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Başvekil bugün Londradan Irak Hariciye 
ayrıldı, Paris ve Atina yo- Nazm 
liyle memlekete dönüyor Çekildi mi? 1 
1sm t l ·· ·· ·· P · k · b ~ e nonunun arısle ı eynelmilel serginin 

\ Qçı/ış merasiminde bulunması ihtimali de vardır 

~ariciye vekili RUştü Aras Pariste 
~ enevre mlizakerelerinin son şekli 
8kkında başvekile izahat verecek 
°Müzakerelerde bulunan he yetimizin mühim bir 
kısmı bu sabah: Cenevreden şehrimize döndü 

Pat' 
~~tıs, ~1- [Hususi] Başvekil 
tı'ıııak lnonu bugün Londradan ay• 
a,hc~?~•r. Haber aldığıma göre, 
t~ikl'Jcılıli avdet programında de. 
llıata 1 !'apılmıştır. AJdı~ım maJıi. 
dö

11
u ~~ore, Başvekil Londradao 

!ıu;aJun~e Parise uğrayacak vo 
Ccna bır gün kalacaktır. 

tıCi~c ~re·d·e b~lu~makta olan ha· 
da bu ~ekılı 1 evfık Rüştü Arasın 
~kt ~.un buraya gelmesi beklen· 
>a,11:dır. Halayın statüsü ve ana 
Lfi lct~ Pazartesi günü toplanacak 
~il er Cemiyeti konseyine ar· 
ltra~ek üzere hazırlanmış olmakla 
t t ik· r, henüz halledilmemiş olan 

t 
1 nıeselenin de o vakte kadar 
n r 'tı 
1 
e ıceye bağlanması ümidi 

~ 0 _ınarnıştır. 
" ar1c· .. "tııc ıye Vekılı burada Başvekile 
~\'re görüşmelerinin son şekH 
~lif lrıda izahat verecek ve bir di· 
~ \lacaktır. 

~\'ekilin burıı<!ıı birkaç srlin 
~ ~1 ve beynelmilel serginin 
'\ k ltıcrasiminde hazır lıuluna· 

. 
Mil utler c11migeli konsegfoin bun elan en.ve iki ıo la tı I J b · 1 ' 111uuııuuuuuıııı.nımıuuuut1urr11111111u111ıu p n artnuan ır. 

T 
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ac_ gıyme mer-asimi 
bitti, sıra 

ı 

) 

Irak Haricigı nazırı Naci Elasil 

Arap ofisin verdiği malumat Ü· 
zerine, Şam a-azeteferi Irak harici
ye nazırı Naci ElAsilin istifa etliği· 
ni yazmaktadırlar. Hatta bazı ıa• 
yialıra nazaran, Irak hariciye na• 
zırı istifasından sonra memleketi 

terke mecbur kalmıştır. Maamafih bu 
haber yine Suriye mehafilinde ih· 
ti yat kaydile telakki edilmektedir. 

Suriye 
Kabinesi 
istifa ediyor 
Şamdan gelen haberlere göre, 

Suriyenin Cenevrede bulunan mü. 
şaviri Hasan Cebbare memleketine 
dönmüştür. Son umumi aftan isti. 
iade eden Sultanülatraş ta Şamda 
bulunmaktadtr. 

Dönen şayialara nazaran, Suriye 
kabinesi istifa edecek ve yeni ka. 
ı..:--- • • •' •• •• - - .. ••• T 

bendcriyc tevdi edilecektir. Cabiri 
Hariciye Vezirliğine, Cemil Mür· 
düm Dahiliye Vezirliğine tayin edi· 
leceklerdir. 

a_,\'uv~~tle zannedilmektedir. 
~ C~ılın, Marsllya v~yahut Nis 
'd, P~re}·e hareket edeceği hak• 
'6 ~ bır haber vardır. ismet lnö· 
~ha~ suretle dönüşte Atinaya 
~ \'arak, Yunan ricalife görüşe• 
\~ t oradan lstanbuldan gön· 
~ttc Cc~ hususi bir vapurla mem· 

Baldvinin istif asında ! Romanya 
v . . . . . Tek başına 

!{ donecektir. 
()~SEy PAZARTESİYE 

C!eıı TOPLANIYOR 
~ltıi ~':e 21 (A. A.) - Milletler 
t 

1 
~etınin 97 inci adi içtima dev-

Qullazartesi günü B. O Quvedo -
ateur ' kt - un rıyaseti altında açı-ot İçtimada müzakere edilc

an başlıca meseleler şunlar-

,!~ 
~~ı:~Ynnın müracaatı, Sancak 

'tılı 81
• .~ethişçiliğin beynelmilel 

lttı·ı' lnultecilere yapılacak bey-
~ 1 eı l et Yardım, geçenlerde ve • i rıs•r;1iş olan Baron Roliniacque

~iltıı n - Belçika - yerine Lah ey 
, na b· ııt 1 ır aza intihabı. 
• ıııtın Cem· k b 1.. . . 'iarn ıye te a u u ıçın 

trıq ~nllb~ günü fevkalade bir içti
laıı ~ acaktır. B. Politis - Yuna

~lıht ın reis intihap edilmesi 
~ 1~1l'ıeldir • ıthı . 

t~slıtılı arı bırakma konferansı bü-

~ıt ~~akiki içtima tarihi henüz 
~ill ılıneıniştir. 

tıı.. ' ener c . . .. 
t'lqis· emıyetı konseymın 
t 1ne k' .. tı,., ak ed S<! ız harıcıye nazırı iş-
~. l:ı ~Cektir. B. Eden, B. Del -

~ ~. Sa ras, B. Beck, B. Antones-
~· ndler, B. Litvinof, B. Mun-

~'<tıı 
~ S MlZIN BiR KISMI BU 

~ at,y ABAH DÖNDÜ 
\:~~ e;nayasası müzakerelerine 
~l"'rı p,0~n ~eyetimizde bulunan
~tııı M esor Ali Fuat, Profesör 
\ ~dan ~ne~enci ve Merkez Ban
\t~ rıc\tr ~ııf bu sabahki ekspres• 
\:~t, e en şehrimize dönmüş. 
ı_~ty 
~dr,~u .. P_IREYE GiDiYOR 
1._· b, an Atına yolile dönecek 
\>"1 l\tekiJi almak üztre "Gü 
" " \tap ' • flitt-uru bugün, yarın .bura. 

#~ hareket eeec~'i::"""' 
.• ;ı{ ~. .. .. ı·· 
•• ~ il -. -

ı enı haşvekıl lngılız mılletinden val b ·ı 
• .t. _, kA lk' .n.j sa ı e •• yenl J euQ ar l tar istigecek Bükreş 21 (A. A.) - Hariciye Na-

zırı Antonesko Cenevreye hareke· 
tinden evvel yaptığı beyanatta si· 

Baldvirı. 

Londra 21 (Hususi) - Taç giy• 
me merasimi Portsınuttaki deniz 
şenliklerinden sonra bitmiştir. 
Porlsmutta gece geç vakte kadar 
donanmanın tenviri ve havai fi .. 
şenkler atılmasl suretile yapılan 
eğlenceler sabaha kadar devam 
etmiştir. Bir milyon ingan yapılan 
muazzam geçit resminde hazır 
bulunuyordu. 

Kral ve Kralıçe Londraya dön· 
müşlerdir. Tac giyme merasımı 

münasebetiyle Londraya gelmiş 

olan bütün devlet mümessilleri 
peyderpey memleketlerine avdet 
etmektedirler. • 

Artık bundan sonra lngilizler 
kendi memleketlerinde, kendi işle
riyle ba.şbs.şa kalacaklardır. Bu iş. 
ter .arasında en başta gelen mesele 
Başvekil Baldvin'in istifası ve ye· 
rine Nevit Çemberlayn'ın gelme-
~dU-. . 
Şimdi bütiin Londra raıeteJeri 

- 4..; • 
·' ... .: :" , · 

Nevll Çemberlaytn 

bu mesele ile meşgul olmaktadırlar. 
Yeni Başvekilin kabinede mühim 
değişiklikler yapacağı zannedilme· 
mektedir. Ancak yeni Başvekilin 

lngilterenin yeni silahlanma prog· 
ramını hakkiyle tatbik etmesi yo• 
lunda yürüyeceğine ve lngiliz mil· 

!etinden bu hususla yeni fedakar· 
!ıklar istiyeceğine şüphesiz nazari• 
le bakılmaktadır. ........................................................ 
Arnavut ..... 

Asilerinin 
Reisi yakalandı 

Tiran, 21 (A. A.) - Bildirildi· 
ğine a-öre. jandarma müfrezeleri 
Avlonya civarında bir küçük asi 

. çetesini muhasara etmişlerdir. Asi 
reisi Ekrem Totonun da bu çete• 
ci'eri 1 arasında bulunduğu ıanne .. 
di İ) or. 

lahlanmanın Romanya siyasetinin 
en mühim noktalarından birisini 
teşkil ettiğini söylemiş ve demiş -
tir ki: 

Romanya hududlarını tek başına 
müdafaa edebilecek bir hale gel -
miş bulunuyor. Romanya bütün 
devletlerle iyi münasebetler ida • 
me etmek arzusundadır. 

Antonesko Polonya hariciye na
zırı Beckin ziyareti esnasında iki 
memleket arasındakiittifakın de -
ğiştirilmesine dair görüşülmediği -
ni tekrar etmiş ve Beckin, Roman
yanın İtalya, Macaristan, veya Bul
garistana dair Romanya üzerinde 
hiç bir tazyikte bulunmaya teşeb· 
büs eylememiş olduğunu kaydet -
miştir. 

ııuııııııtııııtııınıınıııııııııııııııııınıııııııııııuııııtıııuıııuaıırııııı 

Divanyolu 
Dispanseri 
Bugün açıldı 
İstanbul Esnaf Cemiyetleri bir· 

leşik merkez.t heyeti tarafından Di
vanyolunda merkezin yeni bina -
sında kurulan danışma bürosu ile 
dispanser bugün saat 15 te açıla
caktır. 

Vali Üstündağ ile Heyeti mer
keziye reisi Rüştü tarafından birer 
söylev verilecektir. 

-·---
Bir tayyare inerken 

parçalandı 
Berlin 21 ( A. A. ) - Bir 

yolcu tayyaresi yere indiği anda 
kazaya uğramış ve makinist ile bir 
yolcu ölmüş ve tayyareci ile üç 
yolcu da atır surette yaralanmış

tır • 

!Mikadonun kardeşi 
~bu hafta 

Ankaraya geliyor 
Yaveri, Prensi beklemek üzere 

ekspresle şehrimize geldi 
. _,. J'apon İmparatorunun kardeşi 

Prens Şişibu pek yakınde şehrimi· 
ze gelecektir. 

İngiltere İmparatorunun taç giy· 
me merasiminde Japonyayı temsil 
eden prens, İstanbul - Ankara .. 
Suriye ve Mısır yolu ile Japonya. 
ya dönecektir. 

Merasimden istfiade ederek Lon· 
drada İngiliz devlet adamları ile 
mühim temaslar yapan Prens Şi· 

şibu dönüşte Atatürke mülaki ol
mak üzere bilhassa yakın şark yo
lunu tercih etmiştir. 

Prens, şehrimizde resmi mera
simle karştlanacak, Parapalasta 
kendisine tahsis edilen dairede o· 
tutacak, şehrin görülmiye değer 

yerlerini gezecek ve burada bir ve
ya iki gün kadar kaldıktan sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Prens, Ankarada da büyük me· 
rasimle karşılanacak, Atatürk ta
rafından kabul edılecek ve mühim 
bir mülakat vuku bulacaktır. 

Prens Ankaradan sonra Şam ve 
Kahirede de birer gün kalacak 
ve Mısırdan doğurca Japonyaya 
gidecektir. 

Alakadar mehafil Prensin bu 
ziyaretıne hususi bir ehemmiyet 

atfetmektedir. Bilhassa Türkiye i
le Japonya arasında mevcut dost· 

Japon lmparaforrınu11 kc:rde# 
Prens Şi#bu ııe refikası 

luğun ve ticari münasebetlerin in· 
kişafı için yeni adımlar atılacagı 
anı aşılmak tadır. 

Japon İmparatorunun yaverlcrin· 
den bir general bu sabahki cks • 

presle Londradan gelmiş ,.e · Pern
palasa misnfir edılmiştır. Ya,·cr, 
Prens Şişibuya burada· intizar e 
decektir. 

"'(ii"''"b"'"'"'""""'"ii~""'"";· .. ;·;·; .... ~~i';'"""'"l"'lı'(i:· 
tün ticaret gemileri 
bombardıman edildi 
ispanyanın milletler cemiyetine 
müracaatına ltalganlar aldırış 

bile etmiyorlar 

Madridde cisilerin toplarına tn zf.qaJı hedef teskil eden 
bina: Telefon idaresi 

Saint • Sebastien 21 (A. A.) -
Voz de Espana gazetesine göre 

Franco tayyareleri Bilbao nehrin: 
de bulunan vapurlardan bir çoğu-

nu bombardıman ederek bunlar -
dan bir kısmını tahrib etmiş, bir 
kısmını da hasara uğratmıştır. 

BİLBAODAKİ GEMİLERİN 
ÇEKİLMESI İSTENDİ 

Londra 21 (A. A.) - İyi malü -
mat alan mehafilden beyan olun -
duğuna göre, Bilbaodaki İngiliz 
konsolosuna limanda bulunan ti -
caret gemilerini limandan çıkmaya 
davet etmesi emrolunrnamıştır. Bu 

me5 eJe bizzat limanda bulunan 

j kaptanlar tarafından konsolosla 
görüştükleri sırada ortaya atılmt§· 

tır. Bunun üzerine konsolos harici
ye nezaretinden talimat istemı~ ve 

kendisine verilen cevapta İngiliz 
hükumetinin ittihaz ettiği hare -
ket mucibince Bilbaoya giren va
purların bizzat kendi mesuliyetleri · 

altında hareket ettikleri \'e bina
enaleyh limandan çıkmaları hu -
susunda da bizzat kendilerinin ka· 
rar vermesi lazım geldiği bildiril -
miştir. 

MADRİDE YENİ BİR TAARRUZ 
Salamnka 21 (A. A.) - Nasyo

( LJevamr ikinci sa9/ada) 



Bakırköy Akıl Hastahanesmde o
l:ın faciayı okudunuz mu? Cinayet 
fiıciasım? ikısi dr> akıl hastası olan 
Arnavut Hı.i,,eyin ile şu bir Musevi 
kadınının knLili Osm:ın Ratib kav
ga etmişler. Arnnvut Hüs~yin ce
binden 6 kurşun~u bir tabanca çı
kanp :ıdamc:ığızr. 6 kurşununu bir
den bo~altm!Ş. z~\':tllıyı öldürmüş. 

Evet, biz akıllılar buna ne deriz? 
Hiç! Zaten cimıyet akılsızlar ara -
sında olur .. İyi amma, akılsızların 
elinde demiyoruz, (Akıl Hastaha
nesı) nde 6 kurşunlu tabancanın ne 
işi var? Zavallı akıl hastalarımız 

önce sopa ile akıllandırılırdı, şimdi 
usul büsbütün değişti galiba! 

* Muhterem mU· 
handlaln pllnı 

Unkapanında yapılan yeni köp
rü, malum olduğu üzere, plana gö
re yapıldığı halde ayakları tutma
dı. Derhal plfını yapmış olan muh-

terem mühendise haber verildi. 
Muhterem mühendisin alelacele 
şehrimize geldiğini gazeteler ya -
zıyor. 

Teknik planlarda böyle bir şey 
pek görülmüş olmadığı için, 

acaba muhterem mühendis ne hal
ded!r? Doğrusu merak edilecek 

anesinde 
·r ·ıaç ! 

şeydir: Bu garip vaziyet karşısın
da acab:ı muhterem mühendisin a
yakları tutuyor mu?! .. 

* Deme k marl· 
f etleri oymutl 

Amerikada cenup vilAyetlermden 
birinde 45 yaşlarında Kinsbi ismin

~ bir adam harikulade marifetler 
gösteriyormuş. Geçenlerde büyük 

bir meydanda toplanan halka sağ 
kulağile kısa bir söylev vermiş! 

İş şimdi anlaşılıyor: Demek ki, 

Bizde de meclisi idarelerde ve şe
hir meclislerinde dehşetli müna -

kaşalar oluyor, kulaktan kulağa, 
fakat biz ağzımızla i~itmiyoruz! ! 

* T_e_ıı_t._a __ •_ebeb ne! 
Baksanız a: Geçen yıl cenup hu

dudumuzdan gelP.n fare sürülerinin 

mahsulata çok zararı dokunmuş. 

Onun için bu sene orada büyük 
mikyasta tedbirler alındığı telgraf-

- 1a bildiriliyor Bu telaşı biz İstan -
bullular, doğrusu pek anlayamıyo
ruz. Zira bizde de bu kadar fare 
var: Pasta ameleliği ediyorlar!! 

·--=::€~7~ 
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Bilbao limanındaki bü .. 
tün ticaret ge ileri 
bombardıma edildi 
ispanyanın milletler cemigefine 
müracaatına ltalganlar aldırış 

bile etmiyorlar 
(Birinci sahifeden devam) Bu mehafıl , bilhasa Milktler Ce-

nalist tayyareler .Madrid önıinde- m iyetmin İtalya ve Almanyanııı da 
ki düşman mev~ilerine çok mu - mÜOl€ssillcri bulunan Londra ko· 
vaffakıyetli bır hücumda bulun • mitesinden fazla bir şey yapamı _ 
~uşlardır. . yacağını beyan etmektedir. Ayni 
JSPAN.YA M.1LLETLER CE!\1İ mehafil, Milletler Cemiyetinin bu 

YETiNE MÜRACAA1: ETTİ mesele ile ugraşmak suretilc şim-
Londra 21 (A. A.) - Ispanya hü- diye kadar elde edilmiş olan neta-

kfımetinin Milletler Cemiyetine yici ihliıl edebileceğini ilave edi • 
müracaat1, Londranın diplomasi yorlar. 
mehafilinde mevsimsiz addedil - ROMA ALDIRIŞ ETMİYOR 
~ektedir. Bu mehafil, konseyin Ro~a 21 (A. A.) - Siyasi me _ 
clspanyol notasından kaydı ma - h afi!, ispanya hükümetinin Cencv-
lümat eden ve ademi müdahale ko- re müessesesine vaki müracaatı 
mitesinin bu işte bilhassa salahi - tam bir Jakaydi ile karşılamakta _ 
ycttar olduğunu beyan eyleyen> dır. 

bir karar sureli kabulü ile ik tifa Gazeteler , bu müracattan b ahis 
ecieceğinin muhtemel olduğu mü- b ile etmemektedir . 

taleasındad ır. Romada umu miyetle İspanyol 
Resmi mehafiJ, her türlü miita· meselesinin Londradaki ade m i mü-

lea beyanından istinkaf etmektedir. d~hale komitesi ve yalnız bu ko • 
Fakat siyasi mehafiJ, gayri müsaid ~ıte tarafından müzakere edilmesi 
mütalealar dermeyan etmektedir- lazım gelmekte olduğu mütaleası 
ler. serdedilmektedir. 

Mezarlıkta 
•• 

O/dürülen 
Kadın 

Geçenlerde Defterdarda cereyan 
eden bir aile faciasının muhake -
mesine Ağır Cezada başlanmıştır. 

Defterdarda oturan ve seyyar sa
tıcı !ıkla geçinen Aziz uzun yıllar
dır beraber oturduğu karısı Ayşe
nin başka erkeklerle diışüp kalktı -
ğından şüphelenmiş ve bir gün ken
disini takip ederek bir mezarlıkta 
dosti1e yakalayıp vurmuştu. 

Bu celsede dinlenen şahitler mev
kuf bulunan katil koca lehine şe
hadet etmişler ve Ayşenin son za
manlarda ev1i olmasına rağmen gü
nahkar bir yol tuttuğunu söyle • 
mişlerdir. Hayri isminde bir şahit 
de Ayşenin kendisine bile randevu 
eklif ettiğini iddia etmiştir. 

Mahkeme gelmiycn şahitlerin 
elbi için geri bırakılmıştır. 

iktisat Veklletl teftit 
heyeti reisi 

İktısad Vekaleti teftiş heyeti re
i Hüsnü Yaman Vekalete ait b a
ı daireleri teltiş etmek üzere bu 
abah şehrimize gelmiştir. 

1 Sovyet 
Rusya da 
Yeni tevkifleı 

Roma, 21 (Hususi) - Roma ga. 

ıetelerinin Rigada çıkan "Sevodna ., 

gazetesinden aldıklara bir haber~ 

gi;re, Sovyet Rusyanıo Staviskisi 

addedilen Piskayef'in yaptığı işler 
hakkında malümat verilmektedir. 

Kaganoviç'in, son d erece itima. 

dını kazanan P iskayef, bir Mos

kova bankasını dolandırdığı jçin 

tevkif edilm iştir. Muharrir Yasieos

ki de T roçki taraftarlarından ol

mak suçile keza tevk if edilmiş ti r. 

Paristea bildirildiğine göre. sa. 

bık çarlık Rusyasında polis d ir ek

törlüğü yapmış olan N. Preobra

jenski evvelki gün otelinde meçhul 

eller tarafından öldü rülmüştür. Ci-

naye tin siyasi olduğun a hükmediliyor. 

"Allah rUzglrı,, Japon· 
yaya döndU 

Tokyo 21 (A.A) - "Allah rüz. 

gArı,, tayyaresi, saa t 14.05'te bu. 

rada karaya inmiştir. 

Nuf us kesafeti r-----"'\ Yunan ,-oış '1 
Şehre Atatürkün Toprağından i SIYA~ıAıett;, 

'T' kk ·· ·· . talya ve ı 
Yayılmalı .1 eşe uru geçendemırgolu cemi e i . 

d - Ankara 20 (A. A.) - Cumur Yunan toprag-ından ge,..en Türk Bugu··nıerdc ,,.ı·n .. ı·talvn'nın C~ . 
Prost şehircilik bakımın an nu - Başkanlığı Genel Sekreterliğin· "' " "' J ıs 

fusun yalnız Taksim ile Beyazıt a- · den : hattının k ontrolü için Lozan mua- miyeti Akvamdan çekıleceği ııo· 
rasına ııkş1ip kalmasını doğru gör- hedesile ihdas edilm iş olan Millet- kırdıları dönüyor. Geçen hafla • 

b 19 Mayıs o-ününün yıldönümü 1 c · t• k · k t ı · rator memiştir. Prost bunun tek se e • 6 er emıye ı omıser ye on ro - ma'da Şarki Afrika ımptı 1 ıı 
bini nakil vasıtalarının az, pahalı münasebetile yurd un her tara. l~~ları. çok. m. asra flı o~~uğu ı~ın luğu yıltlönümü vesilesilc -~·a. pdı ~aı 

H 1 fından gelen ve vatandaşların 1- - d l t B t k ı t erıne )le 1' ve ağır olmasında bulmuştur. a - agve ı mış ı. u eş 1 a ın Y m€r asimde Başvekilin 50 ı· 
.d . yiiksek ve samimt hislerine ve k · ı k · t · t b ·t husu .. rıa ç 

kın çoğunun çabuk ve ucuz gı ıp aım 0 aca sıs cmı es 1 - bazı ~özlerden böyle bir rn.. ıııı 
b Spor bay ramı şenliklerine işti- d T .. k y h t l · ara }tll gelme arzusunda olmasanın u - sın a ur - unan eye erı - karanlar da vardır. Bnşve ..,ı~ 

rak eden şuurlu gençliğin he· d b" · ·1 • f ld d"l · t • Ya t O ı;-günkü dar mıntakada nufüs kesa- sın a ır ıtı a e e e 1 mış ır. - merasimde ,.ok alkışlanrnış 1 1~· 
d Yecanh duygulanna tercüman b h 1 k b . t ı t da 10 0ıı Ç feline sebebiyet verdiği mey ana rın sa a yapı aca ır op an 1 on birinci defa olarak balkO 
k o lan tel0n aflardan .Atatürk mü- k ,. t • t b·t 1 kt 

çıkmıştır. Mütehassıs nufus esa- 1 atı n e ıce es ı o unaca ır. ması istcnmış· ' o da halka: ·bı· ,fıf' 

1 

tebassis olmuşlar ve teşekkür· ,,. 
!etinin şehire yayılması '\'e bu - Benden halli daha ne gı t-j· 

1 d d leri ile sevgilerinin iletilmesine )·ıer ı> 
maksatla nakil vasıta arın a a ıs- Resm lA daı·reler ler bekliyorsunuz? Olan şc 9 ""'" Anadolu Ajansını memur etmiş- d ı 
lahat yapılması için bir proje ha - fi derecede beliğ deg-il mi ıre1•1.:, D' 

!erdir. b " 
zırıamaktadır. Bir araya rın olacak şeyler ise daha 

1 1 
lacaktır; demiştir. ·rıert 

'-----K_o_ç_o_K_H_A_e,_E_R~LE_R ___ Toplanacak İşte şimdi muhtelif ~ef~ dit'· Muğlada 
Kocasını 
Ôldüren Fatma 

Bundan d ört stne kadar önce 
Muğlanın Bodrum kazasına bağh 
k öylerden birinde kocasını zehir
liyerek öldüren Fatma, şuurunun 
muhattel bulunduğunu iddia e tti• 
ğinden müşahede altına alınmak 
üzere bu sa bah buraya gönderil
miş ve tıbbı adliye verilmiştir. 

Eve 
Taşlık 
Silmeğe gelmiş 

Muaı.z.!Z isminde genç bir kadın 
küçük kızları fuhşa teşvik etmek 
iddiasile hakyerine verilmiş ve As
liye Ceza Mahkemesinde muhake
mesine başlanmıştır. 

İlk celsede sorgusu yapılan Mu
azzez. resmi ev işletmek suretile 

hayalını kazandığını söylemiş ve 
polıs mNtıurları tarafından ansızın 

yapılan aramada bir ociada yakala· 
nan 16 yaşındaki Sabahat isminde
ki kızın da evine fuhş için değil, 

' taşlık silmek üzere geldiğini idd ia 

etmiştir. 

Mahkeme bu iddianın tahkıki 
için zabıt varakasın ıim~alıyan po
lislerin celbine karar vermiştır. 

Mektepler bu .sabah 
açlldı 

A.UJUU&j. 'Jir'-&ol.,&•••-•• --- ,... 

ki gündür kapalı olan liselerle or -
ta mektepler bu sabah tekrar a -
çılmıştır. Maamafih bu mekt~plerin 

imtihana tabi olan sınıflarında bu
gün dersler kesilmiş, imtihan ha
zırlıkları başlamıştır. Diğer sınıf -
larda da kanaat notları verilmesi 
için karncl<!r hazırlanmaktadır. 

Macaristan 
Adımı 
Atmak üzere 

Peşte, 21 (Hususi) - Havas 
ajanaının bildirdi4ine göre, Maca
ristaom sillhlanma11, Macar bükü· 
metinio bu hususta ataca~ bir 
adımla yakanda tahakkuk edecektir· 

Macaristan, mill müdafaa husu· 
sundaki hakkına tamamen kazan· 

mıştır. 

_ - .l ~ uğrayan asıl bu bir iki cuın egiiS • 
içer d e A dliye saray ından sonra vilayet, Son vaziyet bir kere daha fil" * Liman ıdaresi için her biri 40 

bın liraya üç yeni ve büyük motor 
alınmşıtır. * Ge~n ay ŞEhrimizde yeniden 
38 ev, 9 apartıman, 8 dt.ikkim ola
rak 57 bina yaptırılmışt1r. * Gülccmal vapuru, işletme mas
rafı çok olduğu için kadro harici 
bırakılmıştır. * Tramvay kapılarını kapalı tut 
mayan tramvaycılann cezalandı
rılması için be lediye talımatname

sine yeni bir madı:le katılmıştır. * Nüfusta kayıtlan olmıyan 
asker kaçakları mevkufen nüfus 
dairelerine gönderilecekler, mua
meleleri ikmal edildikten sonra as
kerlik şuoolcrine teslim edilecek -
lerdir. * Şeker şirketi fabrikalarının 
merkezi ayın 24 ünde Ankaraya 

nakledilecektir. * Lehıstanın yeni Ankara sefiri 
Sokolnıcka dün şehrimize gelmiş
tır. Yeni elçi yarın Ankaraya gi -
decektir. * Her türlü inşaatın Ye ihzara
tın mi.irakabe. muayene ve tecrü -
besi için hususi bir teşkilat yapı -
lacaktır. * Milli Müdafaa Vekaletine bağ
lı bir Umum hava kumandanlığı 

kurulmas ıiçin hazırlıklara baş -
lanılmıştır. * Cenup Demir yolları işletme 
idaresinin satın alınması için An
karada müzakerelere başlanılmış-

tır. 
• c--ı •• ı.ı--...ı- cı:gıa"" hauair lPrin 

kuyruklarını kesen f lyas adlı biı ı-
si yakalanmıştı r. * Geçen ay şehrimiz mezbaha
sında fi139a hay\·an kesilmiş ' 'e 

119222 liıalık balık istihsal edil -
miştır. * Buğday piyasasında yeniden 
duşukluk başlamıştır, çünkü fazla 
mal gelmektedir. * Merkezi Ankarada olmak üze
re açılacak umumi mağazalar şirke
tine İstanbul Ticaret Odası 300 bin 
lira ile iştirak edecektir. 

Dısarda * Çin gazeteleri Mogollarm mü
him askeri hazırlıklarda bulunduk
larını yazmaktadırlar. Mançuri 
hududlarında musade meler olu -
yor. * Londrada otobüs şirketleri 
dört haftalık grev yüzünden ya • 
rım milyon İngiliz lirası zarar et -
mişlerdir. 

Belediye. Emniyet Müdürlüğü ve terdi ki İngiliz - İtalyan 31118!ıiet 
vilayetin diğer şube ve müdürlük· sı İtalya için müsbet bir n 
le ri için Sultanahmelte ar keoloiik vermemiştir; bir. bl' 

·· 1erde mıntakada birer modern b i!la yap- Berlin ile Roma bugun ır 
bıılıJ!l 

ribirlerine daha sarılmış tınlması kararlaştırılmıstır. 
Bu suret:e devlet daireleri toplu 

bir halde bulundurulacaktır. 

Kaç 
Mütekait 
Maaş alıyor 

Bir istatistiğe nazaran eski tekaüt 
kanununa göre 54736 ve yeni ka • 
nuna göre 19925 kişi olmak üzere 
74661 mütekait, dul ve yetim dev
let hazinesinden her ay maaş al
maktadır. On senelikleri verilerek 
hazine ile ilişikleri kesjlenlerin sa
yısı 1223 tür. 

74661 kişiye verilen maaşın aylık 
tutarı 1373808 lira 53 kunt§ ve yılda 
16509755 lira 90 kuruş ödemekte -
dir. 

Bu yekuna vatani hizmet terti
binden maaş alanlarla mülhak büt
çe ile idare edilPn dairelerden te
kaüt edilenler dahlı değıldir. 

Şarkın 
En büvük 

ti 

Kuvveti 
Londra , 21 (Hususi) - .Deyli 

Herald> gazetesi yazıyor: 
.. 'T'iirk l·Hikiım f't ı, Riiyi.ik Bri tan

ya ile bir ittifak akdetmek btiyoı·. 

İngiltereı ı böy le bır ittifakı red
detmiye hiç bir sebep göremez. Çi.in
ki.i Akdcnizin şark kısmında Ti.ir
kiye ile İngilterenin menfaatleri 
birdir. İki memleket Akdenizin şar
kında statükonun muhafaza edil
mesini arzu etmektedirö Biz de bu
gün Türkiyenin, şarkta en büyük 
kuvvet olduğunu itiraf etmeliyiz. 

Türkiye, İran \'e Efganistanla bir 
ittifak yapmıya çalışıyor. Bu itti -
fakla da İngilterenin büyük men -
faati vardır .• 
ltltl•lll•tlllHHMIUlttttttltt lll flıiHllllllHHlll lllt tllltlllltlHt tl fl l ltll * K udüsteki Arap dükkanları -
nın camekanlarına Ira k kralı ile 
birlik te Musolini ve Hitlerin de 
resimleri asılmıştır. * İtalyanın asilere yardımını is
bat etmek üzere İspanya hariciye 
nazırı Cenevreye bir ço kvesikalar 
götürecektir. 

yorlar; iki. ·'°elİ 
Ay sonunda Milletler Certi1• 

Meclisi toplanacak; üç. 
1 

crrl' 
İtalyanın Habeşistana yer e~sıl~ 

sini Milletler Cemiyetjnin t~ st' 
edeceğini zannettirecek hiç ~ts1~1 
bep yoktur. Bu takdirde \.gJ 

çok ısrar €ttiği bu noktad9l'lceJ111' 
mı geçecek? Yoksa Milletler. 

101
)-t 

yetinden çekilecek mi? Şı;.11 it 
kadar çekilmedi. FRkat Ber ı ğPO:. 
şimdiki kadar anlaşmış dC ~ 
Artık bu anlaşmanın Rorn8~ tt" 
faydalar temin cdebilece~~ı.f~ 
rübe devri gelmiştir. tngılıZd 

3 ... 
sız - Rus anlaşması karşısın &1f 

Ahmet R• 
~============-;::::::::;---

Delbos'ın 
Brüksel 

• 
Görüşme/erı~ btr 

DJ11 .r o Brüksel 21 ( A.A. ) - kil vş 
raya gelen Dclbos, Başve SP'ı~ 
Zeeland ve Haridye Nazı rı 
ile gör üşmüştür. B ıçi~9' 

Bu görüşme esnasınd~ . ~.erııı~ 
nın Lockrno muahede~ıoıo uıis'~ 
kaim olacak olan Gıırp 0yııd3~ 
çerçevesi dahilinde A'rnıtf 8df" 
teminat istediği ve iki tar~ 1~~sıııJ 
mi teca\ÜZ misaklarının 10 

muarıt. olduğu anlaşılınıştır· s~'~ 
Delbo~ Hariciye Nazırı . ,fcl' 

~, . ·ı zH n'1 
tarafınöan şercf ıne verı co 1' ·p 

teı so nra beyanatta bul~?11r:0ııısı' 
Nisan tarihli Fransız- JngılıZ ·rıtiıoj 
nın Avrup:ı'da umumi bir 1

'1ç o' 
teessüs ctnıe.!iİne bir ba ~Ja r.ı 
duğunu kaydetmiştir. il 

,, aı 
Çek hariciye naıı 

gece radyod11 ı;ıııır1 
Çekoslovakva Hariciye . sBst 

~ biri ıi' 
doktor Krofta bu akşaın .. zere r~, 
19 ve diğeri 22 de olrnnk ıı . Jışl 

·yeti' yodac Avrupa siyasi vazı. 
kında bir nutuk vercccktır. flııt· 

n bı.I ' f Çek Hariciye Nazırını biİııı 

ku orta ve kısa dalgalarla 
dünyaya ııesredile<:ektir. ..,,ııJı· 

:ı: nıı w :ı. 
Doktor K rofta bu nutku ·ııflsııl 

telif fasılalarla Almanca, ~raf C' 

İngilizce ve R usca olarak t 

dccektir. ·fldcıı . ' ·iıerı , 
Orta dalgaların Çek t rrıır> 

saat 19.15 te, Almanca 22 d~ tC ot 
sızca, 22,50 de İngilizce \'e A,.c1'tif• 

d. Jcflt:>- J'I' 

---~-aba_h_ve_ak_şa_m_b_aş_m~_arr_irl_eri_ne_ya_zıy_or_lar-.!? 1 

Rusça olarak nutuk ın p.Iı1lıı 
kısa dalgalarla ise 20,35 de,,

2 
de d~ 

ca, 21 de Fransızca 2J,20, ~tır· 
İngiJizce neşriyat yapılaca , 

- - -- -ıcf • 
Bir sandal de"'' 11da

1 

• "'' 1 Haliçte hal önünde bır.y;ti ~ C u m hur iyet 

Londre temasları ve ln
giliz-TUr k mUnasebetlerl 

İngilterenin en büyük milli tö

reninde memleketimizi temsile gi

den heyete bizzat başkanlık eden 

başbakanımız İsmet İnönü Kral 

Sa Majeste Altıncı Corc tarafın • 

dan kabul olunduktan sonra lngi -

liz devlet adamları lie mükerreren 

görüştü. Bu mükalemeden iki mem

leket dostluğunun kuvvet ve kıy -

met almış olduğunu memnuniyet

le anlıyoruz. Bundan ayrı ve daha 

ileri bir kombinezonu ne biz, ne 

de İngiltere düşünmemişizdir. Dev

letler arasında mahdud ittifaklar i

yi değildir. Milletler arasında yal

nız sulh için ittifak olunabilir ki , 
bu fikrin müdafaasını da Millet _ 

ler Cemiyeti kendi üzerine almış-

tır. Binaenaleyh bu hesaba olsa ol

sa Cemiyetin iltizamı, müdnfaası 

ve tak viyesi hususunda söz ve el
birliği yapılabilir. 

K uru n 

Balkanhlar arasında 
iktisadi yakınhk 

Ekonomi bakanlığı bu sene Bal
kan memleketlerinde yeniden ti
caret miimessilleri ve ataşeleri teş
kilatı vücude getirmeğe karar ver
miştir. Bu teşebbi.isün çok yerinde 
olduğuna hiç şüphe yoktur. Siya -
set bakımından birbirlerine bu ka
dar yaklaşmış olan memleketlerin 
ekonomi ve ticaret bakımından ar
zu edilen mesai birliğini göster -
medikleri de inkar edilemez. U -
mumi ticaret :;istemlerinin daima 
dalgalanıp durduğu şu sıralarda 
daima uyanık olmak için hadise • 
leri takibe muktedir ticaret mü -
messılleri ve ataşeleri ihdas e tmek, 
hem bizim, hem de Balkan mem -
leketlerinin menfaatinedir. 

T an -
A dedik, B demek te IAzım 

Memleketimiz birdenbire ma -
kine devrine girdi, Almanların bir 
sözü vardır : •A deyince, B de di· 

~~b~lmeli> s~~ayi hayatına girdi~ ı 
gunız h alde goze çarpan bir çok a-

cemiliklerimiz var. Mesela usta a
mele kullanalım, maliyet fıatini in
direllim, o adama da ınsan gibi ya
şamağa kafi gündelik '\'erelim. 
Maliyet fiati inerse, müstehlik te 
istifade eder. Amma fabrika acemi 
ameleye yol verecekmiş, versin. 
Memlekette kol kuv\·etıne ihtiyaç 
var. Açıkta kimse kalmaz, mutla
ka iş bulur. 

S on P o sta 

Suriyede yumutama 
hareketi 

Bir za mandanLeri Suriyede yu .. 
muşama hareketi göze çarpıyor. 
Şam gazeteler inin dilieri sakin leşti. 
Bu harekette Türk hükümeti tara
fından t utulan s iyasetin ve T ürk 
matbuatı tRrafınd an kulla rıılan ko
nuşma ve söyleme usulünün pek 
çok faydası olmuştur. Suriyeli va. 
tani, Türkiin sinirlenmediğini iddi
a;ında sü~ı1.netle sebat ettiği~i gö. 
runce, sesını kesmcğe mecbur old u. 

Hiç şüphe et menıclıyiz ki bu 
yumuşamada biraz da Suriye' haf. 
kının ıiy:ısf mehafil ve matbuat 
üzerinde yaptığı tesirin de bü} fik 
bir hissesi vardır. 

Akşam 
Ba~makalesi yoktur. 

kazası olmuş, Maıuif C~~~irii f'J'J:, 
tan bul Talebe Yurdu 1 !'1°k;tibİ d ~i 
ve a vukat Ethem Ruııı, Rıl 

h rıı 8' 
nize dökülmüşlerdir. Et ~e tıı'P , 
yaralanmış su iç.ind e ep:_Y 1 " ıı'tB 

' M luk e ·w 
)anan Bay Nuri de gt~Ç birıdir1, 
rılmış ve bir otomobıle ·ırrıişt~· 

Mrıderı il' 
rek hemen evine go . bıı ı11 .. mıı:e 
Bay Nuri b'.r muhar~ırı ırıiştir' : cW 
nase betle şunlan soyled 

1 11 
rıe ı.. 

. n n ı , ·ı rıı,. 
- Kllbahat ne si\ 0 "ı o . 

. . l o ·dı'· 
nizin ne müşterını n. ·1 ıflr.s1 ·ıc 

' · · de\'rı · d• bir küfenin üzerımııe aev'' 
t elM 11 ı-Jeıe. 

Ep e~·ce kork u ve ıJıı"· ~ı 
kurt ıı ·r z .. 

amma hamdolsu.n M eli de b• Ji~e 
Bay Ethem Ruhı cus~üyük tell 
olduğuna göre epey 
savuşturd u ! 

--·-~ El'Jpt cB' 
BİR ÇOCUK çıöl'J çntıtl ... 

2o de ııı 
Dün akşam saat atalcıt p11J'C' 

ya gitmekte olan v<J Ç obil şe ıtJıJ 
. 0toıll Ob 

kasını taşıyan bı.r p.yvnı . vr· 
mini tramvay yolun~a u~11eı1ll~,-
9 yaşındaki eevdetı ç1J111Şı şl• 

. . ~ kırı . 1' 
Cevdetın iki bacaöı a}lsnesille ,r.& ı.Jt' 
vi için Guraba bast edeJl 
dırılniış, ofomoblli idare 

tafa yakalanmıştır. 



---

,. 
Günün meselesi: 
----------------------------------------------------
8 eledi ye seyyar esnafın va-

ziyetini tetkik ediyor 

3 - S ON TEL G R A F - 21 M ay 1 s 1937 

SiVRiSiNEK 
Herkes Sivrisinekle mü
cadele etmeğe mecbur 

Bedenen çalışmak istemeyenler 
her gün için 50 kuruş verecek 

-
ıı-Halk Filozofu -ı 
1 

d iyor k i: _ 

insanın nankörlüğü 
nereden başlar? 

Pazarlık yapmanm sebebi ne imiş ?. 
Seyyar esnaf Üç kısma ayrılıyor. Bu vatandaşlar 

fakir ve himayeye muhtac kimselerdir 

Y az ınünasebetilc şehrin bazı 

yerlerinde sivri sinekler gôrül
miye başlamıştır. Bunlarla müca -

yonu beş gün müddetle küçük say 
ilan etmıştır. 

Bu karara göre, mahalle mümes
sillerı \'asıtasile her mükellefe be
denen çalışacağı yer ve gün bir ih
bariye ile bildirilecektır. 

Hıslcrimiz bile parasız ve pulsuz, 
menfaatsız muzıncrsiz kılını kıpır

datmaz. Aşk, sevgi, dostluk, arka
daşlik ve bütün bunlara benziyen 
santimantal tezahürlerin altını ka
rıştırınca bir hodbınlık çıkaı, bir 
karşılıklı alış veriş işi mahiyetine 
düşüverir. Yalnız şefkatte diğer -
benlik vardır. Bir cemiyetin içtimai 
muavenetini ve tesanüdünü koru -
yan ancak hiç bir maddi zarurete 
dayanmıyan şefkattir. Şefkat ör ~ 
neklerini, muallimler, ebeler, dok
torlar arasında bulabiliriz. Nitekim 
rejimler içtimai muavenet işlerini 
sıhhat teşekküllerine bırakmışlar -
dır. Muallimlerin tahammül ettik
leı i ağır yük ancak onlarda ke ndi
liğinden doğan şefkatla hazmolu
nabilir ve dikkat olunursa çocuğu 
doğurtan, okutan, sıhhatine bakan 
bu üç cemiyet unsurunda, zincir le
me bir çalışma biriıği görülür. Bun
ların içinde öyleleri var ki, bu ar 
değil kar yılı gidışınde, gösterdigi 
ulvi şefkatile parmak ısırtıyor. 

B -elediye İktısad Müdürlüğü İs-
tanbulda sebze ve meyva tica

teti nakkında esaslı etüdler yap -
llııştır. Elde edilen neticeye göre 

İstanbul halkı, istihlak ettiği yaş 
~bze ve meyvanın yüzde yetmi -
Şıni seyyar sntıcılar vasıfasile te -

llı•n etmektedir. Dükkunlarda pe
tak('nde sebze ve m.:yva satışı, 
ancak şehrin, nüfusu kesii olan 
Yet !erinde bir dereceye kadar ge-

sebze ve meyva satışlarını daha zi
yade seyyar ticaret haline sok -
muştur. 

Bırınci grup, seyyar satıcılığı 

kendilerine meslek edinen ve bu
nu, nesilden nesile idame ettiren 
kimselerden mürekkeptir. Bunlar 
Hale gelen malları, iki saat ıçinde 
şehrin en uzak yerlerine kadar 
götürdükleri gıbi arz hacmini ge
nişletmek, talebi tahrik etmek ba
kımından da büyük hızrnetlergör
mektc ve dükkancılara en büyük 
rakip kesilmcktedirlcr. 

Bedenen çalışmak istemiyenler 
günde (50) kuruş vermek suretıle 
bu mük<'llefıyeti ifa etmiş sayıla

cak !ardır. 

l 
nışleıniştir. 

Şehrin fakir halk ile meskün kı
sımlarında manavların ehemmi -
~·eu azdır. Manavlar daha fazla 

Seyyar satıcılara gelince, bunla
rı, şehirlerde üç büyük grup ha -
!inde toplamak mümkündür. Bun
lardan birinci grup. köylerindeki 
toprakların verimsizliğinden do • 
layı senenin muayyen zamanların
da büyük şehirlere gelerek bura
larda seyyar satıcılık yapanlardır 

ki, bunlar diğerlerinden daha eh
liyetlidir. 

Diğer grup. şehir halkının fakir 
tabakasına mensup yerlilerdir ki 
bunlar arasında zaman zaman iş

siz kalanlar ekseriyeti teşkil et -
mektcdir. Bunlar üç beş liralık bir 
scrırnıye ile veya kredi surctile el
de ettikleri meyva veya sebzeleri 
satmaktadırlar. 

AlelCımum seyyar satıcıların 

halkla fazla pazarlık etmeleri me
selesine gelince. bu, seyyar satıcı
ların bir teamülden ziyade iktısa
di sebeplerle yapmıya mC>cbur ol
dukları bir hareket telıikki edil -
mektedir. Çünkü seyyar satıcılar 
sabahları, malın iyileri mevcut i -

ken alıcıdan mümkün olduğu ka
dar fazla para koparmak için pa -
zarlık kapısını açar. fakat akşam
üstü malın iskartası kaldığı zaman 
da bunları değerinden daha ::ışnğı 
verir. Bu suretle bir muvazene te
min etmek mecburiyetinde kalır. 

deleye memur teşkilat tarafınd:rn 

tedbir alınmış ve yapılan dezen -
fekteler arttırılmıştır. Diğer taraf
tan; yurdun sıtmalı mmtakaların
daki içi sivri ::;ineklerin ürcmesiM 
hizmet eden bataklık çukurlarla, su 
birikintılerinin ve faydasız dere 
yataklarının temizlenmesi veya ku
rutulması ameliyeleri de bi.ıyültü -
lüp çoğaltilmıştır. Bunun için (Sıt

ma Mücadele Komisyonları) lüzu
munda halkı mucadeleye ıştirake 

davet cdeıck bedenen çalıştırabilc
ccklerdır. Bu cumleden olmak iizc
re Konya Sıtma Mucadele Komis-

Sıtma mücadelesine çağırıldığı 

halde vaktinde iş başına gelmiyen
ler ve mükellefiyeti nakdiyesini 
gununde tediye etmiyenler hak ~ 

kında tahsilı emval kanununun ah
kamı tatbık edılmekle beraber 5 
liradan 100 liraya kadar para ce • 
zası alınacaktır. 1 

nu1111ııu11111ıu11ıııttııuuııııuuıı111ııuuı11ttUllllllltlllll'llll1lllllllUIUllUllllUllttltlllltlUlllUUUUltlltlltttllllltUUllUtUUHUHIUtıl9 Hepimiz ekseriya bir ebe ve ha
zan da bir doktor elinde dunyaya 
geldik. Gebe denilen kadın, içinde 
teşekkül eden·yeni bir uzviyetle o 
kadar gayri tabiilıkler gösterir ki, 
ona en yakini ve belki kocası bile 
tahammül edemez olur. Halbuki, 
onun daha ağır, daha üzücü hırçın
lıkları karşısında kalan bir ebe, 
kendisine yabancı bu insana can
dan el uzatır. Bunun sebebi p:ır::ı 
veya vazıfe değildir. Bu; vazifenin 
de üstünde, para ile ölçülüp satıla
cak veya satın alınabilecek bir va
sıf değildir. Buna insana parmak 
ısırtan şefkat denir. Gelelim ne de
mek istiycceğimize: 

l'rıiır('ffch ve zengin mıntakalarda 
~erle~mişlcrdir. 

Ya~ sebze ve m<'yva ta~e olarnk 
Yenılebilir. Binaenaleyh dükk:m -
laraa günlerce tabii hallerinde 
muhafaza edilmeleri güçtür. Yine 
bu ınallnr, bünyeleri itibarile, faz
la ktilf et »e masrafa tahammül e
deıniyccek kabıliyettcdirler. 

İşte bu iki sebep şehrimizde yaş 

Üçüncü bir grup ta şehrimizde

ki bostan Ye bahçe sahiplerinin 

yanlarında çalışan müstahdemler
dir. -

'f eniden fırın açllması 
menedilecek mi? 

Belediye 
hakkında 

şehrimizdeki fırınlar 
yeni kararlar alacak 

B elediye İstanbulun ekmek işile Diğer taraftan hazirandan sonra 
b ~S3slı surette meşgul olmıya odun yakmak tahdit edileceği ci-
aşlaınıstır. hetlc bazı şcıhir belediyeleri fırın-

cı B~. ın;ksatla, belediye hududu ların maden kömürile veya elek -
lı ahılınde halen işliycn veya kapalı trikle işler bir hale tadili işine baş-
ı Ulunan ekmek ve francala fırın • lamışlardır. 

1~rınu1 yemden kayıt ve tesciline İstanbul fırınlarına verilecek kat'i 

1:zuın görülmüş ve bütün şube - şekiller henüz tamamen tesbit edil-
.:re ınınt<ıkalanndaki fırınlar hak- mcmiştir. 
l\ltıda acele malumat vcrnme L bıL- 1' aKat neu.:uıyc uugunKu muva-
diriJın.şlir. zc•ncyi bozmamak için şehrimizde 

Bu emir iizerine her şube, bir fı- yeniden fırın açılmas ı nı muvafık 
tının günde çıkardığı ağız ve her gilrmcmiştir. Bu itibarla, gerek ye-
a~1Zda çıkardığı ekmek ve francala nidcn fırın açmak. gerekse kapalı 
hııktarile }uzumu halinde azami fırınları işletmek için yapılacak 
~ıkarabilcceği Pkmek ve francala müracaatlerin merkeze havale edil-
a~'dini ve amele, müstahdemlerin mesini bir tamimle bütün şubelere 
ltı'k 1 tarını tcsbite başlamı~tır. bildirmiştir. 
_Ayrıca, pastacı fırınlarından ma- Bu kabil müracaatler İktısat Mü-

ıaaa :;iınitçi, börekçi, galetacı fırın- dürlüğünce tetkik edildikten son-
a ·1 
1 

tı e halen kapalı bulunan fırın - ra kat'i bir lüzum ve ihtiyaç görül-
ar hakkında da bu tetkikat yapıl- mezse yeni fırınların açılmalarına 
maktadır müsaade verılmiyeccktir. 
~==·=======c=-::==============================~ 
Sakız 
Çiğneyenler 
Çoğaldı 
~ ·-·~ 

l\~ornıeketlmlzde de sa· 
•ı: ağacı yetiştirilcc9k 

d Son yıllar içinde memleketimiz

{! Sakız sarfiyatı artmıştır. Bil -
hass 

..ı şekerl<:melerde kullanılan 
Ve k 

adınlnrımız arasında çok ma-
t ur l :r· 0 arı bu madde, hariçten gcti-

l~tnekte ve kilosu iki, iki buçuk 
ıra tutınaktadır. 
Sakız ağaçlarının memkketi -

:rn· 
1
/'de de üretilmesi ve fenni şe -

t ıU~rdc Y('tiştirilmesi için tetkika-
a başlanmıştır. 

1.knu arada, evvelce dahilde istih
a ol 

tn Unan sakızın mahdut bir kıs-
ını te . 

ağ rnın eden bakımsız sakız 

... 1açlarına bilhassa ehemmivet ve-
·ı tn w 

ı_ ektedir. Bunlar ve yabani sa
l'ilz r·a 
f' ı anları da aşılanarak hem ne-

t:~· hern de çok yerli sakız yetişti-
ecektir. 
Alınac k . sonr a tedbırlerle on sene 

sak, a,. Yılda 80 bin kiloya yakın 
<:ak;t .. ıstihsal etmek mümkün ola-

ı .. 

~ ~~~~~ 
v Öz·· r dileriz 

de Sı>aıılarımızın çokluğndan "Sen 
huR'ü-Veceksin,, adl ı te fr ikamızı 
~OVilmn-J k. Ôıür dileriz. 

Ambalaj 
Tükrükle 
Islatılır mı? 

Belediye 
harekete 

tiddet!e 
geçiyor 

Gıda maddeleri satan bırçok ti
carethane ve dükkanlardaki tez -
gahtarlar ve çırakların eski, kirli 
Ye yıdık kiyafetle çalışıp halk ile 

temas ettikleri görülmektedir. 

Bundan maada, içine mal konan 

ambalaj kağıtlarının da bazı tez -
gahtar ve çıraklar tarafından tük

rükle ıslatılarak, sarıldığından 

bahsile Belediyeye şikayetler ya

pılmıştır. 

Belediye Riyaseti alakadarlara 
verdiği yeni bir emirle, umumiyet
le gıda maddeleri satan mahaller
deki müstahdemlerin temizliğine 

\'e kıyafetlerine itina edilmesini 
ve ambalaj kfığıtlnrının da kat'i -
yen tükrüklc ıslatılmasına müsa
ade olunmıyarak dükkanlarda par
makları ıslatmak üzere süngerlik
ler bulundurulmasını bildirmiştir. 

Üsküdar MalmUdUrlüğü 
3:?5 senesindenberi Malmüdür

luklcrinde ve birçok Maliye me -
murluklarında bulunmuş, 927 se
nesinde İstanbulda açılan memu
rin kursunda muallımlık yapmış 

olan Bay Ömer, Üsküdar Malmü -
dürlüğüne tnyin edilmiştir. 

Bny Ömer'e y<.'ni vazifosinde 
mu\'affakıyetler dileriz. 

Kaza yapan 
Şoförler için 
Kara levha 
Bu levhada kaza yapan• 

lar1n is imleri olacak 
Şoförler Cemiyetinin yeni heye

ti idaresi iş başına geçtiğindenberi 

cemiyete çok hayırlı işler görmiye 
başlamıştır. 

Dün Şoförler Cemiyeti Reisi 

F ikri Tevfik Kardeş, bir muharri

rimizc demiştir ki: 

- Avrupada bir şoförün halk 
nawrıncla çcıK uyuk bır kıymeti 

vardır. Acele bir işiniz oluyor ve 

sür'atle oraya yetişmek istiyorsu
nuz. Hayatınızı \'e acele işinizi 

kendisine tevdi ettiğiniz şoföriinüz 

size en büyük bir işinizi görüyor. 

Halbuki bizde şoför, maalesef halk 

nazarında çok iyi tanınmıyor. 

Bütün şoförlere ait çok esaslı 

b ir sicil defter i tutuyoruz. Kaza 

yapmış ve sabıkası olan şoförü 

patronlara tanıtmak için bir kara 

levha yapmıya karar verdık.• 

Surlar 
Gittikçe 
Yıkılıyor mu? 

Surlar1n yanın da inşaata 
müsaade yok 

İstanbul civarındaki surların, 

son zamanlarda birçok kısırnlaı ı

nın daha yıkılmıya başladığı gö -

rülmcktedir. Belediye bu vaziyet 

karşısında, bazı kimseler tarafın

dan sur kenarlarına Ye hatta sur 

duvarlarından istifade edılmek su

retile surların içlerine yapılan ev

leri sıkı bir tetkikten geçirecektir. 

Şimdiden sonra sur kenarına \'C 

diğer şekilde inşaat yaptırılmıya

caktır. Yapılmış olanlardan da çü
rük görülenler yıktırılacaktır. 

lngili~ hastahanesi 
satın ahndı 

Galatada İngiliz hastanesi, Kı
zılay Cemiyeti umumi merkezi ta
rafından 99 bin küsur liraya satın 
alınmıştır ve dün bu alım satım işi 
için Beyoğlu tapu sicil muhafızlı
ğına, İngiliz Konsoloshanesi tara
fından muracaat edilmiştir. --
GUlhane müsamereleri 
21/5/937 cuma günü saat 17,30 da 
Gülhanenin 11 inci tıbbi mG~~me
resi icra cdılecegınden .. rzu C'den 
meslekdaşların bu toplantıya teş

rıflerı ı ıca olunur. 

Sinemalar 
Hakkında 
Bir karar 
Vergi ve resimler tam 

olarak ödenecek 
Şehrimizdeki sinemaların bir • 

çoğunda hem Belediye ,·er~i ve 
resimlerinden, hem de damga res
minden kurtulmak maksadile mec
mua şeklinde el ilanları dağıtıldı
ğı ve mukabilınde beşer, onar ku
ruş alındığı Maliye ve Belediyenin 
nazarıdikkatıni celbetmiştir. 

Bunun üzerine alınan müşterek 
bir kararla bu gıbi ilanların mec
mua şeklinde çıkarılmasına musa
ade cdilmı>mesi kararlaştırılmı~tır. 

Sinema ılanlarına mecmua süsü 
veren sınema sahipleri hakkında 

hem Belediye ve hem de Maliye 
memurları tarafından takibat ya
pılmaktadır. 

- -·---
içkilerin 
Derecesi 
A"' u. l l ı. lu. "'"' A.. 

Büyük Millet Meclısi bütçe mü-
zakerelerine başlamıştır. Dün İnhi
sarlar umum müdiirlüği.ınün büt
çcsı görüşülmüş ve çok hararetli 
münakaşalar olmuştur. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 
bir senelik masrafları için yedi 
milyon 812,560 bin lira tahsisat ve
rilmekte, varidatı da 45,546,000 lira 
tahmin edilmekte idi. Bütçe encÜ· 
meninin memurin faslına 200 bin 
lira ilave etmesinin sebebi soruldu. 
Bütçe encümeni mazbata muharri
ri teşkilatın genişle tilmesine ihti
yaç hasıl olduğu cevabını verdi. 

Bcrç Türker masrafın, gelirin 
yüzde onunu geçmemesi lazım gel
dıği halde yüzde on yediyi buldu
ğunu ıleri sürdü. Ziya Gevher ko
lonyanın pahalılığından şıkayet et
ti. 

İnhisarlar vekili Ali Rana ten -
kıtlerc verdiği cevapta hüli'ısaten 

şunları söyledı: 

- Geçen seneye nazaran memur 
kadrosunda yüzde yırmi tenzilat 
vardır. İşletme masrafının artmış 
gibi görünmesi, bu masrafın ıçin -
de inşaut, ti.iti.in ıslahı ve saire gibi 
yapılmakta olan diğer işlerin de 
mevcut bulunmasından ileri gel -
mektedir. Rakı derecesinin yüksek
liğinden şıkayct edıldi. Bundan 
sonra hafif dereceli müskirata geç
mek hükumetin planı dahilindedir. 

Halil Menteşe tütün fiatlerinin 
indirilmesini istedi. Vekil bu hu -
susta tecrübe yapıldığını \'e vari
data aksi tesir ettiğini söyledi. 

Bundan sonra · ispırtonun pahalı 
lığından şikayet edildi. Vekil sıh
hi ispirto fıatlerinin indirilmesi ile 
meşgul olacağını söyledi. Tuz bah
sine gelınce, 300,000 lira kadar fe
dakarlık göze alınarak tuz fiati in
dirilınıştir . 

Bir mebus köylü tütününün şe
hirlerde de satılmasını İnhisarlar 
idaresinin liıks mağazalar açarak 
yar ve ağyara karşı ı akı s:-ıtmama -
sını istedi. 

Vekıl buna cevaben İnhisarın is
tediği kadar satış mağazası açabi
lEce:ğ.ni sovl< d i. Kövlü tuti.inünün 
Ş<.'hirlerde s:ıtılması i steğıne kars ı 

da •kamın boyle cmredivor c'r • 
Müzakere' kafi göru!di.ı, m nd 

lcrC' gcçıldi, butçc knbul edıl . 

Yoğurt 
Tenekeleri 
Kapalı olacak 
içine fena maddeler gir· 
mesine mani olunacak 

Silivri yoğurdu mevsiminin baş
ladığı bugünlerde tenekeler için
de satılan ekser yoğurtların, üzer-

lerınin açık bulunduğu görülmüş

tür. 
Bu hal, toz toprak ve sair ecne· 

bi cisimlerin yoğurtların üzerine 

birikmesine sebebiyet \'erdığinden 
Belediye, bütun tenekelerin par -
şömen kağıtlarile örtülmesi mec
buriyetini tüccarlara bildirmiştir. 
Ayrıca yoğurdu yapan müessese 

veya şahsın ısmi ile yapıldığı yer 
ve imaledildiği tarih te bu kağıt
lar üzerinde bulunacaktır. Bu su
retle bayat ve bozuk olup olmadığı 
kolayca belli olacaktır. 

Mecidiye 
Köyünde 
mşaac 

Gizliden ev yapanlar 
takip ediliyor 

Mecidiye köyünde Belediyece 
ev yapılması meneclıldiği halde, 

Büyükadanın bir ebesi vardır. Bli 
genç ve güzide kadının, dün bir has· 
tasına ta ıztırabı dininciye kadar 
gösterdiği anadan yakın, üstiin şef
kat ve ihtimamını gözi.imüzle gôr
diik, bize yakın hastanın bu şefkat 
karşısındaki huzur ve emniyetini, 
hasta da, biz de bu müşfik ebeye 
borçluyuz. Kadınlarımızın sıhhat 
işlerinde gösterdiği bu kemal bizi 
çok mütehassis etti. 

Ben de, sen de, o da, biz de böyle 
şefkatlı kucaklarda dünyaya göz -
!erimizi açtığımız halde bir gün on-

bizi dU~yaya getirene karşı "'alaka
sızlığımızdan başlıyor. 

Halk filozofu 

Kutuluk keresteler 
takasla ödenecek 

son günlerde bazı kimselerin giz- Muvakkat kabul suretile mem-
lice inşaat yaptıkları görülmüş • leketimize ithal edilecek kutuluk 
tiir. Bunlar, meselfı, eskı ve otu - kerestelerin, bedelinin para yeri-
rulmaz derecede ahşap binaların ne takas surPtile ödenmesi karar-
içinden duvar örmek suretile inşa- laştırılmıştır. 
at yapmakla ve ev tamamlandığı Haziran başında Romanyadan 
vakit hariçtekı tahtaları atmakta- mühim bir parti kereste daha li -
dırlar. Böylelikle memnuiyet ka- manımıza gelecektir. 
r arına muhali f ha re ket ed 11 m ek - r~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;iiiiiii~ 
tcdir. Bunun için sıkı kontrollar 
yapılacaktır. 

Yeni gümrük 
Rejimi bir 
Ay sonra 

Yeni gumrük rejiminin 1 tem - l 
muzda tatbikına başlanacaktır. Bu
na ait kararnamenin bugünlerde 
neşri beklenmektedir. 

Sızan haberlere göre yeni karar
name ılc bütün memnuiyet kayıt
ları kaldırılacak \'e her türlü mad-
denin memlekete girmesi 
bırakılacaktır. 

- ·····-
serbest 

Çocuk Esir eme 
kongresi 

Çocuk Esırgeme Kurumu Vila
yet merkezının kongresi bugün 
saat 15 te Cemiyetin Cağaloğlun
dakı merkezinde yapılacaktır. 
Kongı Pde senelik çalışma rapo

ru okunacnk ve Kurum varidatı 
hakkında temennılerde bulunul
duktan sonra idare heyeti seçıle

cektir. 

~·-

Diş tababeti 
Kongresi 

Üçiincu d · ~ tababeti kongresi bu 
sene Eylul nihayetınde yapılacak
t ıı . Uçuncü mılli diş t · babeti kon
gı csının An karada yapılma:sı için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

G eçen s ne Vıyanada toplanan 
9 uncu bevnelmilel kongrede ah -
n ın bırcok ilmi neticelere istına

n bazı knrarlar alınacaktır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Tramvaylarda bo
zuk para meselesi 

Tramvay Şirketi lıalka şu iyi
lik ve kolaylığı da yapmalıdır. 
Hô.disc şudur: 
Yıllardır, istanbul tramvayla -

rmda bir bozuk para meselesi 
vardır. Bilet ücretini, mukavele
,ıame mucibince, yolcunun tam 
olarak vermesi lcizımdır. Kon -
doktör para boznııya mccbtır tu
tulamaz. Bu madde, §irkctm le
hine, fakat, halkın aleyhinedir. 
Çok defa bozuk para bıılamıyan 
yolcu, ya tramvaydan inmi11e 
mecbur kalır. işine gecikir, ya
Jnıt da, verdıgi liranın üstunii 
alabilmek içiıı iııeccgi istasyon
dan bir iki istasyon daha oteye 
kadar gider. Hatta ba.zan, gidip 
bılmcm hangi Planton mcmu -
rundan alır .. Bazan da liranın 

üstiinü, acele ile, almadan iner, 
bir liraya yolculuk yapmış olur .. 

Her kes bu uaziyetten şikayet
çidir. İşin m<ıkııl 1ıe mantıki ta
rafı düşünülürse, şirket, parayı 

boznııya mecburdur. Çünkü, 
yolcu müşteri yani parayı t•eren 
insandır. Şirket ise parayı alaıı, 
yani kazanandır. Binaenaleyh bıı 

1 
kolaylığı şirket yapmıya mec -
burdur. 
Büyıik bir ticari müessese olan 

1 
şirket, bozuk pa1a tedarikinde 
guçlük çekerse, münferit bir iıı-

1 

san şüphesiz, daha çok güçiük 
çekmez mi? .. 

-----------·--------
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Dünya paralarının inip çıkmasına 
o~acak bir çare aranıyor 

bir dünya İktisat konferansı toplamrsa ilk 
Önce hangi mes' eleleri konuşacak 7 

• 
manı 

Eğer 

uz eltin işareti sonra A erik da bu 
yolda büyük bir cereyan aş gösterdi 

Amerika Cumhur reisinin oturdata beyaz sarayın bahar gı1nıerınden 
birinde al:nmıı bir resmi 

Amerika Reisicumhuru Ruı - yoksa bir taarruz hedef ıne do~rn 
velt'ın dünya sulhunü kuvvetlen- değıldir. Bütün kalbimızle umıt e-
dirmek ve milletler arasında siya- deriz ki, dünyanın dığer mılletle-
si ve ıktisadi bir anlaşma temin e;- ri de bizim noktai nazarımızı an -

mek için bir konferans toplıyacağı l lamış olsun ,. 
çoklanberi söylenmektedir. Reisi- Reısicumhurun, önümüzdeki şu 
cumhur, geçen gun söylediği .bir hır kaç sene zarfında dunya sulhu 
nutukta şöyle demiştir: ıçın muhım teşP.bbusatta bulunaca-

- Donanma olsun, ordu olsun ğım ve bu teşebbüslerinin bııcr ha-
müdafaaya hazır bulunmalı, yok- kikat olmasını görmek ümıdıni bes-
sa tasarrufa değil. lediği bunun gibi daha bir takım nu-

Sonra şunları ilUve etmiştir: tuklarile, faalıyetıle anlaşılmak -
- Öyle ümit ederim ki bııı1dan tadır. 

sonra diğer milletler harp masrafı Diğer taraftan Amerika parlfı • 
için daha az ve sulh için daha ~ok mentosunda bu hedefe doğru şa -
para sarfedeceklerdir. yanı dikkat bir faaliyet nazarı dik-

Amerika Cumhur Reisi nutku- kati celbcdiyor. Demokratlardan, 
nun sonlarında şöyle bir hitap yo.p- )ıani Ruzvelt'm mensup olduğu 
makta ve bugün milletlerin harp fırkadan mebus Dies'in v~rdiği bir 

. ' •" --L ... -

oJdukJarJnI şöyle söyl<?mcktedir; dünyada milletler arasında iktisadi 
- Avrupanın pekçok milletleri .münasebatın düzelmesi için bir 

bütçelerinin yüzde otuz, kırk ve konferans toplamasını Ruz\'eltlen 
hatta elli miktarını ordu ve do - istıyor ve bu konferansın meşgul 
nanmaya sarfediyorlar. Şunu id - olacağı meselelerin şunlar olma-
rak ediyoruz ki bizim askeri ha - sı .Jazım geldiğini yazıyor: 

zırlıklarımız samimi surette mü - 1 - Muhtelif ecnebi paralarının 
dafaa ihtiyaçlarına. karşılık olup, sağlam bir esas üzerinde tesbit e-
......... ,,,, .. ,,, .. ,, ................ ,,,,,,,, •• , ... , .. ,,,,,,,, .. ,, .. ,,, .. ,, ... , •••• ,,,, ...... u ............................................ ,,,,,,,,.,, ••••• u ••• ,,,,, 

Beyaz deniz- Baltıkdenizi kanalı 
1937 scncsınde Beyaz deniz -Bal

tık denizi kanalı vıısıt"lsi e \0apıla. 
cak nakliyat, şimdiden 2,400,000 
ton olarak tesbit edilmiştir. 

Bu yolla Lcningraddaki Ncvski 
fabrikasına gönderilen apatit mik
tarı, beş misline iblôğ olunacak ve 
Murmansk'a ılk defa olarak kanal. 

y oln ile 16,000 ton muhte H petrol 
mahsulleri götürülecektir. 
Aynı zamanda kı:nal etrafında 

büvük bir endüstri yapıcılığı baş
la~ış ve bu gittikçe lezayüd et -
mekte bulunmuştur. Tuluma hid -
rolelektrik santralinin ilk kısmının 
tral, So\'yetler Birliğinde kfıin san
inşaatı tamamilP bitmiştir. Bu san-

Edebi Roman No: 3 

trallerin en şimalde bulunanıdır ve 
kuvveti 48.000 kiıovatı bulacak -

tır. Halen iki hidrolclektrik san -
tralin inşaatile meşgul olunmak -
tadır. Bunlardan bir tanesi senede 
350 milyon kilovat-saat enerji V.! 

recek olan Ondinsk santrali, diğeri 
de Kumsa santralidir. Bu santral
ler, Segcje'de halen in•p edilmek
te olan sülfat ve sellüloz kombina

larına, Matkojinsk alüminium 
kombinasına, Kumsa bıçkıhaneleri 
ve kağıt fabrikalarına ve nihavet 

P uderjgorsk metalürji kombinal;~ı
na lazım gelen elektrik enerjisini 
verecektir. · 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan AKA Gündüz 

r - Kadının açar. Ha .. Unuttum, 
ben iki kişi daha çağırdım. Sana 

güvenerek .. 
- Pek iyi yapmışsınız. Kimler? 
- Birisini tanırsın: Ras Fcddan. 

G€çen sene bizde görmüştüm. Ko
camla yeni evlendiğimiz zaman bir 
maden işi için Adis Ababaya git -
miştik. Orada Raslar daima biri -
birlerile dövüşürler. Bugünkü İ -
talyan istiliısı harbinde biraz bir
leşir gibi oldular. İşte öyle bir Ras 
lar gazvesinde bunun kabilesi pe
riıtan olmuş. Kabile reisi büyük R::ıs 
Feddan öldürülmüş, yalnız bu kal
mış. Bir çocuktu. Kocamla onu ev
lat edindikti. 

- Ya öteki? 
- Onu hiç tanımazsın. Pariste 

$iyans Ültirapsikoloji enstitüsün-

den mezun bir genç. Babası K oca
mın pek dostu idi. Bunlar meşhur 
bir ailedendir. 

- Adı ne? 
- Mennan Kıranta. Sülalece 

saçları daha gençken ağarırmış. 
Dedeleri Sultnn Abdülmecidin 
tercüman başısı imiş. Mennan 'ın 

da ya~ı daha otuzuna gelmeden 
kırlaştı. 

- Buraya yeni mi geldi? 
- Ürkek olma!Geleli bır hafta 

oldu. Hem merak etme tarikatlı -
dır. 

Misafirler bırer ikişer g lmiye 
başladılar. Yemek salonu söndü

rülmüş, kapısı kapatılmıştı. Yalnız 

Zekeriyya sofrasının bulunduğu 

salon aydınlıktı. Fakat onun da 

Milletlerin bütçelerini yarı ya
rıya yutan harp vasıtaları in
şaatının öniine geçilebilecek mi? 
dilerek bu paraların satın almak 
küvvetinın inip çıkmasına manı ol
mak; 

2 - Muhtelıf paraların altın ve 
gümüşten yapılmışı bır halıta il~ 

basılacak bır pnrada birleştirilme

si; 
3 - Dünyada mevcut gümüş ve 

altın stokunun daha hakkaniyetle 
tevzi edilerek her millete kendi pa
rasına karşılık olmak üzere ma -
kul bir miktar \•eirlmesi ve mıllet
ler arasındaki mübadelenin ko -
ıayl~tırılması; 

4 - Böyle bir anlaşmıya girccPk 
olan memleketleri iptidai madde 
bulmaları içın kolaylık temin et -
mek üzere teşkılat vücudc gelir il
mesi. 

Mılletler arasında böyle bir kon
ferans toplamak üzere reis Ru1 -
vclt'in artık faaliyete geçeceği Va
şingtondan alınan haberlerden an
laşılmaktadır. 

Bu takriri veren mebus kendi 
noktai nazarını şöyle müdafaa et
ll\tktedir: 

- Bir takım memleketler bugrın 
milletler arasındrı mübadele l<' -

mini noktasından adeta felce uğ -
ramış bir vaziyette bulunuyor. Böy
le memleketler kendi sanayıinı 

ilerletmek için lazım olan iptidai 
maddeleri bulamamaktadırlar. İş 
böyle olunca, yani bir tarafın ip
tıdai maddeleri cok, diger tarafın 

ise hiç yok olunca muhtelif mem
leketler arasında düşmanlık ta <ır

tıyor. Bir takım memleketler de 
kendilerine lazım olan iptidai mad
deleri bulmak için başka yt=:rlere 
taarruz ederek fütuhat muharc -
belerme gıı ışiyorlar.t 

l\.kbus Dies'ın bu teklifi öyle 
yalnız kalacak bir te.~ebbüs ol -
maktan uzaktır. 

Vaşingtondan bildirildiğine gö -
re, Amerika mehaf ıli bu teşebbüs
le Amerika fıyan ve mebusan mec
lislerinde toplanan kongrenin mu • 
vafakatini bu noktaya. yani mil -
Jetler arası sulhüne çekmektir. Mil
letler arası sulhunü temin için A
merikanın neye çalışacağı ise ş~ı 

düstur ile anlaşılmaktadır. 
Bir harbe ve bır felakete mani 

olmak üzere bütün mılletlerm iş

tiriıkile çalışmak. 

Bu haberin arkasında başka bir 
haber daha vardır; 

Amerikada 10 bın tonluk yeni 
bir kru\•azôr geçen gün denize ın
dirilmiştir. Bir taraftan, dünyJ 
sulhünun istikbalini sağlam esas
lara göre hazırlamak düşünülür -
ken diğer taraftan denize müte • 
madiyen harp gemirelcri indiril -
mesi hakikaten bir teznd görünü
yor. Fakat Reis Ruzvet, A'merika
nın bütün gayreti, milli müdafaa
sı olduğunu söylemekle bu göze 
çarpan tezadı izah etmiş oluyor. 

Dünyanın 6ugt!nltıI ko,.kunç gldi$fndelci hızı clurclurabi/mek için Ru%• 
veltin beldetfnde tar/edilen ~2qretler lcaf i ~el ecele mi ? 

pencereleri sımsıkı örtülmü~tü. 

Misafirlerin hemen hepsi aile kadı
nı idi. K ibar insanlardı. Bayan Ca n
severi tanımıyorlardı. Zaten bayan 
Cansever ilk defa geliyordu. Gele
li de bir ay bile olmamıştı. Yalnız 
adı k ulaktan kulağa dolaşıyordu : 

Çok zengin bir kadınmış. Tunuslu 
bir prensin dul karısı imiş. Hayır, 

Faslı bir prensin kız kardeşi imiş. 
Yanında biri tam zenci, biri de ya
rı zenci iki harem ağası varmış. 
Harem ağası değilmiş, simsiyahi 
Habeş asılzadesi, çukulatası da Su
danlı imiş. Gençliği Türkiycde 
geçmiş. Hatta Türkiyede doğduğu
nu söyleyenler var, güzel Ti.irkçcyi, 
güzel konuşuyor. Pek vatanperver 
bir kadınmış. Yalnız biraz şatafata 
düşkünmüş. Yeryer fıskoslar ba~
ladı: 

- Kardeş, dün İprekiş'e uğra -
dım. Kocamın doğum gunüdi.ır di
ye bir kravat almak istedim. Eski 

Adliye Vekili Akkurt ıle bır ro -
mancımız da kravat alıyorlardı. 

Akkurt'la dükkan direktörü bir mü· 
nakaşaya. tutuldular. Enteresan b · ıl-

duğum için şöyle bir kenarda din
ledim. A kkurt dedi k i: - Bunlar 
ateş pahasına. Şunları daha ucuza 
yapsanız da herkes alabilse. Me -
mur yılışık bir kurumla cevap ve!'
di: B iz her sınıf halk için kravat 
yapmıyoruz. Bu fiatla alabilecek
ler alırlar. Alamıyanlar da başk;ı 
yerden alırlar. Akkurt biraz sinirli 
sordu: 

-Demek kravatı bile halk sınıfla
rına göre tasnif ediyoruz? Halbu
ki bizde sınıf yoktur. Memur tek
rar cıvık bir cevap verdi: Ticaret
le politika bir gitmez bayım. Bizce 
sınıf vardır. Ne yapalım. 

Birşey almadan çıktılar. Doğru
su benim de gücüme gitti. Şunla.-a 
bir muziplik edeyim dedim. Büti.ın 
fiatları sordum. Sonra dedim ki: 
Fiatlarımz çok ucuz. Bu kadar u
cuz mal mutlaka tapon maldı:-. 
Ben tapon mal alan sınıftan deği
lım! ve almadan çıktım. 

- Şu prezante ettikleri bay Ah
met Müslim hiç Türke benzemi -
yor. 

- Tunuslu bir asılzade imi.ş. 

r 
1 . 

HiKAYE 
Yazan: Ze~i Cemal Bakı 

Gece Kuşu 
- Bir bar kadınının defterindeı! -

G ündüz saat 3 - Dün gı?ce oka
dar çok içmişim ki.. Başım \n

zan gibi.. Evvelki gece .. D~n gec·~ .. 
Bu gece .. İçki içki.. 

Bu ne sonsuz geceler .. Ve ne bit
mez tükenmez içkiler .. 

Fakat içrneğe mecburum. Çün
kü.. Burada çalışmak demek ic; -
mek demek.. İçeceğim ve nihayet 
her biten şarap şişesinden sonra bir 
lira alacağım. 

Maamafih dün akşamki yüz alt
mış liralık içkiden sonra bar sahibi 
sabahleyin çıkarken bir çok hesap
lar yaptı ve elime 3 lira tutuştur -

du. I 

Bunun bir lirasinı da sabahleyin 
yemeğe verdim .. Fakat hangi ye -
meğP ... O kadar çok içkiden sonra 
yemek imkanı \"ar mı? .. 
Şimdi de kamım aç .. Lakin ne y~

rneğe iştiham ve ne de yemek için 
cesaretim var .. Çünkü bir yemek i
çin bir lira vermek liızım. Halbu !ü 
benim yarın bir çok paraya ihti -
yacım var. 

Otelcinin hesabını yirmi gündür 
ödeyemedim. Yarına kadar ;;on 
milhlet aldım .. 

f-::imd4 öyle ıkıntı var ki.. 
On gunaur annemden de mektup 

alamadım .. Bilmem ki.. B'loamıo 

hastalığı nasıl oldu? 
Saat 5. - Postahaneden mektu -

bu alır almaz evvela çok sevindim. 
Sonra birdenbire içime bir korku 
çöktü .. Mektubu açmağa cesaret e
demedim . 
Koşa koşa odama döndüm. Kapı

yı iyice kapattım. Sanki bir !ela -
ket haberi alacakmışım gibi korku
yordum. 

Ah bu hissi kablelvukular .. 
Mektubu sonuna kadar dii~r.., 

bayılmadan nasıl okuyabildim bil
mem ki.. 

Babam ölmüş. Cenaze parası bu
lamamışlar, yatakları satmışlar. 

Papas da kızmış. 
- Kızın bu kadar çalışıyor da 

neden sana bir cenaze parası bile 
göndermiyor .. Demiş. 

Ev sahibi de hemen kirayı istt.?
miş. Bakkal ekmekçi bir hafta zar
fında kızından para gelmezse ve 
borcunu ödemezseniz hiç bir şey 

vermeyiz .. Demişler. 
Küçük kardeşim de babamın 01-

Fransada terbiye görmüş. 
- Denizlinin çıkardığı bezler -

den aldıniz mı? Aman ne güzel, ne 
güzel! 

- Çocuğumu merak ediyorum, 
biraz ateşi vardı. Birsin'in hatırı 
olmasaydı gelmezdim. 

- Bu Zekeriyya sofrası ne imiş 
Allahaşkına? hiç bilmiyorum. 

- Burada her mum yakan b'r 
niyet tutarmış. Tuttuğu niyet se
nesi içinde olursa, o da bir ... 

- İnanıyor musun? Dostlar ara
sında toplantıya vesileden başka 
birşey olmamalı. 

- Doğru toplanılıp dedikodu e
dileceğine bnsit bir eğlence ile va
kit geçirmek tabii daha iyi. 

- Amma pek salgın hale gelmiş. 
- Poker, briç bezik salgın hal-

de değil mi? Bu da namlusu olu
versin ne çıkar? 
-, Evet fakat bir tarikat ayini

ne benziyor. 

- Benzemiş olsa hükumet bı -
rakır mı hiç? Hemen karışır. 

- Birsin ncaba ne niyet tut -
muş? Muradı yerine gelmiş ola -

düğü gün birdenbire hastaıanırı;~; 
Yatakta yatıyormuş. Fakat P • 
olmadığı. için doktora göstereJ1le 

mi~ler.. • dır 
Kız kardeşim de bir h~ıı ~~ 

1
e 

mektebe gidemiyormuş. Çünlnı .1 , 

b·sesı · ayakkabısı kalmış ne de el 1 

Oof. .. Ağladım .. Ağladım.. ~il 
Bu vabancı divarda, yabancı ·d~ 

• - ın " 
ile konuşan insanların aras 
vapayalnızım. 11 · ıır"~ Anneme; bugün bardan ne a ~ 

derhal göndermeliyim. ·;} 
d g"1rtl) 

Biraz serinlemek daha 0 
1
.3 .. . o.ı 

kızaran gözlerimi sert bir n.17
-:> 

tutabilmek için caddC"yc çıktıtr\.ı· 
Yolda bakanların bir çoğ~nub.ı. 

nıyorum ... Bir kaç gece ev' el ::ı!l 
na en yüksek iltifatlarda bultll'lıI<· 
ve barda mütemadiyen şarap 
rnm edenler.. . .. 

·çı" 
Yanlarıııda karıları olduğu 1

18r. 
midir nedir? Yan gözle bakıyor }<il.' 

Sonra hafif bir baş eğmesılc ııır .. 
rılarının kulaklarına fısıldıyor ğ • 

Onlar da müthiş bir bakış Y~ıı • 
muru altında tepeden tırnağa 
dar süzüyorlar.. ıı• 

Süzdüğünüz kadınlar .. Ne Y"8.~ • 
lım .• Si:r:in kısmetfniz norınal ) gs:J 
şamak .. Bizim alnımızda da yarsiz 
lar gibi sürünmek vazılmtŞ·· _

1 
... 

• il~ 1 

uyurken biz uyanırız .. Siz ça }l:lt 

ken biz uyuruz .. Nihayet :::iz ra ırıJ 
rahat rüya görürken biz para~ ıs 
güvenerek kahkaha satın alma 
teyenlere dalkavukluk ederiz.d ıı1 

O kadar fenayım ki... Yolda 
11

1 • 
fazla yürüyemedim. Dönüp gel\li• 
dim .. Yine ağladım .. Ağlndırll·· ~ic· 
ha)et ıztırabla dolu yüzüme ~ .. . 

.. rı.ı•· 
yajlarımı ynparak neşeli go . .. 
mek hülyası ile iş başına gitUıT' dıı 

l 0urı· Gece saat 10. - Barın sa 0 ı•e, 
dekO·• oturuyoruz.. Açık kapalı. 111' 

daha dekolte, daha kapalı kadtı1 
rın hepsi geldi.. n:r 

Hepimiz birbirinin ağzındıın bi· 
lokma ekmek kapmak isteyen 
rer kedi gibi bekliyoruz.. 1u~ 

G<•ce saat 11 - Bekliyoruz .. ~ıır 
teriler doldu .. Gözlerim bu kS·of·· 
k~la~alığın içinde birh;~ni ar~irsı 
Bır ınsan ... Gelip kulagıma dafi 
teselli verecek bir insan ... para ·ı:11i 
vaz geçtim .. Hiç olmazsa ~rn~ .. 
konuşac<>k bir insan bulabılseJo) 

6 
r0 mtZ rr oa ., ' "'"' 't"''' ' g;z1"' 

- ---- .~-
pıvor· cak ki Zekeriyya sofrası ya · ·ic:İ· 

ıe se\· ' 
- Ne tutacak? kocası ı duıııtı 

yorlar. Mes'ut bir aile kur 
8 

"O.İ" 
Dört senedenbcri herkes gı~t -

yor. Olsa olsa çocuk niy~tıd~ğil! 
- Öyle amma, karnı şış 
- Kah kah kah kah! p.h" 

· baY Eski dö Şevale! ve yenı 
met Müslim söze karıştı. ıca" 

- Pardon bayanlar! ben ftervpef" 
. • vo 

lede Türkçe bilmez. AveK ,, bCf1 
.. lı'vece" misiyon Fransızca soy ~ .. .. vu 

- Sövliycbilirsiniz nıu5~ • ,.ol< 
~ vere s 

- Asil ınadnnı Cansc andıı 
ı zaıT' · 

mir.nettarım ki bana a ·ıe1eriı11 

memleketin en yüksek aı 
tanıttı. Jledir? 

- Yüksekten maksadınız.ete de· 
- Asil aile .. yC.O:<sek sos) 

mek istiyorum Şer nıada~· ]3iıdC 
.. vtJ 

- Yanılıyorsunuz mus., f. rrırır.· 
· b. sın• 8 ·o asalet yoktur. Yanı ır t butı.ı 

hasır değildir. Bizde nsale 
milletin benlığindedir. bılf\ı.J 

- Uzatma ninem, onlar 
henüz anlıyamazlar. 05vcıe· ·1e s J ) 

- Bizim sosyetemiz nı 111, 1J"' 
( vevcı 
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UğQJJır~u~ 
lb@lD©nHarr 

Uzun saç 
Kısa saç! 

Fransa, İtalya, Amerika balon yap-
1 tnak sevdasından çoktan vaz geç.. ·_ 

fler, fakat Almanya asla! 1 

Yüzde yüz kadın 
güzelliği saç tuva· 
leti ile tamamlanır ,, . ı 

Hindenburg,, balonunun uğradığı son 
faciaya kadar daha ne facialar geçti 7 

~~ ' •rıhu,g" balonu lam Ame,ika.11• vardıktan sonTa topraga böyle indi 

>;;Çenlerdc Aemirakada, Nev
t. civarındaki Lakehurst 
lir "Yare istasyonuna tam ineceği 
f:Q ada Yanan ve otuzdan fazla yol
~q. \'e rnürettebatının diri diri ya
~ak Ölrnesine sebep olan Hinden
lıa g balonunun ~çirdiği kazanın 
~ hatırası hala hatırımızdan 
a 1Yor. 

t u. kaza, kabiliscvk balonların 
~~Ye kadar geçirmiş oldukları 
~arın birincisi olmadığı için, 
tiaı gayri ihtiyari eski zeplın fa-
'iatını da hatırlıyor. 
r~ ana? Hindenburg balonu Ame
loıı Ya ılk seyahatini ikmal edip dl! 
tı~ l'ağa indikten sonra, balondan 
~tı hava gemisinin kaptanı Leh
~: gazetecilere şunları söylemiş-

~~ aalonda emniyet mutlaktır. 
~1'dılnıesi lazımgelen bütün me-. 
~ 'r halledilmiştir. Artık bun -
~lllt Sonra balonumuz, fırtınalara 
~\ıa~Vernet edecektir, çünkü fena 
tı tı· arı bertaraf etmek ve her harı. 
lc114"hoş vaziyetten kaçmak için ba
~aı0 l'lıuzun sür'ati arttırılmıştlr. 
lır~Utnuzun gazı helyumdur, bi-
li ız ki, helyı:m yanmaz. 

albuk· lf ı ... 
tL. alhUk· • ·1 "la . ı aynı gazetecı er sl)n 
ı~u:ıne fırtınalı bir havada ba
~~l 

7 
rnuvasalatini bekliyorlardı. 
)'e doğru, balon uzaklardan 

göründü. Yavaş yavaş bağlanma 
direğine doğru inmiye başladı. Ha
latlarını attı. Aşağıda mürettebat 
halatları bağlamıya uğraşıyorlardı. 

Kaptan Proys kumanda pencere
sinden eğilmiş. fırtınanın gürultti· 
süne rağmen emirlerini verıyordu. 
Birdenbıre geniş bir alev peyda ol
du ve çok gcçmc:-den koca balon 
muazzam bir meşaleye döndü. 

İki polis memuru üniformalı bir 
adamı taşıyorlardı. Gazeteciler bu 

zati derhal tanıdılar: Kaptan Leh
man! cGraf Zeppelin• balonunu 
kaç defa Avrupadan Amerikaya gö
türüp getiren Ekener'ın muavıni! 

cHindenburg• balonunda da ~ek

nisiyen sıfatile son seyahatini ya
pıyordu. Feci bir tarzda yanmıştı, 
yüzü simsiyah kesilmişti. 

Bu haline rağmen, son derece 
metindi . Hatta ayağa kalktı, hatta 
bir müddet yürüdü. Fakat 4 saat 
sonra öldü. 

• Bizim .kabilisevk balonı dedi -
ğimiz Dirijabl hava gemileri aşa

ğı yukarı tayyare ile beraber doğ
muştur. Meşhur Kont Zeppelin bu 
balonların ilk önderi olmuştu. 

O zamandanberi havadaki emni
yet bakımından bu nevi balonlarla 
tayyareler arasında bir mücadele 
başlamıştı Bazı defalar kabilisevk 
balonlar Okyanusu muvaffakıyet-

(~Oltfı 
aı •ara/ Zeppelin" balonunun ilk aejerini Almanlar oaguk 
rıgilizlerin "R. 101,. balonu Franıatfa bir ormana düıerek kırk 

le aşınca bu balonlara taraftar o -
lanların göğüsleri kabarıyordu. Fa
kat aradan çok geçmeden bir facia 
oluyor ve baloncuların kabaran gö
ğüsleri hakikaten havası çekilmiş 
balonlar gibi sönüyordu. Fak1t 
bütün bu felaketlere rağmen, ch:ı
vadan daha hafif> diye balonları 
müdafaa edenler, davalarından vaz 
geçmiş değillerdir. Fakat bir 
taraftan da tayyare davasını gü -
denler günden güne daha haklı gö
rünecek vaziyete geçmektedirler, 
Havadan daha hafif ve daha ağır 

diye ikiye ayırdıkları bu hava ge
mileri arasında bir mukayese yap- · 
mak lazımgelirse, itiraf etmek i
cap eder ki, kabilisevk balonlat' 
korkunç denecek derecede kurban 
vermişlerdir • 

• 
1905 senesinde cGraf Zeppelin. Evet •. yüzde yüz kadın güzelliği saç tuvalctile \ ma dağınık saçlar tuvaletle o şekli almış ve kadını 

balonu parçalandı. 1909 da Fran - tamaml.tnır. Siz bunu okuyunca belki inanmıyacak bir kat daha güzclleştirmişlerdır. Zannettiğiniz gibi, 
sızların da bir kabilısevk balonları sınız. Gözünüzün önüne dağınık, gayri muntazam bu şekil ırnçlar tabiattan meydana gelip sahibesine 
mahvoldu. kadın aaç!arı gelecek. tabii bir şirinlilc vermiş değildir. Buda maşanın 

Fransızların Republik ismıni ver- Fakat aldanıyorsunuz 1 göıünüze çarpan bıı dar- marifetlerinden biridir. 
dikleri bu balon Pariste, Longşan- '""''•ııııııııı•••••••••••••••ıııııııııııııııııııııı••••••••••,..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••nııııın-:ıırııııuıııııııeııuıııuııııııııuııuııııııııııııııınııın 

da yapılan geçit resmıne havadan lE 1 • b 
~:~::ı~r~~~;~ ~~~la~~~t~r~.;;:~s~~~:~- v enmenın ve oşanmanın 
dı. Fakat balon bır manevra esrıa-

;;n:1~~.üştü ve ıçınde bulunan 4 ki. en kolay 
1913 de L • 2 balonu da düşmtiş 

ve 13 kişi ölmüştü . ? 
1914 de, harbın arıfesindc Kor _ ld V d • • d • 

!~:;av~:~:na:s!:gp~~~~l:~:~~k~~~~: o ugu ıyar neresı ır . 
ler listesine daha 9 ki~i katmıştı. ______ ..;:._ __ ·--------- ·----

Harbi geçelım . Harp biter bitmez, 

bu sefer İngilizler hisselerıni ö • 
"".dediler. R so Ldluııu ıı;ırıut ouıu
nan 43 kişi ıle mahvoldu. 

Amerikadır amma, burada bosanmak P.'11/P.n mpı.. 
ten daha çok pahalıya mal oluyor 

----------------------------------........ ------------------.. 1922 de ısminin Roma olmasma 
rağmen, Amerikaya ait olan kabıli
sevk balon havada ikiye bölündü 
ve bu kazada da 43 kışı öldü. 

Bu tarihte bu çeşıt balonların ar
tık son derece tekemmül ettıklt~ri· 
ne inanılıyordu. Çünkü ıhtıyar 

Amerika gazeteleri her gün bi
rinci sayfaları için heyecanlı ha • 
herler bulmak için biribirlerile ya
rış etmekte, dünyanın en büyük 
hünerlerini gösteren gazetelerdir. 
Bunlar siyasi gidişlerin meraklı ta-
raflarını bulup yazmaktan ziya -
de, insanların hususi hayatlarım 
karıştırmaktan zevk duymaktadır-
lar. 

Mesela geçenlerde yine birinci 

Kont Zeppelın boş durmuyor, ih- , 
tiraını mutlaka zafere ısal etmek 
için ne kadar kusurlar görüyorsa, 
hepsini düzeltmiye çalışıyordu . Me
sela balonların bütün gövdesine 
gaz dolduracağına, bu gazları ı.or

balara taksım etmış bulunuyordu. 
Bu suretle balonlardaki tehlike, bir 

ı sayfalarında iri serlevhalarla şu 

cümleler görülmüştü: cNe iğrenç 
şey!>, cmilliyetimize bu kadar bü
yük hakaret olmaz>, caramzıda me
deniyete karşı koyanlar var!> hayli mıktar azaltılmıştı. 

Fakat birdenbire vasat hacim • 
deki balonlardan vazgeçildi, bu se
fer hava devlerının inşasına baş
landı. Çünkü tayyareler artık al
mış, yürümüşlerdi. Balonlar pek 
yaya kalmış görünüyorlardı. B:ı • 
!onun hıç olmazsa konforlu ola • 
bılmesi iÇın" hacmini arÜırİna

0

k la
zımdı. 

Amerikalılarla İngilizler adeta 
rekabete geçmişlerdi. Fransa ise bu 
işe pek o kadar taraftar görün • 
müyordu. 

Nıhayet Amerikalılar Senando:ı 
isminde ilk büyük hava gemilerini 
inşa ettiler. Bütün dünya bu balo
na hayran kaldı. Ancak 14 kurban 
vererek infilak ettiği güne kadar .•. 

1928 İtalya, şimal kutbunu fet· 
(Devamı 6 net sayfada) 

bit ümttl4 aCJct/lQ<I/laT { Sal~aj 
sekiz yolcusu ile ganmıştı 

Bu serlevhaları görünce kim bi· 
lir ne muazzam bir hadisenin re
reyan etmiş olduğunu zannedecek
siniz. Halbuki hadise şu : Önays 

· Vinstid isminde bir genç kız (12 

yaşında), Çirli Con isminde b't 
delikanlı ile (21 yaşında) evlen • 
miş. 

Bütün Amerika, tek bir insan gi
bi soruyor: .Bu kızın annesi bu ka
dar mevsimsiz bir iztivaca nasıl 
razı oldu?~ 

Bu suale, damadın kaynanası (28 
yaşında şöyle cevap veriyor: 

- Ne telaş ediyorsunuz? Ben de 
14 yaşında evlendim ve çok mes'
ut oldum. Tabiat benim evlenmeme 
müsaade etti ve ben mes'ut ol -
dum, o halde niçin kızımın saade
tine mani olayım? 
Tuhafı şu ki, davasını bu kadar 

kuvvet ve müdafaa eden ana, 29 

yaşına girdiği zaman, büyük anM 

olacağının farkında değil! 

Fakat Amerika, bu davayı, genç 

annenin anladığı gibi anlamak is
temiyor ve kıyamet koparıyor. 
AMERİKADA GENİŞLEMİŞ BİR 

ENDÜSTRİ : TALAK 
Herkes bilir ki; Amerikada Re

no denilen bir şehir vardır ve bu
rada, ayrılmak istiycn karı ko -
calar mahkegı.e yolile kolayca bo
şanabilirler. Boşanmak istiyen ev -
liler bu şehre fevç fevç akın eder
ler. Bu yüzden şehir, otellerile, lo
kantalarile, eğlence yerleri bo -
şanmıya gelen misafirlerinden hay
li para kazanır. Bu manzara kar
şısında gıpta ve haset duyan A-

Bugün sevişenler, yarın biribirlerinden hem de 
pek çabuk lçJrenlyorlar 

u.c!rikanın Kolorado, İdaho, Mari
land, Niv Jersey ve daha sair bazı 
şehirleri, kanunlarında talakı ko ·
laylaştırmak yolunu aramaktadır • 
lar. 

Evvelce bu gibi şehirlerden ba
zıları, boşanmak istiyen çiftlerden 
istifadeyi uzatmak için, bunların o 
şehirde en aşağı üç ay oturmuş ol
malarını şart koşuyorlardı. Fakat 
araya rekabet gırince, Georgi hü • 
kumeti bu müddeti 60 güne indir
di. O zamandanberi bu rekabet de~ 
vam eder. 
Şimdi rekor Nevada hükumetin

dedir, talak kararına ermek ıçın 
bu hüklımet dahilinde üç hafta o
turmak kifayet etmektedir. 

TALAKLAR VE KÜÇÜK 
İLANLAR 

Federal hükumetler arasında~<i 

bu rekabet, hatta açıktan aç,ğa 

reklamlara sebebiyet vermektedir. 

Bu hükumetlerden bazıları, g~ze
telere verdikleri iri harfli u:m -
larla, kendi diyarlarında talakın 

son derece kolaylaştırılmış odu -
ğunu bütün Amerikalı vatandaşlara 
bildirmekten çekinmemektedirlec. 

MeseHi, ilan serlevhalarından bir 
kaçı: cgeç olsun da güç olmasın!>, 
cgönül ihtiyarlamaz>, cayrılmak 

istiyen çiftler için en mükemmel 
iklim ve her türlü konfor>, ·bir!
birlerini çok öğrenmiş olanlar,. a:-
tık merak etmesinler>. 
TİCARETR PEK YERİNDE! 
Reno mahkemesi talak kararla

rındaki sür'atle bütün rakiblerini 
geçiyor. Bir talak kararının asgari 
fiatı 251 dolardır. Eğer kanunun 

inceliklerine göre hareket edilirse, 
bu masraf 100, hatta 80 dolara ka-

dar indirilebilir. Yalnız mahke-
me bu kadar ucuz bir karardan 
sonra ayrılmalarına karar verdiği 
çiftleri hiç olmazsa üç ay şehirde 
ikamete mecbur bırakılmakt:tdır. 

Fak at işlerini bilen otelciler, mah
kemeden ucuz masrafla kurtulmak 
istiyenlerin hesaplarını daha çok 
iyi temizlemekte<lirler. Vasati 
olarak Renoda bir taliik masrafı 
4 ila 5 bin dolara mal olmaktadır. 

Eski prens Udivani'nin karısı 

Barbara Hutton (şimdi kontes 
Havgviç Reventlov) kocasından ay. 
rılmak için elli bin dolar sarfctmi
ye mecbur olmustu. 

Reno 20 bin nüfuslu küçük bir 
şehirdir. Burada senede ancak 200 
nikah kıyılır, fakat buna mukabil 
de 4600 talak kararı verilir. 1935 

(Lut/en ıoyjayı ı,evirwiz) 
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( 4 üucü sagfad'Jn deva m) --------------Yazan : M. s. ÇAPAN KANUNİ SÜLEYMAN 
No.24 Y azan : Nedim Refik Biraz yüzünü gördüğüm bir erke - ikinci kuum - 75 -

ğin aç bir hayvan gibi açık kolu -

mu ısırmağa !.'alışıyor... "Eski kurtluktan kalma bir itiyatla 1119
• 

Saat 1~ - Varye le numaraları p8f1 
başladı .. Ben de şarkı söylemeğc sa~ın altına baktım. Gözüme çar 11 
mecburum .. Soyledim .. Söyledim.. manzara şu oldu: Kalyopi doktorLI 
Avazım ~ıktığı kadar bağırdım .. 
Fakat bu akşamki şarkım hayata elini Jana telgraf Veriyordu 

' ' Bahadır Sahip Cenk lstanbula gelir gelmez 
maiyetindekilere muhtelif emirler gönderdi 

iki günde bir Parsal Ali vasıtasile Hintlilerin ne yaptıkları 
hakkında malumat ahyordu 

karşı acı acı haykırışımdan başka 
bir şey değildi. Çünkü ateş içinde 
yanıyordu. 

Şarkılar bitince, alkış tufanı et

bahsctmiye başlamışlardı. O gün 
Ali Şavkat ıle Parhalinin başbaşa 
vererek konuşmaları rcisın şu söz
lcrile kapanmıştı: 

- Gideceğimiz yer (Kali) ev -
!atlarının yabancı oldukları oır 

yerdir. Fakat para her şeyi yapar, 
herke.si alıştırır. 

Ali Şavkat bu konuşmalardan da 
anl:ı.şılıyor ki (Kali) nin evladla -
rından bir gür"\lhun reisi idi. Ken
disi rı.fa) ıstan gemiye binmiş, Ma
labar sahillerine gelerek oradan 
kendisine dokuz kişi iltihak etmiş
ti. Bunların şi' pheyi celbctrnemek 
için her suretle muvaffak olduk -
larrnı söylcmeğe lüzum yoktur. 1 
Ali Şavkat ile en ziyade temas e
den, ondan doğrudan doğruya emir I 
alan Parsalı idi. Parsalının diğer 
bir arkadaşı da reis ile temas edi
yorsa da bu ikinci derece sayılan
lardandı. Geri kalan yedi kişi ise 
Ali Şavkati tanımak, tanımamak gi
bi şeylerle zihinlerini yoracak hal
de değillerdi. Onlara verilen emir 
şimdilik gemiye binmeleri sonra 
yapılacak şeyler hakkında kendi -
lerill(? icab ettikçe tekrar talimat 
verileceği merkezinde idi. 

AH Şavkat ile maiyetinde bulu
nanlar tam birer müslüman gibi 
her türlü erkan vcşcraite riayet e
derek Hicaz seyahatini bitirdiler, 
satacaklarını sattılar, ondan sonra 
Mısıra giderek Bahadır Sahip Cen
gin seyahat yolunu takip ile İs • 
kendcriyeden İstanbula hareket 
ettiler. Bahadır Sahip yollarda ge
cil:iyordu. Ali Şavkat bundan mem
nundu. İstanbula daha evvel gel
di. Ve kendisine İranh bir tacir sü
sü vererek Bedestende dükkan aç
tı. Yanında daima Parsalı ile ar -
kadaşı bulunuyor du. 

Bunlar da kendilerine birer İ . 
ranlı süsü vermişler, İranlı birer 

la~ ;.~di kişi Ar~p v; F~rs dill~;ini 
bildikleri için İranlı ve Arap gibi 
görünmeleri kendi için zor olını -
yacaktı. Bunlar İstanbulda her biri 
birer taraf ta dükkan açmak, tica
ret etmek, yahut dolaşarak satıcı
lık etmek gibi kendilerine en uygun 
gelen birer suretle muhtelif işlere 
sarıldılar .. Az zamanda Türkçeyi 
öğrenmekte ilerliyorlardı. O kadar 
ki kendilerinin yabancı oldukları 
derhal anlaşılsa bile onlar artık 

gitgide İstanbulda kendilerini ya
bancı görmez olmağa başlamışlardı. 
Bahadır Sahip Cenk İstanbula ge

lir gelmez Ali Şavkat Parsah vası
ta.sile maiyetindekilere muhtelif 
emirler gönderdi. İki günde bir Par
salı Ali Şavkata izahat vererek di
ğer Hintlilerin ne yaptıklarını te
ferruatı ile anlatıyordu. 

Bedesten de dükkiin tutarak "e-
"' tirdiği kıymetli eşyayı satan Ali 

Şavkat lie yanındakiler işlerinde 
o kadar dürüst, başkaları ile mua • 
rnelelerindc> o kadar nazik bulunu-

tc talak kararları 7 bini geçmişti. 
Ame.rika kanunları cKırılmış 

kalblerın,, maddi tazminat ile ta. 
mir edilmesini amirdir. Evlendi _ 
niz mi, evlendikten sonra da piş
man oldunuz mu, bu pişmanlığını"!ı 
p~ra ile tamire mecbursunuz. Ger
çı aşağı yukarı, haklı haksız, her 
memlekette bu böyledir. Ancak 
burada bir kaç rakam zikretm . 
l . l' eK 
azımge ıyor. Amenkalılar has -

sas kalbleri için de bütçeler' d • h . • ın en 
mu ım yekunlar ayırmak mecb -
riyetin~c kalıyorlar. Mesclii bir k:ç 
defa mılyoner Stcrn'in karısı Ma
?a~ Allison kendisinden ayrılmak 
ıstıyen kocasından dört milyon do-
lar. almıştı. Madam Taner Dub-
ledı dah~ mütevazı çıktı, kocası 
.Makkornıkten bir buçuk mil ·on 
dolar aldı. ) 

Amerikada cKırılmış kalblere. 
kanunen tazminat vcrmiye mah -
k~m edilmiş olanların miktarı bu
~n 2 milyona varmıştır. Bu taz _ 
~mat vasati haftada 15 dolardır. ;sap yapılırsa, yekun anlaşılır: 

nede otuz küsur mılyar frank' 
Amerikad aevlenm k de b · 

mak d ' oş:ı•ı-

d 
a pek kolay şey amma hi" 

e ucuz değil! ' ~ 

yorlardı ki miışlerıieri kadar çar -
şıdaki komşula rı da kendılenntlen 
son derı'ccdc memnundu. Ali Şav
katın dığer bir hali daha vardı ken
disine gelen muşt<>rilcri çok defa 
yanındakı dükkancılara gönderir, 
aranan bi~ malın onlarda daha iyi
si bulunduğunu söyliyerek hem 
müşteriye hızmct eder, hem de çar
şı komşusunun m<'mnuniyelmi cd
bederdi. 
Bı gün Pasalı Ali Şavk;ü yeni 

topladığı mall.ımatı anlatırken de
di ki: 

- Padi~ah tarafından Bahadır 
Sahibe bir konak verılmiş. Bu ko
nağırt yerini gittim, gördüm. Ken
disi de orava yerleşmiş bulunuyor. 
Orada Bahadır Sahip ile kızının 

nasıl yaş«dıklarını bize günü gi.i -
mine bildirecek vasıtalar temini de 
kabil olacaktır. 

- Parsalı bılıyorsun ki böyle 
mühim işlerde Kali evladları çok 
zengindir. Hasis davranmağa lü -
zum yoktur. Mukaddes mabudemi
zin istediği bir bakireyi kurtar -
mak için hangi fedakarlık bizi l::or
kutabilir? .. 

- Hakkınız var, muhterem rei
simiz. Ben de buna iman etmişim
dir. Dcdigim gibi Bahadır Sahıbin 
İstanbulda nasıl bir hayat süreceği
ni gunu gününe öğrenmek 

kabil olacaktır. İşte şim -
diden bu yolda bir muvaffakıyı:-t 
elde etmiş sayılabiliriz. Tacı Ci
haı! buranın dilini bilmez kendisi
ne lazım olduğu zaman tercümaıı
lık edecek bir kadıncağız bulunsa 
nasıl olur?. Diye düşündüm. Fa -
kal bu kadını biz götürüp kendile
rine takdim edecek değiliz. Kadın 
c, civarda oturacak tesadüfen onlar
la tanışmış olacaktır. 

- Mükemmel.. Bu kadıncağızı 
buldun mu? .. 

n •• t..:ı •• _... ...,,.,. .. hJA .. nm r.o.İeimİ7 

hem de kendisine göre münasip bir 
de ev satın aldı, oraya ye:-leşti. 

Ali Şavka t takdir etti. Parsalı : 

- Kadın, dedi iilmüş bir İranlı
nın dul zevcesi imiş, kendisi Fars
ca bildiği için Bahadır Sahibin kızı 
ile çok iyi konuşabilecek. Türkçe 
de bildiği için ona tercümanlık e
debilecek ... Çok ümit ederim ki ya
kında dükkanımıza gelerek bazı 
kıymetli şeyler beğenmiş olsun -
la. 

Uğursuz 
( 5 inci ıagfadarı devam ) 

hetmek için bir balon inşa ettirdi. 
Bu balona General Nobıle kuman
da ediyordu. Balon yola çıktı, fa
kat kutbun meçhul 1klimlerinde 
kayboldu. Radyo balondan haber 
soruyor, cevap alamıyordu. miit -
hiş bir facia başlamıştı. dünyanın 
her tarafından kaşif balonun ta
harrisine çıkıldı. Vapurlar, buz • 
ların arasında işliyemezlerdi. 
Tayyareler yardıma koştular Bu 
arada meşhur kutup kasifi A _ 
montsen de araştırmıya çıktı, gıt

ti; fakat bir daha gelmedi. 
Bu facianın iki cephesi vardı. Ba

londa kazaya uğrıyanlar ölmemiş

lerdi. Buz dağlarının üzerine in -
mişlerdi. Fakat bu sefer soğuktan 
ve açlıktan öldüler. 

Balon, dünyanın her tarafında!l 
haber alıyor, Londradaki Sovoy or

kestrasını, Pariste, Sorbonda ve
rilen konferansları, balonun im _ 

dadına koşmak için yola çıkıldığım 

haber alıyor, fokat verici cihazı bo
zulduğu için başına gelen felake
ti kimseye bıldiremiyordu . 

<Nihayet bir İtalyan tayyaresi 
felciketzedelerin bulunduğu yed 
keşfetti ve bu suretlcdir ki cİta!
ya> balonundan sağ kalanlar kur
tulabildiler. 

1930 da İngıltere R. 101 kabilis~vk 
balonu ile büyük bir gurur ve 
iftıhar duyuyordu. Hattiı İngiliz -
ler bu balon sayesinde Amerikan 
ve Alman tekniğini kat kat geçti
ğini iddia ediyorlardı. Balon ilk 
seyahate çıktı. İçinde hava nazırı, 

Parsalı ile birlikte Ali Şavkat, 
devrisi sabah erkende n bedcc;
tenin bekçileri daha kapıları · aç -
madan çok evvel giderek Bahadır 
Sahibin yeni konağını gördü. Ge -
niş ve ağaçlık bir bahçe içinde bu
lunan bu büyi.ık konağın girilecek, 
çıkılacak yerlerine göz altılar. Du
varlar yüksekti. Alı Şavkat: 

- İçerısi kalabalık mı?. Diye 
sordu ... 

Gözleri her yere girip çıkan, du
varları atlayan, fakat gırcrken çık
mayı da hesap eden hem cesur, hem 
usta bir hırsızın gözleri gibi parlı
yordu. Parsah: 

- Acaba, dedi, bedestendeki o 
usta dükkancı nerede? .. 

- Şakayı sonra ederiz. Buraya 
kendi adamlarımızı değilse bile bi
ze hergün haber verebılecek icap 
ederse bizi içeri alacak bir iki a -
dam yerleştircbilmeliyiz. Milama
fih para ile bu da olur. Para o za • 
man -Para o zaman!. Bu iki kelime 
Ali Şavkatın ıki büyük menbaı ı

di ki mukadeds mabude (Kali) nin 
hazineleri tükenrMdiği gibizaman 
da biter, tükenir gibi değildi. 
Bahadır Sahip Cengin Padişah 

tarafından kabul cdıldiğini, Hın -
distan için istediği yardımı temin 
ettiğini ve nihayet gitmek üzere ha
zırlandığını Ali Şavkat öğrendiği 

zaman Parsalıya: 

- Bu sey<ıhati 
demişti. 

gcciktirmeliyiz, 

- Evet ,muhterem reisimiz, fa -
kat nasıl yaplım? .. 

- Öyle bir şey yapalım ki hem 
Tacı Cihan kurtarılsın, hem de Ba-

hadır Sahibin avdet seyahati eğer 
büsbütün akim kalmazsa bıle hiç 
olmazsa gecıksin. 

Sonra ikisi bedestene gıttıler. 

gelmiş olan iiçüncü Hintli açmış· 
t ı. Bu Hintli bu aktörler arasında 
daha ziyade uşak rolünft yapan bir 

adamdı. Ali Şavkat onu da konuş -
mağa çağırdı Üç kişi baş başa ve
rerek uzun uzadıya konuştular. A· 
li Şavkat nihayet: 

- Mesela denızde bir kaza ni -

çin olmasın?. Tac ı Cıhan niçin bir 
deniz gezntisine çıkmasın? Dedı. 

( Devamı var) 

Balonlar 

rafı sardı. 

- Biz ... Bız ... 
Şarkıyı tekrarladım. Herkes gii

luyor .. Herkes alkışlıyor.. Herke.> 
(yaşa) diye bağırıyor .. Fakat bir 
tanesi bile: 

- Feryadın nedir? Diye sormu
yor .. Ne için bu kadar ıçten gelen 
yanık sesle ıztırab şarkısını söylü
yorsun demiyor .. 

Onlar yıne alkışlıyor ... Bu daki -
kada annemi ... Babamı .. Kardeş -
lerımi düşünüyorum .... 

Saat- l. 
Karşıki masada oturanlar çağırı

yorlarmış .. Gıttım .. Kendilerini tak
tım ettılcr .. Bıri zengin bir adam
mış. Yanındakılcr de anlaşılan öy
le .. 

Bir aralık garsonu çağırdılar .. 
Bana göstermek için mi yoksa hiis
nu niyetle mi yandaki şişman ::ı -
dam cebine elini daldırdı. Deste i
le banknot çıkardı. İçinde bir tane 
beş liralık çekti... Sigara ısmal'la
dı. 

Bunu gören bar sahibinin göz -
!eri parladı. 

Bana iıdeta en pahalı içkiyi ıs -
marlamaklığım için emrediyor .. 
Müşteriler banknotları ellerinin al
tında olmasına rağmen en ucuzun
dan ısmarlamak içın gözümün i -
çıne bakıyor .. 

Saat 3 .. 
İçtım .. Mektubtl hatırladıkça iç

tim ... Bır aralık dışarıya çıktım .. 
Mektubu tekrar sonuna kadar hir 
hamlede okudum .. Bevnim dön'.iü .. 
Fakat TU\·aletimi tozeledim. 
Şimdi yine ıçcceğım ... Bakalım 

daha ne kadar ıçebileceğim .. 
İ nşallah bu akşam kısmetim var. 

Çunkü dışarı çıkarken bar sahibi: 
- Siz gitmeyin .. Dedi. 
Anlaşılan müşteriler barı kapa· 

tacaklar .. Eğlenecekler .. Yal nız t..2r 
sahıbi şunu ilaveyi de unutmadı. 

. e~· 
.. Kalyopi kadehleri sundukça, cBunun için, seansın bit . atı ,9 • 

cer'a bırakmadan içiyor, verdiği vel b itmesini istiyordum. ~ır. 3 
Git' 

mezeleri kapışa kapışa yiyorduk. lık, K alyopi, yerini değiştil'dı. sı!l" 
cBöylece bir seans dah:ı bitti. Ve ti, doktor (K .. ) ile Jan'~n. ar~it • 

seans esnasında Kalyopinin sun • oturdu. Ve otururken ikısille 

Al kslfl 
Prağtla beynelmilel ıatranc müıabafct11ınıla 6/rincl ıel1m 1 

aynı zamanda meıhur bir kumarbaztlı 

duğu ra!·olarla, kafalarımız da J.ıa- den: . de' 
fif tertip dum:ınlandı: Neş'elendik' - Ortağıma uğursuz geldırıt;ıfl'I· 

cŞurasını itiraf edeyim k i, nc{e· di. Onun için yanından kalk ~ııı· 
lenmeınıze rakıdan fazla saik olan Size de gelirsem buradan da 111ğı 
Kalyopin'in ısıtan ve baktıkça in- karım. Filhakika, insanın °~t:ıf' 
sana mesti veren siizgiin gözleri i- dururken, başka.sının yanına oe 
dı. ması doğru degil amma, bf P j~i!l 

c Yeni seans için yeni kağıt a- seyretmek istiyorum da ontıı1 

ç ı ldı. Biz, doktorla ben, eski va .. aranıza girdim. 
ziyetimizi yine muhafaza ediyor, cDoktor (K .. ) : dedi· 
doktor d~ima benim soluma rastg.'.:!- - Uğursuzluk ne dernek, }3el1 

lecek şckıldc kağıt çekiyordu. şans insanın kendinde oJI1la
11

·• ef1l' 
..Akşamdanberi oynadığıroız i - öyle şeylere ehemmiyet verıı1 gı: 

çin, hakikaten oyun ::;arhoşu ol • Öyle ortada değil, şöyle yanırrı9 
ı . . 1 • 

.o--l~~ a .. ~ ~..ı.. ... ••"'!!'"" .-. ıı lu"-..Buna ra·mcn ben hiç iti- ınız. ,,•ı 
cfamlardandır. Aman :fazlaca neşe- dnlimi bozmuyor, bi.itün dikkatim- cKalyopi tam ortada otur flllc· • 

li görün ... Şimdıye kadar iki 'NC Je oyunu tak ip ediyor, elimdeki kn- d aha muvafık buldu. Fakat dO 

fazla yazdık .. Bıraz daha fazla dik· ğıdın hakk ını vermiye çalışıyor - tor: 
kat edersen 2 şişe daha fazla yaza- d um. .Fakat doktor (K .. ) işin e - - Olmaz, olmaz! . ,11· 
rız .. Yüzde yirmısı senin ha.. hcmmiyetini takdir etmemiye, su1- cDiyerck, sandalyesini çekti• 

Bu akşam her şeye evet dıyece- lapatı oynamıya başlamL'2tı. Bunun nıbaşına oturttu. WJ.' . - g~r 
ğım .. Çunkü yarın pardon buglirı da sebebi vardı: Oyun sarhoşl uğu!la cOyun devam ediyordu. • rııı1 
evvela otelin parasını vereceğırr.. rakının verdiği m~sti de inzimam den matmazel Froso idi. p ol<to 11ç-
Sonra anneme para göndereceğim.. ediyor, işte o zaman her kağıda gi- kötü oyunlarından biz de, kazBof 

Saat 3,5. r iyor, en çürük ellerle üvertür ya- larımızı geri veriyorduk. Faıcst 
Öyle içiyoruz ki .. İki kadın da- pıyordu. le yüklü tarzda değil.. ıctı · 

ha kaldı .. Vur patlasın çal oyna - .. Filhakika kendini bilmiyecek cBir aralık rakı içmiye kal ,.,r· 
sın .. Fakat aksamdanberi bilmem kadar sarhoş olmamıştı. Çakır ke- ğım zaman, açık gözlülüğiiP ;~r· 
kaç şışe oldu .. iyice düşünemiyo. yiftı. Ona nasıl böyle, sallapatı 0 _ diği bir itiyadla, kimseye ça. 
rum ... Dilim de dolaşmağa başladı . yunlar oynamıya sevkcden: madan masanın altına baktırrı · ol' 
Bıraz açılmak için d ı şarıya çık- _ Kalyopi! cGözüme çarpan manzara ş•ıırı B' 

generaller, teknisıyenler vardt. İn- mağa mecbur oldum.. İdi. Şeytan kı7., karşıs ı na geçmiş, du: K alyopinin sağ ayağı, JaP 
1 

giltereden Hindıstana gidecekt i. Elımi yüzümiı yıkadım .. Tuv~ı - binbir tiirlii şaklabanlıklar, işve _ yaklarının üstünde değil mi? 0pi 
Fakat çok uzaklaşmadı. Dah:ı let.ımi tazle<lin;ı .. Amma başım mut- cDcrakap işi kavradım: J{alY 

h d
. karlıklar yaparak çıldırtyıor, mini 

Fransa topraklannın üzerinden ge- ış onüyor.. doktorun elini Jan'a: 

k f Duvara dayanmadan ayakta dil-
mini dilini göstererek. iştihasını T 1 f' 

çer en, ırtınaya yakalandı ve Bo- - e gra . tahrik ediyordu. O zaman, doktor 
ve cıvarında bir ormana duştü. Ya- ramıyorum .. Bu satırları da tuva- Veriyordu. ·( 

) d 
elındeki kağıtlara bakacağt vera'c, t k tıı • 

narak bükülmüş potrellerin arasın- et :ırasın akıkoridorda ya7.ıyo - .J cBu görüşten sonra, ar ı 
gözünü ona dıkerek, adeta emer 

dan 48 ceset çıkarıldı. Bu faciad:ın rum... c- Boğuntu! 
k 3 k 

. k . • • • . • • • • • • gibi bir bakışla ona bakıyor, göz- E . b' 
anca • ışı urtulabilmişti. vınc, ır: _ ı·rir~ Jerile tarıyor ve kucaklıyordu. ...ıc , 

En muthiş balon kazası 1933 de 0 • ye düştüğümüzü anlamanı" kol ' 
vukua geldi. 100 milyona mal olan Bir hamlerfe buraya kadar oku - c Baktım olacak gibi değil, isin insanın bir budala, bir ah11l

8 

meşhur Amerikan balonu Akron duğum defteri bana mütekait bir çığrından çıkmıya başladığını a~ - ması lfızım gelirdi. soll' 

bütün modern cihazlarla müceh- polis müfettişi olan dostum ver _ Jadım. Oyunun sarhoşluğuna, ~a- cDemek, binbir tccrübc.dctt e(ıl ' 

hcz oldugu halde. Lakehurst ta\'· mi~ti.. kının sarhoşluğu \'e bu iki sarhoş- ra, kumar işlerinde feJcğıtt 1~18ıc ' 
"are i.stasyonundan h"reket etm·ı·ş- Ok l uğa Kalyopinin tatlı biı· mesti ve- berinden geçmic: bir adam 

0 

.J u uyup bitirdim ... !Nyince .. Gö- ı. " 

t Üst d 6 
rı>n uakışları inzimam ettikçe, bi- ] 1 ğ b · d · ı. un e 3 kişilik müretle - mlildliğü koltuğundan doğruldu.. ıgıma ra men enı e. 

battan başka, birısı· l1a"a şubesı· şe- S ( zim buradan, kazançlı çıkmamızın - Kafese! ,cır} • onra: ııı.ıvfı ntıos an umı.un ıv) · k • k 
fi Amkal Mofut olmak ü~re ~a- ~---------ı ~ım~=a=n=ı=y=o~tu=·~~~~~~~~~~~~~~~~~(=D=~~vamıt 
vetliler de vardı. 1 -

Akron Fıladelfiyaya yirmi mil R A D y o Hayım 
mesafede bulunduğu sıralarda nıüt- 1 Muhler~m Bay ve Bayanlarımıza: 
hiş bir fırtınaya tutularak düş~!i, -----~-~-.. -----..! Bt/üm um sa9fi9elere yazlık ve kışlık 
dalgalara gomüldü. Bu balond:m BUGÜNKÜ PROGRAM muhtelif cins ve eb'a dda ve Sümer Bank 
da ancak 3 kişi yüzerek kurtuldu- Akşam nepiyatı : Bakır köy Yerli Mallar fabrikalarının kat-
lar, dığer 72 kişi boğuldu. Saat 18,30 Plakla dans musikisi, ;ggen su oe gajmur işlemez empir me/ilre-
Amerikalılar yine balon sevda- 19 Sanatkar Naşidin iştirfıki1e Şe- sinin muhtelif ren klerind.:n husrısl w a.-

d hır Tiyatrosu komedi kısmı tara- k - ı· l sın an vazgeçmediler. Bu sefer Ma- err, ıay ıge ere oc amele çadırlari9le b.-
kar isminde bir balon yaptılar. O fından bir temsıl, 20 Türk musıki raber bar ve lıiralıane, gazino, çag w 
da 13 Şubat 1935 te San Fransisko hey'cti, 20,30 Ömer Rıza ta - kahCJelıane yazlık •ilence mahallerine 
civarında parçalandı . Bu sefer ka- rafından Arapça söylev, 20,45 Ve- apartıman, dükk f:.n ve mağaza v itrinlerigle 
za güpegündüz ve gemilerle dolu dia Rıza Vt? arkadaşları tarafında!'\ 1 beraber portatif k aryola şezlong ve s . •.ol' 

b' d • Türk musikisi ve halk sa. rkıları • 
0
"" • t10

11
•• j ır yer e vukua g ldiği zaman, f ..,.- lerı fennin . .,. ~u•• usulü ferıttı!l' ,·parti 

ancak 3 kurban verdi. saat ayarı), 21 ,15 Orkestra, 22, 15 ı ~ . d /ı ı ,w 
A k b <)rkc~tra, 22,15 Ajans ve borsa h<t- sın e re.im oe model üHtinı acı -ı ,,,. 

rtı u kazalardan sonra A - lcabul erler, taahhütlü olarak ;,,,a1,slİ,ı merikal la k b'l ' bcrleri ve ertesi günün programı, .. 1 
1 r a ı ıse\·~balon yap - ., rim. Acele siparir/eri günıJ f!ıirı"'' 

m kt t•ı 22,30 Plakla sololar, opera ve ooe- r ~ a an vazgeç ı er. 30 senelik t.:c- • ederim. ~·r 
· b ret parçaları, 23 Son. ~· 

rü ~lerden sonra, İngiltere, Fraı1- Adresime mektup Jıd" .,..,,, 
sa, ita ya ve Amerika bu se\·dad ın YARINKİ PROGRAM _ ..... ~ 
vazgeçmiş bulunuyor. Ancak Al • Öğle neşriyatı: ~nlz takdirde .-ICıJf 

d 
Saat 12,30 Pliikla Türk musikisi d ııec:• manya ısrar e iyor, fakat ne pa _ , ..!!!.!mur gön er ~ı 

hasına! , 12_,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak ADRES : Bayazıt cad ırcılar caddes·ı nurner~ 
neşriyatı, 14 Son. d ca ı r yapımevi Mehmat Ali GUr•ll 
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Tashih 
İstanbul Dördüncii İcra Me- •ı••••••••• p 

S O O~ v nı auril o ifil S ©l rr ©l v o ırıı <dl ©l 
murluğundan: 

KUDC~ KO~LARR -
Tefrika No: 60 Yazan : M. Necdet Tunçer 

bul-Hamo Kraliçenin izini bir dağ tepesinde 
muştu .. Samanın kapısı önünde iki arslan nöbet 
bekliyordu, Süleyman bu haberden sevinmişti •• 

6/5/937 tarihli Açık Sö z gc.~ete -
sinin 6 mcı sahifesinde orta son su
tununda satış ilanı yapılmış olan 
Feriköydeki gayn menkulun 20 
senelik \'akıf karesi ta\'izinin müş
teriye ait olduğu hakkındaki ka -
yıt yanlışlıkla 10 .st'.'nelık olarak 
yazılmıştır. Tashihcn ilan olunm. 

lstanbul İkinci icra Memurluğ'undan: 
Mehmet Oğlu Osmanın tahtı ta

sarrufunda iken Bayan Mühibe'den 

istikraz ettiği re'sülmal (500) li

raya mukabil birinci derecede ipo

tek irac eylediği Aksa rayda Sofu

lar mahallesinin Ragıp bey soka -
ğında eski 5 yeni 9 sayılı Sagı Şe

rif hemşiresine ait bo.stan arkası 

Osman mahdumu Salih bostanı ve 

yıkıcı Hacı Hasan hane ve bahçe -
si ve solu 548,5 arşın müfrez mc;-

Kudüslüler kraliçenin Efrayim 
tarafından kaçırıldığını bildikleri 
için, Hamonun da nihayet Efrayi
lllin hızağına düşeceğinden emin 
bulunuyorlardı. 

Hamo ... 
Efrayiın .. 
Bu iki müthiş adamın ayl~rctan

heri süren çarpışmalarından acaba 
hangisi galip gelecek .. Kim kimi 
Yenecekti? 

Kudüs Yahudileri Efravimin 
hiç bir dövüşte ve hiç bir hadisede 
sırtı yere gelmediğini bildikleri i
çin, Hamo gibi beyinsiz bir zenciye 
mağlüp olacağını akıllarından bile 
€eçirmiyorlardı. 

Süleyman o günlerde pek bu -
llalmış bir halde idi. (Babil) e gön
derdıği mektuba Aslıriye hüküm
darı acaba ne cevap verecekti?. 

l<raliçe Sama oraya varmış mıy
dı? Yoksa hala Filistin dağlarında 
Efrayimin pençesinde mi inliyor -
du? 

Burasını keşfetmek kolay bir 
Şey değildi. Bahusus Süleyman gi
bı her şeyi hoş gör1™?mcğe alışmış 
hır hükümdarın, karısını Efrayi -
min elinde v·~ evinde tahayyül et
mesine imkan mı ''ardı? 

Süleyman, Kraliçesinin Asuriye
Ye gittiğine inanmıştı. Efrayimin 
kaçırdığını, bir efsane dinler gibi 
dinliyordu. 

llaınodan n(den bir ses çıkmıvor-
du? -

Son günlerde Yahudiler Efra • 
J'irndf'n de bahsetmez olmuslardı.. 

"1Ujde •• Kraliçe bul~ndu! 
Bir sabah .. 
Süleyman hayvanat bahçe:sin -

~C! dola~ırkcn, iç avluya kadar gi -
•en bir atlının sesi işitildi: 
}< - Hükümdara haber veriniz ... 
raiıçcnin izi bulundu. 

bellarem ağaları, cariyeler, bahçe 
k kçıleri bahşiş almak gayrciilc 
eışuşmaga ba~ladılar: 

b - Müjde.. Müjde.. Kraliçemız 
Ulunmuş! 

Süleyman bu sesleri duyunca, 
~:vincınden, önünde durduğu bir 
.. gnca dayandı.. • 

liükümdar kulaklarına inanam1-
J'Ordu. İç avluya kadar atla giren 
~~am, kahraman Hamodan başka 
ır kimse değıldi. 
liamo atından atladı .. 
lii.ıkümdarm yanına gitti.. 
Eğildi: 

d':-- Kraliçe Samayı gözümle gör
urn, Mella! Kendisi hayattadır .. 
nedi. 

SüJeyman, Hamorıun omuzunu 
Cıkşadı: 

~ - Kalk, koca arslan! Anlat ba
aJım nerede imiş kraliçe? ... 
liamo anlatrnağa başladı: 
.- Efrayimi takip ediyordum. O 

~llti.. Ben gittim.. Dereleri, dağ -
harı aştı ... Peşini bırakmadım. Ni -

1 
ayet (Hebron) nun tepesine çık

~·· Ona görünmedim. Kendisini 
.aYbettiğimi sandı.. Dağın tepe • 
tındn sa "b" . . 1 b" it " ray gı ı ıçı oyu muş ır 

<lYanın öniindc durdu. 
d" Buna yerliler (Meş'um kaya) 
cl 1Yorlarmış. O dağın tepesine şim-

1Ye kadar Filistinlilerden hiç !cim

~ çı~mamış .. Çıkanlar ya ölür, ya 
l'ı hşı hayvanlar ağzında prırçala
)"ır, mahvolurmuş. Ben bu hikiive
Öl1 dinlerken, o halde Efrayimin ·de 

mes· ı· d d lı ı azım, e im. Korkmadım .. 
l'ı adem ki Efrayim dağın tepesi • 
de çıkt1, ben de çıkacağım, diyor • 

Um. 

-Çıktın mı? .. 
h - Çıktım, Mella! Atımı aşağıda 
ır kt l>e . ıytu yere bağladım .. Dağın te-

gir~~e tırmandım. Efrayimin içine 
ığt kayayı arıyordum. 

"iı- kraliçe Samayı bu kayanın i
l le rn· h 

ı apsetmişler? 

~i- Evet.. Kraliçenin kapısında i
~1 arslan bekliyordu. Kayanın ağ
da açıktı .. İçinde ayrıca bir çok o-
~eklinde oyuklar vardı. 
~~~~~~~~~ 

Y itizar 
n. •zımızın çokluğundan 
V\ 13 -
~()rı tın esrarı) tefrikamız 
~mıştır. Ôzür dileriz. 

dolayı 

bugün 

- İçeriye girmedin mi? 
- Habil değildi .. Arslanlar ger-

çi biraz çukurda bulunuyordu ama. 
Onlara görünecek olursam, yahut 
beni orada sezerlerse derhal üze -
rime atılacaklarrndan şüphem yok
tu. Bir tane olsaydı, arslanla bo -
ğuşmayı da göze alacaktım. Fakat 
iki arslanla boğuşmak imkansızdı. 

- Bu arsionlar kraliçeye bir şey 
yapmıyorlar mıydı? 

- Hayır. Kuzu gibi kapısının ö
r.ünde bekliyorlardı. 

- Sama vahşi hay\'anlardan çok 
korkardı. .. füısıl oluyor da onlarl:ı 
karşı karşıya oturabiliyordu? 

- Bu arslanların ceddi sizin ya
nınızda bulunmuş. Siz o arslanların 
ceddine: (İnsan oğullarına _c;akın 
dokunmayın!) demişsinız! 

Süleyman, Hamoyu hayretle din
liyordu. 

Hamo sözüne devam elti: 
- Onlara ait bu hikayeyi de 

yoldan döenrkt.'n bir kadından din
ledim. 
· - O halde o aı ı;lanlar sana da bir 
fenalık yapmazlardı. Keşke· ya - j 
vaşca Samaya görünse idin! 

- Kraliçe beni uzaktan gördü .. 
Fakat ,yerinden kımıldayamadı. 

- Efrayim nerede idi? 

- Onu bu esrarengiz mağara -

dan içeriye girerken gördüm. E

peyce bekledim .. Nereye, hangi de

liğe girdiğini göremedim. 
- Gözüne ilişmedi mi? 

- Hayır Efrayim beni görsey -

di, arslanlardan daha insafsız dav
ranır ve hemen üzerime atıltrdı. 

- Yolda rastladığın o kadın 

kimdi? 

- Benim kabıleme mensup bir 
kızdı. Kaşo'yu siz tanımıyor musu

nuz? 
Süleyman şaşırdı: 

- Ne dedin .. Kaşo'yu orada mı 
gördün? 

- Evet.. O da benim gıbi, Efra
yimin peşim bırakmamış ... Dağ te

pesındeki bu mağarayı o benderı 
önce keşfetmiş. Ardıııdan ko~muş. 

İzim bulmuş.. Kendısine tepeden 
dönerken rastladım. 

- Ne dedi sana'? 
(Devamı t:ar) 

tı111tuuıı11nıuıııtıııuıııı'ııuoıııu111ıııın111111uıt1tttttı11ıııuıtnt1nıuıuınunnuıuuı1111nuH11J1nııııntu1tuıHn1111nnınuuıuuıııın 

Yoklamaya 
Davet 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 

1 - Şubemizde kayıtlı emekli 
ve yedek subaylarla bilumum as -
kcri memurların, yoklamaları :137 

Haziran iptidasından, Haziı'an ni- ı 

hayetine kadar devam edecektir. 

Bu ayda yoklamalarını yaptırma
yanlar hakkında (1076) numaraıt 
kanunun (10) cu maddesi tatbı k 
edilecektir. 

2 - Yoklamaya gelirken nüfus 
cüzdanı doktor, eczacı \'e baytar -
lar da diploma; ihtisas \'e:::ıkalarını 
getirmelidirler. 

3 - İstanbul harıcındc uu unan
ların, dogum; isim sınıf; \'e rütbr.-

Jerile; sicil \ ' C şubedeki kayıt mı

malarının; ve açık adreslerini bil
dirir taahhütlü mektup gönder -
rneleri liızımdır. 

Yarın yapllacak 
maçlar 

İstanbul Futbol Ajanlığından: 
Milli Kiime maçlarından: 
1) Üçok - Galatasaray karşı -

laşması 22 Mayıs Cumartesi günü 
saat 16.30 dn Taksım Stadyomun -
da olacaktır. 

2.) Üçok - Güneş karşılnşması 
23 Mayıs 1937 Pazar günı.i saat 1G 
da Taksım stndyomunda olacak -
tır. 

3.) Fıatlar : Balkon 100, tribün 
50, duhuliye 25 kuruştur. ........ 
Yeni neşriyat 

David Copperfie!d 
Gharles;;:D.ickens'den Sırac.c:ddıu 

tnrafınclan 1ürkçeyc çevrilen bu 
büyük aşk ve mncera romanı renk
lı bir kapak içinde Hilmi KitabC'vi 
tarafından ncşr~dihn iştir. 

Fiatı 100 kuruştur Okuyucuları

mıza tavsiye ederiz. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - idaremizin Paşabahçe ispirto Fabrikası için şartnamesi muci· 

bin~e 2500 lira muhammen bedelli 9 adet su kontörü aç.k eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

il - Eksiltme. J4-Vl-937 larihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 
de Kabadaşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ili - Muvakkat teminat 187,50 Liradır. 

iV - Ş rtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a!ı· 
nabiiir. 

V - l!teklilerin münakara tarihinden 10 gün evveline kadar fi. 
yalsıı. fenni tekliflerini inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fahri• 
kalar Şubesine vermeleri ve münakasaya- girebilmek için de Münaka· 
sadan azami bir gün evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulun• 
duğuna dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün ve· 
sika verilmiyecektir. 

vı - lnteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve~aik ile vinci 
maddeôe yazılı vesikalar ve % 7,5 güvenme paralariyla birlikte eksilt· 
me iç.in tayin edilen gün ve saatte adı geçen alım komisyonuna gel· 

meleri ilan olunur. (2340) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Galatada Koca Mustafa caddesindeki 5 sayılı satış ambarında bu· 

ıunan ipekli, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, alta· 

riye, demir eşya~ makinalar; tuhafiye, kokular, kantariye, ezcayı tıb. 

biye ve emsali eşya 12-6-937 gününden itibaren her hün saat !3 den 

18 e kadar pazarlık ve artırma suretlerile ve peşin para ile satılacak. 

tır. isteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etmek üzere muayyen 

gün ve saatte ambardaki salış komisyonuna gelmeleri ve isteyenlerin 

satılacak eşyayı hergün görebilecekleri ve evvelce ilanı yapıltpda Re· 

şaciiyc caddesindeki satış salonunda satılacağı bildirilen eşyanın aym 

ambarda kurulacak komisyonca satılacağı alakad.ırlara ilan olunur. 
(253 l) 

bahçe hane cephesi Ragıp bey so

kağile çe\'rilmiş 157 metre mikda -

rında mabahçe hane satılığa çıka
rılmıştır. 

EVSAFI : Zemin kat: 9 Numaralı 

kapıdan girildikte bir avlu üzeri

ne zemini malta ve toprak ta\·ansız 

dolablı bölmeli ev altı olup burad'lrı 

bir kapı bır çimento döşeli bir ko

rıdor üzerinde bir oda Ye bir he

laya geçilir bu kısım sokaktan 11 

numara alan cnumarataj. almak
tadır. EYin altından bahçeye çıkı-

lır. Bahçede kısmen çimento döşe
li bir kısım üzerinde 3 metre de -

rınliğindc sarnıç tulumbalı kuyu 
ve 8 meyve ağacı \'ardır. 

1 - Kat : bir sofa üzerinde üç o
da bir hela bir gusulhane \'P. bir ce 
zemini Kresmen mermer musluk 

tnşlı ve maltız ocaklı bir matbağı 
vardır. 

Umum mesahası 167,5 metre mu

rabbaı olup bunda 62,5 metre mu

rabbaı bina ve 105 metre murabbaı 

da bahçedir. 

İşbu gayri menkule üç yeminli 

erbabı vukuf tarafından 1335 Ji -
ra kıymet takdir edilmiştir. 

Arttırma 21/6/937 tarihine müsa
dif Pazartesi günü saat 14 den l(} 

ya kadar daırede icra edilecektir. 

Talıp olanlar takdır olunan kıyme
tin yüzde yedi buçuğu nisbetindP 
pev akçesi VC\'a ulw:;ıl hır b~n 

kanın teminat mektubunu vermeğe 
mecburdurlar. İşbu arttırmada ve
rilec€k bedel kıymeti muhamme-

nenin yüzde yetmişbeşini bulmadı

ğı takdirde son arttıranm teahhü -

dii haki kalmak şartile arttırm-a 15 

gün dah atemdıt edıleerk 7/7/937 

tarihine müsadıf Perşembe günü 
saat 14 den 16 ya kadar temdiden 

müzayedeye devam olunarak en 
çok arttıranın üstünde bırakılacak
tır. Arttırma peşin para iledir. Mü

terakim vergi ve tanzıfiye ve ten
viriye ve çöp parası, vakıf icaresi 

borçluya ait olup satış tutarından 
tenzil edilecektir. Tapu harçlarile 

20 senelik vakıf la\'iZ bedeli müş • 
teriye aittir. 2004 numaralı icra ve 

iflas kanununun 126 cı maddesin; 
tevfikan tapu sicillerilc sabit olmı

yan ipotekli alacaklılarla diğer a
lakadarların irtifak hakkı sahiple-

rinin bu haklarını hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 

935/3272 numaralı dosyasına bil -

dirmelcri liizımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

Arttırma şartnamesi herkes tı

rafından görülebilmek üzere 31-5-

937 tarıhinde icra divanhanesinde 
asılı bulunacaktır. Daha fazla 

malUmal almak isteyenlerin 935/ 
3272 numaralı dosyasına müracaat-

la \'az'iyel ve takdiri kıymet rapo
runu görebilirler. Arttırmnya işti-

rak edeceklerin bu gayrı menkule 

aıt bi.ıtün malumatı öğrenmiş ad
dolunacaklan Han olunur. 

lstanbul Bölge san'at okulu arttırma 

Nev'i 

Ekmek parçası 
Yemek artıntısı 

M. M. 
kilo 

8100 
11520 

Mu. K. Fi. 
K. S. 

2 
3 

50 

komisyonu Başkanllğından : 
tutarı 

L. K. 

202 50 
345 60 
~10 

ilk T. arttırma T. Gü. Şekli 
L. K. 

41 11 31-5. 937 Pazartesi 
saat 15 de 

açık 

Okul yemekhanesinde sabah kahvealhsı öğle ve akşam yemeklerinde artan ekmek p:ırçalarile yemek 
artıntıları 31-5-937 sonuna kadar arttırmaya konulmı.:ştur. Ku işe aid durum Yukardn yazılmıştır. Arttır· 

ma Yüksek Okullar Muhasebeciliği binasında yapılacaktır. İstekli olanlar nüfus hüviyet cüzdaolarile be
raber bellı saatte sözü geçen muhasebeciliğe ve şartnameyi görmek i~teyenlerin mektebe gelmeleri ilan 
olunur. (2779) lst. Bt>lge Sarı'at Okulu 

Direktörü 

İstanbul 

Köylü, ~ehirli. işçi zabltan 
Herkes memnuniyetle 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanıyor 

Siz de POKER PLA Y 
markasını tercih ediniz. 

Üçüncü lcra 
Memurluğundan: 

Cemile, Nafia Rezz.om, Ahmet Saibin tasarruffarında olup Emniyet 

Sandığına birinci derecede ipotekli bulunan ve tamamına (1250) lira 

kıymet takdir edilen Büyükadada karanfil mahallesinde fi~ekbane çar

krfelek sokağında er.ki 4 yeni 17 vaziyet raporunda 42 No. hı sağ 

tarafa 13 sol tarafJ 1,2,3,4 arkası 5,7 numaralı parseller önü çarkıfe

lek sokağı ile mahd"Ut maa bahçe ahşap hanenin satılmasına karar 

\'eritmiştir. Ev:'fafı aşağıda yazılıdır. Çift kanatlı demir parmaklıklı 

kapıdan bahçeye ve bahçeden eve girildiktt : Zemini çimento döşeli 

taşlık üzerinde iki oda bir bela ve ahşap merdivenle çıkılan birinci 

katta bir sofa üzerinde sokağa bakan iki oda bir balkon ve kısmen 
. şabnişi ve aynı kat üzerinde bir hela ikinci kata merdivenle çıkılır. 

Tavan arası ve 2emin kata bir bodrumu havidir. Zemin katta hellnın 
yanında bulunan camekanlı kapıdnn i\eri g-irildikte zemini çimento 

döşeli bir koridor üzerinde ufak bir oda ve bir mutfak mutfağın ya. 

nında yan ve arka duvarlan kısmen tuğia ve taşla ynp.lmış zemini 

çimerıto ile ilınk edilmiş taşla döşeli ve harap bir o:>atJ ha\'i çama

şırlık bidnci kattan bir kapı ile açılır. Mutbağın üzerinde ve kısmen 

çamaşırlığa kadar imtidat eden yan ve tavam sıvasız harap bir kori· 

dor çamaşır lığın biraz ilersinde beton dı var ile yapılınış kapısı de. 

mirden iki kapılı kümes ve bahçede bir sarcici vardır. EYde elektrik 

tesisata mevcuttur. 

Umum mesahası: 325,50 m2 olup bundan 125,50 m2 ev, mutfak 

ve çamaşırlık mütebakisi bahçedir. Evsafı yukarda yazılı gayrımenkcl 

tapudaki kaydında olduğu gibi açık .uttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymetj. 

muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya nıilli bir bankanın 

teminat mektubunu hamil olmaları içap eder. Arttırma şartnamesi 

14-6-937 tarihine müsadif Pazartesi günü Dairede mahalli mahsusuna 

talik edilecektir. Birinci arttırması S. 7-937 tarihine müsadif Pazartesi 

günü Jairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arllırma

d'\ bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ni buldu~u takdirde üstle 

bırakılır. Aksi takdirde ~on arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere 

arttırma on beş gün daha temdit edilerek 20-7-937 tarihine müsadif 

Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 

neticesinde en çok arltıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı 

icra ve lfla' kanununun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu si· 

cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve ir

tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iıJJı .. ı .. , .... ııau laı ııııııut:ıı nıuuren ~v gun zarfında evrakı müs-

bitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak

ları t;ı pu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelidin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tı:nzifiyeden ib:ıret olan 

Belediye rüsumu ile dellaliye resmi \'e Vakıf icaresi bedeli müzayede· 

den tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye ait. 

lir. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 936/2040 numaralı dosyada 

mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri k13 met raporunu görüp 

anlıyacak!arı ilan olunur. (2880) 

İstanbul Yedinci İcra 
Memurluğundan: 

Haticenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve 

tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 936 lira kıymet takdir edi

lerı Buğaziçinde Sarıyerde Tiırbe sokağında eski 7 Mü. yeni 9 No. h 

bir tarafı AH bir tarafı Eşref bahçesi ve bir tarafı Nazif vcrcselerinin 

menzili ve tarafı rabii tariki am ile mahdut ve evsafı aşağıda yazılı 

bir evin tamamının satılmasına karar verilmiştir. Sözü geçen yeri11 

evsafı : Zemini çimento kareli bir koridor ve merdiven altında bir 

kömürlük bir oda ve zemini çimento kare bir mutrak bir dolap bir 

hela ve taşlıkda bir dolap birinci kat: iki oda bir hela bir sofayı 

muhtevi olup odalar yüklü dolaplıdır. Bu katın kapı ve tavanları yağb 

boyalıdır. Bina ahşaptır. Üst katta aydınlık mahalli vardır. Birinci 

kat muhtacı tamirdir. Üst hlta haricen şahnişi vardır. Umum mcsa

hası 128 metre murabbaı olup 68 metre murabbaı bina zemini kalam 

bahçe olan bir evin tamamı. 

Tapudaki kaydında oldu~u gibi açık arttırmaya konmuş olduğun• 

dan 5-7-937 tarihine müsadif (Pıuartesi) günü saat 14 ten 16 ya ka

dar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy

meti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde miişterisi üzerinde 

bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arltıranın taahhüdü baki kalmak 

üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 20-7-937 tarihine mü· 

sadif (Sah) günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 

ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 
75 ni bulmadığı takdide satış 2280 No. Ju kanun ahkamına tevfikan 

geri bsrakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin 

kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçası veya milli bir 

bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lbımdır, Hakları ta .. 

pu sicili ile sabit olmıyan alacaklılarla diğer alAkadaranın ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müspitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 

2~ gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri JAzımdır. Aksi takdir. 

de hakları Tapu ıicili ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma• 

sından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenyiriye, lanzifiye ve delJa. 

liye resminden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli 

müzayededen tenzil ~lunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi mü,teriye 

aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 8-6-937 tarihinden iti• 

baren herkesin göretilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma 

şartnamesi ile 935/1972 No. lu dosyaya müracaatla meıkür dosyada 

mevcut vesailti görebilecekleri ilan olunur. (2876) 
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Yağlı ve yağsız Acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece 

HASAN KREMLER • 
1 

. 

Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder . 
. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEPOSU: İSTANBUL , ANKARA, ESKİ. EHİR, BEYOÔLU, BEŞİKTAŞ. 

rArtık EcnebiMalı Kullanmıya Hacet Kalmadı•-.ı • 1 

1 
ı; Tamamen Türk işçilerinin çahştığı fabrikamızda; "Çektiği ıstırapla- A • 

1 EMNiYET SANDIGI ILANLARI 

~ ı rın mes ulu 

BAŞKURT 

-

ıJıl ı Çatal, kaşık ve bıçak takımları, çay kaşıkları 
ve seıire katiyen paslanmn ve daima aynı güzelliği ve aynı parlaklığı 
muhafaza eden halis alpakadan yapılmaktadı r. Her yerde arayınız ve 
Avrupa malını verirlerse almayınız. 

1 
Mektep idarelerinin nazarı dikkatine: 1 

Çatal, kaşık , ve bıçak takımlarımızın tarzı imalini görmek istiyen mek· 
t t-p talebesinin grup halinde fabrikamızı ziyııret etmeleri rica olunur. 1 
Umumi depo!ıu Tahtakale 51 No. 1ı Poker traş bıçak l arı deposudur. 

Fabrikası: Beşikta, vapur iskelesi ittisalinde No. 28 • 30 - 1 

--- -
ARABACILARA MÜJDE ~ • 

Çoktanberi beklediğiniz dünyanın en meşhur 

1 
NEVROZIN Acele ediniz! 

Beyoğlurı da Tokatlıyan 
karşısında 231 numaralı 

TUHAFiYE 
Mağazasının 

Kati likidasyonu 
münasebetile en iyi mal· 
lardan mürekkep bütün 

stoklarını: 

%40 
Hakiki tenzilatla 

elden çıkarmaktadır. 
lstif ade için ancak bir 

kaç gün daha kalmıştır. 

Acele ediniz! 

' 

HASAG 

1 
Ar.ıu .1< .. 1 ara 

mahsus 
LAMBA 

Lüks ve arabacı 

Lambaları 
gelmiştir 

Umum? satış yeri: lstanbul 

Tahtakale caddesi 51 numaralı 
LÜKS 

LAMBASI 

1 POKER TIRAŞ BIÇAKLARI deposudur· 
:_- ,,., :• . : 

11 \ 

\\ 
! \ 
{ \ i' 
ı: ·., \ 

~ c ,. 
• 

~TÔRKlVE IJ BANKA~\--.. . 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 

o na cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid başf\~rtsından 
eser kalmıyacaktı. 

1NEVROZIN 
i 

Bütün ıc;tıraplar ı dindirir, b;ış ve 
diş ağn larile üşütmekten müte• 
vellit ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

1

NEVROZIN 
M ideyi bozmaz, ka l 

bi ve böbrekleri 
yormaz. .. 

Siyasal Bilgiler mecmuasının 71 
üncü sayısı çık tı , içtimai, siyasi ve 
iktisadi ilimler sahasında memle -
ketin en ciddi mecmuası olan cSi
yasal bilgiler. bu nüshasile Yedin
ci yılına girmiştir. Altı sene hi.ç 
aksamadan en salahiyetli kalem -
}erin yardımını ve münevver bir 
okuyucu kütlesin in alakasını ka -
zanmış olan bu mecmuanın 73 ün
cü sayısında, başlıca, cKarabük de
mir ve çelik fabı:ikaları>, bugün-

_ kü devletlerin Maliye sistemleri>, 
cSiyasi Partiler> Tek ve müste -

.kar paraya doğru cRadikali~m ve 
Radikal fikir menşei> bir siyaset 
ilmi mevcut olabilir mi? c Yük -
sek tahsil gören gençliğin işsizliği• 
isimli makaleler okunmalıdır. Mer:
muqda ayrıca ayın siyasi kronihi 

_ yapılmakta ve bibliyografya bulua
maktadır. 

İstanbul Birinci İcra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı hacz altına :ı

lınarak paraya çevrilmesine karar 
verilen muhtelif cins rakı vesaire
nin 27/5/37 tarihine müsadif Per
şembe günü saat 11 den 12 c kadar 
Beyoğlu Tarlabaşı caddesi 127 No 
lu dükkan önünde açık arttırma i
le satışı icra edileceğinden istekli
lerinin tayin olunan gün ve saatt~ 
mahallinde hazır bulunacak mc -
muruna müracaatları ilim olunur. 

- İstanbul Beşinci İcra Mcmurlu -
ğundan: 

1\Iahcuz olup paraya çcnilmc -
sine karar verilen 2 adet Prese ile 
diğer ahit ve edevat 28/5/937 tari· 
hine tesadüf eden Cuma günü saat 
13 den 14 kadar birinci açık art -
tırma suretilc Fenerde Mürsel pa
şa caddesinde 134 numaralı atö!
yede paraya çevrileceğinden talin 
olanların mahallinde haZlr buluna
C"" k memuruna müracaatları ilin 
nJqıur. (32791) 

S E M Tİ 

Üsküdarda Solaksinan mahallesin-
de Selfımiefendi sokak eski 224 ye-
ni 194 numaralı. 
Üsküdarda Tabaklar mahallesinde 
Toptaşı caddesinde eski 336, 336 
Mü. yeni 336, 372, 364. 
Fatihte Kirmasti mahallesinde E
mirlerhanı sokağında eski 19, 19 
Mü. 21, 17, 19, 21yeni15, 17, 21 No. 
Kartalda Harmancık mahallcsind~ 
Osmancık sokağında eski 848 yem 
53, 53/l No. lı. 

Kuzguncuktn İcadiye caddesinde 
eski 16, 18, 20 yeni 12, 14 16. 

-Bakırköyünde Cevizlik mahalle -
sinde Banyolar sokak eski 28 yeni 
39 No. lı. 

Muhaınrne~ 
C 1 N Si kıyrnell 

İki katlı iki odalı kargir bah-
çeli bir ev 3:;

9 

Dükkanı olan hamam ve ha-
mamın muayyen hatr ve 
bahçe mahalli 1900 

KD.rgir iki dükkan 

Bir buçuk katlı ve dört odalı 
250 

ahşab bahçeli bir ev 

Bir fırıtı ve bir du kkan 

İki buçuk katlı ve yedi odalı 
hamam, elektrik ve kuyuyu 
havi (deniz kenarında rıhtım-

0 lı)) ahşab bahçeli bir ev zoO 
Merdivenköyünde Tekke sokağında Bir bucuk katlı ve üç odalı 

0 eski 5, 6 yeni 8 (kapı üzerinde 75 ahşab bir ev 12 
No.) 

Kadirgada Şehsuvarbey mahalle- üç katlı biri yedi diğeri sekiz •d 
sinde Kadirga Limanı sokağında es- odalı kfırgir iki ev 250 
ki 85 - 87 yeni 49 - 51 No. lı (üze -
ripde 64 - 66) 

1 - Arttırma 2 haziran 937 tarihine düşen Çarşamba günü saat 13 tet1 
15 e kadar Emniyet Sand ığında yaptlacak ve gay rimenkuller muhamınet1 
kıymetlerin i bulursa en çok bedeli veren in üzerinde kalacaktır. 

2 - Arttı rmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbC" 
tinde pey akçesi ya tı rmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede, sekiz lllii• 
savi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenku\ Sandığa birinci d~ 
r ecede ipotekli kalır. (2714) .....,,,.,,,,. 
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ııususi ŞARTLAQIMIZ ~AICKI~~ 
GJŞE:L~'21MiZD~N MALUMAT AL 1 

0 Jlll1 
1 - Eksil tmeye kon ulan iş: M.1la lya istasyon tesisatınd an 

yeııi 
535 metre uzunluğundaki yolun parke taş kaldırım inşasıd ır. 

keşi f bedeli 26583 lira 60 kuruştur. .
114 

2 - Eksiltme 3-6-9.)7 Perıembe günü saat 16 da Nafıa Vekaletı 11 
d e Şose ve k öpr üler Re isliği Eksiltme Komis>·onu odasın da kaPll 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
del 

3 - Eksiltme şartn ame".s i ve buna müteferri e vrak 131 kur:.:ş be 

muka bi:inde Şose ve köprüler Rei sliğinden alınabilir. t 

4 - Eksiltme ye girebilmek için talipler in 1994 liralık mu.;ak1'
8 
.. 

ı.ıı·· 
temina t vermeleri ve Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çı 
t alima tnameye tevfika n müteahhitl ik vesikası ibraz etmeleri şs rttıf· t 

Teklif mektup:arının 3·6-937 Perşembe günü saat on beşe 1<adll 
Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilmesi HizımJır. 

15
3,, 
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Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Ba~ınuharrır 

E. izzet 
'3a ıtı ldı~ı ye r : Matbaai Ebüzziya 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşelôridir. Bahçekapıda 

Deposu 
• 

Eczanesi• Salih Necati 


