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HARB TEHLiKESi AZALIYOR 
Hitler'in lngiltere, Fransa, Rusya ve küçük antant karşısın
da Çeklerin son f edakirlığı ileiktif a edeceği tahmin ediliyor 
fi itler Südet' lerin Reisi' ni bu sabah kongreden önce kabul 

etti ve Çek' lerin son teklif /erini öğrendi 
. . ' ... . ' . ': ' . 

F'ransa seferberliğini tamamladı HATAY 

~ava • • 
~Oişiyor mu 1 
~tler vaziyeti 
llgün 
t\Ydınlatacak 

' ~4.ndra, 7 (Hususi) - Siyasi 
· t.'Yette henıiz bir tebeddül yok-

IJ. 
~· ihtiyat tedbirlerini ta· 

..!ca atııış bulunmaktadır. Buna 
ı.ı..: bıı Almanyada da tam bir 
1;11 berlık hali vardır. Son ve 

, lletıceyi dün Südet murah· 
'<rına tebliğ edilen Çek nok· 
p nazarına karşı ''erilecek ce • 
~a~ün edecektir. 

'ltı mı tebliğ neşredilmemiş ol· 
'ti~ a beraber Çekler, Südetler 

'<lari muhtariyet ile beraber Balkan tıb kongre· 

Meclisde 
Kabul edildi 
Antakya, 7 (Hususi) - Hatay 

Millet Meclisi öğleden evvelki 
toplantısında Hatayın anayasa 
kanunu ittifakla kabul edilmiş

tir. Ana yasanın esas hükümleri
ne aid üç maddeyi aynen veriyo
rum: 

•Madde: 1 - Hatay, dahili iş

lerinde tam bir istiklali haiz Tiirk 
ekseriyetine müstenit ve cuınhıı

(Devanıı 6 ıncı sahifede) 

Başvekil Cunia 
Günü Istanbulda 

Başvekil Celal Bayar perşem. 
be günkü ekspresle Ankaradan ha 
reket edecek, cuma günü şehri -
mizc gelecektir. Kendisine Dahi
liıye Vekili Şfrkrü Kayanın da re
fakati ağlebi ihtimaldir. 

. si bu gün açıldı -~- ...... 
Yıldız' da /ev kal' ô.de tezahürat; j,..t ,... · 

tı 

ı., ~:Y•s.et ve ıttlfak arkadoşı 
'01ıni ile bir arada 

~ 

~·I ~anun esası muhtariyetini 
Qt, etmektedirler. Dün saat 
lie{apılan '.11üşterek toplan
i S· Saşvekılı Hodza bu tek· 

~det delegelerine teblig 
· Onlar derf.al cevap ve

~~~e'<lerıni reisleri Hanlein 
lışacak!arını bildirmişler-

yapıldı ve ilk müzakereler oldu 
Kongrede neler yaplldı, neler 
görüşülecek ı. 

Balkanlararası Tıb kongresinin 
beşinci içtima devresi açılma me-
rasimi bugün saat 11,30 da Yıl

dız sarayının konferanslara tah
sis eclilen merasim köşkünde ya
pılmıştır. 

Tıb kongresinin şehrimizde yap
tığı bu ikinci içtimada dost Elen, 
Romen ve Yugoslav hükümetleri
nin en yüksek mütehassıslarından 
mürekkep murahhasları dün ve 
bugün deniz ve kara yolile mem
leketirni:Zt gelmi§ler, Sirkeci is
tasyonu ile Galata rıhtımında 
Balkan birliklerine mensup dev
let mümessillerile Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekaleti erkan ve 
murahhasları tarafından karşı • 
!anmışlardır. 

Doktor Zita Markoviç'in riya
setindeki 30 doktordan mürekkep 
Yugoslav heyeti dün sabahki eks
pı esle şehrimize gelmiş, doktor 

~ı (Devamı 6 ıncı sahifede) Doktor Profesör Akil Muhtar 
t.ln ~ hu tcklıfler Hanleine ---- -- ___ _ 

lııtlış Ve mumaileyh derakab T •• t •• •• d • k 1 
lı •re nıu ak1 olmak ve son u uncu en ç 1 o a 

' "t "1rnnk uzı·re Nürembergc 

Filistin'de --
Kan J{Övdegi 
Götüriigor ! 

Bir Yahudi mahal· 
lesi haveya 

uçuruldu 
Şam 7 (Hususi) - Buraya .ık

seden en son malümata göre Fi
listinde tethiş harekatı kan göv • 
dei götürecek derecede artmış _ 
tır. Arab çt?teleri İngiliz ve Ya
hudilere karşı ı.er tarafta sürekli 
tecavüz ve akınlara başlamışlar
dır. 

Hayfa ile N ablis arasında bir 
Yahudi köyünün bir mahallesi 
komitacılar tarafından bomba ile 
atılmıştır. On beş Yahudi ölmiiş
tür. 

Maverayi Erdün Emiri Abdul. 
!ahın İngilizler nezdindeki teşeb. 
büsleri henüz müsbet bir netice ~.~;~:~~:i:rıc bu ~ab~~-k~~- t·a 8Şlr8n Şlk kadın J 

~, '1 re .Teraşşuh tıdt.p;,.Şon. . • 
l\t:ı. So gore Hitler ~nft!Jtıire; verme~tir. Şimal mm takasında 

,~tı~ vy:t Rusya v~ Küçük V dıkça dalıa neler g •• "'• İngilizlerle Arab çeteleri arasın -
~~~i aldıgı kat'i ceph .Je sa- .1 aşa . orece gız da başlıyan şiddetli bir müsademe 

~ ~~~e~ karşısında ÇekÔSlo - işte bu w•ak 'a onlardan birı·sı·dı·r 48 s~at~e.r>lıeri deva~.etmekte ·~~ 
lıı~a, edakarlık sayılabıle - v •• _ hır Ingıliz tayyaresının daha du-

ııı G ıncı sah:ifede) (Yazısı altıncı sahifemizde). şürüldüğü bjdJirilmektedir. 

Hariciye 
Vekili 

Dr. Ara s yarın 

Nevyork sergisinde 
Türk pavyon'u 

Cen~r:!e gidiy~r Hazırlıkların birinci kısmı bitti• 
Balkan ve_~adabid Satı~ ve te•hir işlerin g .ld. 
Paktı harıcıye na- ~ r e eçı l 

zırları Cenevre'de Türk pavyonu ve Türk sitesi nasıl ola· 
toplan~yorlar -:ııık ? Hükumet komiseri Amerika'da •• 

Horlclye Yeki'; son po
li!ika hidlseleri içinde 
Türıdyenln vaziyetini 

izah ediyor 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Aras refakatinde Hariciye 
Umumi Katibi Numan Menemen
ci bulunduğu halde bugün saat 
on altıda İzınlr vapurile, İzmirden 
limanımıza gelecek ve rıhtımda 
merasimle karşılanacaktır. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Cenupda 
Manevra 

-
Cuntartesi günü baş

hyer, halk heye• 
can içinde 

Halk Mereşal'in 

şahsında kahra· 
man orduyu 
alkışhyor 

Genelkurmayca yapılması ka • 
rarlaştırılan cenub manevralarına 
cumartesi günü başlanacaktır. 

Bu münasebetle Ayın taba gelen 

Halkın heyecanlı tezahüratı ara
sında cenup vilôyetleriınizde tet
kiklerde bulunan Mareşal Çakmak 

Genelkurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak manevra mıntaka. 

sına gelen ve mevkilerini alaıı 

kıt'alarımızı teftişten geçirmiş • 
!er, dün de beraberlerinde Orge
neral Astın Gündüz, Korgeneral 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Nevyorkta sergi için ayrılan saha 
(Yazısı altıncı ııahlfemizde) 

Yeni bir 
Kalkınma yolunda 
Dünya'nın en zengin tabiat 

varlık' farına sahibiz 

Bu yıl memlekete çok seyyah 
geldi, hazırlıklarımız ilerliyor 
İktısat Vekaleti Turizm şubesı 

Genel Direktörü Vedad Nedim 
Tör şehrimize gelmiştir. Bugün 
Yalovaya gidecektir. Bay Vedad 
Nedim Tör memleketteki turizm 
hazırlıklarının geıtl§ mikyasta e
tüdünü yapmaktadır. Bu maksad
la İzmir mıntakasında otomobille 
1,500 kilometre tutan bir mesafe 
içind~ tetkikler yapmıi, oradaki 
tetkiklerini bitirdikten sonra İs
tanbul, Yalova, Bursa ve Marma
ra mıntakasının tetkikine başla • 
mıştır. 

Kendisi ile görüşen bir muhar
ririmize V edad Nedim Tör kıstı· 
ca şu izahatı vermiştir: 

- Henüz hazırlık devresinde
yiz. Turizm için en önce İstanbul, 
Yal ova, Marmara, Bursa bölgele
rinde faaliyete geçilecektir. Bunu 
İzmir mıntakası takip edecektir. 
Memleketimiz beynelmilel turizm 

.ırizm şubesı Genel Direk~öril 
Vedad Nedim Tör 

(Devamı 6 mcı sahifede) 



Pazarlıksız satış. 
meselesi 

Birinci Teşrinin ilk günü 
tatbik edilecek 

su:hususda yapılacak i,ıerl ve tutu· 
lacak yolları gösteren kararname Ve· 
killer heyetince tedkik olunmaktadır 

P azar!ıksız alış veriş hakkınd-~ evvelce yapılan kanun mer'iyet 
mevkiine girmiştir. Ancak bu kanunun tatbik tarzına ait kararna
me çıktıktan sonra bu kanun evvern İzmir ve Ankara ile şehri

mizde tatbik olunacaktır. Bu kararname İktisat Vckfiletince hazırlan
mı<. Vekiller Heyetine arzedilmiş idi. Bu kararname Vekiller Heyeti
nin bu yakınlardaki toplantısında müzakere edilecek ve önümüzdeki bi
rinci teşrin ayının ilk günü mer'ivet mevkiine konulacaktır. 

Vekiller Heyetine sevkedilen projeye göre bu üç büyük şehrin be
lediye sınırları içinde ilk önce başlıca gıda maddeleri ile mahrukat ve 
giyecek eşyası gibi tamamile zaruri ihtiyaçlara cevap veren maddeler 
maktu satışa tabi tutulacaktır. 

Maktu satışın diğer maddelere teşmili önümüzdeki ay başı muay
yen maddeler üzerinde tatbik edilecek olan bu usulün halk ve esna! 
arasında tamarnile itiyad haline gelmesinden sonraya bırakılmıştır. 

Esasen maktu satış kanunu da bu nokta gözönünde bulundurularak 
bu usulün tedrici surette genişletilmesini amirdir. Ayni zamanda bu ka
nun fiyatların tekevvününe müdahale etmiyecektir. Bundan başka ge
rek kanun gerek bu kanunun tatbik tarzını gösteren kararname fiyat
ların hükı'.ımet tarafından tayini veya fiyatlara narh konması gibi hük
mü muhtevi değildir. 

Kanunun gayesi perakende satışlarda cari olagelen pazarlık itiya
dını ortadan kaldırmak ve yerine pazarlıksız •maktu• fiyatla satış usu
lünü koymaktadır. Bu maksatla kanun, perakende satılan ve kararna
me ile tayin edilecek olan mallar üzerine fiyatı gösterir etiket korunası 
ve böylece i!An edilen fiyatların altında veya üstünde bir fiyat ile satış 

yapılmaması mecburiyeti ve bazı maddeler için de, halkın, satın alır
ken iyi ve sal kaliteli olan maldan karışık veya adi olanlarını ayırabil
mesi için, kalitenin de etiketlerle i18.n.ına dair hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bu hükümlerin ne suretle tatbik edileceği de hazırlanmış olan ka
rarnamede tayin ve tesbit edilmiştir. 

Kararname Vekiller Heyetinden çıkar çıkmdaz neşr ve ilan edile
cek, bu suretle halk ve esnaf yeni vaziyetten on, on bet gün önce ha
berdar olacaktır. 

Diğer taraftan maktu satış usulünün tatbik edileceği bu üç şehir be
lediyesi de kanunun bütün hükümlerinin tamamile yerine getirilmesini 
temin maksadile alınacak tedbirler hakkında bir proje hazırlamışlardır. 
Bu projeler de kararname ile birlikte Vekiller Heyetince gözden geçiri
lecek ve kontrol usulü her üç şehirde ayni sistem üzerinden yapılacak
tır. 

Yeni 
Tarifeler 
Yapılıyor 

Seyyah 
Celbi 
• 
/cin 

' 
Belediye yeni ted

birler ahyor 

Eski paralar 
Kaldırıllyor 

Yeni beş ve bir kuruş· 
luklar ihtiyaç nisbetin. 
de ve sür'otle basılıy@r 

Piyasadaki eski beş, on ve bir 
'kuruşlukların tamamile kaldmla
rak yerlerine yeni paraların kaim 
olması için Darbhane büyük bir 
faalıyetle çalışmaktadır. Bu para. 
!ar peyderpey piyasaya çıkarıl -
maktadır. 

Eski bir ve beş kuruşluklarla 

yüz paralıklar yakında tamamile 
tedavülden kaldırılacaktır. 

Yalancı 
Şahid 
Getirmişler 

Mahkeme, fahid hakkın· 
da bir muameleye 

IUzum görmedi 
20 gün evvel Tarlabaşında ka

dın yüzünden Said ısminde bir 
se'bzeciyi öldüren sebzeci Arna -
vud Ma:kı;udun muhakemesine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 

Dün Maksudun müdafaa şahidi 
olarak Bektaş isminde biri d1n -
lenmiş fakat bu adamın söyledik.. 
!erini maktul Said veresesinin 
vekili kabul etmemiş ve Bekta -
şın Saidi hiçbir zaman görmedi
ğini söyliyere'k Saidi tarif etme -

sini istemişlerdir. Bektaş Saidi ta
rif !demeyince vekil; bu adamın 
yalancı şahid olduğunu söylemiş 

ve hakkında lazım gelen muame. 
lenin yapılmasını istemiştir. 

Muhakeme Bektaş hakkında bir 
muamele yapılmasına lüzum gör. 
memiş.tir. Muhakeme diğer şahid
lerin dinlenmesi için başka bir gü
ne bırakıldı. 

lktısad Vek~linin 
lstanbulda '!<i 

tetlkikleri 
İktısad Vekili Şakinkesebir bu 

hafta içinde şehrimize gelerek 
bazı tetkJderde bulunacaktır. 

Vek:l, ihracat mevsimi başlan
gıcı münasebetile bilhassa ihra -

cat işleri etrafında tetkikat ya -
pacak, bu arada Denizbank mües

selerınin b.rleştirilmesine daır 

proje ile Bankaya merbut müP> -

sesat, havuz ve fabrikalard~ da 
ıncelemeler yapacaktır. 

.. . 
.FBKRA .· 

. . . ~~ 

Galiba hiç yürü· 
mezsek mesele 

kalmıyacak 1 
NAHİD SiRKi 

Gazetecilerin en sadık ve lutuf
kar mevzularından birini teşkil 

eden yerli çürük çoraJb davası a
caba artık kat'i safhasına giriyor 
mu? Sanayi Umum Müdürüniin 
düknü beyanatına nazaran, eğer 
k.onan şartlara riayet ctmiyerek 
piyasaya mütemadiyen çürük mal 
sürmekte çorab yapanlar ısrar e. 
derlerse, kendilerini himaye :~in 
konmuş bulunan ağır gümrük re. 
simleri haffiletilecek ve pı _v asaya 
ucuz ve sağlam ecnebi çorabı gel
mesi temin olunacakmış. Yerlı 

çorab yapan sanayicilerin kendi 
ihtiyaçlarını belki iğneden sürme
ye kadar Avrupadan temin ede _ 
bilmeleri için halkın keııdil~rın. 
den Tanrının günü yeni çoral) a'.
mağa meobur olması, hak'katen 
isyan ettirici birşeydi. Binaena -
leyh, kontrolün kat'i bir şeı<ilde 

yapılarak alınacak neticeler ;cab 
ettirdiği takdirde mevcud hima. 
yenin kaldırılması, çok verinde 
olacaktır. Kaldı ki çorablar için 
iplik haricden gelmekte ve yerli 
çorab dayanmadıkça iplik ithalatı 
da artmaktadır. Ancak, halli ka. 
bil görünen bu davanın bir başka 
noktası daha var: Acaba ı;ürük 
çorab bize has bir metamı ve Av
rupadan gelecek çorabın mutlaka 
sağlam olup uzun müddet daya
nacağı muhakkak mıdır? 

Bu münasebetle hatırıma gelen 
tarihi bir frkrayı nakil ve çürük 
çorab sayesinde sağlam apartı -
man yaptırmış olanlar varsa ken. 
dilerine ithaf edeceğim: 

Müzelerimiz genişleti
liyor ve ıslah ediliyor 
Müzelere posta kutuları konuldu 
halı müzesi hazırlıkları bitiyor 

Eski eserlerin tamir edilmesine 
devam olunuyor 

Müzeler idaresi durmadan ça. 
lışmakta, müzelerimizi ıs1ah et -
mekte ve zenginleştirmektedir. Bu 
arada Topkapı sarayında y>?ni bir 
salon daha açılacaktır. 

Bu salon (resim ve el işleri) ne 
tahsis olunacaktır. Salonun bir>n 
evvel açılması için icabeden ter. 
tibat alınmıştır. Bazı noksanların 
bu ay içinde ikmaline çalışılmak
tadır. Gelecek ay içinde salon hal
ka açılmış olacaktır. 

ESKİ ESERLERİN TAMİRİ 

MÜZE ÖNLERİNE KONULAN 
POSTA KUTULARI 

Asari atika müzelerinin kapı -
ları önlerine birer posta kutusu 
konmuştur. Müzeleri gezenler, aL 
dıkları asarı atika kartlarını üzer. 
!erine istediklerine yazarak bu 
kutulara atmaktadırlar. Bu suret
le memleketimizin yabancısı olan 
seyyahlara bir kolaylık temin edil
miş bulunmaktadır. 

VANDA ASAR! ATİKA 
HAFRİYATI 

Van vilayetindeki asarı atikl 
hafriyatını idare eden Amerikalı 
mütehassıs mösyö Like haziran -
danberi Van kalesinde devam \? -

den faaliyetine mevsim dolayısilc 
niha)'1!t vererek Ankara tarikile 
İstanbula dönmüştür. , 

Hafriyat esnasında bir hayli se. 
ram'k parçalar bulunmuştur. Bun
ların bir kısmı Ankara müzesine 
ıbırakılmış bir kısmı da İstanbul 
müzelerine getirilm~tir. 

Süleymaniyede Türk _ İslam e
serleri müzesi yanındaki Darbho. 
nenin bir kısım tamiratı geçen se- 1 

ne yapılmıoştı. Bu sene de noksan 
kalan kısımların ikmali için M~a
rif Vekaletinden, •eski eser·.~ri 

koruma• tertibınden 6500 liralık 
ıbir tahsisat gelmiştir. Müzeler 
idaresi, buranın keşiflerini hazır
latmıştır. Yakında tamirata baş. 
!anacaktır. Tamir işi bittikten son
ra Sinan'ın güzel eserlerinden -biri 
olan bu binada zengin bir halı miı- Bulunan bu parçalar Vanın ta-
zesi tesis edilecektir. Bu suretle rlhi durumunu aydınlatır mahi -
hem müze teşkilatımıza yeni ve yette olduğundan profesör Llke 
güzel bir kısım daha ilave edil - çok memnun olmuştur. 
miş olacak hem de tarihi kıymeti Mösyö Like bir iki güne kadar 

ı 
haiz koca bir bina harabiyetten Atinaya gidecek ve oradan da A. 
kurtulacaktır.' merikaya dönecektir. 

!~KÜÇÜK HABERLERi! Otobüs 
*Vakıflar İdaresine aid Yeni Meselesi 

Postahane karşısındaki arsoda yı
kılan Valide hanı yerin~ modem 
bir Valide hanı yapılması hakkın 
daki kararın tabbik;ine başlan;rPŞ

tır. 

Yeni arsada büyük ağaçlar bu
lunduğundan bunların kesilmesi 
için ağaç kesme kanunun?. göre 
vilayetten müsaade almak icab et. 
tiğinden Vakıflar Müdürlür.iı rr.ii
saade için Vilayete müracaat et
miştir. * Kültür Bakanlığı üçüncü sı. 
nıf umumi müfettişlerinden Nrc
meddin ve Fethi ikinci sınıf •ıınu. 
mi müfettişliğe terfi etnı'~lecdir. 

* Yeni Türk - İtalyan ticaret 
anlaşması müzakerelerin'ı başin

mak üzere bir İtalyan murahhas 
heyeti eyhll nihayetinde Ar.kam. 
ya gelecektir. 

Devi. t Şurası umumi 
heyetince kati bir karar 

verilecek 
Otobüs işindeki yolsuzluk hale. 

kında Devlet Şı1rası mülki')'e da _ 
iresi tarafından verilen karara 
vali ve arkadaşları itiraz et~iş -
!erdir. 

Bu itirazlar bugünlerde Devlet 
Şurası umumi heyetinde müza -
kere edilerek kat'i bir karar ve. 
rilecektir. 

----·-
Ecnebi mekteblerdekl 

Türk mualilmleri 

Fransa • lta~Y~~ 
Yazan: Ahmed Şükrü ı::ı ıl 

İngiltere ile İtalya arasıPda ıı1' 
nisanda imzalanan itilaftaP .50111 İİ' 
İtalya ile Fransa arasınd~lı'. 4 • 

nasebetlerin de düzelccegın• · ,ı 
B ıao nanlar yanılmışlardır. u 

6 
ııf 

tahminlerin aksine olarak, ) ,rr 
sandanberi, Fransa ile itail"8 

"' 

smdaki münasebetler gittiJıçC d ııi! 
ginleşmiş ve bugün de çok b• 
safhaya girmiş bulunuyor· ıi r 

Malumdur ki iki liıtin de' l~,;i) 
rasındaki müna.•ebetler il." .ı
harbin sonundanberi saıni•''1,ıs 
maktan uzaktır. Fakat La\·al ,ıı-t 

. . b 1 1 J·ı ıı . senesının aş angıç arın · ~-.. 

ile anlaşmak için ciddi bir t J lıl' 
büs yapmıştı. Laval'ın tr~c 

1

10ı • 'ili 
siyle Italya ile Fransa ut"' .,ır 
Büyük harpten evvelki ınfll9 .,,; 
ra kadar geri giden ibtilafl•~,v 
leden bir anlaşma yapıldı. '"ıt' 
selerin garib tecellisi olın•k d'~ı 
re, bu anlaşma, Fransa da_ dt<' 
olduğu halde bütün AvruP~ ıi" 
!etlerini İtalya ile bir tıarb• ~r 
rüklemek istidadını göster•" gı~ 
him anlaşmazlıkların ba~IaP,ır 

1 f9 
olmuştur: Lava!, İtalya i e -ııl< j· 
ğı pazarlık cümlesinden ohll bal" 
zere, İtalyayn Ilabcşistandn ,,,
ket serbestisini vermişti. nJ••· ,ır 
lini bir dereceye kadar da b~o' 
laşmaya güvenerek Habeşisl ~IJ~ 
ki teşebbüse giri~ince paza~b 
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haberi olmıyan lngilterenjll 
kavemeti ile karşılaştı. ani • 

Fransa müşkül vaziyet lı ı~ • 
sında kaldL Ve bir müdd•1 

t i· 
giltere ile beraber yürüınek .f b~ 
talyayı gücendirmemek g'.b~ı 
11idarei ntaslahat• siyaset• ··cbt 

ettikten sonra, . İtalyada~ b~e'' 
tün ayrıldı ve Ingiltere ılc d; 
ber yürümeye başladı. fJtıP si' 
sonra ve bilhassa 1936 ınaY•~ ba· 
çimini müteakib halk cebh•:' aıt' 
kfunetinin iktidara geçm•5' ı,,. 
rine, Fransayı kayıtsız şart5~ıJI' 
gilterenin cebhesinde goril 'ti' ·r c• 
Mussolini, Habeşistanı istı 8 ,ıe•' 
ken karşılaştığı iki büyük d:4,ııı 
ten Fransaya daha ziyad~ ~ • 
etmiştir. Bir taraftan Jıı ,ıı! 
Fransız tesanüdü, diğer tat V' 
da Roma - Bedin mihveri bll·çi' 
rışık enternasyonal vaziyet 

1 

den doğmuştur. . ,tf 
İtalya ile iki garb dev1•1:.ı,tı • 

smdaki münasebetler çok t ,_I 
keli safhalara girip çıktı1'taJI ı~· 
ra nihayet 16 nisanda ital~~ jl; 
giltere ile itilafı imzaladı. 'ıet~ 
lafın imzası dört büyük ~ 
karşılıklı münasebetleri b biti" 
dan şu iki neticeyi doğııl'8 ıl' 

· il il Fr-nsJ " 1 - lng tere e ,.... .,.ı; • 
smdaki tesanüdü bozabil~ · J.t 

Gecen sttneki kış 
tarifelerine göre 
0.o25 ucuzhyacak 
Eğlenme, dinlenme ve yıkanma 

yerlerinin tarifeleri yeni baştan 
tedklk edilmeğe başlanmıştır. Bi
rincıteşrin ayının ilk gününden 
itrbaren bu kabil yerlerde yeni bir 
tarife tatbik edilecektir. Bu tari
feler hakkında kll()"lilakamlar şim. 
diden mıntakaları içindeki miles. 
sese sahiblerile temas ederek tn-
1'ifeleri hazırlamıya başlamışlar

dır. 

İhracat işlcrinın tetkikı sıra -
sında Vekil Türkofate ihracat ta. 

Bursa ve fstanblJI bele. cırlerinı toplıyarak onlarla b>ıı 
diyeleri de bu hususta hususata dair görüşmelerde bulu- ı 

• • nacaktır. 
teşrıkımesai edeceklEr ------~---

Büyük Fransız ihtilali ile açı

lan kanlı ve dehşetli devre niha
yet bularak Direktuvar hükO.meti 
'kurulunca, Fransada zevku ~afa. 

ya, zinet ve sefahate çılgınca bir 
düşkünlük başgöstermiş. Kadm

lar nimuryan bir halde ve en •r.ce 
ve şeffaf ipeklere bürünerek ge

zer olmuşlar. Ayakkabıları da en 
ine köselelerden yapılırmış. Bu 
kadın kunduracıları arasında bir 

tanesi şöhretçe hepsini bastırmrı, 
18.kin yaptığı iskarpinler o kadar 
entipüfterım'ş ki, bir haftadan 
fazla dayanmazmış ve zengin müş. 

terileri mütemadiyen yeni nyak. 
kabılar ısmarlamağa mecbur ka
lırlarmış. Bir defa, iskarp'neri dl

ha g:ydiği gün berbad oluveren 
bir kadın artık dayanamıyarak şL 

kayet edınce, meşhur kunduro,cı 

şikayete sebebiyet veren :skarpin. 
!eri elinde evirmiş çevirmiş ve 
kemali cidd'yetle: 

- Anladım, anladım: İskarpinle-

* Eski Çamlıca kız liscsı b:n•-
sında bulunan İstanbul erkek mu. 
allim mektebinin Balmumucucla -
ki eski 9ehir yatı mektebi bina -
sına nakli takarrür etmiş ve '!akıl 

Ecnebı ve ekalliyet mekteple -
rinde çalışan kıdemli öğretmen -
!erin maaşlarına zam yapılması 

hakkında Kü llür Bakanlığınca 

bu mektep direktörlerine bir ta
mim yapılmış, zam keyfiyetinin 
sür'atle bitirilerek Bakanlığa bil
dirilmesi tebliğ edilmişti. 

Ekalliyet mektepleri bu ders 
yılının başlangıcından evvel bu 
hususa ait hazırlıklarını tamam
lıyarak kıdemli muallimlere veril
mesi lazım gelen zam miktarını 

bütçelerine koyacaklar, bütçele
rini bu esasa göre tanzim edecek
lerdir. 

d•Y"'".c Almanya da bunu ümid e dill" 
Eğer böyle bir netice eld• c iJı'.,ı" 
olsaydı, Bedin - Roma 1fl ~ ıf 
fakat daha çok Bedin, biİY~ 
fer kazanmış olacaktı. 1oJ'1 

Yeni ta.rJfeler 1 temmuzdaııberi 
tatbik edilen tarifelerden biraz 
pahalı olacak fakat bu kabil yer
lerin geçen yıllarda halktan al -
dığı ücretlerden en az yüzde 2~ 
ndksan olacaktır. 

Belediye gelecek yıllar şehrimi

ze daha fazla seyyah celbedebil _ 

mek için yeni esaslı tertibat al -

mıya karar vermiş bu maksadla 

yeni ve mühim bir proje hazırla

mıya başlamıştır. Bu projeye göre 

gelecek seyyah servisine kadar 

seyyahlar için ucuz, temiz ve mo

dern ve ayni zamanda her türlü 

konforu haiz otel ve lokantalar 

temin edilecektir Ancak bunların 1 

ONUJ3ENv 
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- Sizi. rahatsız eden nedir? Kon-\ 
formu• Yoksa fazla teşrifat mı? 

- !insi de ..• 
- İnsan bunlardan rahatsız O-

lur mu hiç? Konfor, rahatlık de
mek değil midir? 

- Başka:arının için öyle. Fakat 

benim ıçin değil. 
Garson geldi. 
Yemek ısmarladılar. 
Konu~ma kısa kelimelerle de -

vam ediyordu: 
- Hangi oteli tasarladınız? 
- Avrupa oteh daha sakin, da. 

ha etiketsız diyorlar. 

yezon lakender F. 
SERTELLi 

- Pekiıla, orada gideriz. 
- Gitmeğe mecburuz. 
- Bu mecburiyet, teşrifatın faz. 

Jalığından mı? Yoksa ... 
- Başka bir sebeb araştırnıağa 

lüzum var mı? 
- Konuşmanızdan birşey sez -

mek istiyorum da. 
Gültekin öfkeli bir tavırla ce

vab verdi: 
- Hayır .. Hayır .. Bi.rşey yok ... 

Hiçbir şey yok. Burada ruhum sı
kıldı. İşte o kadar ... 

- O halde yann sabah hemen 
çıkalım buradan. 

miktarı şimdilik mahdud kalacak, 
fa'kat her sene bunların sayısına 
birer iıkişer tane katılacaktır. Ay

ni zamanda Yalova ve Bursada İs
tanbul turistik mıntakasının içi. 
ne alınacak afişler, kitablar buna 

göre hazırlanacaktır. Fakat bil -

hassa Bursa turistik bakımından 
fevkalade surette ıslaha muhtaç 

olduğundan ora belediyesile şeh
rimiz belediyesi bu bakımdan teş. 
riki mesai edeceklerdir. 

- Evet ... Yarın sabah hemen 

çıkalım ... 
- İşte Petroviç geliyor .. 
- Oh. Ne iı!A ... Tam vaktinde 

yeHşti. 

- Yemeği bitirir bitirmez oyu. 

na mı yine? 
- Öyle ya. Burada başka türlü 

vakit geçer mi? 
Ayten şarab kadehini dudak -

!arına götürdü: 
- Ne güzel aşk ve neş'e mem -

Jeketi doğrusu. Hiç diyecek yok 
bu hayata. 

Gültekin gözünün ucile Aytene 

baktı: 

- Alay mı edıyorsun? 
- Hayır. Duygularımı, görüş -

!erimi söylüyorum. 
Petroviç selam verdi!. 
- Bonsuvar çocuklar! ... 
Gültekin yer gösterdi: 

- Buyurunuz mösyö Petroviç! 
Yemek yediniz mi? 

- Hayır. Henüz yemedim Be-

rin de bendenizin de bir suçuın uz 

yok. Çünkü madam cena:bları bu 

iskarpinlerle sokakta yürümüşler, 
diye işi kesip atıvermiş. 

Anlaşılıyor ki, bizim yerli ço
rapçılar da biz asla kaldırıma açak 
atmaz, otomob:lden inmezsek da. 

yanacak ve yırtılmıyacak çorab 

imal ediyorlar. Fakat ya Avrupah 

meslekdaşları da ayni şartlar da. 

bilinde dayanır mal yollıyacak 

olurlarsa~ 

raz gecikmişım galiba... ı 
- Saat dokuz. Tam yemek vak. 

ti... Rahatsız olmazsanız masa _ 
mızda yer var sizin için. 

Petroviç gülerek oturdu. 
- Bugün eski birdostumu bul

mu~tum. Beni h~li gezdirdi. Epey
ce yorulmuşum ... 

Birlikte şarab içtiler. 

Petroviç sözüne devam etti: 

f - Venedık, yine eskisi gi':ıı şen, 

coşkun. Burası doğrusu dünyanın 

en neş'eli i nsanlarile dolu. Ve her 
zaman da böyledir. Venediğe neş'e
siz, kederli gelen bir insan, burada 
neş'elenır; kederini, ıztırabını u. 

nutur. 

Ayten manalı bir tavırla: 
- Ç"k doğru ... 
Diye mırıldandı. 
Petroviç: 

- Bir çiçekçi mağazasına gir -
miştiın, dedı, on yedi yaşlarında 
Floransalı bir kız bana o kadar il-

işine başlanmıştır. 

Boş kalan Çamlıcadaki mekleb 
binasında bu sene kurulması ta -
karrür eden orta mekteblerden 
Çamlıca orta mektebi tesis edile
cek, ilkteşrinde mektebin küşad 
resmi yapılacaktır. 

* Bir haftadanberi şehrimizde 
tetkiklerde bulunan Maarif VekiL 
!eti Müsteşarı Rıdvan Nafiz tet
kiklerini bitirmiştir. Müste~ar 'ıu 
günlerde Ankaraya dönecektir. 

tifat etti ki. .. Sebebini sormağa 

mecbur oldum. Ma!O.m ya b:ze bu 1 

yaştan sonı·a on yedi yaşlarında 
bir güzel kızın iltifat etmesi im
kansızdır. 

Gültekin hayretle sordu: 
- Neymiş sebebi? ... 

Petroviç kadehini doldurdu: 
- Geçen yıl da Venediğe geldi-

ğimi yolda söylemiştim ya size. 
yine o dükkana gitmiştim. Ayni 
kızdan alış veriş yapmış ve kızca. 
ğıza - memnun olsun diye - h>tırı 

sayılır bahşiş vermişim. Bunu u
nutmamış ... 

- Siz de hatırlamadınız mı? 

- Hatırladım amma, o söyle -
dikten sonra ... 

Ayten: 

- Fazilet sahibi bir kızmış, de. 
fü, a~adan bir yıl geçtiği halde 
bu iyiliğinizi unutmamış. 

* Frankist tayyarelerden diln 
Alikante limanını bombardıman 

etmişler, orada bulunan bir İngi
liz vapurunu tutuşturmuşlardır. 

Vapur batmaktadır. 

---'-1 .... '!!"!'!!"! 
zeki bir kız. Anası, babası bir ka. 
za neticesinde ölmüşler. Dört kar
deşi varmış. Onların hepsine k':n
disi bakıyormuş. Bana: cSizin ver. 
diğiniz bahşişle kardeşlerime yıl
başı hediyesi aldım, onları sevin.. 
dirdiniz!• dedi. O kadar miitehas
sis oldum ki bu sözden. 

Gültekin sigarasını yaktı: 

- Tabii yine memnun etmiş -
sinizdir?!. .. 

- Şüphe yok .. Hem bu sefer ge. 
çen seferkinin iki misli vermek 
suretiie. 

Ayten: 

- Vallahi siz çok ince ruhlu bir 
erkeksiniz, mösyö Petroviç! dedL 

Gültekin gözlerini Aytene çe
virdi: 

- Çok ince ruhlu bir erkektir 
mösyö Petroviç. Fakat ne yazık 
ki saçları ağarmış. 

- Beni görünce tanımasına şaş. 
tım doğrusu. Ayni zamanda çok " 

Ayten gülümsedi: 

(Devamı var l 

2 - İtalyanın Fransa ;le ee'I~ 
ınasına yol açardı ki bu d• 0wı'~· 
- Roma mihverini sarsınıŞ .. ı;. 
F d b .. 'd ctıı11 • ı· 

ransa a unu üJDl ·ııı•' 
İngiliz - İtalyan i~afı 1:_ı1' ' 

dilir edilmez, Fransa ile bJ' 
rasında da müzakereler ~e..ıl' • 
Fakat bu ırörüşmeler kıs9 .,,~ ~ 
İtalyanın Fransa ile ani~ 5"~,ı 
temediği anlaşıldı. Bun""aıı 1".; 
ni anlamak için anşıust 4ıı)i ' 
İtalya ile Almanya arası" e'~ 
nasebetlerin anşlustaıı "' .,I ~ 
münasebetlerden çok b•ŞııiııP'd,~ 
ğunu daima batırlanıak ~W'~~· ~ 
Yetmiş beş milyoıılıı1' 11 ><ı• 
Brener geçidine geldikte ı.ıı"' ~ 
İtalya için bu büyiik "

0 b•ıt' l 
komşusuyla iyi müııase 1.,.i ~,. . t --ese ' lunmak bır zarure ••· dP~ { 
ni almıştır. Bitler tar~Cı:cv· 11.~ 
rilen kat'i teminata r~grı11,,v'~ı• 
ya geçen marttaoberı i~;vi .~ 
şinıalindeki Alman la") b" ,..-
setmekteclir. Bunda~ ,ııi 1P rı' 
. . d 1ıcııııı il' ltalya, Akdenız e 0 ,. . .ı 

hta( tl'" 
yanın yardımına mU ;:ıııcP rt 
enaleyh Almanyaya ro cl'trı" -1 

. ·ııe jııl' sa ile anlaşmak ışı . . • ı:ı!' 
d• k' 1· p<>'l(ıı pP 

Bu scbeble ır ı " il• ~' 
itilafından sonra Frans~biİ' !'\ıJ 
mak için yapılan tcŞ~ tir· ~'~.r 

eoıış ··v· 
bet bir netice verro H ıı•~. ıl 
!itin devleti arasınd• .' gerf!'P 
betler o zaınaodanb~rı . Jrl 

t ·1ştıt· ,, ... • mekte devam e n1 jjtl• • ~ı· 
. ı· · · tez,Jı cifti' ı Bu gcrgın ıgın ··Jı:ll"' 

. 1 a hU O 
olmak üzere, Ita Y vıııJ.r1 6,ı 
kaç hafta evvel, itııl. •frtllll 

1ab• 
(Devamı 6 ın<• 
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" Q.!_AR_!_ş_LE~I Turistik 
ı eni köprü' ye inecek Yollar 
Yolların açılma hazır- Yeni ka-;;;;n 9 Ey. 

l ki b ı d liilde tatbikatı~a 
ı arına aş an ı başlanıyor 

Radikal kalkınma tedbirlerini ih-
ti va eden 

• • 
yeni bir köy 

hazırlandı pro1esı 

kanunu 

:•rek bu yolların gerek köprü'nün ba
lı\ ilde yepllacak iki bUyük ve modern 
'~dan'ın gelecek Cumhuriyet bayra· 
lttı'ne bitirilmesi için tertibat ahndı 

Yal vergis\ arthnldı 
nakil vasıtalarının bi-

Jetlerinede zam 
yapılıy0r 

Derler diyorum, çünkü öyle ~ty 
]erle karşılaşıyoruz ki insanın zc. 
kiı. ve medeniyetle alakadar oldu
ğunu bir türiü aklımız aln11yor. 

Size basit ve bir tek hadiseyi an
latırsam bana hak verirs:ni:. 

Aşağı yukarı, sebahtan 3!<Ş~

ma kadar ayni çatı altında çllıŞ
trğımız bir ahbabım var. Sabahın 
yedisinde girdiği kapıdan akşam 

en erken altıda çıkıyor. Ve ... bu 

müddet zarfında sigarayı verir -
!erse, kahveyi ısmarlarlarsa içe -
biliyor. Öğle yemeğine gelince ... 
Bu bahsettiğim ahbabın aşağı yu. 
karı bilmediği birşey. Eminin' ki 

gezmek, eğlenmek, rahat yüzü 
görmemek tayyare pi,·angllsunun 
büyük ikramiyesini beklem~k gi. 
bi bir<ey onun için . . 

Bu proje ile her fey yeni baştan tan· 
zim edilecek ve çahtma plinlaştıralacak 

~izi köprüııünün inşaatı gele -
"Ilı Yllın 1 blrincitetrin günü sona 
~'ııı ola-k ve o gün köprü Be
''l t ye lulım edllecektlr. An -
lıııJ llıukavelename mucibince ka. 
~ llıuaıneleoı,i tesellüm tarihin. 
ıı.ı: 1tıbaren bir yıl sonra yapıla
hl faltat köprünün açılı§ resmi 
~lt sene Cumhuriyet bayra -
it • ı_neraslmle yapılaca.ktır. 
~f\ınün açılmasından önce 
11',ey nün iki başında yapılacak 
"\ danlarla bu meydanlara ine -
ı. .caddeler de açılmış, tarh ve 
~ edilmiş ve hatta asfalt bil~ 

A. rıını, olacaktır. 
llb· llcak bütün bu işlerin 14 ay 
~ kıaa bir zamana sığdırılması 
Ilı;.· ~lt!dlye formaliteleri kısalt. 
it. 8a Ve mesaisine hız vermeğe 
~ar Verıniştır. Bu karar üzerine 
lıc &eraydan Unkapanına ve Şiş. 
ı;,~'den Azabkapıya mecek yeni 
', d,lerin Beledi"e imar müdür-ali J 

ı.ı; tarafından krokileri hazır -

İtrl':'Ya başlanm~tır. Bu kroki -
lıy beraber bu caddelere rast -
~ 'n ve iııtim!Aki icabeden bina
ııı,~ da birer listeleri hazır lan -
~ 8dır. İstimlak muamelesi en 
t'd bir ay sonra başlıyacak ve bu 

delere rastlıyan binalar kara 

ı~ ..... · 'd ·•ılr e 
'1ekteb 
~leri 
l 
~kikat neticesin-

llormal görüldü 
~lıınu, 7 (Hususi) - İlk ve orta 

\~ 11•rın talebe dıuumlarını tu

~e te<Uıır almağa Bakanlık~a 
' •dilen umumt müfettış 
' t 'l'ürk tedklklerini bitir -

' v~ hazırladığı raporu Veki-

l! iÖtıderıniftir. 
hı q &uretıe orta okullarda vui

ltıı i iYet normaldir. Alınan ted

~r sayesinde hiÇbir şikayete 
lıı dan verilıniıyecek ve mekteb

llıı ~ Ytpılan müracaatlar kabul e-
"tektir 
~ . 

\J, ıı Eene ilk okullardan mezun 
'lllar 

l;,ı • geçen seneden 1000 faz -

ltı ~. 0rta ınektelı mezunları da 

ıq,1tıı. stneden 400 fa2lasile tesbit 
llıı~tir 

~ ' 
ıı 

\~ 6'ne İzınirde yeniden orta 

ilı~b açılmasına lüzum görül • 

) 'Itır. Ancak ortamekteblerd~ 
tıı,:;ıı_ 10 sınıf, kız liseaind e 4, 

ı eı sinde, yeniden üç sı -
";ılacakt 

' ır. 

SON TELGRAJl"ın 

kıştan önce boşaltılmış olacaktır. 
.Alcsaray - Şehzadebaşı - Unka. 

panı caddesinde istimlak işi nis. 
belen daha kolay olacaktır. Çünkü 

bu kısımda yangın yerleri biraz 1 
fazladır. Fakat Şişhane - Azabka. 
pı caddesinin açılması işi hem da
ha geç, hem daha zor ve hem de [ı 
daha pahalıya mal olacaktır. An
cak Prostun imar planında Beyoğ. 
lu yakasından yeni köprüye inen 
yol Taksim - Tarlabaşı - Tozkopa
ran - Şişhane _ Azabkapı olarak 

tesbit edilmiştir. Fakat bu yolun 
Şişhane - Taksim kısmı Köprü -
nün açılmasından sonra ve üç se
sene zarfında yapılacak ve 943 yı. 

lının sonunda nihayete erecektir. 

Köprüye inecek yollar otuz 
metre genişliğinde olacağına göre j 
yapılacak istimlıikler çok geniş 
mikytasta olacaktır. 

Köprünün açılmasından önce 

yapılacak işlerden en mühimi de 
köprü başlarındaki m<'ydanlardır. 

Bu meydanlar İstanbulun en ge
niş, en zarif \•e en modern mey -

danları olacaktır. Bu meydanlar 
için Prost gelince bir proje yapı

lacak \·e istimlak işleri de o za
man ted'kik olunacaktır. 

Bü11ü ..., 

Yapıyormuş 

Fakat suç üstü 
yakalandı 

İzmir 7 (Hususi muhabirimiz -
den) - Tur.istik yollar kanunu -
nun tatbikine başlanmış ve yol 
vergisinin sekiz liradan tahsil 

edileceği mükelleflere tebliğ edil. 
miştir. Turisti1< yollar kanunile tes 
bit edilen mükellefiyetlere aid tah
silata 9 eyllıl cuma gününden iti
baren başlanacaktır. 

Hususi otomobillerde kullanıla
cak biletler muhasebei hususiyece 

hazırlanmıştır. İzmirde otobüs iş
letenlere verilecek ve sıkı şekilde 
kontrol edilecktir. 

Beled:ye otobüslerile tramv•y 
ve körfez içinde işliyen vapurlar 
biletlerine ilave edilecek yirmişer 

para, dokuz Eylı'.ıl gününden iti
baren tahsil edilecektir. Vilayet 

muhasebei hususiyesi tramvay, 
vapur ,.e otobüslerde kullanılan 

biletleri indelicab kontrol edecek. 

tir. Bu suretle merkez kazası için
de yapılacak tahsilat her ay so -
nunda muhasebei hususiye \•ezne

sine aliikadar tramvay, otobüs ve 

vapur i.darelerınce yatırılacakt·r. ı 
Bu varidat için muhasebei hu

susiye ıdaresinde ayrı bir hesab 
açılacaktır. 

Rekor 
Kıran 
Bir dava 

Fakat işini tamamile, hatta faz. 
lasile yapıyor sanırsınız. Görü -
nüşte insan olan bu mahlukun 

kabahati ne? Medeniyetin kanun. 
laştırdığı icablarla alakası da yok. 

Ben şu kanaate varıyorum ki 
çalışmak (fakat lüzumsuz) insan 1 

şeklinde bulunmak maksadı te - 1 
mın etmiyor. Bu nevi insanları 

müsb<>t ve kazançlı çalışmıy:ı sev- 1 

ketmek için her bi~ine bırer 

mürebbiye mi tutmalı? 

Yokluğu yenecek enerjiyi bün
yesinde taşıdığı halde her insnmn 
hakkı olan şeylere erişemh·en hu 

nevi insanları medeniyet ve zeka 
ile alakaları olmasa gerek. 

Diyebilirim ki; lüzumu yokken 
hiçe boyun eğenlerin iş yapmak
tan ziyade imaret mütevelliliğ'n. 
de istidadı var. 

B'ORRAN CEVAD 

Aşık 
Berberin 
Muhakemesi 

Beykozda otura~ Fraşkovi ve Temyiz mahkemesi 
kızı Alefterya aynı semtte oturan d ilk d f b .. 

Biı müddet e\'\·eJ Haydarpaşa 

iskelesinde vapurda s~vdiği Fah
rünnisa ismindeki kadına tabanca 
ile dört el silah atan berber Fah

reddinin muhakemesine dün baş. 

lanmıştır. Fahreddin silahını ka

dına değil havaya attığını söyle
miş muhakeme hadiseye şahid o

lanların celbi için başka bir gü. 
ne bırokıldı. 

Kalyopı isminde genç bir kıza e e 8 8Ş gun-
büyü yaparken suç üs.tünde i)'a - de bir mesele hak-
kalanmıştır. 

- -···· 
300Rumen 
Geldi 
Bunl•r Balkanl•rara•ı 
Tıb kongresi mUzake· 
ratında aaml sıfatile 

bulunacaklar 
Balkanlar arası tıb kongresinde 

bulunacak olan Rumen murahhas

ları dün akşam Daçya vapurifo 

Köstenceden limanımıza g<:lmiş. 

]erdir. 

Rumen heyeti Galata rıhtımın. 

da Türk delegeleri tarafından kar-

§ılanmışlardır. Rumen heyetile 

birlikte kongre müzakeratını din

lemek maksadile üçyüz kadar Ru

men muallim doktoru da şehrimize 

gelmişlerdir. 

Yasan: M. Sami KARA YEL 

kı nda karar VP id i 

On bir ağustos gecesi İzmirde 

Tepecikte nişanlısı Emineyi, ev

lenmeden evvel koynuna girmek 

için zorlıyan ve- bu arzusuna mu

vaffak olamayınca bıçak dar!:;,. T ürk : u ~U 15 genç 
JepJ altında öldüren Kamber 12 

ah yor 
ağustos günü Ağırcezada muha -

Türkkuşu teşkilatında motörhi 
muhakeme ed ilmiş \'e 18 sene a-

ve motörsüz tayyareler üzerinde 
ğır hapse mahküm ed:lmişti. öğretmen olarak çalışmak üzere 

Bu üzücü ve elim cinayeti'n tah - 15 genç alınacaktır . 

kikatını sekiz saatte rkmal eden 1 -;:=:::::::::.:===-;.=-~-=-;.·:.:·.;::_ :=;;-j-
müddeiumumilik makamı, ağır -

cezadan altı saat içlnde karar çı . 

kartmağa muvaffak olmu~tur. Bu, 

İzmir adilyesinin bir rekoru idi. 

Kararı muhtevi tahkikat evrakı 

28 ağustosta temyiz mahkemesi -

ne gönd eriJmiş ve 28 ağustosta tas

dik edilmiş, 3 eyllıl de t asdik ka

rarı İzmir ağır ceza mahkemesine 
gelmiştir . 

prensiplerini dinlerdi. 
Reşid Bey Sultan Mecidi dol -

durmuştu. 

İmparatorluk ancak adalet, mü
savat, hürriyet ile kurtulacaktı. 

KALBE 
G IRE N 

HIRSIZ 
Senenin en o r ij inal :-om ın ı 11 

So Telgraf'd ı oku·.aok .ı uz 
-

, . Tuilıt tefrikası No. 87 
1
"••i'nin yazlları ve fikirleri kartı

Bulgar, Sırp, Ulah, Karadaİİ, Er
meni, Rum, Hın'<lt unsurlarıııa 

h ürriyet ve müsavat vererek Os- 1 

manlı İmparatorluğunu yenı pren. 
slpler dahilinde yaşatacaktı. 

Bunca fütuhata ve Karlofçad•>ı· 

beri de binbir mağlubiyete, akıl ve l 
hayale gelmedik sıkıntılara dü -
şen Osmanlı İmparatorluğu haric
den on para ikraz ve iane etme _ 1 

miş iken, t anz imatı hayriyenin, 
müsavat ve hürrvet mefhum"' 
sayesinde avuç, avuç paralar ikra
zına başladı. 

~•le~ 
sında Sultan 1 

\ · 'ran'tn,. Alemdarı Babıalde 
~·" il. zorbalar, gerek kaptanı 
1 hıııu •tniz, ,.e gerekse Sultan 
"~•ııd tarafından gönderilecek 

'.1 \ h ~r:~ defedilmesi mümkün 
''> ~r •k· ı._ ~td~ ı taraf da oldukları 
:ıııı,_ kalarak zorbalarla, A • 
'> '<Ik 

qır. arşı karşıya bırakmış -

' 
~·d~ * \ llıuq .. Y (R şid Paşa) Sultan 

Reşid Beyin İstanbula avdet et. 
tiğini haber alan Sultan Mecdin 
Sadrazamı Hüsrev Paşa, hükm'.l 
idamı icra ve ınfaz için Padişahtan 
ruhsat taleb etmişti. 

Fakat; Sutan Mecid; çoktan ma
sonların tesiri altına girmiş oldu
ğundan Husrev Paşanın Reşid Bey 
hakkındaki fikirlerini reddederek 
onu hıfız ve himaye eyledi. 

Sultan Mecid, Reşid Beyi hu -

zuruna kabul ile, Masonluğun; a-

Reşid Bey; tanzimatı hayriye e
sasatını kaleme aldı. Ve sa'.lki; 
yüzlerce seneden beri .. .. .. .. . .. 
esir olarak yaşıyan hıristiyan ana
sıra , müsavat ve hürriyet verdi. 
Reşid Beyin (Reşid Paşanın) aç. 

tığı bu cür'etkiırane çığırı Avru _ 
pa emperyalistlerinin Türkiyeye 
doğru içten bir akını idi. 

Bu hareketin peşinden kapita -
Jis~ler yürüdü. Çünkü; siyonizm 
harekete geçmişti. 

Müsavat ve hürriyet sayesinde 
devleti aliyeye aı·tık bol bol para 

Masonluğun; hürriyet ve nııi -
savatı, hıristiyanları az zaman 
içinde dedelerimizin en yüksek 
mevkine getirmeğe saik oldu. Dev
letin mahrem bir şeysi kalmamı ştı . 

Artık Osmanlı İmparator!uğu -
nun, reisül kitabı mevkiinde Sa -
sanof, veya bilmem ne cyan,l p~

şa gibi hıristiyan unsurlardan se
firler ve hariciye nazırları yarciı. 
Osmanlı İmparatorluğunda; in

kıliıbat, muhltten merkeze doğru 
değil, merkezden muhite doğru 
oluyordu. 

Halka; ist ınad etıniyen devlet 

Hükümet programında en geniş 
yeri almış olan köy mevzuu üze
rinde lüzum görülen tedbirleri lh 
tiva etmek üzere tanzim edilip 
Kamuta .• a takdim edilmiş olan 
muhtelif kanun projeleri, dahili. 
ye encünıenınde tetkik edilmiş ve 
bunlar tevhid edilerek 18 bölüm 
\'e 175 maddeden mürekkep yep
yeni bir •köy kanunu• projesi ha
zırlanmı~tır . 

Yem proıe, reıimın hedef tut. 
tuğu kökten kalkınmanın bütiın 

temellerim, kanuni hüküm:<'f ha
linde. lesbit etmektedı.r 

Bu proje Kamutayın bu d.,.re. 
sinde sür'atle müzakere edilece:t, 
bundan sonra köye aid işin ve 
çalışmalar p!<inla tırılmış o!acak
tır. Yenı projeye göre nüfusu :ki 
binden aşağı yurtlara (köy); nü- ı 

fusu iki bin ile yirmi bin arasın
da olanlara kasaba ve yirm, b:n. 
den çok nüfuslu olanlara ~ehıı de. 
necektir. Nüfusu iki binden a ağı 
olsa dahi, beled ... e teşkilatı mev
cud olan nahıye, \" !ayet \"e kaza 
merkezler. kasaba itibar oluna -
cak ve belediye kanununa tabı tu 
tulacaktır. Ancak evleri toprnğa 
tabi olarak dağılmış olan yerler. 
de bir toplu kısım iki bin nüfusu 
İhtiva etmedikçe orada bu k•nu
mın hükümleri tatbik olunacak • 
tır. 

Cami, mekteb, otlak, yaylak, 
baltalık gibi orta malları bulu -
nan, toplu veya dağınık yerler -
de oturan 'insanlar, bağ, bahçe 
ve tarlalarile birlıkte bir köy te~
kil edeceklerdir. 

Her köy bir hükmi şahıs &dde
dilecektir. 

Köyün orta malı, kanun kar · ı -
. sın da. devlet malı gibi koruıı;,cak
tır. Bu gibi mallara el uzatan 
lar, devlet malına el uzatanlar gi. 

bi ceza göreceklerdir. Köy hal -
kına veya köy orta menfaatlerine 
ayrılan yapı ve topraklar, bina ve 
arazi vergilerinden müstesna tu. 
tulacaklardır. Satın alma, istihlak 
wya hePhangi bır yolla köy no
mına alınmış veya alınacak olan 
veya köy elinde bulunan toprak 
veya apııar, hiçbir harç ve "eS· 
me tabı olmaksmn tapuya baj(. 
!anacaklardır. Bu yapı ve toprak
larla köy gelirlerine hac:z kona . 
mıyacaktır. 

Köy idaresi muhtar, dernek \·e 
encümenden terekküp edecektir. 
Muhtar ve dernek azaları köy •eç

menleri tarafından seçilecektir. 

Köy muhtarı ile köy derncğ, a
zalarının seçimi dört yılda bir bi. 

rinci teşrin a ·ı içinde yapılacak 
\'e ikincıteşrinin ilk günü işe baş
lıyacaklardır. 

Köyün öğretmeni varsa koope. 
ratif müdürü, yoksa aralarından 

o 

yeni hareketlerle kendine şahsi -
yet vermeğe çalışıyordu. 

Yeniçeri iht'JiıUeri. bir halk ha
reketi değil; devlet içinde devlet 
döğüşü idi. 

Son zamanlara kadar bektaşi -
lik ve sünnilik kavgası, en son za
manlarda da ara.ya giren masonluk 
hareketleri idi. 
Tanzimatı hayriyeden sonra; 

kör körüne A vrupalılaşmağa kal
kanlar, mason akidelerine, onun 
insani ifadelerine bel bağlıyan 

zavallılar idi. 
Mithat Paşanın en büyük ha

tası nereden başlar, nerede biter 
diye sorulursa? .. Şu cevab veri
lebilir: 

- Masonluğun, hürriyet ve mü
savatına bel bağladığı ve inandığı 
günden İmparatorluğun battığı 
güne kadar. 

Denilebilir. 

Sultan Azizin katline sebeb o -

seçecekleri biri, koy sınırları için
de me,·cut devlet teknik müesse
selerinde çalı!;'Bnlardan valinin 
~ceği bir zat dernekte tabii aza 
olarak bulunacaktır. 

Merkez kazalarında her nevi 
köy işlerinde idare heyeti \•azıfe. 
sini görebil'-'<'ek birı·r hey·et kuru
lacaktır. 

Bu heyet köy işler.nde mülhak 
kazalar ıdare heyc·tleri ~alahi . et. 
lerinı haiz olacr.ktır Muhtar, der
M-k \·e enctin}{ n ljzaları \'C'" köy 
memur.arı hakkında kaza nıuha
kemat encumf':r.: vazıfes.nı de bu 
heyet görecektir. Valiler bu he. 
yete reıs seçt k:erı zata koy ışle -
rinde kaymflk<tm salahi~·etı iie 
hareket ıetn1ek ~~ı}{ıl":ı,·<·tin ı de \'e
rebileceklerdir. 

Bu ka'lun çıkınca ılk ış olarak 
köylerin sınır me~el«S haJ:edi'e
cektir. 

İki koy arasında nızalı sınırla
rın çizılmes için hukumet,n em. 
rile ik, köy dC'rnc·ği bir ara. a top
lanarak isin kendi aralarında dü. 
zeltılmesi için çalışacaklardır. Uz

laşmadıkları halde kaza ıdare he
yeti tetkık ve tahkik yaparak altı 
«y içinde doğrudan doğruya sıııır 
çizecek \"e iki tarafa tebliğ ede -
cektir. 

Birkaç köy arasında müşterek 
olan sı,·at, sulak, pınar, mer•a, 
baltalık, yaylak gibi yerler, eğ,'r 
bir köy sınırı içinde kalıyorsa o 
kö;oün malı olmakla beraber dı

ğer köyler de eskisi gibi fayda!a. 
nacaklardır. 

Çocuk 
Balıçe ve 
Hamamları 

Şetırin muhtelif yerlelrinde a
çılacak çocuk bahçeleri ile çocuk 
deniz hamamları etrafında mahal. 

len yapılan tedklklere devam P -

dilmektedir. Bu tedkıkat netıc.,_ 

sınde eV\·elce kaymakamlıklar ta
rafından tesb.t edilen 'erlerden 

hemen çoğu beğ nilmemi tir. Bu 

ışe memur kon1is ·on yeni ~·er' er 
aramakla meşguldür. 

Güzel bir eser 
Pariste müzik tahsil edHek kla

sık eserlerile tanınmış olan Ab -
durrahman Raşit, yazıcı arkadaş
larımızdan Naci Erkanın •Bu tan
go• adındaki sözlerini tango ola

rak çok güzel müziklemiştır. Bu 
iki arkadaşın bundan böyle bera. 
ber çalışacaklarını bildirirken o
kuyucularımızdan müzik seven. 
!ere cBu Tango. notasını tavsiye 
ederiz. 

--'""" 
mişti? .. 

Mithat Paşa ile, Mahmud Nedim 
Paşa arasındaki mücadelelerin iç 
yüzü var mıydı? 

Tarih. bu gürültüleri, istibdad 
ve hürriyet taraftarları diye kapa
lı olarak kayded: p geçiyor' . 

Mithat Paşanın hürriyet ve mü. 
savat fikiı'ler;ni, Hüseyin Avni 

1 
Paşa, Rüştü Paşa neden kabul et- ı 

miyordu?.. . J 

Ali Paşa; Şinas.nin fikirleri 
hakkında neden aykırı \·aziyet ai
mış bulunuyordu? .. 

Bütün bunlar; açıkça, Fransa 
inkılabı kebirinin daha kuvvetle 
yayım haline getirdiğı masonluk 
fikir:er'nin Türkiyede akisleri idi. 

Aklı başında bulunan rical, 
unsuru asli olan Türklerın muha- 1 
rebat ve binbir sefalet ile ezilmesi 
ve geri kalması hasebile fakru za
rurete düştüğünü, Karlofçe'den 
sonra anasın hıristi,yan ~ enin zen_ 'bııı 0 ldükten sonra; ancak ---L- ..ı. .... ~ ... ----~- · ,.., , 

Fare zeh~ri 
MAHMUD YESARİ 

Senahların çoğu. memlrkrti . 
mize, İstanbnlıın tarihi abidt-le . 
rini görıneğe gelirler. \" e bıı e'kl 
yliksek san'at cscrlf'rini hrt\ ran 
haJran SeJrederlerken. İstanhıı 
lun harabelerini de görn1Hı;. olur· 
lar. Çünk!i, tarihi abidelt'rimi.&, 
a:rni zan1anda, harabe-lerin1iz.dir. 

Tarihi ~eşmelf're-, tan1i ~adır . 
Yanlarına bakınn:, lıt-p'<i lmruılıır, 

mu5fukları .ıa kop:ınlnn•tır. Ca· 
n1i, medre~, tW bc 11.a bklerinin 
de çinkoları ' ökiik hir. 

:\lu•luk, (İniıo hırsızlıkları. ht>
men hergiin duJduğumuz, oku
duğumuz, adi hır ızlık ' ak 'ala -
rından du. 

Dört ablibızın af~en. i'pirto 
keyiflt>rini doJ urmak için tarihi 
sen"at e erlerine hrnak takmaları 
adi hırsızlık 'ak"al: rı değildir. 

Rusya~·ı gezen hir Fran. Jt. n1n· 

harriri, ~unu anlatıyor: 
•.:\lahkemeJe, arkacfa ının ke • 

n1erini ~-almış bir ~u('ln gıotirdi • 
ler. 

•- Arkadaşımın ilı.i kemeri 
\·ard ı, beniın ~·oktu. Birini aldım. 
Di~ e kendini müdafaa etti. 
"- Hitk•nı. kararını \·('rdi: 
•- Arkadaşına MİJleyıp alma

dığın için. ~eni. bir aJa mahküın 
edi.Jorunı. 

•Bundan ~onra. nıahk~n1c~ e, 
bir fabrikJlda, lıurdn ka~·ı lard•n 
bir par~a almı olan bir 'uçlu ı:e
tirdiler: 

•- Bu kaJ ışlar, hurda olarak 
a t ılmı~t ı. Fabrikaya Jü2un1u '.\ok· 
tu. 

• liılkin1, şu karan \:C'rdi: 
•- Bu k•Jışlar, hurda. atı l mış 

olnbiJ irler. Faka t sen, onların 

fa brika~ a lüzumu ohııı olmadık · 
!arını takdir edttek me\·k ide de
ği lsin. F.abrikanın hurdalarına 

değil, çöplerine bile dokıınulamn, 
Bugün, lüzunısuz sanılan alınır· 

sa. yarın, liizumlusu da ahnabilir. 
Sen i, beş sene küreğe mahküm ... . 
diyorum!• 

Bu iki karar hakkında kanuni 
mülahazalar yürütecek "'"'kide 
dt>ğilim. Fakal, kt>ndi ht>,,..bıma, 

çe k ;ıcerinde buluyorum. Tarihi 
eserlere, san•at abideleri nl', umu-
111i miiesseselere, herhangi bir şe. 

kilde su ika;d yapanlar. 'uçlarının 
dereeesine göre, - ır.wı etler'e ka
nun harici - a.ğır t'' za1ara t"8rpıl· 

malıdırlar. 

Bir nıcınleketin un1ranmı ke· 
ıniren tufeylilert>, fare uhiri \"8• 

r ilmelidir. 

Okuyucularla . 
Başba şa --

Adliye sarayı nın 
molozları Ayasof

ya müzesin i 
bozu yor 

Yanan adliye sarayı ar>ası.nın 
virane haHnde bırakılması, rüz • 
garlı ha\'alarda, ci\'arı son derEcc 
müteessir etmekte ve etrafı toza 
dumana boğmaktadır. 

Bu meyanda en z.yade ehem -
miyetle kayda değt>n Ay&sofy:-ı 
müzesidir; rüzgBrh havaiarda hı.ı 

arsadan kalkan toz kütlclcrı mü. 
zenin kapı ve pencerelerinden g:. 
rerek büyük fedakarlıklarla mcv· 
dana çrkarılan mozaik ll'\'haları
nı tozla gapamaktadır. 

Ayni zamanda bu müzelere !{<

len yerli ve ecnebi eyyahların 
geçid yeri olan burası pek sef,l 
bir manzara arzetmektedir. 

Burasının bir an ev\·el düzeltil. 
mesi hakkında milli emliık mu _ 
dürliığü tarafından yapılan m•

sainin bir an önce sona erdirilm('· 
s: \'e belediye ile milli emliıkirı 

teşrıki mesai ederek molozları 

sür'atle kaldırmaları icab eder ka . 
naat:ndeyiz. 

* Genelkurmay Ba kanlığı tr.
rafından alakadarlara yapı'an bir 
tamimde bu yıl ~· apılacak blıyük 

Tiıık denızcisı Barbaros ihdalire 
deniz subay ve eratının rlı ı~tı 

rak!erine müsaade edil~ı bil 
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Gangsterler 
Arlık kadın 
Kaçırıyorla r ! .. 

Uzak Şarkta lnglliz - Japon İcra dairelerinin 
islahı 

HIKAX! 
düzeltmek, 
bugünkü vaziyette 

benzemiyor .• 

tarafın münasebatını 
birbirine yaklaştırmak 

kolay olacağa 

iki bunları Mehmedcik Aşkı 
Yazan: Nec la Maraş 

yaklıl ' 
O gece gCikyüzü öyle bir mavi- tüm. Başımı biraz daha ıt yı!~ 

"Hayd ud karımı omuz
ladı, 15,000 dolar ver

mezsen karan geri 
gelmez 1,, 

Japonlar her sahada kendilerini lngiltereye en 
büyük rakib addediyorlar .. 

Adliye Vekaleti tarafındın icra 
;şıerini ıslah için celbedilen mü

tehassıs Leyman üç aydır yap
tığı tedkiklerin neticesini tanz•m 

ettiği bir raporla Vekibte bil -
dirmiş, dün de !sviçreye dot.'müş
tllr. 

Mütehassısın veriiğı raporda 
icra işlerinin ıslahı bakımında ı eL 

zem noktalar tasrih edilmekte ön 

planda da icra kadrolarının genış
letilmesi ileri sürülmekted'r. 

Jikle kaplı, kocaman bir tekerlek tırınca sağ omuzunda da ~ttd' er 
olan ay öyle kızıldı ki, meydanı olduğunu gördüm. Bii"82

.
0 

yar'' 
baştan başa örten kan birikinti • !erinde elektrik fenerler~ rl~ 
!erine bulanmış gibi. İnsana top- lıları toplıyan sıhhiy$ n :.JI'. f' 
rağm altından geliyor hissini ve. çağırmak için ellini kaJdırtlc y•' 

Zavell ı çıfçl batına gelen 
fe l lketl nesı l an latıyor? 

Bir kaçırma hadisesi daha. Fa
kat bu sefer küçük bır çocuk de
ğil, kocaman bir k&dın ... 

Haydudlar, Kaliforniyada zen.. 
gın bır ~·iftçınin karısını kaçır • 
mı~lar. 

Çiftlik, köyün iki kilometre ile
r,sındedir. Bekçi köpek haydud -
!ar tarafından zchırlenıp öldürül
müştllr. Çift~ı )a.nız başına gan
gsterlerle uğra~acak vaziyette de
ğildu:. 

Karı koca. sabah kahvalttlarını 
alırken birdenbire kapı açılıyor, 

maskeli iki k:şi ııçeri giriyor. Çift
~:i 57, karısı 55 y~ında. Mukave -
met edebilmeleri imkanı yok. 
Haydudlardan biri şu emri veri
yor: 

tkiniz de yere yatınız ... 
Sonra, kauççuklu bir bezle 

dudaklarını birbirine yapıştırıyor
lar. Telefonu kesiyorlar ve iplerle 
ellerini, avaklarını bağlıyorlar. 

Haydudlardan birisi: 
- Yakalanırsak ne ceza göre • 

ceğ:mizi inliyoruz. Şüphesiz elek. 

!Devamı 7 hıcl oahif~ıııizde) 

Bugünlerde daha ziyade Avrupa 
işleri , bilhassa Çekoslovakyı. bahsi 
etrafında çok şeyler yazıldı. söy
lendi. Yeni gelen Avrupa gezete. 
lel'Inde buna dair politika alemi
nin belli 'başlı dedikodusu olarak 
görülen şeyleri cSon Telgraf. hu. 
liısa etmiş, son Londradaki siyasi 
faaliyetlel'i'n neticesine, İngiliz • 
lerle Almanlar arasında neler ol
duğuna dair Avrupa matbuatında 
göze çarpan şayanı dikkat bazı , a
zıları bu sütunlara geçirmişti. Fa. 
kat dünyanın işleri yalnı7. orta 
Avrupada ve ispanyada değildir. 
Hele Uzakşarkta olanları unutma
ğa hiç gelmiyor. Çünkü vukuatın 

Öldürdüler, cesedini parça 
--.. ···-·- - -·· ... -·--·-- ·-
parça ettikten sonra do .. 

... - . ·-·· --· ·- -· 
mu z lara yedirdiler! .. ....... _. ___ _ 
Ga en Sefle esrarengiz b i r cinayete kur
b an oSan ihtiyar k•yma gibi doğranm~t 

Bir sarhoş bu 
- Baba Goven ~ .. 
Daha çok ararlar. Onu öldürdü. 

ter, cesedini parçaladılar; domuz· 
lara yedirdiler! ... 

Bunu söy1iyen adam son dere
ce sarhoştu. Önündeki kadehleri 
elinın tersile ittikten sonra: 

- Domuzlara! Domuzlara ye • 
dırdi!er! ... 

Büyük salonda tütün dümanın

dan göz gözü görmüyordu. Her : 
ke• şaşırmış kalmıştı. , 

Herkes, Arsen Goven'in bir gün 
noterden gelirken esrarengiz bir 
surrtte kaybolduğunu hatırleyor. 
d u. 

Vak'a bir sene evvelıne aiddır. 
Ve şimdiye kadar aydınlatılama -
mıştır. 

Troyese 30 kilometre mesafede 
bulunan Bünyante köyünde Go
ven adlı zengin bir çiftlik sahibi 
vardı. Karısı ile beraber yaşıyor
du. Doğumunun 67 inci yılını 

tes.id ediyordu. Bütün köy halkı· 
nı davet etmiştı. Yediler, içtiler, 
eğlendiler. 

Birkaç gün sonra, 27 mayıs 1937 
de, bazı işlerinin tesviyesi için 
Eko.Onten'de bulunan noterine 
gıtmek mecburiyetinde kalmıştı. 

Sabahleyin erkenden yola çıktı. 
Karısından ayrılırken: •Akşama 

Bahçe•lnln 
Yıldız ı 

sırrı ifşa etti ! 

birbirine bağlı olduğu görülüyor. 
Devletler arasındaki münasebetler 
hep hesab üzerine olduğu için Av. 
rupa işleri düşünlllürken Uıak -
şarkta da ne olup biteceği gözö -
nünden uzak konulmamaktadır. 

İngiliz matbuatı bugünlerde Ja
ponların İngilizlere karşı besle • 
di!<leri türlü tüdü duyguları tah
lil ile pek meşgul oluyorlar. Ev -
velce de yine bu sütunlarda yazıl
mıştı: Japonların İngilizlere karşı I 
olan duyguları öyle pek de dost 
duygusuna benzemiyor. Bilhassa 
Çin harbinin uzaması İngilizlerin 

Çinlılert• yardım ederek bunların 

mukavemetıni artırmış olmaların· 

Vekalet raporu tedkik et•ikter>. 
sonra icra dairelerinin ıslahı içın 
!Azım gelen tertibatın tatbi:C; .ıe 
başlıyacaktır. 

ren iniltiler yavaş yavaş seyreli. kat o belki son bir gayre 

yor, karanlıkta üstüste yığılan in· rinden sıçradı. rııa~ 
san tümsekleri son bir titreme ile - Dur yüzbaşım! par .0" cf 
birer birer daimi uykularına da- cansız bir hareketle cek~tı 11rııı1 
lı 1 d B b . d k··.,.1erı •r yor ar ı. urası ır mey andı, bine girdi. Sonra o,- ardı·\ 
yaşıyanlarla ölenlerin en fazla ile işlenmiş bir çevre çık b~t6' 

Ş h 
-- anlaştıkları, en son konuştukları rası derin değildi amma rfıl/' 

e ir tiyatrosunda bir mahşer yeri. bunları büyük bir kuvvet ;8 

bU Sene neler Ayaklarımın altında belki daha rek yapıyordu. ··~of!JP 
o ynanacak ? son nefesini vermemiş kuru bir _ Yütbaşı dedi. Ben ölUjıı011~ 

cesede hiçbir değişiklik duyma • g · b · 1 dü erse r 
Belediyece birçok noksanları • a,yn ır yo un ş . · ff.1' dan bastım, ve yana dönen başı. köyünde Hacı Muhtar gıJın ·' ~ 

nın tamamlanmasına karar veri- nın önünde ag· zından akarak top- • l bit"' ·• ya bunu iletiver. Ne,es rır• .. 
len şehir tiyatrosunun 10 bin lira !anan kan gölcüğünden ayni hisle durdu, gözlerim kap~dı. 90 

dan ileri geldiği söylenerek Ja _ sarfile yapılan modern duvar sah- atladım. Şimdi önümde koca mey- denbire doğrularak: ~n~ 
ponyada hüklımetin hissiyatı İn_ nesinin inşaatı nıhayet bulmak dana serilen yiğıtlerin biraz ev • _ Durmuş Mehmed ~U~I 
gilizler lehı"'.r>e olmadığı yeni bir üzeredir. velki kükreyişlerini seyreden koca sana de amma sakın ı1 
keyfiyet değildir. İlkteşrini'n birinci haflasındar, bir nehir var. Öyle sanıyorum ki söyleme. Sustuğu zar!l~ıiJO~ 

Japon gazeteleri de İngiltere a- itibaren temsillerine başlıyacak bu şanlı zaferler yalnız onlara, ışığının donukluğ!.lnda Y dt~' 
leyhinde ıYazı yazmak fırsatını hiç olan Şehir tiyatrosu bu seneki yalnız bu şerefe ermek için ölen- nasıl sarardığını, buru!• dP 
kaçırmı""'rlar. Fakat cTaymis• ga. d !er aiddir. Öyle sanıyorum ki biz. !erinin sık sı'k açılıp kapaJI , - ropertuvarın a bilhassa üç yeni 
zetesi bunu şöyle tahlil ediyor: telif eser bulundurmaktadır . Bun. ler o kahramnların haklarını ça- farkettim. d,&ıll' 
İngiltere aleyhindeki bu yazıları lara'k üzerimize almak istiyen bi- - Merak etme Mehnıed ıiJll~ 

!ardan birisi Vedad Nedim Törün 1 "'" yazdıran Japonyadaki mes'ul hü - rer yalancıyız. Bu düşünceler içi- Yaran hafif kurtuturs..-· &ı ' 
kumet değildir. Bu yazılar hep yazdığı (İmralı insanları) ikincisi me o kadar derin yerleşmişti ki, hasta bakıcıları gönderir:d~_.,ı 
İngiliz aley'htarlığının tesirile ya- Ahmed Kudsinin (Köroğlu des - 1 ayın parlattığı bu düzlük canlarını şını sert bir hareketle sa_JI ~ 
zılan şeylerdir. Japonların İngil· tanı) üçüncüsü de Şehir tiyatrosu isimsiz bir zafer uğruna verenlere _ Sıı'kın ha yüzbaşı de-;;ı.ıt? 
tereye karşı bu vaziyeti almala • san'atkarlarından Galibin eseri • ı gıpta ediyorum. Gözlerim demin- bana ölüme bu kadar Y~ 111. 
rında iki sebeb vardır ki Taymisin dir. denberi kan pıhtılarını yalayarak koyuver de güle gUle gl ~- f 
Tokyodakı muhabirinin anlattığı- Diğer taraftan şehir tiyatrosu akan nehrin sularında o kadar daL - Neden F.smayı bir da 
na göre bunların her ikisi de fili mışım ki, yanıbaşımdan gelen bir ı mek istemez misin? l'fo 
maddi kuvvetlerdir. Biri mmet - geçen senelerde muvaffakiyet ka- hışırt!le birdenbire döndüm. BI- - Ben ölmek isUyortJ111 el~ 
lerarası politikasına temas ediyor. zırnan temsilleri tekrarlıyacak, bu raz ileride kara bir gölge elierile dilYe bağırdı. Sonra ktlı~ 1.# 
Dig" eri de dahili ve tabir caizse arada tercüme ve adapte eserlere 1 t - 1 b t f 1 üstünde dura dura 1nsık b opraga sarı ıyor, u ara a ge • 
şahsidır. de reportuvarında gemş bir kısım meğe çalışıyordu. Adımlarım bu mırıldandı. ~ıııııı' 

Politika 8.leminin en mühim ve- ayıracaktır. kanlı topraklarda sürünen yarı Ö· - Esmayı çoban AliY' ı~i f 
kayiini anlatmak i'çin İngiliz • Ja- Tercüme eserler arasında bil _ lü vücude doğru ilerledi. Eğil - lar. İçhıi çekti gBzleri~d:: 1~-ıtl' 
pon münasebetlerini dikkatle ta - hassa Şkespirden çevrilen (Vind - dim, yüzünün bütün bir yanı par- yaş parçalanmış yanagı 
kib etmek liizım geldiğine göre sor kadınları) temsili de bulun _ çalanmış, içi'Ilden kemikleri görü- landı. ,41) 
Japonya ile İngiltereyi birbirin - maktadır. nürcesine açılmıştı. Yanına çök • 1 (Devamı 7 inci sayfarıı' 
den bugün bu kadar ayıran sebeb. ========== ==== ========================"""'_. f 
~ei~i0~~ gözününde tutmak icab e- I M DAD 0 .. L . YORU ft1j 

( De.amı 7 inci de) ;:/' 

SAR A Y SiNE MASININ Genç bir kadının /er yadına kD' 
aldıkları ceoab 1 

1938 - 39 mevsimi şanların 

'' Kendisini etmek terbiye 
tiyordum, bir şey 

~ 
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bir h8dise •• ve ............................... Dükkô.nlCırın tô.li' leri 1 Fransada kümes DördOncD Murad 
Ve • • 

1 
v 1 1 1 1 

Hayvanları 
L. rı msız opraga 8 1 m iŞ aze O• 1977 •• "-;;j·~d; 100 mıı-

Genç padışah' ı suikasdden kurta
ran hırsız şunları söylemişti: 1•ll 111 la besili toprakla tavlanan yon tavuk 6 milyar 3US 

b 1 milyon yumurta 

San'atımı sultan lığa tercihederim ayat tohumların tili'lerl birmidir Frans~U;'::a~!~::::r1i~Fran. 

Asri fırın stüdyo oldu,· bir fır4n da az ~~:S:l:;~~:!~~~:~fI;ı~~~~ 
Tavuk: 100,000,000 

tadilat ile apartmana çevrildi .. ~~~k: ::~~~:~~~ 
Hindi: 2,500,000 

Yazan: 
liı l!erşey gibi, dükkanların da ta

er, Var 
l!er.e . ç·· nk .. 

liıik -, Y gibi, diyorum. u u, 
YUk fDplardan tutunuz da, en bü
Yii . canlı mahluklara kadar, yer 
ııı:~ndekı her çeşid •nesne• nin 

C akkak ki bir talii var. 
"ıı ıl,~ bir bünyeye musallat o-
1.ıı;ı .bır mikrob, kendı hesabına 
:,t •dır, sağlam bünyeye düşen-

V d• talisizdir. 
!oh erimsız toprağa atılmış taze 
~ uınıa, besıli toprakta tavlanan 
~at. tohumun talileri bir midir? 

1'.ı 1'ial!eri uza,mıyayım. Dük • 
~!arın talileri, çok garib! 

çı,k "çok semtlerde oturdum; bir 
r,b dukkanların geçirdikleri, ga
lôh· anlaşılmaz tali tecellilerine 
~d ol~um. 

~i~i adıkoyünde iken, her gün geç 
Ukın 8_0kaklardan birinde, bir bü· 

t dukkan vardı. Dükkiinın ye
e~Yi.zuk ta~ı· gibi idi. Fakat ne 

t•eı 8'· bu dükkan, temelli bir ki-
Ö bulamıyordu . 

llıııı. nce mal sahibinin titizliği san 
ıııl!<i.~onra sonra dükkanın cişle
hı ıgı nı • öğrendim. Bu dükkanı, 
Y;c:notu, şapkacı, terzi, tuhafi • 

c:' kunduracı, kimler tutmadı! 
ı.~ elgelelim, kim tuttuysa, iş • 
tuı lllectı, kapattı. Dükkanı, her 
ı,,an. Yeniden boyattı, camekan
ı, 1~1. düzeltti, gösterişini arttır
!ı.p UtJn çnbalamalar ma>raflar, 

•i nafıl€' 
llu k" 

'•• ıracıların hepsı de ışlerinin 

MA HMUD YESARi ~~;ş::~n= ~.~ıı.~: 

terzihane, neler olmadı! 
Fakat •temelli olaro.k• blrşey 

olmadı. Zaman zaman kapalı du
ruyor, şatafatlı camekanlarla ye
niden açılıyor; bir müddet sonra 
da kepenkleri indiriyor. 

Geliyor, yine bir şişeci tutuyoı . 

O da bırakacak olsa, yine bir şi
şeci gelip dükkanı açıyor. 

Bir yerde bir manifaturacı dük 

kanı görürsünüz; yıllardan ve 
yıllardanberi hep manıfaturacı • 

Vardır. Bunlar, 1937 senesinde 
tamam 6 milyar 315 milyon yu • 
murta yumurtlamışlardır. Bu hay. 
vanların tüyleri, derileri, ciğerle. 
ı>1 do hesaıb edilirse 12 milyar · 
frank değeri olduğu anlaşılır. Fe
na bir servet değil... 

dır. Bır kere değil, belki birkaç 
kere sahibleri değişmiştir; bunun 
farkına varan bile olmamıştır. 

Bunları teker teker saymak bo
şuna ve yorucudur. 

Garib talili dükkanların bir çe
şidi daha vardır ; 

Evvelce tütüncü dükkanıdır. 

Tütüncü bırakır; yerine berber 
gelir, bir müddet berber dükkanı 
olarak işler. 

Evet, dükkan, , ·kör- değildir, 

işler. Günün birinde, berber bıra
kır; faraza, bir terzi tutar. Terzi 
de dükkandan şikayetçi değildir; 
terzi de, tıkır tıkır işler. Çünkü, 
dükkan, ·kör• değildir. 

Fakat, aylardan ve hatta sene
lerden sonra, o dükkanın tekrar 
tütüncü olduğunu görürsünüz ve 
bu tütüncü dükkanı, yıllarca, tü
tüncü olarak kalır. 

Bir de, camekanları, gösıerme
likleri değişmiyen dükkanlar var 
dır: 

Eczaneler, şekerciler, orta halli 
bakkallar, manavlar, kasablar, 
sebzeciler, fırınlar ... 

Dükkan talilerinde şahid oldu
( Devamı 7 inci sayfamızda ) 

Dördüncü Murad; Bağdad ha • 
1ifelerlni takliden kıyafetini de. 
ğiştiriyor, halkın arasına karışı. 

yor, ne konuştuklarını, ne yap
tıklarını öğrenmeğe çalışıyordu. 

İstanbul ahalisi sultanın kah 

, 

tüccar, kah dilenci ve hazan der
viş kıyafetine girip dolaştığını bi
liyorlar; ,yolda, çarşıda tesadüf et
iı1kleri zaman tanımamazlıktan ge. 
liyorlar. evlerine, dükkanlarına 

çekiliyorlardı. 

İstanbulun en azılı hırsızların· 
dan birisi, A!aeddin, bir gün Dör· 
düncü Murada tesadüf cW ve ken

disine benzediğini hayre'!e gördü. 
Boyları, vücudleri, çehı-eleri bir
birinin tamamil;ı ayni idi. 

Alaeddin bu benzeyişter. i•ti -
fade etmeği düşündü. Sakalını, 

Dördüncü Muradı..:.1 sakalı gıbi kes. 

tirdi. Kulağına, onun gibi bir aL 
tın halka taktı, Başına bir kavuk 

ili llıısi değı il erdi ya? Halbuki ay 
ıı;e'lok~kta, pis, karanlık küçük bir 
,thane vardı; arı kovanı gibi 
bır 'Yordu. Ayni soltakta, küçük 
. lı lııhafiyeci vardı, tıkır tıkır 
:Otlardı. 

~ltıı•kat •yüzük taşı• gibi yerd~ 
ı.,, 1 •sına, temizliğıne, bütün gös. 

n••ne rağmen işlemiyordu. 
4ıı eyOğlunda, büyük bir mağaza 
~ ''•m B • "'~e · . urası. kahve, fotograf-

Bu dükkan, karşısındaki ve ya
nındakileri bir çok dükkanı sö
nük bırakır, hatta onlara kepenk
leri kapattırırdı. Halbuki hangi 
iş için kepenklerini açsa, tutuna
mıyor, ve kendi nakavt olur. Bu, 
dükkanın talii, değil de nedir? 

Bazı dükkanların da değişmez 
bir talileri var. Ne iseler, hep •O, 
olarak• kalıyorlar. 

Bir şişeci dükkanı farzedelim. 
Sahibi ölüyor ve yahud satıyor. 

kadınlarınaleyhinde bulunursanız 

Daima çok fazla ihtiyatlı ol
manız lazım. Çünkü 

• gazıno, bardak, çanakçı, 

gece billur Her ses ·ıe beş 

milyon çocuğu uyutan 

MASAL PERiSi 
l' anın~ış sinema- -y-ıld-;;ı;·rını 

gölgede bıraktı .. 

\ 
' I 

\r 
~.. 2 1 1 ~,11 · 3 yaşlarında bir Ame-

~lı,.,. Ne sinema yıldızıdır, ne de 
...,.ho' ~'!. · art st ... Faka\, mcmle
~ h 

lllııt.ın •thangı b.ir "nema y,Jdı . 

ll'lt~ b daha buyuk şöhreti o an 
}\,, •r Amerikan kızı. 

"Çiik lo ~ Amerıkalılar kendisıne 
r tıva 
~., nı Vermişler: •masal pe. 

~1;,,1 · Bak.kalen söyledıği ma. 

~':,, \~k beğenivorlar, mütema-,, • k . 
\r ,_ <ar ediyorlar. ı 

ıı:erı. ~ •n Aırerikanın dört bir 
1 tı(j 1 1-ı, N. •n a.dığı nıcktubların sa-

;"1• ''rna Ser<'r ".i.n, Gori Bo • 
ı. 'ti •ld • "'a• ıgı mP.ktublardan çok 
ı. "it °"' tıı •D•yl, Ekspres• gaze • 

Ulı.ıbirlerinden biri, İngil • 

tereye geldıği zaman genç kızla 
görüşmüştür. 

. PERİ MASALLARI l 
Iki sene evvel, çocuğu Şarlı he. 

nüz ikı buçuk yaşında idi ve kızı 
Nansi'de ancak altı aylık vardı. 

Her akşam, Matmazel Viker ken· 
dilerini yataklarına yatırıyor ve 
peri masalları anlatıyordu. 1 

Birisi, matmazel Viker'in billiır 

sadasını istedi. O zamandanberi 
çocukların yatağı yanına bir mik· ı 
rofon konuldu. 
Apartımanında hiçbır değişiklik] 

olmadı. Beş senedenberi Şar!i ile 
Nansi'ye anlatılan peri masal • 
!arını. beş milyon küçük Ameri • 
kalı, hergün muayyen saatlerde 
dinliyorlar. 

Bup adet hükmüne girdi. Mat. l 

mazel Viker'ın .küçük dinl:yicil':ri•] 
billur sesini iş:tmeden, soylerlıgı 1 
peri masallarını dinlemeden uyu. 
mak istemiyorlar. 

- İşte, hakikat bu ... G;'zli ka
paklı birşey yok. Peri masallarını 

tatlı tatlı an1atıyonım. Baza:ı mo. ı 

lifi de ilave edi·yorum. 

BU tün h.kayelerim faciasız bi· 
ter. Amerikan çocuklarının ma • 

salları dinlerken kolayca uyuma. ı 

!arının sebebi nedir, bJemiyorum. l 

İngiliz gazetelerinin bahsettiği 
Dr. Çampyon isminde biri birçok 
darbı meseller toplamış. Olabilir. 
Fakat bunun hususiyeti şunda: 

Doktor yirmi yedi yaşlarında • 
dır. Dünyada iki yüz türlü muh
telif dil varmış. Bu muhtelif dil
lerden yirmi altı bin darbımesel 
toplamağa muvaffak olmuş. Söy
meğe hacet yok ki bu genç doktor 
bu dilleri biliyor değildir. F akat 
o dillerden ingilizceye tercüme 
edilmiş ne kadar darbımesel bul
duysa almış. 

Daha mühim bir cihet: Bütün 
bu darbımeseller kadınlara dair
dir!. Fakat heyhat ki bu sözlerin 
İngiliz gazetelerinde sanki nümu
nelik diye alınmış, sütunlara ge
çirilmiş olanları hiç de kadınların 
lehinde değildir. Acaba gazete sü
tunlarına geçmiyenler arasında 

lehde olanlar, kadınları haklı o
larak yükseltecek güzel sözler var 
mı? Yalnız bu dedikodu vesilesile 
yazı yazan İngiliz muharrirlerinin 
kadınlar aleyhindeki bütün bu 
darbımeseller şimdiye kadar ta· 
rihin muhtelif devırlerinden biri
kerek gelmiş ve muhtelif dillerde 
yer tutmuş olan bir takım eski 
fikirlerin mahsulüdür. Bunları bu 
itibarla okumalı, yoksa bu darbı
mesellere bakarak kadınlar aley
hindeki eski fikırlere bugün de 
i.nanmamalL 

Bu ihtiyat kaydı koyduktan 
sonra o darbımesellere şöyle bir 
göz atarak bir kaç'ını •Son Tel
garf• okuyucularına da göster • 
mek kabil olsa gerek: 

Bir beygiri bir ay sonra met • 
hedebilirsın. Fakat bir kadını 

methetmek için bir sene bekleme
li! 

Eğer kendine iyi bir çift pabuç 
yapmak istersen ökçesini kadının 

dilinden yap. Hiç eskimez!. 
Ölüm ile kadın ayni şeydir: Kim 

ondan kaçarsa peşine düşer, kim 
onu ararsa kaçar!. 

Erkekler başkalarının sırrını 

saklarlar. Kadınlar ise yalnız ken 
eli sır !arını. 

Dört şey vardır k i şüphe edil· 
mek lazım gelir: Kadın, gece, ne
hir, orman. 

Üç kadınla bir di§i kaz topla • 
nınca pazar yeri tamamdır!. 

Size yedi çocuk doğurmuş olsa 

bile bir Kadına asla itimad etme
yiniz!. 
Eğer kadın olmazsa hiçbir za

man kavga çıkmaz!. 
Kışın güneşine, kadının gönlü

ne inanma!. 
Bir kadın çok güzel olacağına 

gözleri kör olsun, daha iyi!. 
Usta bir erkek şehirler yapabi

lir. Usta bir kadın da onları yıka
bilir. 

Bir kadın hiçbir zaman kendi
sine sahib olan erkeğe tamamile 
aid olamaz!. 
Eğer bir erkek sana fenalık e

deceğine yemin ederse geceyi U· 

yuyarak geçir. Lakın bir kadın 
sana fenalık edeceğini söylediyse 
uyku uyuma!. 
Şeytan herşeyi bilirmiş de bir 

kadının çakısını nerede bilediğini 

bilemezmiş!. 

Daha ziyade uzatmağa lüzum 
olmasa gerek. Erkeğin asırlarca 

zaman kadını ezniği devirlerden 
kalma olan bu sözlerle hangi 
memleketlerden, hangi dillerden 
alındığı söylenmiyor. Fakat belli 
kı kadının pek aşağı görüldüğü 

zamanların damgasını taşıyan bu 
sözler hep o karanlık devirlerin 
erekeklerinin eseridir. Hele ~u 

söz \amamile erkeğin kadını pek 
küçük gördüğü devirlerin mah • 
sulü olduğuna hlç şüphesız bir su-

geçirdi. Elbisesinin aynini yaptırdı. 
Eline de bir kehribar tesbıh aldı. 
Arkadaşlarından beşinı de, Pa • 
dişahın arkasındaı1 belli etmeden 
gelen Yeniçerilerin kıyafetine SOK
tu. Mahalleleri dnlaşmağa baş -

ladı. Hevkes kemlisini P~dişah sa
nıyordu. Alaeddinin arkad1şalrı 

fırsattan istifade ediyorlar, san'at. 
!arını yapıyorlardı. 

Bir hafta geçmedi. İstanbul ka
dısının bürosu şikiıyetçılerle dol
du. Kimi evinin 90yulduğunu, ki· 
mi dükkanında bulunan malları • 
nın çalındığını idd·~ ectiyor, fa • 
kat hırsızların hü,'iyeti hakkında 
bir söz söylemiyor!ardı. Şıkayet. 

çiler çoğaldı. Nihayet Dördüncü 
Muradın kulağına aksetti. Kadıyı 
azletti. Fakat, hırs?z:ıkların önü 

alınmadı. Dördiıncü Murad, biz. 
zat tahkikat yapmak istedi. hafta 
da bir defa tebdil çıkarken her ak 
şanı çıkmağa başladı. Ve bu do
laşmalar sırasında Alaedd!n ile 
karşılaştı. 

Kendisine tıpkı kıpkıya bcnzi
yen bu adamı görünce hayrette 
kaldı. Maiyetinde bulunan YenL 
çerilere taklb ve tevkif etmeleri 
emrini verdi. 

Yeniçeriler vazifelerim yaptı • 
lar. Alaeddini yakaladıla•, hüvl • 
yetini tesbıt ettiler ve babaçko 
,..ındanına tıktılar. 

Alaeddin, zindanda kuru hir o 
mınder üzerinde oturuyor, akıbe
tini bekliyordu. Her halde fala • 
kaya yatırılarak sopa altında can 
vereceği, yahud kellesinin uçuru· 
lacağı muhakkaktı. Bunu biliyor. 
du. Ve kendi kendine: •Ne çare, 
dıyordu. Aakacak kan damardı 
durmaz! Takdir böyle ımişl. .. • 

Fakat günler geçiyordu. Ne ka 
dının huı;uruna çağırılmıştı, ne d 
cellild gelmiş~!. Hergün bir gar
diyan kendisine yemek ve su ge
tiriyor, blrşey söylemeden gidi -
yordu. Alaeddin kendirS!nin unu
tulduğuna hükmetti ve kalben 
memnun oldu. 

Bir gün selher vakti ayak sesler 
işittı. Yerinden fırladı, kalktı. 

Celladların geldiğini zannetmiı. 

aklı başından gitm'işti'. 

Kapı açıldı .. İçeriye Dördüncü 
Murad girdi. Yalnızdı. Üzerinde 
sırmalı bir elbise, başında 90r • 
guçlu bir kavuk, belinde zümrüd 

(5 inci sahlfe4en devam 

Doktor ile iftihar et t iti çocup 

Biliyor musunuz ? .. iki. 
•• yuz 
• • 

sene yaşamak 
elinizdedir I sızın 

Beynelmilel tıb alem· 
yeni bir şey mi buldu\ 

ömrünüzün uzun olmasını ister misiniz ? 
İngiliz gazeteleri bugünlerde 

yine çok yaşamak bahsi etrafında 
bir hayli yazılar neşretmektedir. 

Çok yaşamak herkesin istediği 
bir nimettir. Fakat bunun iste -
mekle oluverecek birşey olup ol
maması ayrı bahis. Avrupada, A
merikada bununla meşgul olan 
hekimlerin ne kadar çok olduğu
nu ise söylemeğe lüzum olmasa 
gerek. Şimdi Londra gazetelerini 

] meşgul eden bahis Doktor Berge 
\ isminde bir hekimin kendi çocu
ğunu yetiştirmek hususunda ta
kib ettiği usullerle bu çocuğun bir 
zaman gelip de büyüdüğü zaman 
tam 200 sene yaşıyacağını iddia 

rette gösteriyor: Bir ana üç de 
kızı babanın başında dört bela -
dır!. 

Üç çeşid mahliık vardır ki tu
valeti ile çok ml'Ş!!Uldür: Kedi, 
sinek ve kadın!. 

etmesi etrafında dönüyor. Her· 
kes çok yaşamayı isterse de böy. 
le iki asır yaşamak insana usanı 

· vermez mi?. Suali de başka. Dok 
torun iddiasınca herkes iki yüı 
sene yaşıyabilirmiş. Doktorun id· 
diasınca hayatı kısaltan ~eyleı 

vardır ve bunlar maalesef pek 
çoktur. Pek fena bir takım iti· 
yadlarımız vardır. Birçok fena 
şeylere alişmışızdır. Bu sureti< 
insanlar daha çok yaşamak kabil 
iken hayatlarını kısaltıyorlar. Do 
tor diyor ki: 

- Eğer hayatımızı tanzim ede
bilsek ve hilkatin bize öğrettiği 

gibi yaşasak 200 sene yaşamak en 
tabii birşey olur. Bu iki asrın bi· 
rinci yüz senesini öğrenmeğe, 

tahsile vermeli. İkinci yüz seneyı 
de daha genç olan nesli yetiştir · 
meğe, yeni yetişenleri öğre\meğt 

vermeli. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Sebebi henüz 
belli değil 

Laleli apart,marıııda üçüncü 
dairede 18 numarada oturan Ab. 
dullah oğlu Sami isminde biri he. 
nüz anlaşılamiyan bır mesele yü
zünden çıkan kavga neticesinde 
Llngada oturan 15 yaşında Halid 
oilu Cevad isminde bir genci a
yağından yaralamış-tır. 

' şaka yüzünden 
Bebekte oturan Hamdi isminde 

ııir balıkçı §aka yüzünden çıkan 
llavp neticesinde arkada~ Azizin 
sandıılya ile kaburaa kem:.klerini 
kırmıştır. 

Bir çocuk 
yaralandı 

ıl 

Şoför Aı.iziın idaresindeki 3121 
numaralı otomobil Haydarpaşada 
sokakta oynamakta olan 6 ya -
şında Naci isminde bir çocuğl 
çarparak başından yaralamıştrr. 

Kadın yüzünden 
Mt!rcanda Rüştüpaşa hanında 

oturan Süleyman oğlu Cemal is
minde bJ1"i ayni semtte oturan 
Şükrü ismın<le birini bir kadın 
yüzünden çıkan kavga neticesin
de bıçakla muhtelif yerlerınden 
yaralamıştır. Şükrü hastan~ye 

kaldırılmış, Cemal yakalanarak 
tahkikata başlanmı~tır. A raba otomobil 

çarpışması 
Sokakt a o. narken 

Ü sküdarda Cami sokağında otu 
rar H.kmetin 8 • aşındakı vğlu 
Kadri sokakta oynarken dü,erck 
başından yaralanMı<t.r. 

Şcıfiir Kamilin idaresindeki 2661 
numaralı otomobil dün alr-am ü
zeri Falilıden g.eçmekte iken Ş0h. 

remininde oturan Tatar Eminin 
Jdaresind•k.i ·· k arabasına çarpa
rak parçalamıştır. Çarpışma esna. 

smda muhtelif yerlerinden ~~ır 
surette yaralanan ara.bacı Emin 
kaldırıldığı Gureba hastaııesı,.,d·~ 
ölmüş, şoför Kamı! vaka!ar.auk 
tahlrTkata başlanm1 tır. 

lşkenbeci c...ükkanı 
Kilçükpazarda ışkembeci dük. 

kanında çalışan Nazif oğlu Feth 
ıle arkadaşı Mel-med şak.ı olar•k 

duetlo yaparlarken Mehmed.n e

Lnd.eıu bıçak Fetl:unin koluna isa
bet ederek yaralamıştır. 

Fransa seferberliğini 
tamamlad ı 

(Blrind sahlfeden devam) 
cek son teklıflenni kabul etme!< 
mec"burıyetinde kalacaktır. 

Hanlein'in alacagı talımata na
zaran, bugün aksi takdird<:- aza
mi yarın Çek huktimetinf!' eevap 
vermesı beklenmektedır. Verile
cek bu cevaba göre Orta Avrup:ı 
vaziyeti ve dünya sulhünün ala
cağı şekil kat'i ·et kesbetıniş ola
caktır. 

Umumi kanaate gore siyasi ha
vadaki gerginlik biraz ge\ şemiş 
ve tadile uğramıştır. Ba • Hitle
rin dünkü nutkunda Çekoslovak 
meselesine ve Almany anın sef r
berliğine hiç temas etmemiş ol
ması her ne kadar manalı ve Al· 
maynanın takip edeceği yoldaki 
israrına bir işaret telakki edili -
yorsa da bir tefsire göre de Hit
ler bu meselelere pazartesı günii 
sö •liyeceği nutukta temas edecek
tır. 

, "uremberg, 7 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: 

Siyasi mahafıle gore, Hitlerııı 

kongrede okunan beyannamesi, 
Almanyanın hiç bir suretle takib 
"tmekte olduğu uldan diinmi ·e
ceğinin bir ifadesidir. 

Nurembergde toplanmış halk 
arasında ise bu be annarne şöyle 
tefsir ediliyor. 

Bitler, halk tarafından gösteril
meğe ba;ılanan ~dişelerıı cevap 
veriyor. Onu, askeri tedbirlerle 
ve Südetler meselesinde hiç bir 
ta\iızde bulunmıyacaı.ıını söyle -
n:ekle avutmak istiyor. 

Nuxemberg, 7 (A.A.) - Südet 
Almanları lideri Henlein, burava 
gelmiştir. 

Nuremberg, 7 (A.A.) - Alman
yanın Pra& orta elçisi bura"a gel
miş ve derhal Alman Hariciye na
zırı Fon Ribb"ntrop ıle UZU!!: bir 
mülik.atta bulunmuştur. 

ÇEKOSLOV AKY ANIN SON 
TEKLİFLERİ NELERDİR? 

Prag 7 (A.A.)- Çekoslovakya 
hukı'.ımct.aıin Südet,ere yeni tek
liflerı aşağıtlaki esaslara dayan • 
maktadır 

ı. Devlet hızmetlerinde, ekal
dyetlerı alilkadar eden devlet 
oüt~csi fasıllarında, devlete karşı 
muteahhitt.k ışlerındc ve devlet 
•konomisinde milliyetler umumi 
oüfustaki savılan nisbetmde tem
sil ed:Jı>ceklerdu: 

2. Devlet memurları prensip 
itibarıle vazifelerru kımciı milli
yetlerine aid topraklarda ifa ede
ceklerdır. Hükıimet. devlet kad_ 
rosundak.. nisbetsizlikler yüzün
dPn geçen senelerde milliyetlerin 
uğraınış oldukları zararları telafi 
edecektir 

3- Hükumet, umumi emniyet 

işlerin:n mahalli idare!e~le dev. 
Jet idare:eri arasında tak.imi hak
kındaki esk.i prens:pleri tekrar 
me<;yııte koyacaktır. 

4- Hükı'.ımet, dil meselesini hu 
kuk musavatına istinadJ eden bir 
nizamname ıle halledecektir. 

5- Hükı'.ırnet, buhrandan mü
tessir olan Alman mıntakalarının 
ekonomt faaliyetine yedi yüz mil
yon kronluk bir ıstikraz le yar -
dımda bulunacaktır. 

6- Mılli ·etlerin huk~k müsa. 
vatı bu milliyetlerin kendi ken -
dıier~nı ıdare etmeleri prensıpı 

dahlinde tahakkuk ettirilecektir. 
7- • 1erkezi devlet darelerine 

aid mi.liyetler meseles:n tasfiye 
için hu54si dairler teşkil edilecek 
ve bu daireler, alakadar milL~·et
lere mensub memurlar tarafın. 

dan idare olunacaktır 
8- Vatandaşiarın mill:yet hak

ları hususi kanun~arın himayesi 
altına alınacak ,.e bu kanunların 
tatbiki muhtelıf milli\·et!ere men. 
sub mümessiller tarafından kont
rol edilecektir Herhangi bir mil
liyete nisbcti tesbıt içm milliyet 
defterlerı tanz:m olunacaktır. 

FRANSADA SİYASİ FAALİYET 
ARTTI 

Paris 7 (A.A) Hariciye Na -
zırı Bonne. merika büyük elçisini 
ve sonra Yunanıstan ve Çekoslo
vakya elçılerini ,.e niha~·et İngiL 
tere büyük elç:Sın kabul etmiş 
ve kendılerilc uzun uzadıya gö
rüşmüştür. 

Cenub'da 
Manevra 

<Birinci ır.:::ahi rf'rl<'n dP,•ı.m l 

Gahb Deniz, Tümgeneral );Iuhar
rem Mazlı'.ım bulunduğu halde Bi
recike gitmişler, akşam tekrar A. 
yıntaba dönm~lerdir 

Manevra mıntakasına gelen kah 
ramaıı kıt'alarımız kendilerine 
tahsis edilen yerleri almakta, 
Mareşalin Ayıntaba varışile ~en

lik içerisinde çalkan.an şehir ve 
bayram yapan haHı.ın sevinç ve 
heyecanı kıt'alarımızın gelişi ile 
son haddine yükselmiş bulunmak
tadır. 

Mareşalın Nizib ve Birecığe gı
rişlem sırasında bu civar kövlü
leri yollara dökülmüşler, güzer -
gah boyunda sıralanan halk ve 
heyetler Mareşa! ile erkfınıharbL 
yesini içten gelen coşkun tezahü
ratla alkışlamışlardır. 
Mareşal Birecikte öğle yeme

ğ.ni halk arasında ve neş'e ile ye· 
mişler, yemekten sonra Urfa va. 

Balkan tıb kongresi 
bugün açıldı 

iki yüz s:ne yaşamak 
istiyor musunuz ? 

(5 lnd sahifeden devam) 
Doktorlar bugünkü çocuk ye -

tiştirmekte bulduğu büyük bir 
yanlışlık vardır ki onu şöyle an
latıyor: 

(Birinci &ahlfeden devam) 
Giorgiesko'nun başkanlığındaki 

30 hekimlik Romen heyeti de öğ
leden sonra Romanya vapurile 
Galata rıhtımında kendilerini kar
şılayanları seliımlamışlardır. 

Doktor Bensis'in riyasetindeki 
Elen hekimleri heyeti bu sabah 
Pireden gelen İta! 'an ,·apurile 
şehrimize gelmişler, diğer murah
hasların da iştirak ettiği kalaba
lık bir karşılayıcı kafilesi tarafın
dan istikbal edilmişler, doğruca 

Yıldız sarayına giderek kongreye 
iştirak etmişlerdir 

Tam saat 11,30 da kongre bü -
tün murahhasların iştirak.ile 120 
kişilik bir murahhas heyeti hu -
zurunda Sıhhat Vekaleti müste
şarı Asımın kısa bir söy ledle ~

çılmış, bunu müteakip kürsüy':! 
gelen Türk - Balkan!ararası Dok
torlar Birliği rei.si Profesör Akil 
Muhtarın riyasetinde kongre iç
timaına geçilmiştir. 

Kongrenin öğleye kadar süren 
ilk resmi içtimaında ruzname 
ır.addeleri tetkik ve büyüklere ta
zim telgrafları çekilmesi karar
ları ittifakla kabul edilmiş, bun
dan sonra öğle paydosu yapıl -
mıştır. 

Öğleden sonraki resmi içtima 
denesinde Balkan memleketleri-

ni alakadar eden sıhhi mevzular
dan malarya rnücadelesile buna 
müteferri diğer hususa\ gôrüşül
müş, bu arada dost memleketler 
murahhaslarile murahhaslarımız 

tarafından bu mevzua dair kendi 
müşabed !erine ait raporlar o -
kunmuş, vak'a!ar zikredilmiş, ko
münikasyonlar )'apılmıştır. 

Kongrenin içtimaları 4 gün sü
reHll, cuıııartesi günü öğleyin iç
timalara nihayet \•erilecek, bu a
rada hastalık mücadelelerile bun
lara ait mücadele sistemleri ka -
rarl;uıtırılmış bulunacakllr. Mu -
rahhaı!lar şerefine bu akşam Pe

repalas salonlarında bir ziyafet 
verilecek, bunu bir de süvare ta
kip edecektir. 

Murahhaslardan Ankarayı zi
yaret etmek arzusunda bulunan -
lar İzmir dönü ·ünde bu seyahati 

şahsan yapacaklar, kendilerin~ 
Balkan Doktorlar Birliği tarafın

dan icab eden kolaylıklar göste
rilecektir. 

Bugünkü kongrenin ilk içtima
ında şehrimizde bulunan ve Bal

kan Hekimler Birliği tarafından 
davet edilmiş bulunan doktorla· 
rımız hazır bulunmuşlar, kongre 
çok kalabalık bir kütle huzurun
da açılmıştır. 

- Çocukları çabuk yeti!jtirmek 
Ye büyütmek için hl!rkes acele e
der. Küçük çocuğa yürümeyi er
ken öğretirler, konuşmıya erken 
a!ı§tırırlar. Bu suretle çocuğu.f' 
melekelerini çabuk i§letmiş, fa
kat ayni zamanda çabuk yıpratıl
mış olur. Böyle büyüyen bi" adanı 
çok yaşamaz. 

Bir kadın da şöyle yazıyor: 
İki yüz sene yaşansa bil bu 

neye yarıyacak? Hayah kazan -
mak için düşünmeğe ve uğraş -
mağa değil mi?. Mesela yüz yaşı
na gelmiş bir kadınsınız. Yirmi 
bir yaşlarında bir rakibiniz var. 
Aradaki aykırılığı düşününüz, ne 
fecidir. Böyle asırlarca yaşama -
nın çaresini bulmağa uğraşanlar~ 
teşekkür edemeyiz. Yüzlerce se
ne ya~amış olanların hali acıklıdır. 

Havuzlarda 
lslahat 

Deniz Bank tarafın· 
dan yeni tertibat 

ahnıyor 

lvevyork sergisinde 
Türk pavyonu 

Denızbank kendisine bağlı mü
esseseleri daha verımlı bır hale 
koymıya karar vermiş, bu hususta 
Iazım gelen hazırlıklara başlamış
tır. 

Bu a:ı;ada havuzların süratle ıs
lah edilmeleri takarrür etm:ş ve 
buna aid çalışmalara b04lanmış · 

tır. Diğ r taraftan havuzlar ve 
fabrikalar idaresi müdürü Cem;ı 
görülen lüzum üzerine umum mü- · 
dürlük emrine alınmıştır. 

1939 Nevyork dünya sergisinde 
Türk pavyonlarının en iyi şekil
de kurulması ve tanzimi yolunda
ki hazırlıkların ilk devresi niha
yet bulmuş ve çalışmaların ikinci 
safhası başlamı ·tır. 

İlk hazırlık denesinde; sergi
de memleketimizin maddi ve ma
nevi bütün kudretlerile temsili 
için alınması lüzumlu ve. faydalı 
görülen tedbirler araştırılmış, her 
sı;hada mütehassısları tarafından 

yapılan tetkiklerle mühim esaslar 

tesbit edilmiş, sergide resmi pa
viyondan ayrı bir satış yeri de te
min edilmiştir. 1\krkezi \"aziyette 
\'e 2500 metre murabbaı geni. li
ğinde olan bu sahaya bir ·Türk si-

1 tesi• kurulması tekarrür etmiştir. 
Amerikada ra~bet göreceği veya 
alaka uyandıracağı anlaşılan mil

li mahsul ve mamullerimizden sa
tı.,<a çıkarılması vey.a teşhirleri 'ü· 
zumlu görülenler tesbit edilmış

tir Bu meyanda İnhisarlar ma
mulatı da Satl>ja çıkarılacaktır. 

Pavyonun dahıli dekorasyonu 
için sanatkarlar arasında açılan 

müsabaka net icelcndirilnuştir 

Türk sitesinin tamamen mılli stil
d insası tekarrür etmfştir, Türk 
sitesi~de bır lokanta ve kütiipha-

Denizyollarının 
Bit vapuru 
Daha geldi 
Denizyolları İşletmesi iç111 Al

manyaya sipariş edilmiş ol::ın ' il
purların üçüncüsiı, Etrüsk vapu
ru bu sabah saat 9 da limarunıız« 
gelmıi§, limanda bulunan vapur. 
!arın düdükle seliımlamaları :ıra
sında Tophane rıhtımına, Denız
yolları Müdürlüğü önüne va~a~
mıştır. 

Etrüsk vapuru Trak ve Sus ti
pinde, fakat onlardan daha biiyük 
bulunmaktadır. Gem:nin ha·om~ 
1500 tondur ve Akdeniz seferlerı. 
ne tahsis edilecek. şimdilik İzmir
İstanbul ekspres hattında ,;alışa

caktır. 

Etrüsk vapurunun gelişile !Jc
ni:zıbankın Hamburg tezgfıhların~ 
ısmarladığı ilk vapur serisi ta -
mamlann.ış olmaktadır. 

!isinin baıjkanlığında Urfadan ge. 
len heyet ile diğer heyetler ordı.ı
ya tazimlerini sunmuşlardır. 

Mareşal halkın gösterdiğı bu 
tezahürat ile orduya >bliığ edilen 
güven ve inançtan çok mütehas -
sis olmuşlardır. 

Manevralar üç gıine kadar bas
lıyaca ktır. 

ne tesisi de muvafık görülerek 
projeleri hazırlanmış Ye kütüp
hanede bulundurulacak eserlerin 
ayrılmasına ve toplanmasına te
şebbüs edilmiştir. Memleketimi
zin tarih ve turizm bakımından 

zenginlıklerinin hakkile gösteril
meı;i için tedbirler tesbit edilmiş
tir. 
Diğer taraftan bütün Vekalet -

leı·, aralarında Deniz Bank, Eti 
Bank, Sümer Bank, Czüm kuru-

' mu. Kızılay bulunan milli mües
seseler ve başta Türk Tarih Ku
rumu olmak üzere muhtelif teşek
küller kendi sahaları dahilinde fa
aliyete geçmışlerdir. 

Dığer taraftan sergi mahallin
de memleketimize ayrılan saha
ları bizzat görmek ,.e hemen in
şaata geçilmesini temin edecek ih
zari temas ve tetkiklerde bulun -
mak üzere, Nevyork Sergi.si Hü
klımet Komiseri Suad Şakir Ka
baç'la müşavir olarak Nafıa Ve
kaletinden mimar Sedad Hakkı
dan mürekkep heyet de Nevyorka 
varmıştır. 

He ·etin seyahatı bır buçuk ay 
kadar sürecektir. Bu müddet zac
fında memlekette yapılan çalış

malara sür'atle devam edilecek
tir. 

Yeni bir 
Kalkınma 

(Birinci aahifeden devam) 
itibarile tarih ve tabiat bakımın
dan fevkalade zengindir. Ancak 
bu zengınliğe turistin tam istira
hatini temin edecek konforu d" 
katmıya mecburuz ki, bunun da 
er. başında yol, otel, lokanta v~ 
saire gibi ihtiyaçlar gelmekted!r. 
htanbul. Bursa, Yalovanın tabii 
ve tarihi zenginliğı için söylene -
cek her söz zaiddir. İzmir mınta
kası da öyledir. Baştan başa tabi
at, bediiyat, tarih hazineleri ile 
doludur. Mesela yalnız Çeşme 

kaplıça ve pilajları bile başlı ba
şına tabiatın Türk memleketiM 
en büyük bir vediasıdır. Burada 
dünyanın en nefis pilajı, kumu, 
çamuru. sıcuk suyu bir arada bu
iunuyor. Daha böyle nelerimiz 
yok. 

En kısa bir zamanda bütün bu 
işi başarmak ve hazırlamak için 
çalışıy<Jruz. İzmir turistik yolla. 
rının inşasına da başlanmıştır.> 

İSTANBUL BELEDİYESİNİN 
FAALİYETİ 

Bu yıl şehrimize gelen turist 
miktarı geçen senelere nisbetle 
çok fazladır Belediye Tı,ırizm mü
dürlüğü bu artan miktarı da faz
lalaştırmak için turistik tedbirler 
almakta bu arada turistik oteller 

Deniz Bank Havuzlar idaresi 
müdürlüğüne inşaiye mübendi.sı 

Bay Celil tayin edilmiştir. Eski 
direktör Cemil murakibliğe tayin 
olunacaktır. Mühendis Celal eski 
bahriye subaylarındandır w isti
fa etmiş bulunuyordu. 

--· 
HATAY 

(Birinci sahifeden devam) 
r iyet r e jimi ile idare olunan a~'T ı 

ve müstakil bir ,·arlık teşkil eden 
bir de,·Iett ir. 

Madde: 2 - H atay de,·letinin 
merkezi Antakyad ır. 

Madde: 3 - Hatayın biitün n
tand8§lar1 kanun muvacehesin
de miisad \'e ırk, dil, din farkı gö
zetilmeksizjn ayn i medeni \ 'e si
yasi haklara sahip a bila istisna 
kanuna riayetle mükelleftirler. 

(Dış politikadan devam} 
·-·· ----

saya seyahatlerini tahdit eden bir 
takım kararlar almıştır. Frans.ı 

da misliyle mukabele etmek iste· 
diğinden Fransız tebaasının İtal -
yaya seyahatleri iizerine ka~·ıtlar 

koymuş. Ve neticede İtalya ile 
Fransa arasındaki hudut adeta ka
panmışttr. T urizm Fransanın baş

lıca endüstrisini teşkil ettiği için 
bundan ltalyadan ziyade Fransa
nın miitezarrır olacağı şüphesiz

dir. 
Bir kaç gün ene! de İtalya hii

kiimeti Fransız hududuna yakın 

bazı mınta1ı.alarda istihkam yapa
cağını bahane ederek bu mmta 
kalarda Fransn tebaasına ait çift
likleri ist imlak etmişti r. 

Her iki hadise de Fransada bü
yiik iğbirar uyandırmıştır. Bu ha
diseler haddi zatında ehemmiyetli 
olmamakla beraber, İtalyan · 
Fransız miiııasebeilerindeki ger
ginliğin derecesin i göster mesi iti
bariyle enteresandır. 

A. Ş. ESMER 

tesisi etrafında bir proje hazır la
maktadır. Bu -seneki seyyah kafi
leleri Bursa ve Yalovaya da rağ
bet gösterdiklerinden bu kıt'ala

rın daha mükemmel bir hale ifra
ğı için de yeni knrarlar ittihazı 

düşünülmektedir. 

Belediye sinema mevsımının 

başlangıcı münasebetile bu sene-
• ki fiyatta yeniden ': 15 .miktarın

da bir tenzilat yapılması için ve
rilen karar da alakadarlara teb
liğ edilmiş bulunmaktadır. 

Tütüncüden çikolata 
aşıran şık kadın!. 

Dün akşam Tepebaşında bir 
hadise olmuş, şık bir bayan bir 
ti.ltüncü dükkanından çikolata, 
gazoz şişeleri ve mecmuaları aşı
rarak savuşurken tutulmuştur. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Gece yarısından sonra saat 2 rad 

deledıde Tepebaşından geçmek
te olan gayet şık giyinmiş bir ba. 
yan o saatte açık bulunan bir tü
tüncü dükkanı önünde durmuş ve 
tütüncüden iki paket Yenice si
garası istemiştir. Şık bayan siga
raları aldıktan ve çantasını bir 
müddet karıştırdıktan sonra: Pa. 
ra çıkışmıyor, ben buralarda oturu 
yorum. Yarın geçerken versem ol 
maz mı demiştir.-

Tütüncü şık ve güzel bayana 
olmaz diyememış \"e başını bürl:
mekle iktifa etmiştir. Kadın uzak 
laşırken arkasından bakakalan 
tütüncü bı<raz iler:edikten soma 
kadının bir kutu çikolata düşür
düğünü görmüş, hemen dönüp 

Hariciye 
Vekili 

(Birinci sahifeden devam) 

Hariciye Vekilı şehrimizde bir 
gün kalacak, Cenevredeki Mıllet. 
!er Cemiyeti asamblesine i~tirak, 
Balkan antantı Hariciye Nazırla
rile Siidabiid paktı içtimalarında 
bulunmak üzere yarınki ekspresle 
Cene\'Teye hareket edecektir. 

Kabilde yapılması mukarrer bu
lunan Sadiıbiıd paktı Haril:iye 
Nazırları toplantısı bu münase -
b"tle Cenevrede yapılacak, bu top 
latıya Türk, İran, Irak ve Afgan 
Hariciye Nazırları iştirak edecek. 
lerdir. 

Balkan ,.e Sadfıbad paktına da
hil 7 devlet Hariciye Nazırlarının 
bu toplantısına siyasi mahieller 
hususi bir ehemmı~ et atfetmek • 
tediı"ler. 

HARİCİYE VEKİLİMİZİN 

İZMİHDEKİ BEYANATI 

Haricıye Vekilimiz İzmirden 
ayrılacakları sırada hazır bulu -
nanlara ve İzmir gazetecilerir.e 
beyanatta bulunmuşlar, beya • 
natlarında Hatay istiklali, bey -
nelmilel siyasi vaziyet etrafın ia 
bazı izahat \'ermişler, bu arad1 
Atatürk Türkiyesin!.n, Avm;ıada
ki karışık siyaset at.eminde na -
zım bir sulh amıli rolü oynadığı
nı, dünya silahlanma siyasetinde 
de bu rolün müsbet ve mühim 
net:celeri göründüğünü anlattık. 
tan sonra sözü Türkiyenin va"i -
yetine intikal ettirerek demiştir 

ki: 
•- Bugünkü dünya siyaseti 

karşısında ve bu vazüyet iç:r.de 
Türkiyenin mevkii nedir?• 
De~hal şurasını memnuniyetle 

kaydedelim ki, Atatürkün yük -
sek idaresi ve Cumhuriyet rejimi 
harici münasebetlerde Türkiye -
nin dahili inkişafında oldunu gibi 
memleket<mizi korumakla saygı 

ve sevgi esasında münasebet ve 
temasta bulundurmaktır. 

Ç<1k dinamik olan Kemalist r~ • 
jimi Türkiyeyi beynelmilel dün
yada bir sulh ve nizam amili ve 
ahenk unsuru yapmı~tır. Bu her
kese gıbta verecek güzel vaz'ye -
timizin idamesi mütemadi bir dik
kat ve teyakkuzu ve fasılasız fa
aliyet ve gayreti istilzam ettir • 
mektedir. 

Halkımızın kudreti, çalış:n•sı 

bu vaziyete her türlü liyakati te. 
min ettiği gibi Cumhuriyet hüku
metinin bu vadi<leki inhina.;ından 
herkesin emin ve bu itibarla müs-

~~· lkol•'a 
rafa bakmış, raitakı ç • nı f,O' 
tularının yerinde o;madıg~ırll"'° 
rünce hemen dükkandan .,;ı 

1 Jl ,,k .,.. 
rak uzaklaşmakta o a ' pıı · 
nın arkasından koşnıu~ıuı kıl· 
şürdüğü çikolata kutusun~ıııtk'I 
dırmadan yoluna devanıe , ık 
olan şık bayan tütüncünU~ e ~ 

. {'(!ınC 
!aşmakta olduğunu hı;;S 1 
ri dönmüş ve elınde buluo~:ıı> 

l rrı'"" kaç çikolata kutusu 'e rdıf.l ı 
!arı \'e çantasından ı·ık3 t rı~ 
şişe gazozu tütüncüye ,,z~;kk*' 

- Pek dalgınsınız. ksıt' 

so,·salar farkında 01.ınıyac• dıg·ıf - ıır 

Yarın sigara paralarını ge aatıt 
\•akit görüşürüz. dıycrek b•lıı · 
saraya doğru ilerleJJ>l"Ye . ~ t' 

· · ta'''• mıştır. Fatma i61nını ' · .,oıs 
şık bayan biraz ileride kfd;şıP 

k 1 b. ark• · bekleme te o an ır · uı k' 
koluna girdikten sonra l)cdıJ11 b• 
tuldum, karakolu boyıasaY .0 ıııı' 
lim harab olurdu dı ·erek ' 
de\'am etmiş~..-:;;;;ı· 

Dördüncü 
Murad ve 
Bir hadise.. "'' 

dtfl 
(5 inci sahifedrll da k"' 

lü bir hançer. paı·makların 
metli yüzükler vnrdı. eııJ 1 

- Bana neka<lar .ııeıı~3~~1· 
gözümle görmek iste<lııll· sil~ 
ten çok. pek çok benzıyor. 

Hırsız ye.·e diz ~ökere~· . .r 
r~ııt· 

- Sultanım, ded;. ııu lı ııı ' 
Ki'mse birşey dıyemez. Jl&eC ğı!l'· 
nize, yüksek varlığınıza 51 

1 
rum. Affediniz ben>.·· fa~ıl ' 

- Peki, af!ecleeegim··· d. ,,ı•· 
tl . ~ 

dersem yapacaksın. ,,a) 
ff• 

soyun... gibi ~' 
Alaeddin, işitmem~ 

ketsiz duruyordu. t<i 
san~· .ıtY 

- Soyun, diyorum .. ıerıll". .• ı 
lamı: or musun? Çıkar u l'ııdll"ı 
elbiseleri bunları gıyJ!l·· · ~ O" 
rolü oynamak istemiyor ~3;ıJ ' 
Bakalım bunu na<ıl oynı.b~fl 

. t 
sın? .. Ben, senin yerın bil'' 
kalacagım- . Burruıı rahat .. '((· 

. ını;• ...ıl 
Bahane ile biraz dınl~ı1 ~ıır'· 
lerin dedi koduların<l•!I 11e ı' 

1 stt1r 't' , 
muş olurum. Baka ını ed~ı' 

mana kadar tahammül 'tt<·<~ 1 
ceksin?... (Yo-rt11 b• 

ZA Yi iV;ı· 
318 senesinde Dariişşa 1' 

, . 10111 arıı' .,.,r 
almış oldugum dıp ... çı•· ~ 
evlediğimden ve )·enı~t<Jll~ 
c~ğımdan eskisinin_ bir hU ; 

madığını ilan edcnm· -ıet<~1 

Şehremi".ı P8:"~eııı'~ 
No. 50 lsrna~,~· 

rııel< 
terih oldug"unu kaydet 

. e9 
rim.• rrl-~. 
. Bundan scınra JlalaY .

3
n r"',. 

· 1 cerel jlı' 
etrafında Fransa ı e ,dfP . ~ 
müzakerelere tem.as t: i~l 11 1ı~ · ·· le cifrı1 ,;ı~ ciye Vekilı ezcum ]"l< ev ·,. 

•- Eyllıl başına ta 
1 ·e ıı> 

, ·e \ ; ~ 
olan Türkiye _ Surıı 11,ııe .0 
hududu iyi komşululı ~51aob . 
nin akdi müzakeresı, 11sı 
son defa görüştiiğıilll fr:ıı!~ 
yük elçisi ile aranıııd•tel1 t ' 
birinci te rin başın~ , : 

• tı" ~ 
mış r .• J1lıl' ı 

Ankarada son defa ' ıılı>~ \ 
Türk _ Fransız iyi llOı:; ıııı>~ l 
!aşmasının merıyetı ~cc~'~'. · 
relere kadar devam _e. ,nıe' ',, ' 
!. H . . V4ılı .ı•• • 
ıyen arıcı"e • v'" · • a.J dl I' 

kama her lki tar aı~r·" , ' 
riayet ettikçe konuşm t' ııı" J· 

ele ' ,,. 
rinde hudud muarn. 0ı rııı' 
sebetlerinin muztarıb ır 
!arı aşikardır.• ,011t'_,ı1 

tın , ,. 
Vekil bu beyanat 1 ı0 1 :· 

kete ~ mir vapurile hare cel<ti!· 

~şehr-ge;.. 

Jtff'~ 
Baş, Diş, Nezle, Grip Roma;!o~e~ 
nevralji.kırıklık ve bütün ağrılarınızı ~~ı~r· jll 
• •icabında gUnde Uç kate alın• 
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Yazan: Ziya Şakir 

Hayalinde sarayının altın yaldızlı avizeleri 
bir anda canlanmıştı .. 

~Ultan Hamid; söylene söylene 
~ stııa girdiği zaman, oradakiler 
~denbtre dağılmışlardı. Mey-

l:ıa hıç kımse kalmamıştı, 
lere nı.:d Mahmud Paşa, kan ter_ 
tıı· l'nustağrak bir halde; imdad 
ıe~~rnı.uş gibi, gözlerini etrafa 
llıııh ?1•ş:~ Fakat, korkunç bir 
~iıı luk ımiş gibi herke•in !ren -
~en kaçbğını görür görmez; 
41, klene sürük'lene tekrar •il -

...._ a Odasına girmiş: 
llı-ı A.ınan efendim ... Harekete ha
'iıı tıı. Beni, derhal vapura gönde-

llerken b' k · .. · tı~ ır anepenın u4:erıne 

liı~ılı\'ermişti Odada bulunan ve -
~ :rı de garib bir korku ve hay -
liiz 18.tua etmişti. Hiç kimse, bir lek 
illi 80Ylenıiıye, bir fikir beyan et-
~e nı.•"-tedi d ··d· 

11 "" r egı ı. 

~ u esnada, baş mabeyinci Hamdi s:r Odanın kapısında görünmüş; 
..,,, tan Hamidin sabık gözdesi ve 
ı~(~ılı eniştesine elile işaret ede-

..._ Buyurun: 

~Ilı işti. 
~ .aıııad Mahmud Paşa, B~ ma
~Yınci ile bir arabaya binmişti. 
tft aballln etrafını, Dağıstan alayı 
~ndan birkaç süvari çevir -
hıı. '. Böylece Dolmabahçe saı·a-

O 'llıtnişlerdi. 
~ !:İin hava, son derecede bo -
ıı.ı · :Marmaradan kopan lodos 
~aları sarayın rıhtımına şid -
~ ~arpıyor, her tarafa bembe.. 
lçı• ltopükler saçılıyordu. Sarayın 
~ında, bacasından dümanlar 
~~ıran (Talla) vapuru, boş bir 
~ne gibi çalkanıyordu. 

~htu \'apura gidilecekti. Fakat, 
\Q 1 l'ııdan sandala binmek müm-
~ değildi. 

~'fa aşll'l.abeyinci, damad Mahmud 
~d Yı sıviJ. tüfekçilerden Ama _ 
~i t'ahya Bey ile Hünkar yaver
~lınden rnülazim Şakir Beye (2) 

Qtıı. 

~:lt!\ldığınız talimat mucibince 
l:ı· et edersiniz. 

~~erek, arabasına binip Yıldız 
•na avdet etmişti. 

~.Buyurun, paşa ... Vap'Jn gi_ 
Riz ... 

~l;' tvet, gideceğiz .. Amma na
~i;1 l<ayığa binmek, mü'llkün 
~ "· E:uş olup da uçacak deği -

ıa' c •.... 
~ Yet zeki, kurnaz, ve cür'et -
~i 01~n ,yaver Şakir Bey, mese -

!),. loyJece halletmişti. 
tı,.,tıtııaq Mahmud Paşayı sa
lil..·· kayıkhane havuzuna 
~~'llı-ııı .. 
, ~ Uşlerdi. O sakin ha -
~ 0.a hep beraber kayı -
'ıt~:l'nişlerdi. Sonra da kapıları 
'İfl:k, _bata çıka vapura gide-
1\ııı rdi. Fakat bu iş kolav ol
'ııta~ı; Ortalık kararıncıya kadar 
~~~r başarılabilmşil:i. Ve Talia 
O\ııııuu da, ancak yatsı ezanları 

\>a tken hareket etmişti. 
\l'ıh,,~ur, hem kuç" ük ve hem de 
1 '"•t" ' 
lıııiy u. Som altın kaplamalı , va-
::lq en dantf'l cib:nlik ve .l(iivez 
"<; u .. 

0ba1ı, Hind kumaşlarından 
Y" ~.,, u Yataklı karvolalarda bile 

ı. "'•ıı . 
.... h. a nazlana yatan damad 
• '"lltıd p 
~k· aşa vapurun kıç kama-
'tııe ı muşamba peykeler üze
; Ulan 
\~ile mı§tı. Tavandan asılan, 
\ , bir g•bı sallanan yalpalar -
~ı~ . saat rakkası gibi sallanan 

~~llı.~1~1 ~ petrol lıimbasını gör-
! ~y~li •Çın giizlerini kapamış ... 
~~\ ha~-de, saravının süz elli mum
~~ı. ~~ İran avizesile, altın yal-
ltlın~ne işlemeli şamdanlat· 
L~ tştı. 
'ili -nta · ~ ~ y Çıçekleri ve löben ko-
tıı~atak odası, artık sarayda 
t~ ~ !(almıştı. Mideyi isyan et-

tiren bu iğrenç kokulu kamarada, 
tüfekçi Yahya Bey de çorabla -
rını çıkarır çıkarmaz, zavallı da
mad paşa artık kendisıni tutama
mış; ellerini, büyük karnınm üstü_ 
ne bastırarak öğürmeye başla -
mıştı. Ve ... her tarafta sürülerle 
gezen gemi böceklerinin· veni ve ' . 
kanlı canlı nermin bir şikar bvl -
dukları için saf saf saldıran keh
lelerin hücumundan o gece sabah
lara kadar, damad paşa, beş da _ 
kika bile uyku uyumamıştı ve en 
nihayet; 

- Ah ... Ah ... İnsan, ne oldum 
dememeli ... Ne olacağım demeli 
imiş. Şu anda, kirli yabaklarında 
horul horul uyku çeken 'seyisle -
rimden veyahud bahçivanlarımdan 
birinin yerinde olmadığıma çok 
teessüf ediyorum. 
Derneğe mecbur kalmıştı. 
Fırtına, bütün şiddetile devam 

ediyordu. Güçlükle Çanakkaleyi 
tubabilen vapur, bir türlü Boğaz
dan çıkamıyordu. 

Tüfekçi Yahya Beyle yaver ınü
Jazim Şakir Bey, (iradei seniyve
nin) biran evvel hükmünü infaz 
için kaptanı zorluyorlardı. 

Kaptan, başının korkusundan, 
lodos dalgalarına karşı bır hamle 
daha göstermişti. Fakat ancak, 
Midilli adasının açıklarına kadar 
gidebilmişti. Oradan bocalıyarak 
Çeşme limanına gelmiş; demir!e -
mişti, 

Üç gün fırtınanın geçme~i bek
lenilmişti. Fırtına geçince, hlre
ket edilmişti. ~'akat, Gjrid ön~crin_ 
de kömur bitmişti. Kö:nür a!mak 
için de Giride uğramak icab et
mişti. 

Bu iş de bittikten sonra, artı'iı: 

Trablusgarb istikametine yol ve
rilmişti. Lakin a.yni gece o k'dar 
~iddetli bir batı rüzgarı çıkmıştı 
ki; bu harab, yolsuz, dümcı • . 11 -
maz vapuru Yunan limanlarından 1 
birine sürüklemişti. 

Yunan limanı ... yani, b:r ecnebi 
liman ... Sürgüne giden damad 
Mahmud Pa~anın rakib olduğu 

sefinenin bir ecnebı limanına ıl -
ticası .. 

Bunlar, Yıldız sarayını, rlllüst 
etmişti. Çünkü, vapurun hareket'. 
esnasında, Bahriye Nazırı Ihcı 

Gangsterler 
Artık kadın 
Kaçırıyorlar!.. 

( 4 üncü sahifeden devam) 

tril< sandalyası... Fakat paraya 
<ihtiyacımız var. Bunu elde etmek 
için her şeyi göı,c aldı. .. 

Diyor. Dolabları arıyorlar. Fa
kat yüz dolardan fazla bir para 
bulamıyorlar. 

- Bize 15,000 dolar lfızım. Ka
rını götürüyoruz. Bu para·,·ı bul
mıya çalış. Salıya kadar bekliye
ceğiz ... 

Zavallı çiftçi, bu parayı verebi
lecek kadar zengin olmadığını söy_ 
lüyor. Yalvarıyor beyhude ... Hay

dudların iri boylusu, kadını om
zuna atı~<ır, kapıda bekliyen oto
mobile götürüyor ve süratle ka -
çıyorlar. 

Oto.mobil, birkaç gün sonra on 
iki kilometre ileride bulunuyor. 
Çiftçi kadının ne olduğu müteca
vizler tarafından nereye götürül
düğü, saklandığı meçhul. .. 

Çiftçi bir saat kadar uğraştıktan 
sonra bağlarını çözüyor. Polise 
müracaatle vak'ayı anlatıyor. 

Bütün Kaliforniya polisi faali-

yete geçiyor. G. Men'ler vak'a 

Rasim Paşa (1) gemının süvarısı 

Hafız kaptanı huzuruna celbede
rek, vapurun takib edeceği ısti -
kameti bizzat tayın etmiş; her 
limana uğradıkça - Yıldız sarayına 

arzedilmek üzere - kendisine tel-
graf çekilmesi için emir vermişti. 
Hafız kaptan _ her limanda yap

tığı gibi - bu Yunan limanına va
rınca da, muhalefeti havadan do
layı bu limana ilticaya mecbur 
olduğuna dair telgraf çekmişti. 

İşte bu telgraf Yıldız sarayında, 
bir bomba tesiri husule getirmişti. 

Ya gemideki muhafızlar ... Yah
ya Bey ile yaver müliızim Şakir 
Bey? ... Onların aralarında da şu 
muhavere geçmişti 

Şakir Bey - Şimdi, bir ecnebi 
limandayız. Ya, paşa aklına uyar 
da Yunan hükiımetine iltica e -
derse? .. 

Yahya Bey - E ... Ederse, ne o
lur?,. 

- Paşayı cebren elimizden alır
lar . 

Yah;ya Bey, omuzlarını k~ldır
IIU§, dudaklarını bükerek cevab 
vermişti: 

- Düşündüğün şeye bak ... Onun 
iki kaşının ortasına bir kurşun sı
kıvermek de işten mi? ... 

Yahya Bey denilen adam, bunu 
yapacak kabiliyette idi. Çünkü 
kendisi Arnavudlukta bir ~dam öl
dürerek idama mahkum olmuştu. 
Fakat akrabalarından saraya çat
kın birinin veresesi, haklarından 
vazgeçmişler; bunun üzerine Yalı.. 
yanın cezası müebbed pranga -
bendliğe tahvil edilerek Manastır 
hapishanesine gönderilmişti. 

Bu saraya çatkın akraba, Su! -
tan Hamidin kahramanları pek 
sevdiğini biliyordu. Hususi ben -
degfı.ndan biri vasıtasile Yahya -
nın emsalsiz bir kahraman oldu
ğunu Padişaha duyurmuştu. Sul
tan Hamid, Yalıyamn cezasını af
fetmiş ... İstanbula getirtmış ... Yıl
dız sarayının en imtiyazlı unsurn 
olan sivil tüfekçiler zümrosin~ 

kaydetmişti. .. İşte böyle bir lda
mın, Padişaha yaranmak ıç:n, 

- bizzat söylediği gibi - damad 
Mahmud Paşanın iki kaşı arasma 
bir kurşun sıkıvermesi, hak:kat~n 
işten bile değild.ı. 

İhtimalki bunu tahmin eden 
Mahmud Paşa, mütemadiyen t;ı.

rassud altında bulunduğu için, 
firar etmeyi veyahud bir vasıta 
ile Yunan hükumetine iltica ey -
lemeyi, 'aklından bile geçirme -
mişti 

Bahri,ye Nazırı, Hafız kaptana 
tekdirle karışık cevab vermiş; der
hal Yunan limanını terketmesi 
için emir vermişti. 

Fakat bu çürük tekne, ve !)ı! • 
hassa harab makine, gittikçe şıd
detini artıran fırtınaya mukave

met edecek halde değildi. 
Nitekim · Hafız kaptan, aldığı 

hiddetli emre binaen limandan çı
kar çıkmaz; o şiddetli akıntı bu 
sefer de vapuru Venedik kcrfe • 

zine sürüklemi.ş ... Bu sırada ma
kinede bir sakatlık zuhur etmesi 
üzerine, (Zanta) limanına sığırı -
mak mecburıyell husule gelın•şti. 

İstanbulda bir kıyamet dara 
kopmuştu. Bahriye Nazırı, üstüs
te çektiği telgraflarla, Hafız kop
tanı tehdid ediyordu: 

(Devamı varl -------
(1) Mehazlerimizden biri ou is-

mi (Vesim Paşa) diğeri de <Be
sim Paşa) olmak üzere kaydet -
mektedir. 

ZAYİ 

Hüviyet cüzdanım ile maaş bera
tıını zayi ettim. Yenisini alacağtm
dan eskısinin hükmü yoktur. 

" 

HiKAYE 

Mehmedcik 
Aşkı 

( 4 llnell sahifeden el nam) 
- Senin anlıyacağın evermiş -

ler dedi. Yerimden kallc•p hastane 
çadırına doğru yürürken l.tu ya • 
ralı Mehmedciği kurtarmanın mı, 

yoksa maddi ıztırabile bırakıp, 

manevi acılarına yer v~rmedcn 
hayattan uzaklaştırmaı,ır. mı doğ
ru olduğunu kestiremirnrduın, 

İnsanlar ne tuhaftır. Onun öl _ 
mesi belki daha hayırlı iken yine 
birkaç sıh~iye neferi göndererek 
getirttim. Sediyenin üstünde bir 
aralık beni görünce göıhebekle -
rinin derinliğinde sakl•yamadığı 

bir kinle yüzüme baktı. .. 

* Aradan on beş gün geçmişti. Ta-
bur kumand;ınile beraber geri si
perlerde iki gün evvell<i taarruz
da ölenlerin künyesini çıkarıyor, 
yaralıları işaret ediyorduk. ts:m _ 
leri oku.yan kumandan cDurmuş 
Mehmed• deyince kalemi tutan 
parmaklarım durdu ve ağzından 
çıkacak ikinci kelimeyi sabırsız

lıkla bekledim. 
- Şehid! z 
O i'çimden g~nleri anlamış gi

bi başını iki tarafa büktü 
- Hayrettir dedi. Mehmed bu 

hücumda adeta intihar etti. Ko -
runmak için hiçbir çareye baş vur
madı. Hastaneden de yeni ç:k -
mıştı. 

Bütün irademe rağmen parmak
larımın titrediğini hissettim ve ha. 
ıa ceketimin cebinde duran sırma
lı çevrenin vücutlüınü bir ateş 
parçası gibi yaktığını duydum. 

Defterime Mehmedin vatanı ve 
sevgisi uğruna sonsuzluğa karışan 
hazin macerasını yazarken yanına 
gayri ihtiyari şu ild kelimeyi ilave 
ettim cMe'l:ımedciğin ~kı• ... 

M. MARAŞ 

Dükkan 'ların 
Tali'leri 

(5 lnd ıahifenılzden devam) 
ğurn garib istihalelerden birkaçını 
yazayım: 

Asri fırın, stüdyo oldu. 
Bir fırın, az tadilat ile apartı

mana çevrildi. 
Hal satıcıları, her çeşid esnaf 

için yapılmış dükkinlar, garaj ol
du. 

Balıkçılar için yapılmış mer -
mer tezgahlı dükkanların kahve
hane, yazıhane olarak tutulduk -
!arını gördüm. 

İstanbulun muhtelif •emtlerin
dc birçok kahveci, turşucu, bak
kal, marangoz dükkanları var ki 
şimdi kiralık evlerdir. 
Dükkanların talileri en çok ki

me dokunuyor, dersiniz? sahible
rine mi, kiracılarına mı? 

Bu da, ayrı bir tali meselesi! 
MAHMUD YESARİ 

TIYA TROLAR • 

EGE 
Tiyatresu 

Nuri Genç 
ve 

Arkadatları 
7 eylfıl Çarşamba akşamı 

Narlıkapıda 

KAStRGA 
Sabriye Tokses 

••• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TlYATRQSU 

Bu gece (Büyükadada) yarın 
(Heybelide), Cuma (Bebek) de 
(KARMAKARIŞIK) Vodvil. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•Haşeratla mücadeleye hadim 
gaz neşreden Patron• hakkındaki 

~.~ meşhur saray hafiye le -
atar Şakir Paşa). 

mahalline geliyorlar. Bakalım mü. 
tecavizleri ·yakalıyacaklar, zaval
lı çiftçi kadını kurtaracaklar mı? Emekli bmb~ı Osman Yalçınlar 

1 

icat için alınmış olan 5 eylill 1932 
tarih ve 1483 numaralı ihtira be
ratınınihtiva ettiği hukuk bu 
kerre başkasına devir ve ferağ ve 
yahut mevkii fille konmak için i
cara dahi verilebileceği teidif e
dilmekte olmakla bu hususta fazla 
malumat edinmek istiyenlerin 
Galatada Aslan Han 5 nci kat 1-3 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

~1~•Tu 
Avrup~ atletizm 
Şampiyonasında 
Final birincileri 

Paris 5 (A.A.)- Burada yapıl
makta olan Avrupa atletizm şam
piyonasının neticeleri şunlardır: 

100 metre sür'at koşusu •final> 
1- Ozendorp •Holanda• 10,5 

saniyede, 
2- Mariani •İtalya• 10,6 saııi

yede, 
3- Strandberg •İsveç• 10,6 sa-

niyede. 
Sırıkla yüksek atlama: 
1- Sutter •Almanya• 4,05, 
2- İjungberg ·İsveç• 4, 
3- Şnayder •Lehistan• 4 metrı.>. 
Uzun atlama final: 
1- Layşum ·Almanya• 7,65, 
2- Maffi ·İtalya• 7,61, 
3- Long ·Almanya• 7,56 metr''· 
Cirid final: 
1 - Jaervinen •Finlandiya• 

76,87. 
2-

76,75, 
Nikkanen cFinlandiya• 

3- Varsegi •Macaristan• 72,78 
metre. 

Fenerin yeni 0yuncuh1n 
Haber aldığımıza göre Ankara

mn tanınmış futbolcularından o
lan ve Harbiye takımında oynı -
yan CeHll ile Sabri Fenerbahçeye 
girmişlerdir. Bu sene lik maçla -
rında Fenerbahçe klübünde oynı
yacaklardır. 

Leh~ Alman milli 
fudbel mRÇI 

Bertin 5 (A.A.)- Lehistan mil
li futbol takunile Alman milli ta
kımı arasında 18 eylillde Kem
nitsde yapılacak olan karşılaş -
mada Alman milli takımı, J akob, 
Regensburg, Janes, Münzenberg, 
Goldbruner, Kitzinger, Lehner, 
Şön, Gavşel, Honeman, Peserden 
teşkil edilecektir. 

Bu kadro önümüzdeki haftalar 
zarfında üç enternasyonal karşı
laşma yaparak esaslı bir imtihan 
geçireceği gözönünde tutulmak 
suretile hazırlanmıştır. Lehlilerle 
yapılacak maçtan sonra 25 eylill
de Bükreşde Romanya milli takı
mı ile maç yapılacaktır. Bu iki 

maçtan sonra, Alman milli takı
mı, Bulgar Kralının jübilesi mü
nasebetile 2 ilkteşrinde Bulgar 
milli takımı ile karşılaşmak üze
re Sofyaya gideceklerdir. 

Avrupa kürek . 
şampıyonası 

Milano 5 (A.A.)- Burada ya
pılmakta olan Avrupa güreş şam
piyonasına Cumartesi günü cE
mid• yarışile devam edilmiştir. 

Yarışa başlamadan az evvel, İs
viçre iki çifteli yarışa girmiyece
ğini bildirmiştir. 

Alınan neticeler şunlardır: 
Emir yarışı •tek çifte•: 
1- Lehistan Ssverey 7 dakik1 

36,l saniye. 
2- İsviçre 7 dakil<a 39,8 saniy2. 
3- Çekoslovakya 7 dakika 42,R 

saniye. 
4- Fransa 7 dakika 44,4 saniye. 
5- Macaristan 7 dakika 50,8 sa

niye. 
Emir yarışı •İki çifte•: 
1- Yugoslavya 8 dakika 2,8 sa

niye. 
2- Holanda 8 dakika 5,6 saniye. --·-· ____ , 
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Uzak Şarkta 
İngiliz - Japon 

<' fuıcil sahifeden de .. am) 1 onun mukadderatı onu icab et-
1 - Japonlar ticaret ve iktısad iş- mektedir. Hele şu son on seneden· 

!erinde İngiltereyi bütün dünyada beri Japonyanın her tarafında fa. 
kendi'lerine karşı en büyük rakib aliyetlerini gösteren mi\li teşkilaı 
olarak görüyorlar. gençlıği. bu fikirlere göre yetişti-

2 - Japonlar siyaset aleminde rilmekted.ir. Genç subaylarla genç 
Uzakşarkın mukadderatında İngil- devlet memurları bu tesirler al _ 
tereyi kendilerine en kuvvetli ra- tında bulunuyorlar. 1932 mayısının 
kib bili'ywlar. 15 inci günü olan vukuat unutul-

Mes'ul hükfunet mevkünde o _ mamış, si'yasl cinayetler olmu.ştu 
lanlar, bilhassa hariciye ve mali- Bunun gibi 26 şubat 1936 da Tok-
ye nazırları İngiltere ile kı.>ndi 1 yoda askeri bir isyan olmuş, b:ıs-
memleketleri arasındaki münase- tırılmıştı. İşte bu geçmiş senelerin 
btleri biran evvel düzelmesi ıçin vukuatında hep bu te · ·i!atın tc-
çalışıyorlar. Fakat İngiltere aley- sirleri kendini göstermiştir. Yine 
hinde olanlar orduda donanmada İng'liz gazetelerinin yazılarından 
ve idarede ve iktısad aleminde şu çıkıyor ki bugünkü vazivet 
kendilerini göstermektedirler. Tav- dahilinde İngiliz _ Japon müna -

sebatının düzelmesi iki tarafın 
yaklaşması öyle az zamanda olu
vereceğe hiç benzemcmekted ôr. 

mis muhabiri böylelikle İngiltere 
aleyhinde olanların miktarını jg_ ı 
istatistik mahiyetınde olarak gös
termek kabil olmadığını, fakat her 
halde yaşı kırk beşten aşağı olan- DEVREDİLECEK İHİRA BERATI 
!arın böylelikle İngiliz aleyhtarı •DÖ§eınesi ahşab, dam \'e ıluvar 
olmaktadır. Eski devlet adamları ları oluklu saçtan mamul madeni 
arasında İngiliz dostluğuna çok borulu sistemde i~aah hakkındak 
kıymet verenler hala vardır Bir ihtira için alınmış olan 14 ilktcşrin 
zamanlar İngiltere ile Japon~a it-ı 1936 tarih v~ 2296 n~'.'1aralı ihtira 
tifak etmişlerdi. Bu eski devlet beratının ıhtıva ettıgı hukuk bu 
adamları hep o zamanın tecrübeli kere başkasına devir veyahud mev 
diplomatlarıdır. Bunlar için hıllft kü fiile konmak için icara verilece 
İngiliz _ Japon ittifakı düşünülen , ği teklif edilmekte o'.makla hu ha 
bir gayedir. Fakat zaman çok de- ' susta fazla malfımat almak ıstiycn.. 
ğişmiş bulunuyor. Yeni yetişenler lerın Galatada, Aslan han 5 inci kat 
başka türlü düşünüyor. Bu eski 1-3 numaralara müracaat eylemeleri 
devlet adamlarının İngilizlerden 

1
,i_la_·n_o_lun_ur __________ _ 

birçok doıstları vardır. Kendiler! 
de İngiltereyi görmüş öğrenmiştir. 
!er. Onun için kendi memleketle
rlle İngiltere arasındaki münase
betlerin düzelmesı'ni çok istiyor -
!ar. Fakat İngiliz aleyhtarı ola • 
rak yetişenlerin acaba bugünkü 
hükumet işlerinde oynadıkları ro
lün derecesi nedri?. Bunların yap. 
tığı tazyikin derecesini tayin et -
mek zordur .Yalnız Japonya ile 
İngiltere arasında her meselede 
!bunlar menfi surette nüfuzlarını 

!kullanmak istiyorlar. 
Japon Hariciye Nazırı General 

U gaki ile İngi'lterenin Tokyodaki 
elçiSi arasında iki memleket mü
nasebetlerini düzeltmek ve iki ta
rafı birbirine yaklaştırmak için 

KREM 
!erin yüz tuvaletindeki rol ve 

tesirleri lıi.yıkile bilinmedıği 

devirlerde 

KREM PERTEV 
var idi. Şöhretini kendınden 

alan Krem Pertevin bugünkü 

muvaffalaiyetinin sırrı basit _ 

tir. Tamamen fenni ve titiz 

bir itina ile günün tekamülü

nü taklb edişi ve memleket 

mahsulü olmakla iftihar du-

yuşudur. 

bir müddet evvel müzakerelere 1 -;j~miİİİmmmmmİİİİİİİmmQi 
girişilmişti. F~kat çok geçmeden 1, , 

1938 ~enesi için 

Ç0cuk arabalarının 
Son parti al gel mı,tır 
BAKER Mağualarındı 
Reklam Fiatına satıl u.ktadır 
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göıiildü ki bu müzakerelerin ne. 
ticelenmesi öyle kolay olmıyacak
tır. Çünkü, İnglltereye aleyhtar 
olanlar bu işte derhal tesirlerini ı 

göstermişlerdir. Taymis bu cihet.. 
!eri anlattıktan sonra İngiltere a- • 
leyhindekıi bu cereyana karşı gele
cek bir devlet adamının Japonya
da yalnız kendi mevkiini değil ' 

hayatını da tehl:kele koymuş ola_ il••••.••••.•.•••••• 
cağına, bugünkü anlayışa göre Ja- DEVREDiLECEK !HIRA BERATI 
ponların itidal dairesinde bir poli- j cHava tozlarına karşı ely:ıflı bir 
ti'ka takib etmiyeceklerini yazıyor. madde ile gayri faal tozlardan mü
Uzakşarkta Japonların ilan etmek- rekkeb bir süzgeç• hakkındaki icat 
sizin Çine karşı açmış oldukları için alınmış olan 27 ilkteşrin 1932 
harbin böyle uzamasında, Çinli- tarih ve 1488 numaralı ihtira bcra
lerin mukavemet etmesinde hep tının ihtiva ettiği hukuk bu ke•e 
İngilterenin tesiri olduğunu ileı:ıil başkasına devir veyahud mevkii 
sürülerek Japonyanın bugün uğ- fiile konmafc için icara dahi vecile
ramakta olduğu müşkülattan İn.. ceği teklif edilmekte olmakla '>u hu
giltereyi mes'ul tutuyorlar. Japon- susta fazla malfımat edinmek istl
lar arasında bugün devam etmek.. yenlerin Galatada, aslan han 5 incl 
te olan cereyan şu.dur: Japonya kat 1-3 numaralara ınüracut eyle
ber tarafa yaşılınalıdır. Çünkü meleri ilan olunur. 

Gümrük muhafaza Genel kemutanlığı 
lstanbul satınalma kemisyenundan: 

1 ~ __ f!. __ ~_r __ 9 __ ... J Eşyanın 
-

tutarı ilk teminatı 
Lira K. L. K. tarihi günü saati 

Miktarı Tasınlanan E K S 1 L T M E N 1 ~ cinsi 

BUG'ONICO PROGRAM 

Akşam nepiyatı: 

18,30 Dans musikisi (Plak). 19 
Konferans: Eminönü Halkevi na
mına Mr. Hilmi Ziya Ülken (efsa
nelerde Türk tefekkürü). 19,30 
Dans musikisi (Plfil<). 19,55 Borsa 
haberleri. 20 Saat ayarı: Grenviç 
rasatanesinden naklen. Faide Yıl
dız ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,40 
Hava raporu. 20,43 Ömer Riza 
Doğrul tarafından arabca söylev. 
21 Şan: Bedriye Tüzün, Stüdyo 
orkestrası refakatile. 

21,30 Nezihe Uyar ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 22,10 Darüttalim musiki 
heyeti, Fahri ve arkadaşları. 22,50 
Ajans haberleri, ertesi günün 
prngramı. 23 Saat ayarı: Son. 

Baş cibinliği 250 tane 185 00 14 00 20/9/938 Salı 10 rla 
Bez eldiven 250 çift 50 14 04 00 • • 10,30 

1 - Yukarda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatinde açık eksilt· 
meleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin gün ve saatinde teminat makbuzları ve kanuni V<'

sikalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki komisyona 
gelmeleri. c6030• 

DENIZBANK 
....,.~-~~ 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Fabril<a ve havuzlarda inşa edilmekte olan bir romorkör için 1 Di· 

zel motörü ve teefrrüatı satın alınacaktır. Makine ve teferrüatına aid 

fenni şartnameyi ve istenilecek sair izahatı almak üzere Bankamızın 
• 

Materyel dairesine müracaat edilmelidir. Bu işe aid teklifler en geç 

15/9/938 tarihine kadar mezk\lr daireye verilmiş bulunmalıdır. 



MEYVA Tuzu 
En hoş taze meyvaların usarelerindn ist ibm 

sal edilmiş tabii bir meyva t uzudur. 
fen harika sı olduğundan tamamen taklid edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BeyoQlu • lstanbul 

inhisarlar U. Müdürlüğüııdcn: 
I - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırılacak tuz am · 

barı ve Başmüdürlük apartırnaru inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
liradır. 

III - Eksiltme 19/9/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindeki Alım komisyonunda yap:ı-

lacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 

Levazım ve Mubayaat şubesile Adana ve Ankara Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden üç gün evveline kadar İnhisar !ar Umum Müdürlüğü İn
şa* şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme pl
rası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Alım komisyo-
nu ba~kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ·6014• 

••• 
I - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında inşa edilecek ot kılıf am

barı için şartnamesi ve İnhisarlar İnşaat şubesince intihap edilecek nü
mum.si mucibince 80.000 adet tuğla pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi 16 -17 lira ve muvakkat te· 
minatı 102 liradır. 

III - Pazarlık 10/IX/938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
9.30 da Kabataş Levazım ve Mubayaa! iubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aıı
nabilir. 

V -Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tuğla
dan 3 - 4 adedini tetltik edilmek üzere İnhisarlar İnşaat şubesine verme
leri lazımdır. İntihap edilecek nümune mubayaaya esas olacaktır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '1 7 5 "ıi
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelm~le;i ilan 
olunur. ·6130• 

••• 
I- İdaremizin Çamaltı tuzlaSl iskelesinde şartname ve projesi mu· 

cibince yaptırılacak tamirat ve inşaat işi kapalı zatf usulile eksiltmey2 
konulmuştur. 

TI- Keşif bedeli 15.386 lira 67 kuruş ve muvakkat teminatı 1154 li
radır. 

III- Eksiltme 22/IX/938 tarihine rsstlıyan Perşembe günü saat 11 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV- Şartname ve proıeler 76 kuruş bl'<lel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesile İzmir ve Ankara Başmüclürlüklerind~n 
alınabilir. 

V - Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki 
10000 on bin liralık bu gibi işleri yapm1' olduklarını göstcrır vesaiki iha
le g(Jrunden 5 gün evveline kadar İnHsarlar İnşaat Şubesine ibraz ede
rek avrıca fenni ehliyet vesikası almaları lozundır. 

VI- Mühürlü tEklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddedı, 
·~zı' nşaat şubemızden alınacak ehl'yet vesikası ve ';I 7.5 güvenm~ 
par..::ı...makbuzu veya banka teminat mektubj,lnu ihtiva edecek olan kıı
palı zarfların eksiltme günü en geç saa• 10 a kadar yukarıda adı geçc'l 
Koınls•·on Başkanlığına m~kbuz mukabi.iınde vuilınesi lazırndır ·6184-

f~nbui .Vakıfla;D~ektörlüğü f ;an ' arı =ı 
Kı, meti 

Lira Ku ruş 

2148 35 

Pey pırası 
Lira Kuruş 

161 10 

'faşbsapta Şirment Çavuş mahallesinin Arapmanav sokağında eskı 
! ıl ye'!ı 16 No. lı iki katta yedi oda bir mutfak ve iki sofa ile büyük bah
çe ve içerisinde yarım masura suyu bulunan evin temdiden yapı.lan mü
zayedesınde talib zuhur etmediğinden pazarlıkla müzayedesi 3/10/938 
Pazartl'sı gıinü saat 14 te icra edileceğinden isteklilerin Çemberlitaşt:ı 
Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülat Kalemine müracaatları. ·6185• 

Eski 
BOGAZ i Çi 

Feyziati 

LİSELERİ 
Arnavudköy • Ç i fte saraylar 

Yatısız 

Ana sınıfı ile ılk kısım en yeni ve modern tesisatla Bebekte eski Frnnsız Senjozef mektebi bina 
sında: Orta ve V~e sınıfları Arnavutköyünde Tramvdy caddesinde çii te saraylarda kız ve erkekler 
için ayrı dairelerde: Her gün saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çiftesaraylarda Mcktcb 
İdaresine müracaat edilebilir. 

•ı. 

\ 

' ~ •
1
"• ,, ; •• ~· • 1 t • • ·• > 

4 ·':-~. •• ' •• • 

T.C. ZiRAAT BANKASI 
-.-- -

"· 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
:i' ôraat Bankasında J·unıharalı v<> ihbarsız tasar,·uf hcsnblımnda en aı: 50 liras~ bulu.oanb.ra ıen.:de 

4 defa çekilecek kur'a il~ a~ağıdaki pliına göre ikramiye du~ıtılaraktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 5Gv » 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 
" 

Ağzındaki şii r kadar 
güzel ditleri var 

En kısa zamanda size de aynı par18~ 
neticeyi kazandırabil 

Yakın Şarkın diş macunları Kraliçesidir. Milyon la rca 1~ 
güzellik, sıhha t. sağlık ver miş ve bu hassssiiedir k• 

18 diploma. 48 mada lya kazanmıştır. 

Saoah, ö>rle, akş a.ıı her yemekten sonra RADYO Llfl'ie 

lstanbul Defterdarlığından : 
Cins ve mevkii Senelik 

muhammen 
kirası lira 

Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinin Köprübaşı sokağın-
da Dolmabahçe sarayı yanında eski matbah dairesile 
erzak ambarı ve müştemilatı (elyevm tütün deposu ola- t) 

1
.1! 

rak kullanılan daire) : 1200 ç • 
Edirnekapı civarında Salmatomrukta Hatice Sultan 
mahallesinin Salmatomruk caddesinde eslti 21 yeni 29 
numaralı altı odalı kiırgir evin dörtte üç payı: 77,50 • rl 

. ~ı 
Yukarıd~ cins ve mevkii yazılı gayrimenkuller hi~alarındr~;cefi· 

ve bedeller uzerınden açık arttırma usulile ayrı ayrı kıraya ~er ~tı' 

tir. İsteklilerin ve tediye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek istiYe J 
rin 22/9/938 Perşembe günü saat on dörtte muhammen bedel üıerı~c ı 

, yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Müdüılüğünde toplanan koırıi5Y 
müracaatları. (M.) (6194) 

Türk Hava KurumLI 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
5. inci keşide 11 • Eylül • 93B dedir. 

Büyük ikramiye 50. 000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerl~ 
(20.000 ve 10.000 ) liralık ik• 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce ki şiyi zellgitl 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure' 

tile siz de taliinizi deneyiniz. 

Devlet Demiryolları ve Lim.:J11ıar• 
ı ,ıetme U. idaresi ilanları , .' 

~- ; 4~ 
Muharnnı,:,n bedelleri ile miktar ve vasıfl.ın a~a~ıd,: yazll'dc ıJı ı 

malzeme her grup ayrı ayrı ve hizalarında yazılı gün ve saatle:1,,rı 11 

edilmek şartile Haydarpaşada Gar binasında Komisyon tarafın fi' 

eksiltme ile satın alınacaktır. ·z;ıl·•ı' r 
Bu işe girmek istiyenler in kanunun tayin ettiği vesaik ve ~e ~,,ıı 

da yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatı , 
Komisyona müracaatları lazımdır. . JÇorıı•'' 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındal<l , ,, 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. . 1141 ·, 

1 - 1350 Kg. 0,50 m/m lik bakır levha muhammen bedel~~sıltıı' 
DİKKAT: Hesablamıdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiycnlere ikramiye '!io kuruş muvakkat teminatı 86 lira 7 kuruş olup açık ;f 

takdirde <1v 20 •azlasile verilecektir. 23/9/1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. e ııı~~\ ı 
Kur'alar •enede 4 defa, 1 Eyliıl, 1 Birinciklinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihler inde ç~kileeektlr. 2- 30 metre 4 pusluk galvanize gaz boıusu ile 1300 rne~i 25rJJ ı~' 

lstan bu l Nafıa Müdürlüğünden: puslarda çekme demir gaz borusu muhammen bed rrı•·sı ı 
İ ! .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 muvakkat teminatı 187 lira 50 kuruş olup açık eksıll 1' 19/9/938 Pazartesi günü saat 11 de stanbulda Nafıa Müdürlüğünde I• 

1
-. Fatih icrasından: ı 

ek.•iltme komisyonu odasında (1859,791 lira keşif bedelli Heybeliada ve- s 1.G" UNAY Dı" Kı"Ş YURDU Bir borçtan dolayı (Norğe) mar- 1938 Cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. ,.~~~'rı ~ 
rem saantoryomu iki numaralı pavyon çatı tecridi işi açık eksiltmiye r". kalı buz dolabı 13 eylfil salı günü S- 12000 Kilo Tuzruhu muhammen bedeli 1260 lira "':s f~ı9 
konulmuştur. saat 10 da Unkapanında Atlamata- minatı 94 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 26/9/

19 
1 ı( 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık ;şleri, genel, hususi ve fenni şart- Sağunay Yurdunda talebe kayd ı yapılmaktadır. Yurtta dikiş. şında İşlek sokakta 9 No. lı Alem- günü saat 10,30 da yapılacaktır. . rnıJ''9~~~,. ı 
biçki, şapka, çiçek gösterilir. Yurt 9 aylık olup bitirenlere Kültür Ui- 4- 5000 Kilo Dekistrin muhammen bedeli 1000 lira •i gıırı 

nameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesind~ rektörlüğünden tasdikli djploma verilir. dağı gazoz fabrikasının önünde sa- minatı 75 lira olup açık eksiltmesi 261911938 Pazar te· 
görıllecektir. tılacağından isteklilerin o gün ora-

'"....,"""'~l~0,~30~d~a~y~a~p~ıl~ac~a~k~tı~r.;...,...,,~..,.....,'."""'~(6~1~7~7)~~~ Muvakkat teminat (140) lirad ır. Sag" unay yurdu, Beyazıt Zeyneb da hazır bulunmaları ilan ve borç- j 
İstekliler in en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa ' lu Mehmedin ikametgahı meçhul Sahip ve ~şriyatı idare eden BıişmııJıarrır 

Müdürlüğünden eksiltme tar ihinden bir hafta evvel alını ş. olduğu ehli- Kimil sokak No. 22 ! bulunduğundan keyfiyetin borçlu. ETEM İZZET BENİCE ~· 
yet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 15994) ya ilanen tebliğ olunur BASILDIÖI YER; SON TELGRAF ~TP 


