. 1 

- Peki (900) lirayı ne yaptın? 

- Bir akşam, postaneden çıkar-
ken, dalgınlıkla kasayı açık bı

rakmıştım. Ertesi günü geldiğim 
zaman. bu paranın çalındığını 

gördüm. 

ve mangaldan sıçrıyan kıvılcım

dan etekleri tutuşarak karnı ve 
muhtelif yerleri yanmıştır. 

Ç-Ocuk hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmış ise de ev
velki gece sabaha karşı ölmüştür., 

İki Kumarcı Yakalandı 
Ahmed oğlu Rıza ve Tevfik oğlu 

Muharrem adında iki kumarbaz 

Kasımpaşada bir kahvede kumar 
oynarlarken suç üstünde yaka~ 
narak mahkemeye verilmişlerdir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Dcnzbank amelesinden Bekir 
oğlu İbrahim Galata rıhtımında 
Aksu vapurundan keresteleri tah

liye ederken düşmüş ve bacağın - \ 
d_an yaralanmıştır. 

* şoför İhsanın idaresindeki 
1789 numaralı otomobil Çakmak
çılarda Kadir adında bir gence 
çarparak muhtelif yerlerinden ya
ralamıştır. 

* Bulgurluda Nazirin kireç o
caklarında çalışan Hasan adında 

bi ramele taş lıiğmıı filillemekte 
iken birdenbire ateş alması üze

rine başından ve yüzünden yara
lanmıştır. 

* Şoför Besimin idaresindeki 
3748 numaralı kamyon Divanyo -

luuda Kemal aKdında bir gence 
çarparak bacağından yaralamıştır. 

Fatih postanesinin eski şefi Tev- ==============! 
fiğin amme şahidi olarak dinlen
mesi ve davaya mevzu olan hava
le defterinin mahkemeye getiril -

varsa, beni bırak.. Ben, namuslu 
bir kadınım. Ailemiz içinde ya
bancı bir erkekle karşı karşıya 

oturup yemek yemiş bir kadın 
yoktur. (Elharis) ailesi, Peygam
ber devrinden bugüne kadar şeref 
ve haysiyetini yere düşürmeden 
yaşamıştır. Beni yere düşmüş bir 
paçavra gibi çiğnemek istiyorsan. 
aldanıyorsun! 

Haccacın gözleri dönmüştü. O 
gerçekten, kendi cariyelerine isle
diği gibi nasıl saldırıyorsa, Fatma
yı da öyle kucaklamak, öpüp sev
mek istiyordu. Fatma bunu anla
yınca, şahlanmış bir kısrak gibi, 
ayağa kalkarak bağırmağa baş • 
lamıştı: 

- Bana yol ver, Haccac! Sen 
bir devletin vezirisin! Ben ise es· 
ki bir ailenin sonuncu kızıyım .. 
Şimdiye kadar - bir erkek gibi -
hasımlarımla döğüşrnekten çekin
medim. Bana yol vermezsen, seni 
yere vurup giderim. 

Haccac, dişi tilkinin gökremeğe 

mesi içi duruşma 27 marta bıra

kıldı. 

M. H. 

başladığını görünce ellerini birbi
rine vurdu .. Birdenbire taraçanın 
üstünde birkaç muharib kılıklı a
dam peyda olmuştu. Bu adamlar, 
büyük çiçek saksılarının arkala -
rında saklanmışlardı. Demek ki, 
Haccac Fatmanın kendisine kolay 
kolay teslim olmıyacağını önce
den kestirmişti. 

Fatma bu adamları görünce hiç 
de şaşmadı. 

Senin gibi korkaklardan bun
dan başka ne beklenir! dedi. A
damların yüzlerine sert bir tavırla 
baktı. 

- Arslanla tilkinin döğüşünü 
seyretmeğe mi geldiniz? 

Diye haykırarak, birden Hacca· 
cm üzerine atıldı. 

-Kendine güveniyorsan, çık 

meydana. Emret, bu köpekler ge
ri çekilsin. 
Haccac adamlarına bir işaret ver

di.. Fatmayı derhal kollarından 1 
yakaladılar. 1 

• 

Toplandı 
Yeni İdare Hey' eti 

Seçildi 
İstanbul yazmacılar esnafı dün 

Türbedeki esnaf cemiyetleri bir -
leşik merkez binasında yıllık kon
grelerini yapmışlardır. 

Kongrede evve!A yıllık rapor -
lar okunmuş ve bütçe tetkik olun

duktan sonra yeni idare heyeti in
tihabı yapılmıştır. Eski idare he

yeti azasının yarısının yerine ye
niden aza intihab olunmuştur. 

Kooperatifi 
istemiyorlar 

DC. r yol Müstahsilleri 
Vaziyetten Şikayetçi 

Dörtyol porlakalcılarından mü

rekkeb 4 kişilik bir heyet dün şeh
rimize gelmiştir. 

Bunlar; Dörtyolda kurulmuş o
lan portakal kooperatifi yüzünden 

zarar ettiklerini iddia eyliyerek bu 
kooperatifin kaldırılmasını iste -
mektedirler. 

Buna scbeb olarak da bütün ih

racatı kendine ha.>reden koopera
tifin; laahhüdlcrini yeı ine getir

mediği için mallarını satamadığı, 

portakalların ellerinde kaldığı, ez
cümle Almanların bile aı tık Dö,,t

yoldan portakal almağı bırakarak 
Rizeden mübayaıı.ya baş'ad.ı1<.ar1 

söylenmektedir. 

Heyet azaları bu okş•m Anka -
raya giderek İktısad VtkAJ.etine 
ricalarını bildireccklerdlr. 

Ayrıca Dörtyol porla:Caliarının 

trenle nakll_ni temin için bir uc,.z 
tarife tatbik olunması da Nafıa 

Vekaletinden istirham olunhcak -
hr. 

Valinin Mülhakattaki 
Teftişleri 

Vali ve Belediye reisimiz doktor 

Lütfi Kırdar evv<t' ki gün yanında 

Vali muavini Hüdai Karataban ol
duğu halde Silivri ve Çatalcaya 
gitmşitir. Vali ve Belediye reisi; 

İstanbula bağlı bu iki kazanın 
bütçelerini tetkik elmiş ve bazı 
direktifler vermiştir. 

Vali ve muavini ayni gün ak -
şamı şehrimize dönmüşlerdir. 

Y unanistana l(oyun 
İhracatı 

Fatma gülmeğe başladı: 
- Aciz ve kuvvelsizlerin yap -

tığını sen yapnıamalıydın, Hac • 
cac! Sen ki, bütün harblerden 
muzaffer olarak dönmüş, her is • 
yanı bastırmış, her yiğitin sırtını 
yere getirmiş bir adamsın! Benim 
gibi, kollarından başka müdafaa 
kuvvetine malik olmıyan silahsız 
bir kadından neden korkuyorsun? 
Neden benimle döğüşmekten çe
kiniyorsun? Haydi, çık meydana .. 
Döğüşelim. Yenilirsem, senin o
lacağım! Yenersem, cezana razı 
ol! ... 

Haccac sofranın başına oturdu: 
- Bırak bu hezeyanları. Bana 

hakikati söyle: Sen kimi seviyor
sun? Kime gönül verdin? Kendini 
kime saklıyorsun? Yazık değil mi 
bu güzelliğine? Yarın bir yaprak 
gibi, sen de solup yere düşecek
sin! O zaman yüzüne kimse bak
myacak! Neden benden kaçıyor
sun? Ben çirkin bir adam mıyım 
yoksa ... ? - Devamı !.'ar -

Kont Ciyano 
Varşvada 

Yazan: Ahmed Şükrü ES~IER 

İtalya Hariciye Vekili Kont Cl
ano, birkaç gündenberi PolonyanJI' 
mhafiri bulunmaktadır. Kont Cia· 

no'nun bu seyahati, geçen sene bd 
sıralarda Polonya Hariciye Vekili 
Bek tarafından Roma'ya yapılaP 
ziyareti iade etmek gibi protokolcl' 
bir maksada atfedilmekte ise de 
hakikatte büyük siyasi ehcmıni · 
yeti haizdir. Orta Avrupa politi • 
kasının yeni istihalesi içinde PO' 
lonya ile Lehistan biribirine doi· 
ru yaklaşmaktadırlar. AlınanY1 

orta Avrupada hegemonya kut • 
mazdan evvel vaziyet böyle değil· 
di. Hatta geçen senenin mart "11 

içinde Bek tarafıadan yapılan si· 
yaretten enel belki de yedi seki' 
sene İtalya ile Polonya devlet •• 
damları arasında karşılıklı zi)'•" 
ret yapılmallU1jtL 1928 senesind~ 
Polonya Hariciye Vekili Zrıleskl 
Roma'yı ziyaret etm~. İki ,cııe 1 

sonra da Grandi Haricıye Bakaııl 
Vekili iken bu ziyareti iade etııı~· 
ti Bununla beral.,er, l\1usolini'ııi11 

1933 senesindeki dörtler diktatiİ" 
rası teklifinin Polonya'da uyaJI" 
dırdığı iğbirar bir tarafa bınıJ<ıll' 
cak olursa, İtalya ile Polonya art' 
sındaki münasebetler, norınaL 
dürüst, hatta hazan samimi o!Jl1ııf 
tur. Dörtler di.ktatörası teşebbibu 
de Polonya'da bunu teklif edeli l· 
talya'dan ziyade buna muvafal<•' 
eden Fransa'yn karşı iğl.irat u· 
yandırmıştL Ve Polonya'nın Frol'" 
sa ile bağlarını gevşeterek A]rn•P" 

ya tarafından uzatılan eli alıp sıl<' 
masına bir dereceye kadar da b' 
iğbirar sebeb olmuştur. AinıaııY' 
ile 1934 senesinde imzaladığı •11

' 

laşnuya kadar Polonya Fraıns111P 
nın yalnız müttefiki değil, Fraııs" 
nın mihverine tabi olan bir el•'· 
letti 1934 itilafının iınzasındl' 
sonra Polonya Avrupa muvaıe~ 
sinde öyle bir yol takib etıı•'• 
b•ıl•mıştır ki, bu yol daha ytJ' 
zamanlarda Stoyadinoviç y,,P 
lavyası için de bir örnek olııı~ 
•Eski dostlukları muha.fasll ·p· 
yeni dostluklar kurmak• suret• • 
de ifade edilen bu siyasetin ııı~, 
cid.i Polonya'dır. Ve biraz da bO" 

yük harbden evvel İtalyantll ~ 
kib ettiği siyasete benzemekleD .. 

Polonya, böyle gittikçe da~ ~ 
yade kat'ileşcn muvazene iç111} 

her iki tarafa da ümid ve~~r 4' 
her iki tarafı da tereddüd ıçıP 1 
bırakarak ve idare ederek ı.eP 
emniyetini sağlamlaştı.rucası-; 
kanidir. Fakat ortadaki bir ~ot•:~ 
şudur ki, filiyatta Polonya'nJll ~ 
ziyeti her iki tarafa karşı d~ •l 

mahiyette değildir. Bütün bi~ 
lığına rağmen Almanyadan ~ 
niyor ve hatta korkuyor. Bill"".p 
aleyh Almanya'nın orta A vr•'t' , 
daha ziyade kuvvetlerunesi r:.,. 
lonya için bir kayıı me~P~ 
Berlin - Roma mihverine r~ 
orta Avrupada İtalya'nın .,,a1· p 
de aynidir. Ve dikkate liyıJı:tı' I" 
tam bir sene evvel orta ı\ "~ ıi · 
da bir Alma:ı hegemonyası ıb ,,> 
mali belirdiği ıırradadır ki .. ,ıtl 
Roma'yı ziyaret etmişti. O gıı .r 
içinde henüz Avusturya A.I""."" ıl 
ya tarafındauı ilhak edilme"'~ 
Bek Roma'yı ziyaretinin arif f')ı· 
de Avusturya istikli.linin Jı;~1ıl 
ması için hayli karışık bir fa ol" 
ileri sürmüştü. Ondan so~~ilıi' 
Avrupa vaziyeti hayli değ~~pıii 
Almanya Avusturyayı i!halı G 
Çekoslovakya'yı parçalanııt 

çi bu sonuncu hadisede rol~ 
j{eo> .1 

.. 
Bu da Derdi Beli" 
Bir köylü kum, kaymvalııl:, I 

anası oldutu halde başka bir :.. ~ 
derlertr.en yollaruua ü:u:rtne 'I'' 
~ılrıyor, muhakkak drreyl I',/, 
elllflnden köylii kanıwıt .- 1..-ı 
bindirip dereden kar1ıkl ıar-'-_..ııJ' ' 
yor. Orada bir cobaııla ~ Y 
nnıla yaba bu art.andaki il r-' "'. 
dltlnde bu •an•khı, diyor. T.. ~ 
nüp bu sefer yine omasl&~ 1• 
sile ırel.lnce çoban ylıle .,.ro1.r· 
kim cana.kinin anası diyor. tJI'/ 

T•krar &'!dip koluaP aııın•;. Jrtl 
Celiyor. Yine çoban ~ruyet· 
dir. Bu da derdi ıı.ıa diyor. 



Sayısı Çoğ~yor ./ .. 

Dahiliye Teftışlerıı Aklınıa Yıu;a 
Müfettiş 

Naslı Arttırılacak 9. Gazetelerin verdiğj haber 
doğru ise, Dolmabahçe sa-
rayının, tramvay caddesi 

Nahiye ve Köylerde 
Gibi Teftiş 

Kaza ve Vilayetler 
Edilecektir 

D ahiliye VekAleti , mülkiye 
müfetişlerinin sayısını el-

. liye çıkaran bir kanun pro
Jesi hazırlamış olduğunu evvelce 
Yazmıştık. Öğrendiğimize göre bu 
Proje kanunlaştıktan sonra, bü -
tün memurlara ~it tahakkuk ve ı 
tetkik işlerinin bu kadro tarafın
dan yapılması lmkAnı temin edi
lecektir. Bu takdirde teftiş hey -
etinin başardığı işler bir misli art
llıış olacaktır. 

tine göre fezleke ve rapora bağ
lanmaktadır. Teftiş heyeti ıçm 

bir de nizamname hazırlanmıştır. 
Bu nizamname tekmH yeni i:hti -
yaçları esaslı bir şekilde karşılıya
caktır. 

boyunca, Beşiktaşa kadar uzanan 
yük•ek ve kalın duvarları yıkıla
cak ve buraya bir parmaklık ya
pılacakmış .. Bu suretle, caddeden 
sarayın görülmesi temin oluna -
cak ve bugünkü yüksek duvarlar 
yerine, daha zarif manzara ane
decek olan pk demir parmaklık 
bir güzellik meydana ırelirece.k -
miş.. 

llu teftişler yalnız vilayet ve ka
la merkezlerine inhisar etmeyip 
belediyesi olan ve tam teşekküllü 
bulunan nahiye merkezlerile köy 
kanunu tatbik edilen köylere de 
leşın.u edilecektir. Dahiliye Ve
Jn t· a e ıne merbut olan memurların 
teftiş esnasında görülen ve gerek 
haber alınan ve verilen suçlardan 
dolayı tetkikler ve tahkikler ya
Pılarak neticeleri suçun mahiye-

Belediye Tahsil 
Şubelerinin 
Teşkilatı 

~Belediye Muhasebe Müdürü 
Uhtar Acar dün akşam bütün şu

belerin muhasebecilerini beledi
Ye ~kezine toplıyarak kendi -
leril 

e UZun bir toplantı yapmıştır. 

1 Bu içtimada ; yaklaşmakta o
an Yeni mail yıl sebebile vergi 

tahsilatında hiç bakaya bırakıl -

:ınarnası ve bu sabeble bütün şu -
l .. :er nı r 11 . emurlannın seferber e-

tnesı görüşülmüştür. 
Bu ara· tahsil k dr .. 

Dahiliye Vekaleti müfettişler 

kadrosu bu suretle genişletildik
ten soma, dahiliyeye ait işlerin 

daha süratle ve daha iyi bir şe
kilde· yürüyeceği muhakkak ad -
dedilmektedir. 

Bunu temin için; Dahiliye Veka
leti memleketi sekiz büyük teftiş 
ımntakasına ayırmıştır. 

Bu mıntakalar içinde bulunan 
ve teftiş tarihleri 934-935 olan bü

tün viHlyet ve kaza merkezleri -
nin; müfettiş gruplan tarafından 

teftiş olunmasına başlanılmıştır. 
Bu teftişler bitince sırasile diğer 
yerlerde faaliyete geçilecektir. 

Tramvaylarda 
Yeni Aktarma 

Usulü 
Kütahyadaki büyük santral vü

cude getirildikten sonra İstanbul
da elektrik ücretleriı::in kilovatı 

2 kuruşa ineceği aıılasılrnaktadır. 
Diğer taraftan Tünel şırketinin 

zarara doğru gittiği söylenmekte
dir. 

Bunun için tramvay ve fünel 
şirketleri arasında kıtrşılıklı bir 
y.ardım sistemi kurulması beklen
mektedir. Bu sistem sayesinde, 
Tramvay ve Tünel arasında "k -
tarma bilet usulü de tatbik olu -

Yült"lın •. a osunun bu -
. u esı icap ettiği de ehem - nacalı:tır. 

;ıı~tıe meVZuu bahsedilmiştir. Avrupa ~ }füfettişi 
enı Dıali yılından itibaren Bele- / 

di . . , Maarif VekAletince, Avrupa ta-
~e tahsıl şubelerının; bılhassa !ebe müfettişliğine tayin olunan 

llıuhim şubeler ve mükellefleri .Nihad, dün akşamki ekspresle, ye
Çok olan yerlerin kadrolarının ge-1 ni vazifesine gitmek üzere bare-

~letiJmesi kararlaştırılmıştır. ket etmiştir. 

Bahçıvanların 
Kongresi 

0 
[ 

Bu aklı kim tavsiye ettiyse, çok 
yaşasın. .. 

Dolmabahçe sara)'Ullll en mü
hiın hususiyetlerinden biri de o 
yüksek ve kalın duvazlardır. Bu 
saray tarihi bir eser değil midir?. 
Duvarın manası, bu sarayı yaph
ran için şudur: 

Saray, halktan tamamile ayrı
dır. Saray hareminin, halktan sak
lanması lazımdır. 

Bu kadarcık basit şeyleri mu
hakeme ile bnlmak, idr&k etmek 
için, ne büyük tarih profesörü, ne 
de şehircilik mütehassısı olmağa 
lüzum yoktur. 
Duvarı yıktırmayı düşünen akıl 

sahibi kimse, bunu, böylece bil
miş olsun! 

BCimAN CEVAD 

Gümrüklerde 
Terfiler Nasıl 
Yapılacak? 

Gümrük memurlarından bazı

ları bir terfi müddetini doldurma

dan bulundukları yerden başka 

yere nakillerini istemekte idiler. 

Bu vaziyet karşısında gümrükler 

umum müdürlüğü, gümrük teş -

kil.atına gönderdiği tamimlerle şu 

suretle hareket edilmesini bildir

miştir: 

Bir terfi müddetini doldurma -

dan, sıhh.i scbebler ve idari mahi
yetteki haller müstesna olmak ü
zere gümrük memurları başka bir 

yere kaldırılrruyacaktır. Sıhhi se

bebler de ancak resmi raporla tes

bit edildikten sonra mesmu ola -

caktır. Kıdemde geri olanlar veya 

maaşlarında kanuni müddetleri -

ni doldurınıyanlar tayin istemiye

ceklerdir. Terfi ve maaş derece -
!eri karşılık tutularak yapılan ta
y inlerde merkezce kıdem ve si
e1ller gözönünde tutulacaktır. 

Terfi ve tayinler kıdem ve eh
liyete göre yapıldığından memur
lar terfi ve tayin için ayrıca mü
racaatta bulunmıyacaklardır. 

-Jl.-

Maarif İnzibat Meclisi 
İstanbul Maarif İnzibat Mecli

sinin müntahap azalarından olan 

Beyoğlu 13 üncü ilk mektep baş
muallimi Ethemin müddeti dol -

muş olduğundan yeniden dün in
tihap yapılmıştır. 

1 UCUZ RADYO lşCf 

Hazirandan itibaren 
30 Liraya Radyo Satın 

Alabil ...... 
ecegız 

Haziranda 
Makinesinin 

On Bin Radyo 
Gelmesi Bekleniyor 

M emleketimizde; bütün köy
lülerin ve şehirlileri bir rad
~o makinesine sahip olabil

meleri için Nafia Vekaletinin halle 
tipi radyoları ihdasını kabul ve 
bu hususta bir münakasa açtığı
nı yazmıştık. 

Müteaddit Alman ve Amerikan 
radyo acentalan, VekAlete müra
caat ederek tekliflerini yapmağa 
başlamışlardır. 

Nafia Vekaleti memleketimiz 
için iki seri radyo makinesi yap -
tzrılmasını münasip görmüştür: 

Birinci seri azami 3 lambalı o
lacak ve kuru piller le çalışacak -
tır. 

İkinci model ise azami 4 lam -
balı ve şehir cercyanile işler bir 
tipte bulunacaktır. Bu ikinci mo
del radyolar, elektriği bulunan şe
hirlerde kullanılacaktır. Birinci 
tip radyolar; kısa, orta ve uzun 

Damga Pulu 
Satan Dükkan 

Sahipleri 
Maliye Vekaleti damga pulu sa

tan bayilerin dükkanına konul -
mak üzere üzerinde cdamga pulu. 
yazılı olan yeni levhalar yaptır -
mıştır. 

Bunları 125 kuruş mukabilinde 
her bayi alarak dükkanına , dük
kanının görülecek bir yerine koy
mıya mecbur tutulacaklardır . Şiın

diye kadar bayilik ruhsatiyesi ve 
bayi levhası almış olan bayiler is
terlerse bu yeni levhalardan al -
mıyacaklardır. Ancak, yeni dük
kan açan veyahut yeni bayiliğe 

başlıyanlar bu levhalardan almı
ya mecbur tutulacaklardır. 

dalgalı neşriyatı alabilecek şe -
kildedir. Ve bu makinelerde ara
nılan başlıca vasıilardan birisi de 

lambalarının Minivat tipi olması
dır. Bu meyanda, makinelerin çok 
sağlam yapılması, Anadolunun 

iklim şartlarına mukavemet ede
bilecek bir şekilde bulunması da 
icap etmektedir. 

• Her iki tip radyolarla birlikte; 
standardize bir anten ve otomatik 
bir paratöner de verilecektir. 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü ilk partide halle radyo
larından beş veya on bin tane si
pariş verecektir. 

Bunlar Hazirana kadar yetiş -
tirilecektir. 

Kuvvetli bir tahmine göre köy 
tipi radyoları 10-12 ve şehir rad
yoları da 25-30 liraya halka satı
labilecektir. 

Vali Dün 
Hastahaneyi 
Ziyaret Etti 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar, dün, Şişli Çocuk Hasta -
nesini gezmiş ve hastane başhe -

kiıni ve diğer alakadarlardan 
müessese hakkında izahat almış -
tır. 

Bu ziyaret esnasında Vali ve 
Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar, fıtık 

arızasından dolayı geçen hafta a

meliyat yapılarak mezkfir hasta

hanede yatmakta olan bina ve a

razi vergileri tahakkuk müdürü 
Zeynelabidin Akkök "ün odasını 

ziyaret etmiş ve mumaileybin ha-
• tırını sormuştur. 

Kaymakamlar 
Düıı Toplandı 

Maarif 
Şurası 

Hazırlığı 
Ecnebi Mekteblerde 

Türkçe Dersleri 
Maarif Şfırasına hazırlık olmak 

üzere bir müddettenberi şehrimiz
de, lise ve orta mektep muallim -
lerinin iştiraltile ve Maarif Müdü
rü Tevfik Kut'un riyasetinde ya
pılmakta olan toplantıların, dün 
sonuncusu yapılmıştır. 
Teşkil edilen komisyonlann 

kendi branşlarında hazırladıkları 
raporlar, heyeti umumiyece tet
kik edilmiştir. Bu raporlar sıraya 
konularak yakında Vekalete arze
dilecektir. 
Diğer taraftan ecnPbi ve ekal -

liyet mekteplerindeki Türkçe ders
lerinden de daha iyi randıman a
lınabilmesinin neye bağlı bulun -
duğu Maarif Şurasında görüşüle
cektir. Bu hafta içinde, şehrimiz
deki ecnebi ve ekalliyet mektep
leri kültür dersleri hocaları bir 
toplantı yapacaklar ve Şfirada gö
rüşülmesi IRzımgelen mevzulan 
tetkik edeceklerdir. 

Mektebi erde 
Fen Dersleri 
Kitabları 

Maarif Vekıiletı fizik , kimya, 
matematik ve tabıi ilimler ki~p
ları üzerinde tetkikler yapmak ü
zere dört komisyon reşkil etmiş -
tir. Her komısyon ayrı bir kitap
la meşgul olarak, Gazi Terbiye 
Enstitüsünde muntazama toplan
tılar yapmak suretile çalışmala

rına devam etmektedir. 

Yapılan tetkikat raporla tesbit 
edilerek Vekalete verilecektir. Ve
kalet bu raporlara göre, dört ders 
kitabının değiştirilip değiştirilmi

yeceği hakkında bir karar vere -
cek, eğer tadile lüzum görülürse 
yeni kitaplar derhal o suretle ba
sılacaktır. 

Kartalda Yeni 
Bir Mendirek 
Yaptırılacak 

Deniz ticaret müdürlüğü Kartal
da büyük bir mendirek inşa etme
ği kararlaştırmıştır. İnşaata bu
günden itibaren başlanacaktır. 

Evvela iskelenin yanındaki taş 
yığınları kaldırılacaktır. Bunu ta
kiben de mendireğin içinde ka -
lan sahil aksamı temizlenecektir. 
Diğer taraftan Kabataş ve Bos

tancı ve Kumkapı mendireklerinin 
iiçnde kalan limanların temizlen
mesi kararlaştırılmıştır. 

-*·-
yeni Tal ebe Y urdları 

Üniversite Dekanlar Meclisi; 
dün Rektör Cemil Bilselin reis -
liğinde toplanmıştır. 

Bu içtimada ; açılacak olan ta
lebe yurtları meselesi gôrüşül -
müştür. 

l>" >lla Uıı Sebze bahçesi sahlbleri ve bostancılar yıılık kongrelerini yap
bulunanlardnn bir kısmı görülüyor. 

Fakat henüz reyler tasni! olun
madığından yeni azanın kim ola
cağı henüz maJUm değildir. Yakın
da belli olacaktır. 

Kaymakamlar dün Vilayette V ali muavininin riya etinde toplana-
rak şehrin muhtelif işleri üzerinde görii tiiler. Yukıtndaki resirı•de 
toplantıda bulunanlar görülüyor. 

Fakat; müsbet bir karar veri -
lemediği için ; hafla içinde tekrar 
toplanılması kararlaştırılmıştır. t. Yııkarıdaki resimde kongrecfo 

ZORBALAR 
SALTANATI 
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-Oö - .liayu; bilAkiı efendimize 
Yle b" h ki bah ır ediyede bulunma a 

88 tıy'.11' lık hissedeceğimi kemali 
~ın'.Yetle arzederim efendim. 

lı!ı; .:nız ~aşa; Hamid fendinin ı
llıu SOz!erı karşısında hafiflik duy

Ştu. 

nabeınek; Sadrı Aanadolu bu ca
\>e Yakın eşsiz dilberi kendisine 

tecekti. 

Çar~e~e-n vermemeli idi? Başka 
esı va d tat p rmıy ı? .. Alemdar Mus-

değ:r a~ay~ Kamertab gibi cihan 
disi b hır dılber verdiği halde ken
dı? Ulldan aşagı bir adam mıy-

Yazan: M. Sami KARAYEL 

Paşa; Hamid efendinin sözlerine 
teşekkür ettikten sonra: 

- Doğrusu bu tesadüfü ve ye
rinde olan hediyenizi dünyalar 
durdukça unutamıyacağım ... 

- Aman efendim; değeri nedir 

ki? .. 
_ Ne diyorsunuz efendi haz -

retleri? Bence değer biçilmez bir 

hediyedir. 
_ Paşa hazretleri, methetmek 

değil, inşaallah göreceksiniz. ~u 
kız müstesna güzelliği derecesın

de san'atkar bir dilberdi. Gayet 
güzel sesi vardır. Musikiden an -
lar. Şark rakslarının hemen hep-

sine vlikıitır. Ve çok kıvrak oy -

nar ... 
_ Dedim ya; paha biçilmez Çir 

mevcudiyet.. Bu hediyenizi ca -
nım kadar muhafaza edeceğime e
min olunuz. 

Biraz sonra; evvelce cümbüş i
çin hazırlanmış olan diğer bir sa
lona gidildi. Şarap. raks , saz sa
baha kadar devam etti. 

Hamid efendi; Cananı Ramiz 
Paşaya hediye ettiği için cümbü

şe iştirak ettirmemiş~i. 'Y.e böyl~ 
olması da lazımdı. Çunku; bu dıl
berin mukadderatı artık Ramiz 
Paşaya bağlanmıştı. 

İçki aleminden bir aralık dışa
rı çıkan Hamid efendi, bır köşeye 
Cananı çekerek şunları söyledi: 

- Aferin kızım; daha ilk görüş
te herifi av !adın.. Öldü ve bitti 
kerata ... Ömründe görmediği deb
debe ve darata kavuşan bu zor -
balar müşaviri seni görünce ne
fes ve soluğu kesilmişti. Haydi ba-

kalım seni göreyim, akıl ve fik
Yini de nefesini kestiğin gibi yok 
eyle ortadan ... 

- Bu sezlerinizle beni ona ver
diğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. 
Demek oldu bitti bu iş ... 

- Evet ... 

- Sakın bu herifin konağında 
beni tanıyanlar bulunmasın? .. 

- Hayır; tek kişi bile yok .. Bun
lar hep yeni yapı adamlar ... 

- Kamertaba lfızımgelen eli -
rektifi verdiniz rıı.i? 

- Evet, evet... Kamertab senin 
nasıl kurtulduğuna şaşmış ... 

- Allah bu... Ö!"dürmedi işte .. 
·Demek hayatta görecek vazifele
rim varmış .. . 

- Padişahımıza hizmet etmek 
J.azımdır. Çünkü; bu müstevli zor
balar hilafet ve saltanatı zaptet
mişlerdir. 

- Emin olunuz, hepimizin inti-, 
kamını bu heriflerden alacağım .. ! 

- Eğer, bu işi muvaffakiyetle 

başarırsan bil ki; Padişahımız bil
fıhare seni affeylediği gibi lıizım
gelen dünyalığı da verir. 

- Bana, burası lazım değil .• 
- Ne demek hakkındır bu ... 
- Peki, ne vakit gideceğim bu 

herifin evine? .. 

- Yarın gönderirim ben seni ... 
- Hani yanıma bir ağa verecek-

tin ... 

- Haremağasını •vereceğim ... 
Paşa, sana sorarsa: Küçükten e
linde büyüdüm dersin.. Her gün 
bana bu ağa vasıtasile lazımge
len haberi yollarsın .. Ve sana ve
receğim direktifleri ağa ile bildi
ririm. Hem, şimdi fazla koııuşmı
ya lüzum yok, işte vaziyet bu ... 
Yarın gitmeden evvel bol, bol gö
rüşürüz ... 

- Ben, bu akşam cümbüşe işti
rak edecek miyim? 

- Hayır; yakışık nlmaz artık ... 
Çünkü; Paşanın malı oldun de -
mektir._. Cümbüş.: ve salona gel-

meklik ancak onun emrile olabi
lir ... Ve zannetmem ki; o da bu 
emri vermez ... Haydi git yat. key
fine bak ... 

• .. 
Sabah tanyeri ağırıyordu . Ra

miz Paşa konaktan ayrılmıştı. 
Fakat; bütün düşüncesi Canan 

idi. Konaktan ayrılmadan evvel, 
Hamid efendiye her ihtimali der
piş ederek: 

- Efendi hazretler;, ali hediye
nizi ne vakit-tekabbül eylemiş 

bulunacağız? .. 
- Bugün yolliyacağım Paşa 

hazretleri. .. 
Dedikten sonra: 

Ellerini oğuşturarak: 
- Kızın çok sevdiği ve küçük

tenberi elinde büyüdüğü bir ha
remağası var ... Gayet işgüzar, i
yi terbiye görmüş bir ağadır. E
fendimize bu kölenizi de beraber
ce hediye etmek arzusundayım .. 

(Devamı var) 

itG4 
Onsekiz Yaş 

S on günlerde adliyeye düşe11 
iki suçun sebebi sinemadır. 
Bunu, &uçlıılar, kendileri i-

tiraf ediyorlar. Beyaz perdede gör· 
dükleri bazı hadiseleri taklid et
meğe yeltenmişler ve nihayet mah. 
kemeye düşmüılerdir. 

İstanbulda her gün işlenen irili 
ulaklı diğer ıuçlardan daha bir 

kısmının; zabıtaya ve adliye~·e in
tikal etmiyen cLğer bir takım iç

timai ve ahlaki suçlardan da mü
him bir ekseriyetinin sebebinin 

yine bazı kötü filimler olmadığını 
kinı iddia edebifü?. 

Muhakkak ki, sinemalar, son &e

nelerde hayatının ve hareketleri

miz üzerinde çok müessir olmak
tadır. Yazık ki, ayni kuvvette \'e 

ve ayni rağbeti gören, \'e fena fi

limlerin tesirlerine karşı cephe al
ını bıılunan, diğer içtimai lesek
küllerimiz yoktur. 

Şunu itiraf edelim ki, htanbul
da gösterilen filinılcrin t>kserisi, 

öğretici değildir. San'at kı) nıeti 

yoktur. Bunlar ekseri~ elle hir ta

kım heyecanlı ınaceralaxıu basit 

hikayelerinden ibarettir. Mühim 
bir kısmı gayriahlaki değilse bile 

liahlaldclir. Ve zayıf karakterler 

üzerinde, şiddetle ve derhal tMir 
yapacak mahiyettedir. 

İşin kötü tarafı, bu filirnlerin 
başta gelen müşterileri mekteb 

talebesidir. Sinemalar, talebe için 
tenzilatlı matinl'ler, günler ihdas 

ettikten !ifOnra, mali vaziyeti ne 
olursa olsun, her çocuk, iki gün 

öğle yemeğinden beşer, onar ku
ruş kısmak, yani nhbatindeo fe

dakarlık etmek ıuretile bir sine
maya gidebilmenin imkanını ko

layca bulmuştur. 

On sekiz yaşına kadar olan <o· 
cukların umumi filimleri görme . 
rneleri hakkındaki yasak, asla tat 
bik edilmiyor. Esasen, ben buna 

muarızım. Umumi filimler hak

kındaki bu kayıdda, yaş değil. i~
timai vaziyeti bahis mevzuu oJ .. 

malıdır. Yani bu filimleri, ya~ı ne 

olursa olsun, henüz yüksek tah

sil seviyesine gıelmiyen talebe e~ -
retmemelidir. 

Kız mekteblerinde ol ,un, erkel. 
mekteblerinde olsun, bugün lise 

talebesinin ekserisi 18-19 ya•ındR· 
dır. Hatta orta mekteblerde bi' o 
18 yaşında çocuklu pek az değil
dir. Bu çocukların, bahsettiğim c; 
!imleri görmelerinden, neden hi 

bir mahzur bulunmuyor, anlamı
yonım. 

Fakat, çocuklımn sinema ihti
yacı ise, mutlaka tatmin edilm~ i 

Jlızım gelen bir noktadır. Bunu d. 
alakadarlar diişünsün. 

REŞAD FEYZi 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Cerdi 

Sinemalar Ve 
Çocuklar 

Ceınberlllllfla, Tavukpar.armda 
Arnavad hanında 20 numarada 
oturmakta olan Hamdi Bult ı.

mlnde bir olı:uyocumu.ı:dan aldı • 
il.mm bir mcktubda cuıimlc llÖY-
le dcnilmekted.Jr: 
•- BeJediyeniD emri muc-lbln

ce sinemalara çocuk sokmak ya
sakltr, Slnemacılarm bu ya.safa 
riayet elmderl ek fÜphetls, eok 
tabii ve çok doir1I bir hareket
tir. Ancalı la\lmai vuiycUer lb
clas el.menıdl -'1)e •. 

Slnemaeılar itle bu tarta kal
ly7cn rla7d dml7orlar; ceçen 

•ün 7&Dll!IMla oee.ü "ar diye bile
timi alıhfım bide ben.l ılncmaya 
alna.ı.Mlılu, INU'alm iade edip dı
p.rı çı.lr.ard.dar, a:r111J aa.maııda baf
lla blrislle •7111 benJm yanımdaki 
cocoiun J'aştnd• blr ~aiu ve 
J'&nındaktnl ••bal etttıer. Ayn ıl

nemada, ayni anda böyle bir va
siyete şabll olmak b•D.i çolt mule
nalr etU. 

Yastık, ht-1' :rertle. herk e a:rnl 
dcr~de •Yasak• dır. Sinema cl
bl eilenre yrrJerinde olsun böyle 
lleyti maam~ıeıere meydan veriı
memtltdir.• 

Olr.u70C1DDu11.D ba haklı flk'· 
yetini aliblıJum dikkat nuar
lanna .................. 



6 - 80 T E L O a AI' - 2 11 1 U B A T l. 

1 Avrupa Harbinde Amerika 1 1 Meraklı Şeyler i , HÖK BİR AMERİKALI VE 
1 ALiMİN TECR UBELERİ 
1 Artık Bitaraf 

Kalmıyacak M 
eııhur fl•b'aUJlsllerd. en Rofl Vll· 

ı 
lar, ook sevdlll Sam adlı blr 

1 mapnu.nu.n t.eneffW. clhaslarm-

den rahalsl• oldııtwıu ıörilr. 
Ne Erkek, Ne Kadın! .. 

Koca AtlasOkyanosunu Aşmak Alman 
Tayyareleri için işten Bile Sayılm,yacak, 

işte Amerikalılar Bütün Bu 
ihtimalleri Hesab Ediyorlarmış ! 

vrupada bir harb çıkarsa 

A Amerika buna seyirci ka • 
lacak değildir. Gerek Fran

saya ve gerek İngiltereye tayya • 
reler yapılarak gönderildiği gibi 
buna devam edilecektir. Bu tak· 
dirde Amerikanın Avrupa harbin· 
de bitaraf kalamıyacaktır. 

Ameri.kahlar crgeç bir harb çı· 
kacağına hükmediyorlar. 

• 

Amerikalıların çoğu tugün an· 
cak pek az bir zaman için harbin 
önüne geçilebileceği kanaatinde • 
diri er. 

Son siitem bir Alman bombardıman tayyareri 

Avrupada yeniden bir harb o
lursa Amerikanın buna karşı ala
cağı vaziyet ne olacak? 

Bundan birkaç ay evveline ge
!mciye kadar bu meseleye cevab 
vermek Amerikalılar için kolaydı: 
Amerika tamamile bitaraf kalacak 
dünyanın başka taraflarında ko
pacak bir kıyamete karışmıyacak 
diyorlardı ve hattı hareketlerini 
buna göre tanzim ediyorlardL 

Bitaraflık kanunu tu endişeden 
ileri gelmiştir. Halbukı son za • 
manlarda Amerikalilar bitaraflık 
kanununu yeniden gözden geçi • 
rerek başka bir şekil bulmı.yı dü
~ünüyorlar. Çünkü bitaraflık ka
nunu Amerikayı dünyarun lıaşka 
yerlerınden tecrid ediyor. Böyle 

tecr!d edilmiş olmak Amerikalı
ların kendi menfaatleri aleyhine 
olduğu anlaşilıyor. 

Avrupada blr harb çıkar da A
merika bitaraf kalmak istese bile 
acaba sonuna kadar bunu devam 
ettirmek kabil olacak mıdır?. 

Tayyarecilik bugün öyle ilerledi 
iti Avrupa kıt' asından uçacak. tay
yarelerin giderek Kanadaya tom
ba atmaları artık imkansız görül
müyor. Aradaki koca Bahrimuhi
tiatlasl geçilmez gibl değildir. Ka
nada bombardıman edilirse acaba 
bitişik komşu Amerika hükılmet
leri bir bahane ile neden taarruza 
uğramasın?. 

Amerikalılar bu ihtimallerde 
daha ileriye gidiyorlar ve faraza 

Az Ka lsın Kral Olacakmış 

Vaktile İstanbul' da 
Gecen Bir Mesele • 

Kmllar dayısının Bulgar Kmlı ota· 
ınamll81 üzerine Bulgar prensliğine 

·erilen eski Kral Ferdinand 

D 
anlmarkalı Prens Valdeına
rm ölümü Avrupa gazete • 
)erinde geçm~ senelere ait 

hirçok hatıraların canlanmasına 
vesile oldıL Prens 1858 de doğmuş 
olduğuna göre sekııen ya~larmda 

:... demekti. Bu Prense Arrupanm 
~ayısı derlerdi. Çünkü bugünkü 
\vrupanm hükümdar ailelerin -

den pek çoğu ile akrabalığı olan 
Prens Valdemar İngiltere Kralı
nın da bilyük dayısıdır. 

Prens Valdemar eski Osmanlı 
imparatorluğunun Avrupa ile mü· 
nasebatmn taallf.ık eden bir mesele
de de i;ıni unutulmıyacak siyasi 
şahsiyetlerden olmuştm. Yunan 
Kralı birinci Yorgi - şimdiki Kra
lın biiyilk babası - Danimarka 
Kral hanedanına men•ub bir Prens 
ıi. Geçenlerde ölen Prens Valde
ınarın küçüğü olan Corc veya Yor
gi Yunanistana Kral olmuş,sonra 

(Devamı 7 inci sahifede) 

diyorlar, Avrupada 914-918 harbi 
gibi büyük bir harb çıktı. Netice 
geçen seferki gibl olmıyarak bu 

defa Almanlar tamamlle galib ge
lecek olurlarsa acaba Avrupadaki 
zafer ile mi kalacı.klar, yoksa göz
lerin! dünyanın taşka taraflarına 
mı çevireceklerdir? 
Amerikalıların çoğu bu suale 

cevab verirken herhalde Avrupa 
harbinde Amerikarun tehlikeden 

uzak kalmıyacağını düşünüyor -
lar ve böyle bir hal olursa Ameri
ka kıt'asında kendileri için yerle

şecek daha başka yerler arıyacak· 
!ardır. 

Almanların yerleşmek istiye • 
cekleri ve tabii servetlerinden is
tifadeyi düşünecekleri yerler sı

rasile şunlardır> Meksika, Brezil
ya ve Arjantin. O zaman artik A
merika Amerikalılarındıı:!. liCk• 

lindeki meşhur kaide nerede ka
lacak?. Amerikalılar şimdi şöyle 
düşünüyorlar: 

Amerikalıların başka kıt'alarda 

olup biten şeylere karışmamaları 
kati değil. Başka yerlerdekilerin 
de· Amerika kıt' asına girip yer • 
kı;mek istemekten vazgeçmeleri 
lazımdır. Mademki Amerikaye ge

lerek yerleşmek istiyenler vardır, 
o halde Amerikal.lar da mukabil 
müdafaa t<·<ibirlerinl almalı!. 

Amerikalılar bılhası;a tayyare 
yapıyorlar. Bunu da havadan ken
dilerine edilmesi muhtemel taar
ruzlara karşı koyacak müdafaa si
lahı olarak yapıyorlar. 

Diğer taraftan Avrupada İngil
tere ile Fransanın arasındaki teş
rik ciheti de Amerikalıları alaka
dar ediyor. İngiltere ile Fransa -

nın müşterek kuvvetleri Avrupa
da en müessir rolü oynıyacaklar • 
dır. İngiliz donanması ve Fransız 
ordusu müstakbel Avrupa har -
binde böyle müessir bir rol oy
narken Amerikayı da müdafaa et
miş olacaktır; diyorlar 

Zavallı Samcıiım! der. Seni kurtar
mak için blr umlılhn var: O da, bir ıün 
insanların 1elimellne J'ar17aeak bir 
lecrübeJI &enin üzerinde tatbik etmek. 

Sam, tabii bu sözleri &nlaDlJJ'or. An-
laıwt olsa da lnsaniıfın telimellnden 

ona ne_ Gittikçe arian hararetin leslrl
le blQ'üJ'en ıôslerlle Ahlbbıe melill 
melü.l bak.,.-or. Sanki: 

- Karlar beni!, 

Demek lslb'or. Aa ııonra Yllendüne 
sliriilen mahlillden de blı1er aalamı-
7or. 

Dolı:tor VUlar ma7muaa, bom pıh
tılaşmasına mini olmalı; için Nitrat dl 

Sodlum ••nnra ed17or ve ıllırdan aon
ra 1.1 derece sokuk bir oda:ra ko7u,-or. 

Maymunun nefesi keslllTor, kendin
den 1'tel7or, tıpkı bir öUl ııbl J'&lu'or • 

Bir hafla sonra IOfulı; odadan çıka· 
nhyor. Donmuş bir et parçası ballnde. 
O kadar serllcşmlf ki bır odundan far
kı yok. Fakat Profesör. Sam.m ölme
ılltln• kani.-

- Sen ölmrdln Sam... Sadece IO • 

laktan aerıı .. ıın. Eter, 5.1 derece so
tuk blr J'erde bulunsaJ'dlD bir dalı& 

cöz.lerlnl açam17acaktın .. 

Doktor Vll lar, ma7mun&ı J'&Yat J'&• 

V&f ısıt1.7or ve onu ca.nl&ndırısor ••• 

Sam, uaun bir U,Jkudan kalktafwı zan• 
nedl1or. Bronşları ve clierlerl verem \ 

baalllerlnden hrlulduf11 için rahat ra• 

hal nefes al11or. Koh baalllerl aoiU· 
ta tahammül edem .. , ilürler. 

Veremin, dondurma usullle leılari51 

ne vakit mü1esser olaeakT. 

BİR BA KA TECBÖBB DAHA... 

Doktor Vlllarm m&J'1Dun üııerlnde 

tatbik eltıtl bu lecrUbeJI, Kallfornlya 

tlnlven.itest Profesörlerinden Doktor 
Korn(4 La.ar adlı bir köl)<'.k üzerinde 
tatbik elmlf. 

Doktor Kornişin metodu bilsbülün 
bqka: Lazan, azotla dondurulmıq b ir 

odaya kapat.mqtır, Köpek, J'&V&f 7a
T&Ş nefesi kesUml,, dutmtiıılür. 

Bir l'lin sonra kalbi dunnuştW'. 

Korniş, köpetl canlandırmak için 
1ıan tırıncaları Japm"lır. Köpek kı

mlldaom17a, kalbi oarpmı 1a, ret>lerJ 
t.en eff ü.t.e- ba41amıııthr. ÖIUmii.nden lld 

ar sonra havlam11a. dol•flllıra bat • 
lanıu;tır. Fakat &amamlle kendine ~e. 
lememlş, ve bu ölum rolruıu;ondan 
kalan ıarlb bir ürlı.ekutl muhataıa cl
aı141lr. 

İıısanl&nn ölümle mücadeleleri ne 
vakii başlıyacat!. 

llellı.I J'&nn,. Belki de rarından da
ha evvel. Bir amel17at masası üzerin
de saatlerce caa<oıx durarak sofayan 

bir iman 7enldrn ca.nlandınlmıştır. Blr 
çok s11'1ngalarla, bu usedeo hayat ver .. 
mi. tir. 

İt nlar, J&Vaf )·ant ölüme ka"'ı 
ko:rmıya, ülmrk çarelerini bulmaya ~a .. 

lı1ıyorlar. Aeaba muva.ffak olabilecek
ler mJ!. ~Iuvalfak olurlarsa dü:n7anın 
hali ne olacak!. 

1 nsan onun haline, tavrına r 
bakıp da ciyi ve zararsız bil' 
adamdır• diyemezdi. Zaten 

insanları eöı;ün~lerinden tanı • 
mak ne zaman mümkün olmuş• 
tur?. Onun şimdiki halini şöyle 

görüyoru~~ \ 
tl'stüb~ı hırpani, kendini ka· 

pıp koyvermiş, sarhoş, eline avu
cuna geçen~ içkiye veren, do~t • 
!arını, ahbablarıru de kendine ben-ı 
ziyenlerden seçen, onlarla da as
la samimi olmıyan ınesnedsiz, ga
yesiz, hedefsiz sadece, nasıl olursa 
olsun •gün geçirmek• için yaşı
yan, daha doğrusu, yaşamanın 

manasını: •nefes alıp vermek• di
ye kabul ederek gövdesini sürük
leyip giden bir adam ... 

Onu bir tesadüf bana tanıttL 

Nedense benden çok hoşlandL 

Bende de bu adamın hayatını Öğ
renmek hususunda bir merak u-

Bülbüllerin yuva kurduğu şairane ülkelerin ... 

Ab ve Hayat fışkıran çağlıyanların ... 
Şiirin, aşkın, musikinin terennüm ettiği güzel şarkın. 

Hassas ince ruhundan kopan 

YAŞASIN AŞK ... 
ABD ÜL VE HAB'in 

en son zafer abidesidir. 
Pek yakında SÜMER ve TAKSİM sinemalarında 

yanmıştı. Çünkü bana ilk defa on
dan l;ahsedenler, iyi bir aile ev
ladı ve yüksek tahsil görmüş bir 
adam olduğunu söylediler. İşte 
bende merak uyandıran budur. A· 
caba, hangi bilinmez sebebler bu 
adamı bu derece dü ürdü? Bir 
aşk mı?. Ba~ka bir keder mi?. 
Yoksa sadece irade ziıfı mı? •. Bu
nu anlamak, öğrenmek isteğine 

kapıldım. .. 
Onu dinliyorum; anlatıyor: 

•- Tıhsii hayatımı, daima, o-
" kuduğum mektebin en çalışkan 

talebesi olarak bitirdim. Kuvvetli 
bir irade ve sarsılmaz bir imanla 
hayata atıldım. Ben gençliğimde 
çok sakin ve herkese karşı mülte
fit bir adamdım. En büyük endi
şem kimseyi görUştüğüm, konuş
tuğum, iş ve vazife bakımından 
temas etmek mecturiyetinde ol
duğum şahısları, sert bir tavır ve
ya tartısız, ölçüsüz bir kelime ile 
incitmek ve gönül kırmaktı. Bun
dan kaçınmak, sakınmak için çok 
sakin ve sessiz, amma lüzumun
dan çok fazla halim, selim bir in
san olmuştum. Ve .. bu giirüş, dü
şünce ve imanla hayata, vaziieye 
atıldım. Fakat .. 

Fakat, böyle bir insana hayatın 
aman vermez bir düşman oldu
ğunu çok geçmeden anladım. 

İlk aldı~ım vazifede beraber ça
lıştığım insanlar, beni bu sessiz, 
bu sakin adamı yavaş yavaş o ka· 
dar ezmeğe, hiçe saymağa başla -

- Üzülme kocacığım. Ben ne tramvay altında 
kalının, ne oton.obile çarparım. Hiçbir şey olmam. 

Dedi, sonra daha çok şenlendi, kocasının boy· 
nuna sarıldı: 

- Baksana benım gözlerime şeytan gibi. Bana 
hiçbir şeyler olmaz. .. YOS A 

lan aşkımıza araya herhangi tir güvensızliğl.ıı gir
mesini yasak edecek kadar kuvvetlidir. Onun ka
rakterine, sağlam moralına inanıyorum. 

Ve bu düşündüklerini perkitiyordu: 

- O, dünyanın en inanılacak kadınıdır; belki, 
yine terziye fil8.n gitmiştir. Öğleye yemeğe döner. 

Diye kocasını güldürmeğe, barıştırmağa çahştı: 
Haydı bir gülücük yap bakayım .. Bir gü -

lücük! 
Ve ince, kadın ellerıne örnek parmaklarile Fa

ıı."ın yüzünü karıştırdı, karıştırdı ve gerçekten Fa
zıl'ı güldürdü. Faul: 

- Amma bir daha geç kalmıyacaksın. En çok 
en çok on sekizde eve geleceksin. 

Derken, o da yeni bir gönül zaferi kazanmış 

!tahraman gibi dilinin ucu ile: 
- Peki kocacığım. Dediğini yaparım. 
Diyor ve sözüne ekliyordu: 
- Haydi yemeğe gidelim! 

ON tl'Ç TELEFON --
Yine o yedı günün içındeydL Fazıl, yurttan eve 

&elefon etti. Karşısına hizmetçi çıktı. 
- Gıiney yok mu? 
·-· Yok bayım .. 
- Nerede? 

No. 85 

- Bilmiyorum .. 
- Ne vakit çıktı? 
- Siz çıktınız, o da arkanızdan çıktı. 
- Sabahleyin erkenden mi?. 
- Evet, dokuzda filan ... 
- Çıkarken hiçbir şey söylemedi mi?. 
- Hayır .. 

Fazıl birden telefonu kapattL KızmıştL Sinir· 
den eli ayağı titrlyordıL Kendi kendis.Lne oıövlcndi: 

- Nerede bu kadın yine?. 
Bıktım bunun sokağından! 
Ve düşündükçe içerliyordu: 

- Gece, bana hastayım, kırıklığım var ... dl • 
pordu. Sabahleyin ben çıkar çıkmaz, arkamdan ne
reye gider?. Bana da hiçbir yere gideceğini s~yle
memiştL 

Sonra, odadan içeriye bir asistan ııeldi. ona dal· 
dı. TelefQn öyküsünü unuttu. 

Yuan: ETEM 1ZZE.'T BENICI: -------111 

Fakat, o çıkar çıkmaz yine telefonu açtı. Yine 
karşısına hizmetçi çıktı: 

- Güney gelmedi mi?. 
- Gelmedi .. 
Fazıl bu kez de telefonu çattadak kapattı. Ken

di' kendisine söyleniyordı.ı: 
- Güzel kadın. Çok iyi kadın. Beni çok seven 

kadın. Ben de onu çok seviyorum. Bir dediğini iki 
yapmıyorum. Fakat, bu sokağına, gezginciliğine da· 
y.anamıyorum. Gezmeyi, sokaktan eve girmemeyi 
çok seviyor. 

Ve kötü bir şüphe zihnini kurcalıyordu: 
- Acaba benim üstüme bir başkasi.!e de sevi

şiyor mu?. 

Ve birden bu kuşkuyu kalasının ıçinden kovu
yordu: 

- İmkanı yok. Bunu a.'<lıına bile getirmemeli
yim. Beni çıldırasıya seviyor. Biribirimize kıtnıı n· 

Ve yine bir hayal gözlerinin önünden akıp 
geçti: 

- Belki öğle yemeğine beni çağıracak, yeni ur
balarile sofrada karşılıyacak. 

Bu hayal, bu teselli onu avuttu ve bu avunma-
nın tatlılığı içinde düşüne düı;üne vizitalarına eittL 

Saat on iki oldu. 
On iki buçuk oldıL. 
On üç oldu!. 

DDktorun ·yüreğine bir sızı düştü. Kalbinden 
çıkan kırmızı kan daman sanki burkuluyor ve bu 
burkuntu bir yara acısı git! bütün sinirlerine ya
yılıyordu. İçinde bir ezginlik, tesellisizlik, kıskanma 
ile kızma arasında bir deprenme vardL 

Telefonu yine açtı, yine karşısına hizmetçi çık
tı. Yine o konuşmalar ve yine telefonun o kapanlfl 
oldu. 

- Güney gelmedi mi?. 

1 Yazan: Recai Sanay 1 

dılar ki, bu hal beni bu yumuş&~ 
bi.iviyetimden ilk defa bir..z sı'/" 
rılmağa mectur etti. Fakat bu ıııl 
işimden çıkarılmama sebeb oldU. 
Başka bir yere gittim. Başka b_ıt 

vazife aldım. Hani: •Nereye gı~· 
ıen okka dört yüz dirhemdir!• dl' 
ye eski bir söz vardır. Her yerd• 
ı.yni hal ve ayni insaniar ... 

Evel, ayni iş veya aile muhi ' 
Unde temas edlien bütün şalıı.t' 
lar, arkadaşlar, dostlar, yanvefr 
kıirl:ır hep kötü kişiler, kötü in· 
aanlar değildir. Fakat, içleriıı~8 
bir, iki tane cmikrob• bulunsa bil' 
tün o muhitte, sizin rr.anevl şah.' 
siyetinizi lekelemeğe, gözden du· 
§Ürmeğe, •Suyu getiren vaziyetın• 
de iseniz• de birkaç fiskosla edeli' 
tiyi kıran• mevküne sokmağl ınıı· 
va!fak olurlar. 

Dedikodu insan topluluğun~ 
ciğerlerini yiyerek gıdalanan iç_W 
mal bir hastalıktır. Kendilerıııl 
herkc:.-ten üstün ve herşeyi yal• 
nız kendi menfaati zaviyesindeP 

• gören hoyratlar da heyeti içtim'~ 
iyeyi kemiren birer mikrobduri:ıı· 
Suya sabuna dokunmadan. kendi 
iş ve vazifesile meşgul olarak dr 
ima ima dürüst ve faziletli yiJiJ' 
mayı kendine şiar edinmiş ııicf 
insanlar bu iğrenç hastalığın "' 
bu miJa-obların kur\:.anı. oJınt!T 
lardır. 

Bu hakikati anladıktan sorıf" 
çok sert, aksi, hatta Nemrud bil 
adam oldum. Sesl daima yü!<Se~ 

(Devamı 7 inci ıahife~ 

1 RadyoPrOgranıJ 
Ankara Radyos&.I 

BUGtlM 

18.U Müzik (Danı • Pi), 
11 Konwıma (Tilrl<IJ'• -'-"), 
19.15 Türk mlllltl (halk mıı>il< jlll 

Taııbnraa Osman Pebllvaa). S..U ır 
ver Atam.anan ittin.kile. 

19.35 Türlr mii>Jil (İac_. t..ıı • 
Dlulıayycr). ---

ZO AJau. m•t•oroloJI haberleri. ~ 
al borsası ıll•I). 

Z0,15 Türlr müzlft. 
Çalanlar: Vecihe, Retal Erer, a~ 

Kam, CeYdel Kou.n. 
Olı.UJ"anlar: luslala Çatlar. ııı .... 

Tokl'ö,, 

1- Beslcııt&"lr pqrnl. , 
!- Hatim B.!J - Besleni&'ir ...... 

K.acma mecburundaıL 
3- Salihadılln • ETlo prkı • ~ 

J'atlarınıL 

4- Retal Erer - Keman tauıaıJ. 
5- Acem ~lraa prlu • Dini• rİ . 

ılim er dllruba. , 
1- NlkotM • A.,_ &flran ptP 

EJ' çeJml ahi. 
1- Arlakl • Kllnllll Jılea•Ur • Cil' 

mtn ılbl ruhuıı da ıiheL 
111 

8- Jilcu prkı • Atl&mlf ıülıl' 
oefaya. , 

- Ahmet Rasim • Sedlı ptP 
Benim - nemsin ~ ılllber. 
1- Se&'lh au •emalal. 
ıı :Memleket saat ayan. _,,,,J 

zı Kon- (hııkak lJmlııl ,..-
Jnarumu). , 

U,15 Esham, lahvll&I. uablt' 
nulıul bonıaaı (ı1al), • .ıı 

u.:ıt Mlbılk (Baıl:r• ort<..ırua • r 
Praetorhu). 

ZZ.SO Müılk (opereUer - Pi). 
n lllüzlk (cuband • Pi). ti 
!3.45 - Z4 Son aJaııo Jıaberı.tl 

ranııkl proıram. 

YAIUN 
1%,SS Tilrk milzltl • PL ti 
13 M•mlrkel aaal &J'arı. ..,..., 

meteoroloji lıııabforierl. __ _.,. 

IJ,ıt • 14 a17 ... 11 Cnmlııır -
n (Şel: bı:oan Künrer). 

1357 Hicri ' 1354 Ruıııl 
Muharrem Şubat 

8 1.s ~ 

1939, Ay 2, Gün 59, Kanın 113 

I 'IVS ıeqn§ 8Z 

-- 1 1 
Vakitler v .. au Ezani 

•a. da. ... d. - -
Gün et 6 3S 12 '1 

otı. 12 27 6 'il 

ikindi ı s 36 ' ' j 
Akfuı 17 .59 ı.ı ot> 

Yatla l9 29 ı '° 
tm.ak s .59 ıt Ol 

~ 
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1 İST ANBULUN İHTİYAÇLARI 1 
Bugünkü Koca Şehir 
Ormanlarla Kaplı İdi 

ı_ş_A __ K_A_ı 
ŞAİR DERDİ: 

Bay doktor, son zamanlarda 
bana birşey oldu. Şiir ya -
zarken uyuyuveriyorum. 

- Birşey değil... Yazdıklarınızı 

tekrar okumayınız, uyuınazsınız. 

Sıhhate Muvafık Bir 
Surette Nasıl Yaşanır? 

Yeni Ev, Rüfubet, Boya Kokusu, Yatak, 
Ağaç ve Yeşillik Sevgisi, Zevki 

KÖYLÜ AKLI: 

Mühendis.- Yaptığımız p!Ana 
göre tren hattı sizin çiftliğin orta
sından geçecek ... 

Uyuma Şekli, U ıku · Kaçınca ... 
Halka Nasıl Aşılanabi!ir ? 

Köylü.- İyi amma, tren geçtiği 

zaman kapıyı kim açacak? Ben ., 

partımanlann, şimal cihetine ba
kan odaları salon. yemek salonu 
ve büro olarak kullanılmalıdır. 
Yatak odaları ha,vadar ve güneşli REŞAD FEYZi 1 

f'i:)\ üyük şehirler ağacı, yeşili 
~ ç?k olan beldelerdir, Metle
• k nıyet tabiate doğru daha çok 
~ Ulınak, tabiati daha iyi anla -
•taktır. Medeni şehirlerde, tabi • 
ta!, se1ren, istismar eden, insan -

8 
n toplandığı merkezler oluyor. 

&ib faiın İstanbulumuzun her şeyi 
ç:·· ı, ağacı, yeşilliği de eksikdir. 
~ l<ııkü, yakın zamanlara kadar a
l' ac~ sevmezdik. Bilakiıı ağacın, 
l!şı!liğin düşmanı idik. 

i .Şltııdi, İstanbulu ağaçlandırmak 

mı.. 

GARİB BİR KİRACI: 

- Gazetede bir ilanınızı oku -
dum: Laboratuvarlar için küç'ik 

hayvanlar satıyormuşsunuz? Ba
na yüz tane sıçan bulabilir misi
niz?. 

- Hay hay!. Mikrob tecrübelerı 
yapmak için değil mi?. 

Yeni Bir Mesken& 1 

Taşınırken 

kısımlarda bulunmalıdır. 

Duvarlardaki Rutubete 
Karşı 

Eğer evinizi, apartımanınızı dilr;
katle seçtinizse rutubet yoktur. 
Buna dikkat etmediniz, edecek 
vaktiniz bulunmadı, duvarlarda 
da rutubet varsa bunun biran ev
vel önı.inü almalısınız. Bu, güç bir 
şey değildir. Sadece duvarları, a
şağıdaki tertib ile sıvamak kafidir. 

1 litre söndürülmüş kireç, 1 lit
re adi tuz, 4 litre su. İyice karıştı
rarak kaynatınız. Her litre için 20 

taslara, çukur tabaklara su koy 
malı, odasının ötesine berisine b 
rakmalı. Suyu, sık sık değiştirmı 
li. Az sonra koku zail olur. 

Nasıl Uyumalı? 
Uykunun da, uyumanın da u 

sulleri, şartları vardır. 

İıtanbulun agaçlı, ııe§'U koıeıennaen biri 
ÇlJl b" tin ır program yapılmıştır. Şeb~ 

a'a Çıpl~ semtlerine on binlerce / 

- Hayır!. Apartımanı değiştiri

yorum. Konturatımda, apartıma
ru kiralaclı~ım zamanki halile t<!s

lim etmek mecburiyetindeyim. 

M ahallenin temiz, havadar ol- 1 
masına dikkat ettiniz mi? .. 
Bunun, fabrikalardan, is • 

tasyonlardan, gaz ve benzin de -
polarından, havayı ifsad eden dü
man ve tozlardan uzak bulunması 
!Azımdır. Rutubet de sıhhate mu
zırdır. Bunu da dikkat nazara al
mak lazımdır. Deniz ve dere ke-

Evveı.a. kat'iyyen arka il/J. ya 
mamalıdır. Zira bu, kabuslara 
korkunç rüyalara ve uzuvların b 
zılarına kan hücumuna sebebiye 
verir. fg ç dikılecektir. Bilhassa say • mutareke yıllarında, şehrin ağaç 

~'Ye, gezinti, eğlence yerlerinde a-ı mevcudu yine eksildi. Çünkü, halk 

1 ~ın kıymeti ve lüzumu daha faz- odun ihtiyacile kıvranıyordu. Ya
;dır. \'~ayet fidanlıklarında ye- hud da yapı, sair inşaat malze • 
), ı en bırçok fiuanlar yetiştirili • mesi sıkıntısı vardı. Mühim bir 
bor. "Bir taraftan yetişenler, şuraya kısım ağaçlar kesildi. Ormanları, 
b \itaya dikiliyor. İzmirden, daha ağaçları korumak için kanun, ka- 1 
ti~ tnıııtakalardan fidanlar getir- yıd yoktu. Boğaziçlnin mühim bir 
re ı~or. "Vapurlarla İstanbula gi - kısım mıntakaları, bu devirde çıp-
S ~ e~, çıplak bir halde görülen lak bir hale geldi. Kağıdhane, Çam-
" e ll'lıye, Haydarpaşa sahillerine lıca ve Çam!ıcalardan Alemdağı-'I: e~eklerine ağaç dikilecek. Flor- na kadar uzayan saha, Bakırköy 
dan. c~_arına dikilen 30 bin fidan- ve havalisi hep bu devirde ağaç
N ~ kısmı tutmuştur. Daha sız ve çıplak kaldı. 
Şz hın fidan dikilecektir. 

eh · Ağacın sıhhl faydaları, güzel - . 
tu rın ağaçlandırılması mev • lik bakımından lüzumu, şehircilik 
'ıt~nu tetkik ettim. Alakadar bazı noktasından zaruri oluşu, eskiden 
edin~e.lerle görüştüm. Bazı fikirler takdir edilmiyordu. Çünkü, bu 
İst ırnb. Aşağıya yazıyorum: 

an uı mevzuları bilen insanlar tektük-evvel e . ve civarı ~k seneler 
1 g nış ve kıymetli ormanlar· tü. İstanbulda bugün gördüğünüz 
o:!aplı idi. Asırlar ve nesiller bu parkları, ağaçlı yolları vücude ge
ği anları harab etti. Sonra, Bo- tiren, eski şehiremin!erinden ope
I liçinin rağbette olduğu devir- ratör. general Cemil Topuzludur. 
erde yeniden korular ve ağaçlar Halbuki, modern şehirlerde, park
retlştirildi. Bir parça şehir yeşil- !arla, bulvarlarla iktifa etmiyor -

ge büründü. !ar. Şehirlerin yanıbaşında, yahud 

riyorlar. Yahud, mevcud orman -
!arı ıslah ediyorlar. 

Tıpkı, şehir içindeki parklar gi
bi, bu ormanlar da halkın gireceği, 
hava alacağı sahalar haline geti -
riliyor. Bu ormanların içinde bir 

TÜNEL GİBİ BİRŞEY: 

- Baba, ebediyet nedir?. 

- Başı ve sonu olmıyan birşey. 

- Ah, eveti Tünel gibi bırşey 
desene ... 

f 

narlarında bulunan evlerde az çok 
rutubet bulunur. 

Evler ve aparhmanlar daima 

1 

şehrin cenub mıntakas.ında, seçil
melidir. Hiç olmazsa cenubu gar
bisinde bulunmalıdır. Evlerin, a-

takım tesisat, yollar vücude getı- 1 =======================--=-----=====
ti!iyor. Ormanlar, şehre munta • 
zam yollarla bağlanıyor. Bu yol
larda her nevi seri ve rahat nakil 
vasıtaları işletiliyor. 

1stanbulda, Boğaziçinde birkaç 
koru vardır. Fakat, bu korula • 
rın hemen hiç birinden istifade e
dilemez. Çünkü, bunlar husus! şa
hıslara aiddir. Belediyenin bu ko
ruları, istim!Ak etmes~ ıslah ede
rek, şehir halkının istifadesine 
arzeylemesi lazımdır. 

Ormanlara gelince: lstanbula en 
yakın ormanlar, Belgrad ve A • 
lemdağı ormanlarıdır. Fakat, bu 
ormanlara giden muntazam yol 
yoktur. Bu ormHn1arın içinde te -
.sisat, yol ve istirahat eı;babı temin 
edilmiş değildir. Bu ormanlar ıs
laha muhtacdır. Bugünkü halle -

gram şap, 10 gram sulfat dö fer, 
15 gram sulfat dö potas, litrenin 
beşte biri nisbetinde ince kum ve
ya kemik tozu. 

Bunlar gayet ince döğülmüş ol
malıdır. Bir fırça ile duvarın ru
.tubetli yerlerine sürmelidir. 

Yeni yapılmış bir eve veya a
partımana girmezden evvel, bü
yük bir mangalııı içerisine kömür 
doldurup yakmalı, sonra odanın 

ortasına koyup kapıllln, pencere
leri kapamalı. İki sut g<>çti mi, 
pencereleri, kapıları açmalı, ha • 
valandırmalL 

Boya Kokularını izale 
Etmek için { 

Yeni boyanan odalardaki koku 
insanı çok rahatsız eder. Küçük 

En iyisi sağ tarafına uzanıp V< 

vücude hafifçe inhina verip yat 
maktır. Fakat bu inhina tenefiü 
müşkülleştirecek derece fazla ol 
mamalıdır. 

Vücudün en ziyade dikkat edi 
lecek yeri baştır. Asabiler, kansı> 
lığa müptela olanlnn alçak yas 
tıklarda yatmalarının bir mah 
zuru yoktur. Fakat kalbindcr 
muztarib bulunanlann ba.şlıın d 
ima yüksek bulunmalıdır. 

Uykunuz Kaçar Ve 
Uyuyamazsanız 

Düşünceden veya ı '" . .;ı bı. 
scbebden uykunuz kaçh mı, şu u 
sulü bir tecrübe ediniz: 
Sağ tarafınıza yatınız. Dizlerin 

zi karnınıza doğru biraz bükünli 
Sonra zihnen 1-2 1-2 1-2 diye sa 
yınız. Şu suretle ki birleri nefe 
al,ırken, 2 !eri de nefes çıkarırke 
sayınız. Yüze vıırmadan uyu.racb 
ğınıza emin elunuz! .. 

ı Devamı T inci ıahife'.it) llalkan harbi umumi harb ve yakınında ormanlar vücude geti-

""'"- . ===============================:=====::::=:::~~====~=======::=:: ~ ~-=-=-

ö medi 
(Devam• 7 ine• •ııhifede) 

Hassas ve Mahir 
Köpek a 

·v eniBirVıldız 
Kordeliya Lin Nasıl 
Sinemacılığa Atıldı? 

K ordelya Lin nasıl (ilim yıl- - Çabuk bir kostüm tedarik et, 
dızı cıldu, biliyor musunuz? giyindir. Bir çeyrek sonra fiilin 
Bunu bir Amerikan mecmu- sahncsind<> bulunmasını isterim.. 

asından naklen aşağıya olduğu gi- Kordeliya Line bir Rus hizmet-
bi yazıyoruz: çısi rolü verilmişti. Bunu o kadar 

- Rica ederim, mcisyö ... Filim muvaffakiyetle oynadı ki hazır bu-
çevirmek için kime müracaat et- lunanlar biribirlerine soruyorlar. 
meli?. dı: 
Meşhur sahne vazıı Emest Lü-

- Bu genç kız kim? Nereden, bis, tatlı bir sesle söylenen bu sö-
ne vakit geldi?. zü işitince başını kaldırdı, güzel 

kızın sevimli çehresini süzdü, ve: Lübis gülerek cevab verdi: 
- Bunu henüz ben de bilmi • - Bana! ... 

Dedi Genç kız, aradığı adamı yorum. Fakat herhalde öğrenece-
bulmaktan mütevellid bir sevincle: ğlın. 

- Yıldız olmıya, servet kazan- Bir aralık genç kıza: 
mıya karar verdim. Fakat, bida - - Fil m çevrildikten sonra bü-
yette az bir şeye kanaat ederim. roma geliniz, sizinle konuşmak is-
Bana bir rol verir misiniz?. tiyorum. 

Ernest Lübis bir ıslık çaldı, mu- Dedi. KordeUya bir günde şöh-
avinini çağırdı. Bu genç kızı, fi- ret kazanınıştL Altı ay sonra yıl-
güranların locasına götürmesi em- dızlar sırasına geçil Bircok fi -
rini ve~di , !imler çevirdL 

Katili Nasıl Meydana 
Cıkardı? 
' 

M ısır zabıtasının başında Ru
sel Paşa isminde bir İngiliz 
kumandan vardır. Geçen -

!erde Fiyom taraflarında eşi ile 
beraber dolaşırken Rusel Paşa yer-[ 
li şeyhlerden birinin bahçesine 
misafir olmuşlar. Yanlarında Ru
sel Paşar..ın emirberi olan Guda , 

aradan üç gün geçtiği halde yenı 
hiçbir iz bulıınamamıştır. Bunun 
üzerine Rusel Paşa bedevilere mü 
racaat ederek Gutla ile bİrlikte 

gezdikleri yerleri kumların üze
rinde gerek kendisinin ve gerek 
Gudanın ayak Werini göstermiş
tir. Bedeviler bu izleri takib ede-

isminde bir adam da vardı. Fakat 1 rek Gudayı bulacaklnrdı. Fakat 
Rusel Paşa adamını başka bir yere bir bedevi bir müddet dola.ştı.k-

göndermiş ve bir müddet sonra tan sonra Gudanın ayak izlerine 
buluşmak üzere bir yer tııyin et- başka bir takım adamların izleri 
ınişti. Guda ayrıldıktan sonra yol- de karıştığını söylemiştir. Bir de 
da bir kaç adamın teklifi ile kah- merkeb varmış. Fakat bu basılan 
ve içmek üzere bir yerde kalmış- 1 taslık · · Ö ı k · 

yer er • ımış. y e aya ızı 

tır. bulmak kolay olmadığı halde Be-
Fakat aradan vakit geçmiş, Ru- devt aradığını kolaylıkla bulabil· 

sel Paşa adamını aramış, bula - miştir. Bedevi şu neticeye var -
mamıştır. mıştır: 

Tahkikata girişildiği zaman bir 
şey öğrenilememiş, Gudayı göre
ne rasgelinmemiştir. 

Polis amiri Kahiı·eye dönmüş. 

- tl'ç adam vardı. Bunlardan 
birinin sol ayağı topaldL Merke-

{De111111n r tncı «lhlletk> 
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Istanbulun Eksikleri 
Nelerdir ve önce 

Neler Yapılmalıdır? 

Reisicumhur 
Şehrimizi 

Şereflendirecek 

Demokrat 
ı Devletlerin Son 

Kararları 
Kont Ciyano V arşvada 

(2 inci sayfadan devam) 
da küçtlk bir hisse almıştır. Fakat 
orta Avrupa'da Alman bcf:emon
yasının kurulmasına karşı pek kü
çük bir ivazdır. Macar hududları 
çizilirken Polonya ile İtalya da
ha büyük ivaz temin etmek için 
birleştiler. Fakat Almanya razı ol
madı. Polonya da Sovyetlere doğ
ru bir adım atmakla, elindeki kJiı
ğıtların kuvvetini Almanya'ya an
latmak istedi. Bunıınla beraber, 
Polonya, iki tarafı da idare etmek 
siyasetinden ayrılmamıştır. 

(1 inci aahifeden devam) 
6- İstanbul kanalizasyonsuz -

dur. İstanbulun ancak bir semti
nin ve Beyoğlunda bir kısım yer
lerin kanalizasyon teşkilatı mun
tazamdır. 

ı Doktorlar, kazaları gezmeli, has
talıklı kimi bulursa hastanaye kal
dırmalı ve hastaneler de bu ihti -

(1 inci oahi{eden devam) 
yetle karşılamak ve yakından gör
mek suretile tahassürlerini gider
mek için şimdiden büyiik hazır • 
lıklara girişmiş bulunmaktadırlar. 

(1 inci sahifeden dc.-..em) 
devam eylemesi İtalyayı mukabil 
tedbirlere tevessül ettirmektedir. 

7- Halkın tatil günlerinde ge
zip eğleneceği ve oturacağı kadar 
parasız bahçelerimiz, parklarımız 
yoktur. 

8- İstanbul beledıyesi binasız

d.ır. İş sahibleri belediyede ışleri
ni takib ederken güçlük çekmek
tedir. -

9- Umuma mahsus kışlık ve 
yazlık eğlence yerleri bulunma
tadır. 

1~ Mükemmel tiyatro binası 

yoktur. 
11- Memleketin musiki ihı1ya

cını telafi ve temin edecek kc:nser
vatuara heniiz kavuşmuş değilız. 

12-- Spor meraklılarını tatmin 
edecek stadyomlanmız da yok -
tur. 

13- Ekmek, et, süt, su ve bırçok 
maddelerin fiatları pahalıdır. 

14- Tarihi eserlerimiz bakım
sızdır. Harab abidelerim Lı sey
yahların gözüne hoş görüPrr.e -
mektedir. 

15 -Mevcud hastaneler ıhlıyacı 

karşılamamakta, hastaların bir
çoğu yatmak için sıra beklemekte, 
b1lhassa parasız hastaların teda -
vileri güçleşmektedir. 

16- İstanbul vilayetinin kendi 
paraSl ile idare edeceği sanator
yom, provantoryomu yoktur 

17- İstanbul sıhhi mezarlıklar
dan mahrumdur. Ölülerimizır. 56-
mülınesi teşkilatın kifayetsizlıği 

yüzünden pahalıya malolmaktadır. 
18- Şehrin birçok semtler: a

ğaçsızdır. 

19- Mekteb binalarının azlıjp. 

yüzünden bir türlü çift tedrisat u
sulünden kurtulam1yoruz. 
2~ Hamamlar pahalıdır. 

21- Şüphesiz lstantulun ilk ı 
nazarda akla gelıniyen birçok nok
sanları vardır. Biz, okuyucuları
mız arasında bı...ıünden itibaren 
bir anket açmış bulunuyoruz. Şeh
rin binbir ihtiyacından en lüzum
lularına sarfedilmek üzere hazi
randa İstanbul belediyesinin em
rine tahsis edilecek beş milyon 
lira ile neler yapmalıdır? Yolları 
= yapmalı, yoksa konservatuar 
binası mı inşa etmeli, veya süt 
fabrikası ml açmalı?. 

Bir muharririmiz İstanbulun 
her tarafını gezecek, tesadüf ede
ceği İstanbullu hemşerilere şu su
ali soracaktır: 

- Beş milyon lira ile neler ya
palım?. 

Bugünden itibaren okuyucu -
larımızın muharririıni-ze vermiş 

oldukları cevabları neşre başlı -
yoruz: 
Beyazıdda 

12 numaralı 
Güven: 

Feyziye caddesinde 
evde oturan Semra 

- Sabahleyin Beyoğlunda çalış
makta olduğum yere gitmek için 
tramvaylarda çok güçlük çek -
mekteyim. Tramvaylarda sabah 
ve akşam gidiş, geliş esnasında yer 
bulamıyor, bazan kalabalik yü -
zünden Galatasarayda merek Tak
sime kadar gitmeğe mecbur kalı
yorum. Belediye tramvay. işlet -
mesini sıkıştırarak şehir !iyi bu 
azabdan kurtarmalıdır. 

Eminönünde Ülkü elbise mağa
zasında çalışan Riza Pulat: 

- Evim Kuledfüindedir. Çöpçü 
bizim sokağa iki, üç günde bir uğ
ramaktadır. Bir gün çöpçüye sor
dum: Neden her gün gelmezsin? 
dedim. Bana: Adamımız yok. Bir 
kaç mahalleyi birden idare ediyo
rum diye cevab verdi. Çöpçülerin 
maaşı on beş liradır. Bunların sa
ym bin iki yüzmüş. İki bine, üç 
hine çıkarılsın. 

Hasköyde !skelebaşında 5 nu
maralı evde oturan T. Berk: 

- Kasımpaşa ile Hasköy arasın
daki yol çok tozuktur. Validen ev
velfı bu yolu yapmasını isterim. 
Bahçekapıda Nermin tuhafiye 

mağazasında tezgahtar Osman 
Tok: 

- İstanbul kazalarından her bi· 
l'inin birer hastanesi olmalıdır. 

• yacı karşılıyacak kadar tevsi edil
miş bulunmalıdır. 

Sultanahınedde Akbıyıkta bak
kal Musa Güleryüz: 

- Adliye sarayı yandı. Bir tür
lü mezbelelik ortadan kaldınlmı
yor. Beş milyon ilradan bir kısmı
m buraya harcıyarak bu semti gü
zel bir hale sokmalıdır.• 

Sarıyerde Çırçır suyu sahible
rinden Arif Pekşen: 

- Şehirde seyrüsefer işi en baş
ta gelir. Belediye, A vrupadan ye
ni otobüsler getirtmeli, her tarafa 
bu otobüslerle gidilmelidir. 

Osmanbeyde Yavuz sokağında 
Güler apartımanında oturan Cev
det: 

- Bilhassa Bükreşin otobüs ser
visi çok muntazamdır. Cumartesi 
günü halk otobüslerle şehir d1şın
daki eğlence yerlerine gitmekte, 
pazar akşamı dönmektedır. Bele
diye de Belgrad ormanlarını, A
lemdağmı, Edirnekapı, Topkapı 
dışını eğJ.ence yeri haline sokmalı, 
halkı tatil günlerinde buralara gö
türüp getirmelidir. 

Osmanbeyde Yavuz sokağında 
bakkal dükkanı i;;leten Ali Mete: 

- Ben, Okmeydanında Avru
padakiler kadar büyük ve giizel 
bir park yapıl'mas~ı istemekte -
yim. Bu suretle eğlencesizlikten 

bunalan İstanbullular Okmeyda
nına kadar giderek hoş vakit ge
çirmelidirler. 

Emirganda Galib (Paşa) yalı
sında oturan Şevki Pınar: 

- Ekmek İstanbulda en pahalı 
yiyeceklerden biridir. Belediye 
muazzam bir ekmek fabrikası aç
malı, halka hem temiz ve hem de 
ucuz ekmek tevzi etmelidir. 

Fatihde Karakulak mahallesin
de üç numaralı evde oturan Mela
hat Yener: 

- Fakir fıkaranın çocukları pa
rasızlık yüzünden okuyamamakta 
sokaklarda dolaşmaktadır, Bele -
diye şehrin her tarafında müte -
addid •yoksulları koruma yurd -
larI> açmalı, fakir fıkaranın ço
cukları buralara yerleşmelidir. Bu 
hususta ikinci bir teklifim daha 
var: Belediye, çalışamıyan, kim • 
sesiz vatandaşlara nakdi yardı -
ınını artırmalı, çok çocuklu ana ve 
babalar himaye edilmelidir. 

Vapurlar 
Meselesi 

(1 inci sahifeden devam) 
rimize gelmiştir. Bu heyet öğle -
den sonra doğruca Denizbanka gi

. derek umum müdürle üç saat gö-
r~müşler ve ihzari mahiyette 
müzakereye başlamışlardır. 

Söylendiğine gör e Krop müesse
sesi gemiler hakkında yapılan iti

Dahiliye Vekili 
Şehrimizde 

ID ahiliye Vekili Faik Ö:Ztrak, 
Ankara ekspresine bağla • 
nan hunısi vagonla bu sa

bah şehrimize gelmiştir. 
Fail< Öztrak, Haydarpaşada Va

li; vali muavini, e1nniyet müdi.irü 
ile şehrimizde lıulunan bazı meb
uslar ile Vekilin dostları tarafın
dan karşılanmıştır. 

Dahiliye Vekili. Denizhnnkın 

Haydarpaşadan kalkan postasile 
ve kendisini karşılamıya gelenler· 
le birlikte İstanbula geçmiş, ora
dan doğruca Park oteline gitmiş
tir. 

Dalıiliye Vekili şehrimizde bir 
kaç gün kalarak şehre aid işler et
rafında bazı tetkiklerde buluna -
caktır. Vekilin cuma günii şehri
mizi şereflendirmeleri mukarrer 
olan Reisicumhurumuzu da bura· 
da karşılamaları muhtemeldir. 

--<>-

İspanya Meselesi 
Bitiyor mu? 

(1 inci sahifeden devam) 

icabeden tedbirler a1'nmıştır. 

Madrid şehrinde repübliken -
!erin komitesi daimi ıçtima ha -
!indedir. Başvekil Negrinin isti

Bundan başka İngilterenin son 
kararı bilhassa RomaJa büyük bir 
hoşnudsuzluk uyandırmıştır. Bu 
karara göre İngiltere çok muaz
zam masraflara mal olacağı aşi

lı:iır bulunmasına rağmen derhal 
Filistinde Lut gölünden Akabe 
yolile Kızıldenize yeni bir kanal 
açacaktır. 

Bu karar Romada bu suretle 
Süveyşin ehemmiyeti hiçe indi
rilınek istenmekte ve muhtemel 
bir İtalyan taarruzuna karşı İngil
tere İmparatorluğu müdafaa için 
yeni tedbirlere baş vurulmak ma
hiyetinde telB.kki edilmektedir. 

Huliisa bütün bu vaziytelerin 
Berlinle Romayı müştereken ye
ni faaliyetlere sevedecek mahi -
yette görülmekte olduğu bu iki 
merkezd-en .alman haberlerden 
anlaşılmaktadır . 

-l 1stanbuI komutanlığı 
L.:'.•tıaalaıa Konılıyoou UAn\ın 

Çatalca müstahkem mevki ko • 
mutanlığı için su tesisatı malzeme-

1 
si satın alınacaktır. Kapalı zarfla i
halesi 9/Mart/939 Perşembe günü 
saat 11 de yapılacaktır. Muhammen 
keşif bedeli 9490 lira 77 kuruştur. ' 
İlk teminatı 706 liradır. Şartname -1 
si komisyonda her gün görülebilir.! 
İsteklilerinin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya -
zılı vesikalariyle beraber belli gün 
ve saatte Fındlklıda Komutanlık 

fasını vermesi anbean bekleni - Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 
yor. Madrid müdafii General Mi- (355) (370) 
aja Meksikada kain Atapolko şeh- -------------
rine gidecek ve orada yerleşecek- Bakırköy Tapu Memurluğundan: 
tir. Bakırköy kazası Yeni Bosna köyü1 

Berlin 28 (A.A.) _ Resmi me- Değirmen bahçe sokağında 61 - 62 -' 
hafi!, Burgos hükumetinin Fran- 66 - 70 numaralı tarlalarla 63 nu-, 
sa ve İngiltere tarafından tanın _ maralı harap kuFib~ Altı Mermer i 
rnasını memnuniyetle karşılamak- Kilisesine ait Jkeıı ou kerre hazine
tadırlar. Yalnız bu mebafil. bu ta- ; ~ intikal etmiştir. Hazine tarafın
nıma işinin bu kadar gecikmiş ol- dan senetsiz tasarrufata kıyasen t1;1-
masına teessüf etmektedirler. pusenedi talebi!e vaki müracaat;ı 

-------------- binaen Martın 3 üncü Cuma günü ' 

İ t b 1 ). 3 
.. .. h kuk maahlli tetkikat yapılacağından bu s an u as ıye uncu u . . . . . , 

ahk . d . hususta bır ıtıraz ve ıddıası olanla-ı 
m emesın en. hk'k .. .. d 1 . 

B ·ı d F 'k d 8 N 1 rın ta ı at gunun en evve daıre-
eyog un a aı paşa a o. u h'-' .. .. ah ilin 

h d k . M 'k t f d ye veya ta ,.ikat gunu m a de ane e mu ım an a ara m an .. ı 

B .. "k d d B h . k • d bulunacak memuruna muracaatla ı· uyu a a a a çıvan so agın a . . . . .. . • 
14 N 1 d k

. K •
1 

ıtırazlarını bıldırmesı !uzumu ilan , 
o. u ev e sa ın ozmo og u 

Andôn aleyhine 936/1419 No. ile o_ı_u_nu_r_. __________ _ 

açtığı gaiplik davasından dolayı DEVREDİLECEK İHTİRA 
gıyaben icra kılınan muhakeme BERATI 
neticesinde: Gaibliği iddia edilen cDuvar inşaatında hususiyet. 
mumaileyh Andona ilanen dave - hakkındaki icat için alınmış olan 
tiye ve gıyap kararı tebliğ edil - 25 Şubat 1939 tarih ve 782 numara
mesine binaen mahkemeye gel - lı ihtira beratının ihtiva ettiği hu -
mediği gibi mumaileyhin hayat ve kuk bu kerre başkasına devir ve 
mematını bilenlerin mahkemeye yahut icadın mevkii fiile konması 
müracaatla haber vermeleri hak- için icara dahi verilebileceği tek -
kındaki karar dahi ilan edildiği lü edilınekte olmakla bu hususta 
ve bu müddet mürur ettiği halde fazla malilmat edinmek istiyenle -
hiçbir kimse gelip muamileyhin rin Galatada, Aslan han 5 inci kat 
akıbeti hakkında haberve malumat 1-3 numaralara müracaat eyleme-

Şimdi orta Avrupa'da Almanya· 
ya yapılan yardıma mukabil İtal
ya, Fransa'ya karşı Almanya'nın 
yardımını istiyor. Filhakika bu 
yardım Almanya tarafından va • 
dedilıniştir. Fakat yardım Polon
ya'nın bitaraf kalmasına bağlıdır. 
Eğer Fransa'ya karşı Almanya ve 
İtalya tarafından açılacak bir barb
de Polonya bitaraf kalmazsa, iki 
cephe arasında sıkışıp kalacak o
lan Almanya zor bir vaziyete dü
ıehilir. Gerçi Polonya, Fnnsa'ya 
karşı tecavüze geçildiği takdirde 
müttefikine yardım etnıeğe 1921 
ınuahedesile borçludur. Fakat Po
lonya, bu muahede ile giriştiği ta
ahhüdün mahiyetini kendi işine 

elverdiği şekilde tefsir edebilir. 
1915 senesinde İtalya da müselles 
ittifak muabedesile Almanya'ya 
karşı giriştiği taahhüdü öyle tef
sir etmemiş miydi?. Fakat Polon
ya için hesab edilecek mesele şu
dur: Acaba Fran'ia'nm ezilmesi· 
ne yardım etmek işirr. e elverir mi? 
Buna karşı İtalya Polonya'ya ne 
verebilir? Söylendiğine göre, Fran
sa'nm ezilmesile neticelenebilecek 
yardıma karşı, İtalya da Polonya· 
nın sömürge isteklerini temin ede
cektir. Bu, Avrupa kıt'asmda eın- ı 
niyeti tehlikeye düşecek olan Po
lonya için pek o kadar cazib bir 
ivaz olmamak gerektir. Dünkü Po
lonya emniyetini Fransa'nın itti· 
fakına dayamı~tı. Bugünkü Polon
ya, muvazeneye güveniyor. Bu 
muvazene de kendi yardımile alt
üst edilecek olursa, o zaman nere
ye dayanacaktır? Ve dikkate la
yık olan bir noktadır ki, İtalya 
Hariciye Vekili Varşova'yı ziyaret 
ettiği sırada Danzig'te Almanlar 
tarafından Polonya aleyhine, Var
şova'da da Polonyalılar tarafından 
Almanya aleyhine nümayişler ya
pılmaktadır. Ciano'nun ziyareti 
vesilesile Rom.n - Bertin namına 
yapılan resmi dostluk tezahürle
rinden ziyade halk ve talebe tara
fından yapılan bu nümayişler ma
nidardır. 

Tıp Cemiyetinin Toplantısı 
Türk Tıb Cemiyetinin bugünkü 

toplantısının ruznamesi şudur: 

1 - Yumurtalığın tordu bir uru 
(Dr. Halit Ziya Konuralp), 

2 - Bir cDarier - Roussy> ti • 
pinde sarkoid vak'asında radiothe
rapie (Dr. Ethem Bakar). 

razları ve Denizbankın tazminat vermediği cihetle mumaileyh An- !eri ilan olunur. 

3 - Akciğer abces !erine dair 
(Dr. Burhaneddin Toker). 

talebini esas itibarile kabul et _ donun gaipliğine dair 26/12/939 ---="===--===--===--===:--=::--;;;;;;;;; 
miştir. tarihinde verilen hükmü havi 939/ 111 

Dün gelen heyetin reisi bulunan 110 sayılı ilamın hukuk usulü 
ve ayni zamanda Rayişbankın da mahkemeleri kanununun 141 inci 
bir mümessili olan Şimeller de; maddesine tevfikan ilanen tebliği 
bu ihtilfıfın iki devlet arasındaki tensib kılınmış ve bir sureti de 
iktısadi münasebetlere asla tesir mahkeme divanhanesine talik e
etmiyecek bir şekilde hallolunması dilmiş olduğundan tarihi ilandan 

için Alman hükumetinın de resmi itibaren 15 gün zarfında temyizi B . N l G R 
murahhası OlBJ'ak İstanbula gel - dava edilebileceği tebliğ maka - aş, Dış, ez e, rip omatzzma 
miş bulunmaktadır. mına kaim olınak üzere il5n olu - d h l k 

Denizbank umıım müdürlüğü nur. 936/1419 nE>vralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı er a eser 
bu heyetle teknik miizakereler- 1-------------- icabında gUnda Uç ka1'~ alınabilir. -
de bulunmak üzere bir teknik Beyoğlu birinci sulh hukuk 

komisyon teşkil etmiştir. Bu ko- hakimliğinden: Sablık Fiat Marka Otomobil 
misyonla hf!yet azaları arasında Haz.ine muhakemat müdiriye -
bu sabahtan itibaren esaslı mü • tinin Kasımpaşada Kulaksızda 
zakerelere başlanılınış bulun • Cami sokağında 14 sayıda eski 
maktadır. 463 yaka numaralı mütekaid po

fii Halk epereti 
Bu akşam saat (9) da 

PİPİÇA 
Operet 3 perde 

(Foks) yeni Macar bale heyeti 
Yakında: (AŞK BORSASI) 

M. Yesari 

flU! Tepebaşında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Buakş•m ?.n.ao da 
(ANNA KARENİN) 7 tablo 

lis Hasan Sabri aleyhine a9tığı 

10 lira 62 kuruş alacak davasının 
cari duruşması sırasında müd -
dei vekili vesaik vererek müd -
deialeyhin ikametgahının meç -
huliyetine mebni ilanen 15 gün 
müddetle ilfuıen gıyab kararı teb
liğine karar verllınl~ olduğundan 
muhakeme günü olan 16/3/939 
saat 9,30 da blızat veya bllve -
kAle mahkemeye gelmeniz mu -
ameleli gıyah kararı makamına 

kaim olınak üzere !Hin olunur. 
938/1444 

Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk mahkemesinden: 
Terekesine mahkemece el konul an ölü Jozepe Kastaldiye ait Taksim 

· Fiat garajında bulunan 936 modeli az kullanılmış hususi tenezzüh oto
mobili mahkememiz tarafından açik arttırma suretile 3/3/939 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de sahlacaktır. İsteklilerin yukarda göste
rilen gün ve saatte aksimde Fiat garajında hazır bulunmaları ilfuı 
olunur. (938/115) 

Bt:y0ğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Taksinıde Kuloğlu mahallesinin Ağa sokağında bir tarafı All<lya

domidi apartımanı, bir tarafı Sotiriyadis hanesi, bir tarafı mahlül arsa 
ve tarafı rabii Ağa sokağı olan 12 N'o. lı Yunan tebaasından Lala Al
koviyadiye ait apartımanın 1/10 hissesi vergi borcundan dolayı satı

lacaktır. 

Talihlerin % 7,5 pey akçelerile 20/3/939 tarihine raslıyan pazartesi 
günü sa.at 15 den sonra Beyoğlu Kaymakamlığında müteşekkil idare 
he~ müracaatları ilan olunur. (1291) 

TÜRK ANTRASİT) 
GELDi. 

Sauş l'lerkezi: GİLKRİST VOKER ve 
Galata yolcu Salonu karşısında Tahir Han 

Telefon: 44915 

Ksı. Ltd· 
5 nci kal 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarı Muh. B. % 15 

beheri Tutan Teminat 
L~ Kr. Li. Kr. LI. Kr. 

Ekıiltıue011 

şekli ve 5 

Boş bobin sandığı 1500 A - 65 975 - 1~ 25 Açık arttırın• 
I - Mart 939 tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar Cibali faıırı'ı 

sında birikecek 1500 adet boş bobin ııandıklan yukarıda yazılı şelı' 
satılacaktır. 

II - Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasında yazıiııııl 
m - Arttırma 16/3/939 tarihine rastlıyan per§embe günü hizasl' 

yazılı saatte Kabataşd.a Levazım ve Mübayaat şubesi:ndeki satış )<o~ 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün CLbali fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte '/f 15 

venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
olunur. •1158· 

* * Cinsi Mikdarı Muhammen B. O'ı7,5 ,, u v. T. ~a 

Lira Kr. ira Kuru~ 

Uıstik çizme uzun 
14·' Te kısa konçlu 127 çüt 745.- 55 87 

Balıkçı muşambası kısa 

ceket, muşamba ve pan-
15 tal on 150 adet 906.- 67 98 

Bahariye Bakımevi ) 
elektrik tesisatı için 32Ui8 24 11 15, 

1 - Cinslerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat Jlll1 

lan yukarıda yazılı malzeme ve iş ayn ayrı eksiltmeye konmuştııl 
II - Eksiltme 8/3/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü Jıİ 

rında gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve mübayaat şube5i0~ 
alını komisyon unda yapılacaktır. 

III - Şartname ve keşifnameler her gün sözü geçen şubeden pi 
sız olarak alınabileceği gibi nümuneler de görüleLilir. . 

1
. 

IV - isteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni vesaik ile blf 
mezkfu komisyona gelmeleri ve çizme ile muşambalar için nii111 

get'rmeleri ilin olunur. •1083, 

** Cinsi Mikdarı Muhommen B. Muv1kkat T. ek~' 
sı·•' Lira Kr Lira Kr. 

40 !ık çivi 15/50 m/m. 2000 kilo 375 28 12 14 

Kadraniı otomatik 
15 baskül 1 aded 700 52 50 

Kilot pantolon kasket 12 1'akım 
15· 

Kasket 12 • 546 41 95 
Kaput 12 • 
Çizme köşele 12 • 

I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı (3) kalem malzeme şartı> 
ve mevcud nümuneleri mucibince ayn ayn eksiltmeye konmuşıur 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalar> 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 3/3/939 tarihine rastlıyan cuma günü hizala! 
yazılı saatlerde Kabataşda kain levazım ve mübayaat şubesindeki 1 

komisyonda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak ~ 
bileceği gibi nürnuneler de görülebilir. ç 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gii:;I 
paralarile birlikte mezkfu komisyona gelmeleri ilan olunur. (. 

Ctnsi Mikdarı 

Prinç etiket 31700 adet 
İçki satış 2900 • 
kasası 

Filit 4000 Kg. 

Sinek kağıdı 150000 adet 
iyi cins 

* .. 
Muhammen 7,5 Muv, T. 

L ra Kr. L: ra Kr. 

400 - 30-
8700 - 435-

2800 - 210 -

1500- 112 50 

Şekli 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

Açık Eksiltme 

• • 

ı• 

Filit tulumbası 146 • 146 - 10 95 • • 
Yapışı.an macunu 175 Kg. 245 - 18 37 • • 

6 
I- Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 

lem malzeme hizalarmda gösterilen usullerle salın alınacaktır. 
II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarıııd9 

ter ilmiştir. 

ill- Eksiltme 15/3/939 tarihine raslıyan Çar~mba günü lıi1'8 

da yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindel<1 
. 

Komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel ""' 
verilmek lıizımd.ır. 

ı 
IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız oJaJ'S 

na bilir. 
V- Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenJ.erin ro 7,5 güveııı11: ı 

ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte koınlSY~~ 
meleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek lstiyenlerin d< ~· 
hürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parB5' 

11 
buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ı· 1,, 
eksiltme günü en geç aat 13,30 a kadar mezl<m komiyon başl<•~j• 
makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. .ıı 

Cinsi 

Tuz küfesi 

Mikdarı 

.... 
Manam• %7,S Muvak· 

men B. kat Teın, 
Lira Kr. Lira Kr. 

3000 adet 900 - 67 5() 

sı' 
El..ıilt111e 
şekli 

- ıs 
eksiltme ı6. 

Yangın söndür- 17 kalem 2337 54 175 31 • > 
me levazımı. 11, ' 

I - Liste ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve ınik1 

zılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye konmuştuı. . ııt' 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bı;ıil 

gösterilmiştir. . ıır' 
III - Eksiltme 17/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü Jıııaıd ı 

gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve Miibayaat şubesinde 
komisyonunda yapılacaktır. 0;ı 

IV- Liste ve şartnameler her glin sözü geçen şubeden par•"ı 
~~& ~ 

V - Eksiltmeye i~tirak edecekler tayin edilen gün ve ,;:eri 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur komU)'ona geııne 
olunur. •1311» •• #,. ,. ... , ., ..... , • .,ı •" 

1 

' 
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1efrika Numarası : 43 Yaz.!'ln: Rahmi YAGIZ 

f üf eklerinizi T ahtelbahirin Cam 
Aynasına . Nişan Alınız 

Şiledeki 
Baka~ 

H • 
Taburun Uçüncü Bölüğü lrva Adasına 

,Kalabalık Sahilde Yerleşmişti 
b Fakat herkesin bir erzak tor -
b~sı, gaz tenekesinden yapılmış 
ır dolabı, başucunda asılı bir de 

naınaz seccadesi mevcuddu. 
g(j Zeıninliğin duvarlarına gelişi 
Si zeı asılmış taşbasması renkli re-
1ınler, cansız çerçeveli basma ve 

1 
: Yazısı levhalar, ayetler, sureler 
uvar süslerini teşkil ediyordu. 

ekl!er manganın bir karavana, bir 
tiğ"Olek saçı iki tane de abdest ib
ttı. ı Vardl. İmparatorluğun birçok 

Uharebelerine iştirak eden bu 
~aşh askerler çoktan hizmet ça
~ı İkn:ıal etmiş, köylerinde, o -
~ larında ahiretlerini mamur kıl
r ak için kendilerini ibadete has
eyleın · 

1 . ._ .. ış insanlardı. Fakat, Türk-

bu yaşlı, başlı eski muharibler su
yun üzerinde zabitlerinin kendi -
!erine bellettikleri pereskop izini 
arıyarak vazifelerini görüyorlardı. 

Karadeniz Boğazındaki tabur -
da erzak, mekıllat ve ekmek çok 
boldu. O kadar ki.. Efrad kendi ta
yınlarını almakta müstağni dav
ranıyorlar, denizin cömerd elin -
den gelen ve ihtiyaçlarını fazla -
sile tatmin eden binbir lokmanın 
zevkile İstanbuldaki kıtlığın far -
kında bile olmuyorlardı. 

Civarda gerek düşman tahtel -
bahirleri tarafından batırılan, ge
rekse Osmanlı donanmasının ta
arruz veya fırtıların tesirile gark 
olan yüklü gemilerin muhteviyatı 
dalgalarla karaya vuruyor; çeşid 

çeşid konserveler, un çuvalları, 

şeker, peksimet, çay, kahve, gaz 
sandıkları. hulasa iğneden ipliğe 

kadar heqey buradan tedarik e
diliyordu. 

Her nefer, izinli giderken kö -
yüne hemşerilerinin hediye gön
derdikleri eşya ve mekıllattan 

meydana gelmiş kocaman bir denk! 
de götürüyordu. 
Şiledeki taburun üçüncü bölüğü 

İrva adasına bal-an kalabalık sa - 1 

hilde yerleşmişti. Bölüğün teğ -
meni ihtiyat mülazimisani Sami 
efendi isminde genç, faal, cephede 
hizmet görmeğe düşkün fakat ta
lihin sevkile bu tabura verilmiş 
bir subaydı. 

(Devamı var) l~gun en büyük vasıf ve meziyet
lt inden olan muhariblik hassasını 

ta?.~tmemişlerdi .. Vatan müda - Vaktı·ıe Istanbulda f ıçın kendılerıne de elde silah 
t~aJ hi~~t teklif edilince bunlar 

i eklerını omuzlayıp gönüllü 0 - G B • M ı 
ı:~~7. vazife almağa can atmış - eçen ır ese e 
sa'l'ııechizat çok fena, adeta iptidai 4 · h"f d d ı Kardeşim Corc Yunan Krah idi. 

y acak mahiyette idi. ( iinciı sa ı e en eva•r. 
M Balkan harbi esnasında Selanikte Ondan evvel kardeşimle bunu mü-

.!= 8 OH T 1 L O• Ar - 28 Ş U B A T t• 
HIK AYE 

Ne E k k N K d ' Bugünkü Koca Şehir r e , e a ın. 0 / l v . 
(4 ii1tcii sahifeden deva-nı) 1 dedikoduya hasreden hır adamın rman ar e n.apa/ı idi 

ten çıkan, haklı veya haksız, ba- bu hareketinden en büyük zevki (5 inci sahifeden de• "m) 1 ld - h "" km b v~ na ge di. Bunun mes'ulü kimdır· , ğırıp çağıran, hiç kimseye iltifat, a ıgına u etmekten ta iı ve 

ı ile Ç k b kı h !• b Bilmiyorum. Her halde, bu mev ·_· hürmet değil, dostluk ve samimi- mantıki ne olabilir?. r o a msız ve a ı ir va-
zı· yettedi danı elinden kaçıran ve ı"stun· ;"_k 

yet bile göstermiyen, yaln ız kendi Dedikodu deyince bazılarının r. "' 
• Adal 1 etmiyerek bugünkü hale gelmesinA 

görüş, kendi bilgi ve kendi içti- •kadın• aklına gelir. Bu doğru de- arın çam arı bile, seneden İ ~ 
h sebeb olan stanbul belediyesidir. 

hadma inanan, mağrur, burnu bil- ğil, dedikoduyu hakiki manasile seneye arab olmakta, eksilmek-
yük, serkeş, müstağni bir adam... ne •kadın• yapar, ne de •erkek., tedir. Çünkü, uzun yıllar, bu çam- :e tarihi bir hata işlemiştir. Öyle 

Fakat bu ruhi haletin vasat ha- bunu yapanlar, cinsiyet müstesna !arın kime aid olduğu müna - ir hata ki, kolay kolay tamir edi-
linde kalmaması, kısa bir zamanda karakter ve ahlak bakımından ne kaşa edilmiştir. Belediyenin m~ lemez. Çünkü, bugünkü Taksim 
•İfrat. a varması, hayatta, muvaf- kadındır, ne erkek!.. Bilmem ki Evkafın mı?. Fakat, nıhayet, Ada meydanının istimlaki artık imkan-
fakiyet fırsatlarını birer birer kı- onlara ne isim vermek lazım?. çamlarını ıslah etmek, adedlerini sız bir haldedir, denebilir. 
rarak beni aksatmağa başladı. Ne Uzatmıyalını, işte benim bu çoğaltmak da bir bütçe mesele - Ağaçlandırılması icabeden mın-
ziyanı var ... Ben bu muvaffak! - kaymbirader, seciyesini kemiı-en sidir. Her halde, müstakbel imar takalar arasında, Şişli d~ında, 
yetsizliği önceki halime tercih e- mikrobları zaman zaman yuva _ plfuunda. profesör Prost şehir or- Hürriyet tepesi civarı ve Mecidiye 
diyordum. ma ve aile muhitime saçarak çoi< manını da tayin etmiştir. Bu, Bel- köyü civarı da herhalde ucuzdur. 

İş bununla da kalmadı. sürmedi, beni karımla kötü kiş_ grad ormanları mıdır, yoksa A _ Yarın, öbür gün, buraları da pa -
Bütün ömrümü bekar geçirecek etti, muhitime fena tanıttı. Cim- lemdağı mı? bilmiyorum. Beliti de halanacak ve istimlaki imkan -

değildim ya ... Karşıma •helal süt rüm yuvamda da tir geçinısızlık, her ikisi de birden bir plan da - sız hale gelecektir. Bu mıntaka -
emmiş: hir kadın çıktı. Bir genç bir tatsızlık ve binnetice derin b~r hilinde ıslah edilecektir. lar da, pekala birer geniş koruluk 
kız ... Onunla evlendim. üzüntü içinde geçmeğe başlad:. Şehir halkının da ağaca, çiçe - haline sokulabilir. 
Karım çok iyi idi; benim anla- Düşündüm, taşındım; sabrede· ğe, bahçeye karşı merakı, hevesi İstanbul, bundan sonra, çabuk 

dığım, bildiğim , inandı.ğun mana- yim dedim olmadı. Nihayet ayrıl- olmalıdır. Şehrin bazı semtlerinde değişecek, istihaleler geçirecek -
da •iyi bir kadın· ... Eh ... Hiç ol- j mağa, yuvamı dağılmağa mectur bahçeli, ağaçlı evler vücude geti- tir. 
mazsa d edim, aile yuvasında ınes- oldum. rilmelidir. Harbiyeden Şişli son tramvay 
ud bir hava bulabileceğim. Haya- Bu beni büsbütün ümidsıziığe Şu Taksim meydanında, bir taş durak yerine kadar olan ve bugün 
turun hiç olmazsa bu sahasının çoc ve nihayet küskünlüğe, bezginlı- ocağı halinde, yapraksız, yeşillik- büyük apartımanların bulunduğu 
rak, yavan, tatsız ve tuzsuz ol- ğe, harabatiliğe sevketti. İnsar. _ siz, kat kat apartımanların man _ sahada, çobanların k'lyun o!lat -
maması yine bir tali eseri ıdi. Fa- ları tanıdım, herşeyiıı bir •hıç• zarasının çirkinliği meydandadır. tıklarını, bu mıntakanm hali arazi 
kat hakikaten dikensiz gül olmu- olduğunu anladım. Şimdi ar-tık, Şehrin bu en güzel ve merkezi ye- olduğu devirleri hatu·lıyanlar, he-
yormuş ... Hem bu gül sembolü • hemcinslerimden nefret ede ede ri daha 8 - 9 sene evvel, geniş bir nüz yaşıyorlar .. 
nün •dikeni. sevilemiyecek bir makı1s taliimi yenmeğe çalışıyo - meydandı. Hepimiz, orada, bir Şehri sür'atle ve muntazam bir 
dikendi!. rum .. Ve bunu, ancak herşeyi hi- vahşi hayvanat sirk'ının muazzam program altında ağaçlandırmak i-
Evlendiğim kadının bir erkek çe saymakla yapabiliyorum. çadırlar kurduğunu bile hatırla - için çabuk harekete geçmeliyiz. 

kardeşi vardı. J. J. P.ousseau'nun sözleri ya- rız. Bu meydanın, ya büyük bir Halka, ağaç ve yeşillik sevgisini, 
•Erkek· diyorum, fakat buna bana atılır mı?. İnsanlar fena ola· şehir meydanı haline veyah4d, bir zevkini verecek tedbirler almalı -

ne erkek, ne de kadın denebilirdi. rak doğmazlar, onları cemiyet fa- park haline getirilmesi lazım ge- yız. 
En bayağı bir mahalle kadını gi- na eder.. len. bugünkü taş yığmları meyda- REŞAD FEYZ! 
bi dedikodu yapmak onun en bü- Şimdi bende yaşıyan tek kar>aat ============================ 
yük zevki idi. ·En büyük zevki> şudur: 
dedim; günün en mühim va,ktlni Larahate fiddünyn!. 

Hassas Ve Mahir Köpek 
atra Yerine efr d ·· t .. "-F•-1 

kapah a us u ....., '-A.le vurulınuş, ölınüştür. nakaşa etmiştik. Eğer Bulgarlar yağı topal bir adam çıkmıştır. 
lidı ' beyaz porselen ve telle ki- Yine Prens Valdemarın büyük beni kendilerine Kral olarak İn· 

• 
(5 iııd mhifeden devam) Neden 

Aspirin ? 
ra ~ir kapaklı sürayi renltte bi- bin de yükü vardı. Nihayet bir ye- Daha iki adam bulunınuştur. 
boğ§ışelerin; kullanıyorlar, bunları, kız ,l.rardeşi Prenses Alelı:sandra tilıab ederlerse ne yapacağımı ko- re gidilmiş, orada kumların eşile- Bunlar da diğer ayak izlerini bı-
ile kazına bağladıkları bir kaytan da İngiliz Kralı Yedinci Edvarda nuşmuştuın. Kardeşime Bulgaris- rek bir mezar kazıldığı görülmüş- rakanlardı. Hepsi üç kişi olmuş-

enıerıe . varmış olm~k itibarile şiındiki tana Kral olmak gibi en ufak bir tur·· . Burada Gudanm cesedi bu- tur. Maznunlar yakalanm••tır. 
liriyo 1 rıne, palaskalarına iliş· 1 1 ~ 

r ardı. Kralın baba annesi 0 muş 0 uyor. emel bile beslemediğimi söyledi· lunmuştur. Rusel Paşanın köpeği Mısırda 
~eki.er başka başkaydı. Bu itibarla Prens V:ıldeınar şiır.. ğim zaman bana demişti ki: Bunun üzerine Kahiredeki Ru· · U · f ·ıı · · dana. 
-"Us Ş şl dilci İngiltere Kralının büyük da· emaye erın aı erını mey 

1 ı isi, Gra tüfengi, Osman- - Bu çok iyi. Çünkü Bulgaris· sel Paşaya iş bildirilmiş, o da kö- çıkarmakta çok lşe yaradıg" ı için 
ı Al İ yasıdır. İngiliz ve Yunan Kral ha· 
' illan mavzerleri, ngiliz, Fran- tanla Yunanistan •rasınd.a harb peğını· · yollamışt·~. Ko .. ,nek oraya ··hr t kaz b" h ' dır sız fi nedanları arasındaki akrabalık bu ~ .- §O e anmış ır ay\ !) • 

t . linte ve tüfekleri, kara mar- 1 olacağı muhakkak!. getirilin••, ondan sonra katilleri Cinavet i•Uyenleri bula.n bu kö-ın suretle anlaşılıyor. ~ • • 
.. Ve ınuaddel mavzerler kasalı, İşte Prensin mektubundan Yu- aramak üzere serbest bırakılmış- nek yakalanan maznun omuzları-sıı Bundan 53 sene evvel Pr•ns " 

I rgütü i111h . .. Çeşid çcşid silah- Valdenıar az kalsın bir Kral .:.lu· nnn Kralı ile kendisi arasında böy- tır. na ayaklarını dayayınca maznun 
ar ilk bakışta göze çarpıyordu. le bir söz geçtiği anlaşılıyor. De· Köpek nihayet bir köye giderek her yaptığını anlatırmış. Geçen-
I<ı cakmış. Onun da kardCfİ Y orı:i 

n· t'aiann muharebe kabiliyeti- veya Corc gibi oturduğu bir talıtı ınek ki 0 zaman Bn\!ıın'istanla Yu· bir evin kapısı önünde durmuş, i- !erde Mısırda bir kadının 2,500 İn-
b ı azaltmak değil büsbütün kay - bulunacakmış. nanistan ara1mda harb çıkmak çeri girmeğe uğrıışm~tır. giliz liralık mücevheratı çalın -
laetınek mahzur ile yüklü bir silah- Bulgaristan eskiden sözde O• • ihtimali o kadar kuvvetli imiş ki Arkadan gelen polisle- eve gir- mış, köpek bunu meydana çıkar· 1 * 

llış ces ah"! b d b" mişler, evin sahibi olarak sol a- mış, hırsız tutulmuştur. 
\ah asen s ı oyun a ır manlı inıparatorluğuna tabi bir Yorgi Yunan Kralı sıfatile kar -
ita tetbahir taarruzu karşısında bir Prenslilcti. Bulgaristan Babıaliımı deşinin Bulgaristana Kral olma • 
lecç 

1.tşek atacak mülB.hazasile böy- nazarında Osmanh devletinin mıi- sını istememiştir!. Üsküdar İcra Memurluğundan: 
e ıhnıaı edil · ı· l! mış ı. şiri olan bir Prens ile idare eılilir- Prens Valdemar Bulgaristana 

l•- arb esnasında muhtelif silah _ Kral olmak ı"stemedı'ğı'n'ı !azını" ge- Zah!.reci Kostantine borçlu Todori ve Olganın mahcuz Boğaziçinde 
._.. di. Fakat Bıılgnristaıu vücude ge- h · d k" p b · S I · k • 

ıı . a başka başka cephane verme- k Paşaba çesın e es ı aşa ahçesi yem u tanıye so agında eski 35. 35, 
ın ne tiren ° zamanki Avrupanın büyük !enlere söylemiş, Danimar ada 37 yeni 10/1, 8, 10/l sayılı bir tarafı Karakaş veresesinin menzil ve bah-

harb zo:-.. ne başa çıkılmaz ve ne devletleri 1866 da Danimarkalı donanmada çalışmnğa koyulınuş f H" · ak b f Ekr · 
"'ah kabılıyetini imha eder bir çesi hır tara ı ırıst i bostanı ir tara ı emın arsası ve tarafı ra-
... Prens Valdemara da bir taht ve ve Amiral olmuştur. Fakat Prens b.. kılr S lt · dd ·ı ınahd t · ı 
Ce 

.
1
zur oidug"unu yukarıkı" düşu··n- u mez u anıye ca esı e ut ve amaınına yemın i üç ehli 

ı e hiçe b k d bir tac bulmak için ona Bulgll.!"is- Valdemar Amiral olarak Deni • vukuf tarafından 1700 lira kıymet takdir edilmiş olan evyelce bahçeli 
1 "ek·ı· sayan aş uman an tan Krallığını vermeyi düşünmüş- markanın bir harb gemisile İstan- ik" ·k · d. b" b b b h ı· · t 2280 1 k 

Ord 
ı ı •aksakallılar taburu• ismile ı ev · en şım ı ır a a çe ı evın amamı sayı ı anun hü-

lerdir!. Prens Valdemar o sene kış ı d Ih k.. l · t f"k ı k ·ı k ,_ Uda adlandırılan sahil muha _ bula da gelmiş, Su tan Ah ü a • um erıne ev ı an satı ara paraya çevrı mesine arar veriimiştir. 
:~a teşkilatına ehemmiyet ver _ mevsiınini Daninıarkanm soğuk midi ziyaret etmiştir. Gayri menkulün vaziyeti hazırası: Zemin kat binanın cephesinde 
"'1Yor ce h ve sisli ikliminde değil de Fran • Prensin birçok oğlu ve kızı ol- birinci kattaki çıkmanın altı karasimav döşeli olup zemin katın kapı-
la ç ' p eden cepheye koşmak- sanın cenubunda, ılık bir bava İ· sıdır. İçeri girildikte zemini Karasimav bir sahanlık ve ahşap döşeli 
d:. hanakkaleden Sarıkamışa ka _ d . . p eu- ı·n şim muştur. Bunlann bir kısmı Av-
"' er ha çio e geçınyorınuş. r ' • h""k"" d ail ı k bir sofadır. Bu sofa üzerinde birinde yük ve dolap olan üç oda ve bir 

''"' b sa yı dolaşmakla meş - d"l kt blarından rupanm u uın ar e erine a- l' QB ulunuyordu. diki neşre ı en me u rışmışlardır. aralıkta bir ha a zemini çimento döşeli bir gusulbane ve bu aralıktan 

Çünkü ASPİRiN seneler
denberi her türlü soğukal• 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P i R i N in tesirinden 

emin olmak için 

sına dikkat ediniz. 

lütfen marka-

B 
ı A 
BAYER 

E 
R 

dersut taburlara verilen nazari birinde bundan şöyle bahsedili - Prens ValdemarJn hemen bil • bir kapı ile haricen musakkaf kı1.gir zemini kırmızı çini musluk taşlı ----------------------
erd yor: Nisde bulunuyordum. Fırtı· tu··n Avrupa hükümdarlarile ak- tekneli sabit raf ve tulumbalı ve maltız ocaklı mutfak olup bahçeye bir 20/4/939 T. de cuma günü saat 15 de yapılacak arttırmada bedel satış 

_ D·· e şunlar öğretilmişti: b' I f td' B · t · al 
- u nalı bir sabah ır te gra ge 1

• rabalıg"ı vardL Fakat çocuklarının kapısı vardır. u kapının iki tarafı ve duvarı kagir dig" er kısımları ah- ıs eyenın acağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul 
kop . §illan tahtelbahrinin peres- ıı 

ısın· Bunda benim Bulgaristan Kra ı· şaptır. Sofada blr merdiven altı vardır. ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve .veıninlı 
ı verilen cam a n Ö bir kısmı da hükümdar ailelerı' ha-Yuıı " Y ası su - gı· na seçildı·g-im bildt"riliyordıı. g-• ·· hr uk f t fı d takd" d"I ı uzeri d b B .. ir .. inci .kat: Bir sofa üzerinde üç oda ve aralıkda musluk taşı hela' uç e ı v u ara n an ır e ı miş o an kıymeti muhammenenin hu- n e ulun ur. Tahtelbahir - . k . f d b ka ricinde evlenmişlerdir. Bunlar ço· 01 75 . k 

l\i;•Ul nla etrafını görür. Eğer de· le yemegı va tı so ra a unu • cukları için Danimarka hüküm- ve kuçük hır sandık odası vardır. Sofanın ön cephede çıkmasının etrafı ıo nı geçme şartile ihale edilecektir. Böyle bir bedel elde edile -
atı y .. ., rıma söyledim. Bana dedi ki: camlı üstü kapalı bir balkon vardır. Her jki katın bir oda ile aNlık- mezse 2280 numaralı kanuna tevfikan satış geri bınkılacaktır. 

ilıer· uru yorsa bu ayna suyun - Ben oraya gidemem. Beni hiç dar hanedanının hukuk ve imli· b k 3 • ·tt b d 1 
,., lllde b" · d lard.an aş a tavanlarla birinci kata çıkan merdiven yeni yapılmış ve - ru ırma e e i peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda ya-
"u ı l ır ız mey ana getirir. birşey oraya gı'tnıeğe mecbur ede· yazlarından vazgeçmiş bulunu - k l k t · ·· d ed · b • · b d 
bah :z. e kolayca farkedilir. Tahtel· harıcen saça ve çatısı da tamir edilmiştir. İçinde elektrik tesisatı var- zı ı ıyme ın yuz e y ı uçugu nıs etin e pey akçesi veya milli bır 

Irın · mez!. yorlar. dıı· Ayda yedi lira ı'l Yak b k" d bankadan teminat mektubu tevdi edilecektir. 
tıpk . gcizü sayılan cam ayna, ~:;_;;;~===========,;,,,,====-========== · e u ıracı ır. Binanın zemin ve kısmen bi-
dir ~ U:ısan gözü gibi can evi _ ' 

1 
y " rinci kat pencereleri demir kepenklidir. 4- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ven· 

ett; ,~·· Oraya sıkılacak ve isabet Sıhhate Muvafık Nası aşanır ., Bahçe: Sokak cephesi kısmen tahta perde kısmen ağaç korkuluklu len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi-
de ~ 1 ecek bir kurşun bir hamle· 1 ve bostarı tarafı duvarla çevriimiş olup iki kuyu ve müstatil bir havuz, sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arz , etmiş olduğu be-
on ahtelbabirin işini bitirmeğe çam. manolya, ~estane ve sair meyvalı ve meyvasız ağaç ve bir köşe- d:lle ~mağa razı olursa ona, razı olmazsa veya hulunmazsa hemen 15 

80~ n~uharebe edemiyecek hal~ (5 inci sahifeden deva'n: kü onların uyku ihtiyacı büyük - s':"de y~.kılan evın enkazı ile bir satıhlı üzeri kiremitli ahşap i.Jı;i odalı gun muddetle arttırmaya ç~arılı~ en ç°.k rttırana ihale edilir. İki ihale 
ler;~aga yeter!.. Onun için tüfek- Yatak Nasıl Olmalı? !erden daha büyüktür. hır kulub~ mevcud olup içinde müstecir Yakub tarafından konulan ara~~dakı far~ ve geçen gunler 1çın yuzde 5 den hesap olunacak faiz 
ayn ııı tahtelbahrin burasına, cam Yatak Odalarının Sıhhi kiracı Ha kı vardır. Bahçenin ortasında bir demir kameriye vardır. ve ger zar'."" ar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce 
lısırıasına yani gözüne nişan alma- Birinci şart: Ne pek yumuşak, Ol 1 . Hududu tapu kaydı gibidir. Mesahası 164100 metre murabbaı olup bun- alıcıdan tahsıl olunur. 

I?.! ne de pek katı ... Hele kuş tüyü ya- m ası çın dan 960.? m~tre ~urabbaı üzerine iki katlı ahşap ev ve 2300 metre mu- 5- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
na~işancılıklarından emin bulu _ taklarda hiç yatmamalı. Şiltelerin Yatak odalarında .rahatça yatıp rabbaı uzerıne hır ~atlı kagir mutfak yapılmış geri kalanı bahçedir. sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve mas-
bu~ ·~ksakallı taburlar. efradı da en iyisi, sıhhisi yün clolu olanlar- uyuyabilmek için havadar ol - 1 - İşbu gayrı menkulün arttırma şartnamesi 3/3/939 T. den iti- rafa dahil olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içınde 
taht ıyice belledikten sonra artık dır. Bunları senede iki defa, ba- ması, yani bir adam için en azı 13 bar~n 9~8/2~ No. ile Üsküdar icra dairesinde muayyen No. sında her- evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
lard elbahri mühimsemez olmuş _ harda ve sonbaharda, hallaçla - metre. mikabı hava bulunması .Ia- , kesın ~or~bilınesi. için açıktır. İ!Anda yazılı olanlardan fazla malOmat Aksi halde baklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay-

ı.. malıdır. Kalın perdeler, cibinlik· zımdır. almak ıstıyenler ışbu şartnameye ve 938/244 dosya No. il _ lıışınaından hariç kalırlar. 
~end· . t· . .. t su e memu 

<iliş ı aralarında en korkunç ]er kullanmamalıdır. Kuştüyü yas- 3 metre 10 boyunda, 3 metre e- rıye ımıze muracaa etmelidirler. 6 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olaı·ak karar pulları ta _ 
İsiırıınan deniz silahına verdikleri tıklar başı çok sıcak tutar. ;l'üz ninde ve 2 metre 80 yüksekliğinde 2 - Ga~ri menkul 5/4/939 T. de Çarşamba günü saat 16 da Uskü- pu ferağ .harcı l!O .enelik ~akıf taviz bedelini vermeğe mecburd~. 

S de • tahta bakır. idi.. yastıklarının en iyisi, at ve sair bir odada iki kişiye lazım olan ha- darda İhsan'.~ede. Şerifbey Çeşmesi sokağında l6 numaralı adliye bl- ?ayrı menkulun nefsınden doğan müterakim vergi, tanzifat ve 
tun ~•il boyunda. Şile ve civarı _ hayvanların kuyruk ve yelelerin- va vardır. nasında Üsküdar _ıcra memurluğu odasında üç defa bağınldıktan sonra tenvırat v~ tell.ilıye :.esmı ve vakıf icaresi borçluya aittir. 
SaJul aya çıkıntıları, su ortasında, deki kalın kıllarla doldurulan yas- Havasız odalarda yatmak cıev- e.n ço~ arttıra~a. ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıyme- .7~ Gösterılen ~nde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna-
dar :en açık veya bir köprü ka- tıklardır. raljiye, baş ağrılarına sebeb olur. tın yuzde 75 ını buimaz veya satış istıyenin alacağına rüçhanı olan mewıı okum~ ve luzumlu malUınatı alınış ve bunları tamamen kabul 
bul ar bir berzahta karaya ekli Yatakta yedi saatten fazla kal· Buna çok dikkat etmelidir. Yatak diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların 0 gayri menkul ile temin etmı~ ad .ve ıtıbar olunur. Yukarıda gösterilen gayri menkul işbu ilan 
Va~ı°an bu taş adalarında de • mamalıdır. Kadınlar biraz, çocuk- odalarında çiçek bulundurmama- edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın ve gosterılen arttırma şart!lllmesi dairesinde satılacağı iliin olunur. 

1 
ra.sad postaları teşkil eden !ar da daha fazla kalabilirler. Çün- lıdır. taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek/ 

1 1 938/244 



ADEMİ İKTiDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 
HE KADAR IZTIRAB 

~EKİYOR -

1RADV0Li 
1 

Tatletlerl her eczanede arayınız. (Poeta kutusu 1255 Hormobl,) 

Bütün bayat lmtidndınca dişlerİf 
güzelliğini ve sağlamlığını tcıni' 
eder. ANCAK: Bu gar~ntiyi elci' 
edebilmek için dişleri •RAD"YI> 
LİN• ile nbah, öğle ve akşam bel 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: Sıhhatinizi Scvtreeniz ? 
yemekten sonra muntazaınııll 

fırçalamak lazımdır. 

Cinai 

Gazyağı 

Göztaşı 

Mlkdarı Vahi, 

16000 Kg. 
18200 • 

Beheri 
MJh. B. 
Lira Kr. 

14'i 60 
16,5 

Tutaıı %7,5 
tcmıııat 

L'ra Kr. Lira K. 

2360.- 177.-
3003.- 225.22 

Eksilme 
Ş~ıdil Saati 

Açık Ek. 14 

• • 15 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI Markalı 

MAKARNAlARI 
Gözta.şı serpDM! makinesi 

Her yerden israrla isteyiniz 
Seliınık Sergisinden Büyük 

Mükifat. 
• Vermeral marka• 110 adet 15 1650.- 123.75 • • 15,30 
Kükürt için serpDM! makinesi 
oSuperba veya Vezüv marka• 104 • 15 1560.- 117.- • • 16 24 saattenberi devam eden müthiş -------------

bir baş ağrısı lstanbul Asliye Altmeı Hukuk H 
1 

I- Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
II- MuhamllM!n bedellerile muvakkat teminatları hizalannda gös terilmlştir. Halbuki bir iki kaşe 

Mahkemesınden: 

III- Eksiltme 13/3/939 tarihi ne raslıyan Pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kabata.şta kain G • 
şubemizin Alım Komisyonunda ya pılacaktır. ı 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden para•ız olarak alı nabilir. 

Kerim Yeşiltac tarafından karısı 

J olup mukaddema İstanbul Eyüp 

1 
İslam bey mahallesi Mehmedağa so· 
kak 39 numarada iken halen ika -

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte mezldlr 
b d l 

metgahı meçhul Edibe aleyhine a-ı 
u ayanı maz ağrıyı çılan boşanma davasına ait arzuhal 

bıçak gibi kesmeğe sureti bcrayı tebliğ yazılı yere gön-

komisyona gelmeleri ilan olunur. ·1081. 

PASTİL KATRAN H AK Ki Öksürükleri kökünden kafidir derilmiş ise de müddeaaleyhin 

keser tecrübelidir. mezkür ikametgahını terk ile sem - b• 
G • • N ti meçhule gittiğinden balıisle biliı ı 

-------------------------------------------1 tebliğ iade kılınması üzerine malı -
.. ı_.. Dr. IHSAN SAMI ..... ı keme divanhanesine asılmasına ve 
' GONOKOk AŞl!'I bütün ağrı, sızı ve sancıları mideyi keyfiyetin on gün içinde cevab 

A N T j S E P T j K 1 !telsoğukluğıı ve ihtilitlarına kar- bd.zmadan, kalbi ve böbrekleri vermek üzere on beş gün müddetle 
yormadan dindirir. ilanına karar veril,,..;• olmakla müd . .. ., __ ı/ 

1 

fı pek tesirli ve taze aşıdır. Divan . . . ....., . . Yenıeklerı muteakıp her ı:ece ya- eye varan hararetle bu mı ... vl' 

SoQuk algınlığı, nezle ve tanef
fUa yollarlle geçen haatalıklar• 
dan korur, grip va boi•z rehat
aızlıklaunda1 ••• kıaıklıJaında 
pak faıdahdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

..... ı Sult h d .. besi Ald • .. ı deaaleyha Edıbcnin malıkemcmızın 1 "fr b"" ""k 1 h -b ı 
1~u anma mu tur anm:ıymız. Ragbet goren her tarken temizlenmiyen di,ler mik- ve sa ya ı azalı uyu a rı a ·• 

ı • • • • 938/1901 numarasında kayıtlı dava- ecel · f ı v 

ı. No. 113 eyın taklıdı ve benzerı vardır. . . . . "b .. roplara ve onlar derc<esinde muzır parlar. G e •ın ır a anması_., 

1 

GRİPIN yerine ha ka bir marka ya tarihı Handan ıtı aren on gun mal edilen di 1 i sabahleyin teııv 
İstanbul ikinci icra dairesinden: . 1 "dd 1 dd ~'-'- zarfında cevap vermesi lüzumu teb- olan yemek kırıntılarına ı m r te- 1 • k lk ak kır 1 b" ,.tf verır erse şı et e re eu.uuz.. emege a ışn1 , ı an ır 
Kolik oğullarından Dursun oğlu 

1 

liğ yerine geçmek üzere ilan olu -,·sirlcrine manız bırakılmL:, dcıuck - l u cilalpmağa uğra maktan farIP" 

Hüseynin Cemale olan borcundan - nur. <938/l90l) tir. Geceleri ağız dahilinde 35 dere- 'dır. Bıınun için: 
dolayı haczedilip tamamına üç ehli 1 

vukuftarafından<132)lirakıymetı--_..SÜME~ BANK = Sabah-Oğle ve Akşam her yemekten sonıl 
~:k~~ki~~e;h!::!~a;:nima~~~~~:I Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 1 

yasofya sokağında 39 kütük 96 ada d ı 
2 parsel eski 21 mükerrer yeni 22 Fabrikaları Müessesesin en : 
numaralı arsa açık arttırmaya ko-

nulmuştur. Mesahası 33 metre mu- p k ı• ı • " • / 
rabaaı olup etrafı duvarla mahdud a m u p 1 g 1 1 
ve cephesi açıktır. Bu gayri men -

... "' - .. : ·. . . - ~ .. ~ 

İYi BİR HAZIM kule aid şartname 13/3/939 tarihin- t ı #>---·-
1 

den itibaren herkesin görebilmesi 1 

için divanhaneye talik edilecektir. R h t a· Uyk Temı· n Eder 

i
l Birinci arttırılması 23/3/939 tari- Kayııeri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 Kuruş a a Jr U 
hi.oo müsadif perşembe gün saat 101 16 » » 480 >> 1 

dan 12 ye kadar İstanbul ikinci icra: Nazilli Bez Fabrik.Mı malı 24 » )) 580 )) Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane 

dairesinde yapılacak muhammen Ere••li Bez Fabrikası malı 24 » )) 580 )) 1 

kıymetin % 15 nı bulduğu takdirde " Pertev Karbonat Komprimesi KOLINOS KullanınızLez· en çok arttıranın üstünde bırakıla- Yafnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
_zeı_i h_o'.,dişleriJ caktır. O gün böyle bir tedel elde 10 Balyalık sipari ler için )) >> 575 )) Her ti rlü hazım~ızlığı ve mide e~iliğiui giderir. Pevte• 

Karbonat Komprimesini her eczanede arayınız. 
anıikptllc 

Dlf MACUNU 
ıncı gıbı parla- edilmezse arttırma on beş gün müd- 1 l5 )) )) )) )) )) 570 )) 
tanKOLINOS'' detle temdit olunarak 7 /4/939 tari- )) )) 565 )) 
uDıiny ada mil· 

1 
hine müsadif Cuma günü ayni ma- 25 )) )) )) 

yonlarca ıevat halde ve saatte ikinci arttırması ya- 50 )) )) )) )) )) 
560 

)) İ b l L" S l "l S hh" M k • 
seve seve kullanırlar. Tüpün ı_nu~teviyatı teksif edilmiş olduğuadan pılarak (2280) numaralı kanun alı-' FiaUarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. stan U ımanı a 11 ı ıye er ezı 

uzun muddetle ıhtıyacınızı tcmın cd~r. k' .. .. .. İplik müstebliklerinin yukarda yazılı fabrikalara cönderecekleri Eksı"ltme Komı"syoııundan ·. s- ··k t · - 40 k- "k r .. 22 5J k t am1 gozonunde tutularak en çok 
uyu upu • uçu upu , uru; ur. arttırana ihale edilecekktir. I bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbctinde iplik siparişi verecekleri 1 

d · ht lif k dlara yarayabilecek pam k Merkezimize ald Kavak tahaffuzhanesi banyo dairesi ve mıi!C ' 
İpotek sahibi alacaklılarla d!g" er ve 24 numara anın_ c_ovc m_u . e ma sa . u 

1 
· hlikl d ı t J ayn şa ti 1 in rik tamiratı ile formol evi inşası açık eksiltmeye konmuştur. Devlet Demiryolları v. e Limanları aıiıkadar1arm gayrimenkuı üzerin- ipliği miıste crının e : ı ·~aç~ gene .. '. • ara ya 

12 

d ki h sil h ki f . · Ereğli fabrikasına sıparış edcbileceklerı ılan olunur. A - ahmin bedeli .3593, lira •53• kuruştur. 
işletme U. idaresi ilanları • _ r~a daır;uola~ i;dia8(;,~,:~r:~ı'::: 1.- \ B - Buna a·d şartnameler merkezimiz levazımın an ·18• I< 

mukabilinde alınır. 
Muhammen bcdellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 2 gurup ?ite~crile. yi.rmi gü~ içi~de icra da- Jandarma Genel Komutanlığı Ankara C - Eksiltme 14 mart 1939 Salı günu saat 14 de Galata Kar 

malzeme her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 9/3/1939 perşembe ıresıne bıldirmel~rı aksı halde hak- Satınalma Komisyonundan: tafapaşa sokağında yukanda yazılı ekslltme !;omisyonunda yapı' lC 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki satınalma . !arı tapu srcıllerile sabıt olmadıkça D - Muvakkat teminat parası ·269• lira ,55, kuruştur 
koıniyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. ,, satış bedelinin paylaşmasındlııı ha- 1 - Bir metresine iki yüz yetmiş beş kuruş kıymet takdir edilen E - Eksiltmeye gireceklerın bu gibi işleri yaptıklarına daır 

Bu ilje girmek :Wiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gu-, riç kalacakları v~ talib olanların mu- altmış iki bin metre kışbk erat elbiselik kumaş 1/3/939 çarşamba gü- idaresinden veya merkezimizden verilmiş bir vesika ıbraz etıtı 
ruba aid hizalarında yazılı muvakkat teminatlarrle birlikte eksiltme' hammen kıymetın 'i 7,5 pey akçesi nü saat onda kapalı zarf eksiltme•ile satın alınacaktır. şarttır. ·1310• ./ 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 1 veya _milli bir banka teminat mek- 2 _ Şartnamesi sekiz yüz elli üç kuruş karşılığında örnek parça- 1-------------------------

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tubu ıb~a~ etmeleri ve fazla ma!Umat sile alınabilecek bu cbiltmeye girmek istiyenlcrin 9775 liralık teminat Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
t af d 1 ak d • t 1 ktad almak ıstıyenlerın her zaman 936/ 
ar lın an64pardastız o arht ı·ı agı ı mh a. . ır. t" h 3554 numara ile daireye mu··racaat karşılığı banka mektubu veya vezne makbuzu ile şartnamede yazılı v_e- Sahnalma Komisyonundan: 

- a e mu e ı cıns arıcı arma or mu ammPn bt'<leli 800 . . . 'k" ht · t kl;f mektuplarını belli gün saat dokuza kadar komıs- " 
lira muvakkat teminatı 60 liradır. etmelerı ılan olunur. 936/3554 ,saı 1 mu cvı e · (409) 1- Bir metresine otuz altı kuruş kıymet bıçilen vasıf ve örııeğ' 

. 1 
yona vermiş olmaları. (810) 

2 - 6 adet harici civa lambalı armatör muhammen bedeli 470 lira ----------------------------! uygun 64512 metre yatak kılillık bez kapalı zarf usulile 6/3/839 pa:tJI Istanbul Asliye 3 iincü Htıkuk 
muvakkat teminatı 35 lira 25 kuruştur. (1127) Malıkemesinden: Bartın Mal Müdürlügünden : günü saat onda satın alınacaktır. t 

Kadriye tarafından Fatihte Çır _ 2 - Şartnamesi komisyondan alınabılecek olan bu eksiltme)' 

İstanbul Defterdarlığından~ SaWacak malın cinsi: Tuvenen maden kömürü. 1 82 k 1 ~,ı çır Molla Zeyrek Kilise Cami so _ mek istiyenlerin 1741 ira uruş uk ilk tcm;nat ve şartnamede, Jd 
kak 28 numarada Şükrü aleyhine Bulunduğu yer: Amasra limarunda kayık iskelesinde. belgeleri muhtevi teklıf mektublarını bern gün saat dokuza kadar 

Beyoğlunda, Bedrettin mahallesinin Yeniyol Evliyaçelebi cadde - mahkemenin 938/526 numaralı dos- Çıkmış miktarı: 300 ton. .~, ""' - - - misyona verıni§ olmaları (512) (1005) _./ 
sindeki arsa üzerine yeniden yapılacak olan ve keşif bedeli (81533) yasile «çılan ihtar davasında dava Çıkacak mikdarı: 200 ton (iskele önündeki Rize vapuru anbarından 
lira (5) kuruştan ibaret bulunan Maliye şube binasının inşaat ve tc•i-1 olıınaııın ikom~t'{iıhını bıraktığı ve çıkarılacaktır.) Jandarma Genel Komutanlığı Sab::ıalın<l 

. 1 . k lı f !il . yenisi bdırsız oldugu anlaşılmak - Mecmuunun mikdarı: 500 ton. Komisyonund 
satı ış en apa zar usu e eksı!tmeye konulmuştur. Mukavele ek- k _ . Tahmin olunan kıymet: Beher tonu 3 liradır: Vapur ambanndan an : • 
. . . .. . ' la Hu uk U•ulu Muhakemclerı ka- ıcs'' 
iltme, bayındırlık Jşlerı genel, ozel ve fenru şartnameleri, proje, keşif nununun 141 ve 142 inci maddeleri çıkacak 200 tonun masrafı "!ıcıya aittir. 1 - Bir metresine yirmi iki kuruş kıymet biçilen iki yüz sc ,q'd 

huıasasile buna müteferriğ diğer evrak 4 lira 8 kuruş mukabilinde mucibince tebliğ olunacak evrakın Şartname münderecatı Bedelsiz olarak maliyede gösterilir. bir bin elli metre yeni vasıf ve örneğine uygun çamaşırlık bez 2/
3 

Milli Emlak müdıirlıiğünden verılecektir. İstekl.lerın (5327) liralık mahkeme divanhanesine taliki ve bi- Arttırma günıi: 9/3/939 perşembe günü saat 15 de. perşembe günü saat on beşte kapalı zarf usulile satın alınacaktıt· e~ 
k 1 Ier Suretı.nı·n gazete ı"le ı'la"nen teb- ·Arttırma yeri: Bartın malmüdürlüğü odasında. 2 - Şartnamesi 310 kuruşla komisyondan alrnabilecek olan b" 

tcnıın.ıt me tub arile teklifnamclcrinı ve bu ışe benzet' en .lz (50000) ı 

ı 1 k 
· t ki d '·- J ın· d k lig"ine karar verilerek mu .. ddeaalcyh Arttırma ve eksiltmenin şekli: Açık arttırma. siltmeye girmek istiyenlerin 4341 lira 55 kuruşluk ilk temınat b , 

a ı ış yap ı arına a:r e ..... ı tme tar ın en se ız gun evvel Vıla- "" 
müracaatla dava arzuhalini tcbel _ Muvakkat teminat akçesi: 112,5 yüz on iki buçuk fuadır. mektubu ve şartnamede yaZllı belgelerı muhtevi teklif mektuplJlg.l 

yette alacakları müte hhidLk ve Ticaret odası vesJ<alarını 14/3/939 ( lüğ ederek cevap vermemış oldu _ Arttırmaya girebilmek şartları: Müşterilerin Türkiyede ikamet et- belli gün saat on dörde kadar komisyona vermış olmaları. (412)~ 
Salı günü saat 14,30 a kadar İstnbul Mılli Emlak Müdurluğunde top- ğundan muhakeme günü 29131939 tiklerim gösterir hüviyet veya ikametgah kağıdı ibraz etmeleri şarttır. 1-------------------------
la an komisyon başkanlığına vermeler ve ayni gunde saat 15,30 da Çarşamba saat on dört tayin edil _ , Masraflar: Gazete ilan masrafı tellıl.liye ve kömürlerin çıkarma ve Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: ,ı 
zarf.ar açılırken komisyonda hazır bulunmaları. (M) (1084) miş olduğundan mezkur tarihte nakil masraflarilc bilcümle vergi ve resimler alıcıya aittir. Beyoğlunda Tomtom malıallesinin Bostanbaşı sokağında 6, 8, ıad:ıl' 

müddea~leyhin bizza• veya bilve-' Yukarıda cins ve evsafı ve satılma şekli gösterilen ve 500 ton tah- 12 sayılı maa dükkan apartımanın üçte iki hissesi vergı borcu" 

Salıip ve neşnyatı idare eden Başmuharrirı 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıiı yer: SON TELGRAF Matbaa .. 

kale mahkemede hazıl" bulunması, nıin edilen Tuvenan maden kömürü açık arttırma ile satılacağından dolayı satılacaktır. 
5 

Jel' 
{_elmediği takdirde hakkında gıyap talihlerin 9/3/939 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Bartın Taliblerln iJk ihale günü olan 16/3/939 perşembe günü saat 1 ııtt' 
kararı ittihaz ve gıyabında devam Malmüdürlüğü odasında müteşekkil satış komisyonunda hazır bulun- sonra % 7,5 pey akçelerile birlikte Beyoğlu kaymakamlığında rıı 
olunacağı tebliğ olunur. (15413) malan ilim olunur. (1286) §ekkil idare heyetine müracaatları ilAn olunur. (1290) 


