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EDiLiYOR 
bir uzlaşmıya yanaşmıyacağı anlaşılıyor 

Südet'lerle meskun 
ilhaka karar vermiş! ... 

pahasına olursa ne 
Büyük Almanya ,, ya 

olsun, 

ispanya işi neticelendi
rilmek isteniyor 

Hatay 
Meclisinin 
şükranları 
Samimt telgraflar Bu maksadla hazırlıklar yapılıyor 

teati edlldi 
Ankara 7 (A.A.) - Reisi

cumhur Atatürklc Hatay Mil
let Meclisi reisi Abdülgani 

Türkmen arasmda aşağıdaki 

telgrallar teati edilmiştir: 

Franko'nun kral gelince yalnız başkumandan olarak kalacağı söyleniyor 
Londra, 8 (Hususi) - İspanya 

işleri yeni bir safhaya girmek ü
zeredir. İspanyada Frankocular, 
iktidar mevkiine kralı gelirmegc 
karar vermişlerdir. 

atle neticelendirmeğe karar ver
miş ve bu hususta Franko ile de 
mutabık kalmıştır. Binaenaleyh 

bu hazırlıkların sebebi budur. 

Bilyiik Alman manevralarından bir in tiba 

:; SG.det'lerle Prag arasında tekrar 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük 
Şefi KEMAL ATATÜRKE 
Milli idealinin ilk tezahiirii o

larak toplanan Hatay Millet 
Meclisi, milli varlığının ve is
tikbalinin Büyük Kurtarıcı ve 
koruyucusu Ulu Şefe meclisin 
temsil ettiği Hatay halkının e

bedi minnet ve sonsuz bağlılık
larını bir kere daha arz ve h1t
fen kabulünü istirham eder. 

Franko, yalnız Başkumandan -
lık vazifesini ifa edecek ve İspan

yada Hükümetcilere kat'i dar -
beyi indirinciye kadar muharebe
yi idare edecektir. 

Hastasını 
Döğen 
Doktor · ttıüzakereye devam edilebilecek mi 
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l 0ndra 8 (Hususi) - Teraş
§u!ı eden haberlere göre 
Almanva, Südetl~rl~ mes. 

lııetazinin hududlan tayin edı-
1;,, bu havalide yaşıyan Alman
~ ,._tam manasile muhtariyet vc. ..,s· 
ılıtek ınde sonuna kadar ısrar ~-
'lıt~-- Ve bu talebi yerine getiril
~<lıgi takdirde bu kararını flli 
lı\~hale yolile tahakkuk ettire. 

>ıı . 
•li)~•nya Südetlerle mesk<ln ha
n bu her ne bahasına olursa ol

;1h Yük Aldmanya hududları
~~k etmeğe azmetmiş gôrün

l>t lr. 
'ag, Südetlerin talebini kabul 
~ "'.Çeklere tam manasile bir 

letıyet verirse bu iş bilahare 

~t· --
lbt "'-· k • . ]' ·ı ..-u.man as erı rıca ı ı e 

~ 
ııörilşüyor 

ı <letıe · 
• lıılh tın vereceği bir kaur la 
~t i h an halledilmiş olacaktır. 

ilde iş sarpa saracaktır. 
~U \rAZiYET CİDDİ 

tenb 
n "t erg 8 - Burada topla -
~ ~t nebi siyasi müşahidler, va-

l~ırk ciddi telakki ediyor -
\~ etın şimdiki tahkimat hak-

'~•lı~arıh imaları ecnebi siyasi 
\ııı ını muhitin endişelerle 1 
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<ıı-ı, Ugu mütaleasına sevkedi-ı 
~ ~ r. t.:neb· h f'l - .. .. 

"'Ilı ı me a ı e gore, mu-
""lıı1ıat imalatının tesrii, Alman 
~ •asın , ' 
\>•t;ı, 

1 
ın bır uz.laşmıy\ yanaş-

~t.<lg na hır emart. addeıHl _ . ~ i . . \ ~ . 
' ' . 

SÜDETLERLE ÇEKLER ARA • ' 
SINDA MÜZAKERE KESİLDİ 
Londra il (F!\ısu l - l'rııjl:ın 

yeııi projesi de Almanyada ıyi kar
şılanmamıştır. 

Diğer taraftan bu proje etra -
fında dün müzakere yapılırken 

Südet delegeleri Moraska hadi • 
sesini bahane ederek derhal rriı-
zakereleri kesmişlerdir. Bu da 
gösteriyor ki Südetler Prağa kar. 
şı gayet kat'i bir vaziyet almışlar
dır.. 

Hadise, 82 Südetin polis tara • 

fından tevkifi üzerine yapılan bir 
nümayişi dağıtmak isterken poli-

sin bazı Südet meb'uslarına haka

rette bulunmuş olmasıdır. Südet 

delegeleri, Prağın memlekette a-

sayişi muhafazadan aciz olduğunu 
ileri sürerek müzakereleri tatil 
etnı "-l<'rılir, 

YENİ HADİSELER 

Londra 8 (Hususi) - Alman • 
Çek hududunda yenden müsade· 

meler olmuştur. Bundan başka 
bazı Alman tayyareleri Çek arazi
sinde uçmuşlardır. 

ÇEMBERLAYN TATİLİNİ 
YARI BIRAKTI 

Londra 8 (Hususi) - Vaziye -

tin yeniden nezaket kesbetmesi 
üzerine Başvekil Çemberlayn ta. 

tilini yarıda bırakarak gece tre -
nile Londraya dönmüştür. 

Kendisi vaziyet hakkında Hali. 

faks'ten bizzat izahat alacaktır. 

Yeni hAdiseler: 
CiddeJ ye gitmek üzere 
olan genç kız kaçırıldı 

Bir sandal parçalandı, ·içindekiler 
kurtarıldı - Bir üfürükcü suç 

üstünde yakalandı 

Dü nakşam SirkPciciek! yen: ycL.
1 

k~+:nc.- di:inrrıek arrı..:s'..'~U g'5s1rr .. 

cu salonunda çok garib bir vak'a i rı.ış, aııne de b;r h•fta e11Vel bur:ı-
cereyan etmiştir. 

İstanbuldan Ciddeye gitmek ü
zere Çlken vapuruna gelen Ayşe 
isminde bir kadının 13 yaşında 
Kadriye adındaki kızı kaçırılmış -
tır. Annenin anlattığına göre ha
dise şu suretle cereyan etmiştir. 

Bundan iki sene evvel kızını te
davi ettirmek üzere Ciddeden İs
tanbula gelen Ayşe şehrimizde bir 
müddet kalmış, çocuğunun iyileş
mesi üzerine memleketine dön -
meğe karar vermiştir. Ayşenin İs
tanbulda bulunduğu müddetçe ı 
yanında çalıştığı Sultanahmedde 
Necib isminde bir zat Kadriyeyi 

evliidlık edinmek üzere annesin
den istemiştır. Ayşe de bu zata 
kızını emanet ederek memleke -

tine dönmüştür. Aradan iki sene 
geçtikten sonra Kadriye, memle-

ya gelmiş dün kızını alınış, vapu
ra gelmiştir. 

Kendisine ve yavrusuna aid va
pur biletlerini de kestirdikten son_ 
ra vapur beklemeğe başlamışlar -
dır. Bu sırada yanlarına 45 yaşla
rında tahmin edilen bir kadın ge
lerek oturmuş ve onlarla eski bir 
dest gibi konuşmağa başlamıştır. 
Bır müddet sonra bu meçhul ka

dın susadığını bahane etmiş, fa • 
kat dışarı çıktıktan sonra bir da
ha salonu bulamamak ihtimalini 
ileri sürerek Kadriyenin de bir da
kika için kendisile beraber gelmesi 
için kızın annesi Ayşeden ricada 
bulunmuştur. 

Kadriye meçhul kadınla birlik
te salondan dışarı çıkmıştır. Fakat 
bir dakika için giden kız saatler 

(Devamı G ıncı sahifede) 

Hatay Millet Meclisi reisi 1 
Abdülgani Tiirlunen 

<Devamı 6 ınrı sahifcniı~d~' , 

Balkanlararası 
Tıb kongresi 

Bu sabahki toplantıda 
muhtelif hastahkJ.qra 
dair kaminikasyan

lar yapıldı 

Bu gece bPr ziyafet 
ve bir suvare 

veriliyor 
Beşinci Balkan tıp haftasının 

dün saat 11,30 da Yıldız sarayın•ıı 
merasim dairesindeki içtima sa\Q. 
nunda açıldığını yazmış, merasinı 
hakkında tafsilat vermiştik. Dün 
öğleden sonra yapılan toplantıda 
murahhas heyetleri başkanları ta
rafından birer .söylev verilmiş, bu 
söylevlerde şehrimizde gördük • 
!eri hüsnü kab. • Jen ötürü tEşek
kür edilmiş, Kemalist Türkiycnin 
her sahada gösterdiği ilerleyişten 
sitayişle bahsedilmiştir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kamutay 
Memurları 
için --
Yeni bir kanun pro· 

jesi hazırlandı 
Ankara, 8 (Hususi muhabiri

mizden) - Kamutay idare heye
ti, Büyük Millet Meclisi memur
ları için yeni bir teşkilat kanuna 
teklifi hazırlamıştır. Kamutay me
murlarının derece ve adetleri bu 
projeye göre tayin edilmektedir. 
Kamutayın bütün memurları, 

bağlı oldukları idare amirlerinin 
(Devamı 1 ıncı sahifede) 

Franko orduları bütün cephe -
!erde giriştikleri taarruza devam 
etmektedirler. Hükümetçilerin a

nudane mukavemetlerine rağmen 

harb Franltistler lehine inkişaf 
etmektedir. 

DiP'Pr rlhPttpn Ft-~nlrn 'l.l'::lorlr;_,ı 

ile diğer mühim §<'hirlerin irti
batını kesmek için yeni ve mühim 

hazırlıklara girişmiştir. Bugün

lerde İhtilfilci ordunun bu mak -
sadla yeni harekatta bulunmasına 
intizar edilmektedir. 

Teraşşuh eden haberlere göre 

Mussolini İspanya meselesini mu

harebe ve siyasi cephelerden sür- General Fraııko 

Ayvalıktan tedavi ıçın ş<'nrı • 
mize getirilen 9 yaşlarında Güler 

sminde bir çocuk dün Şişlıde b;r 

hastahanede alçıya konulmJk ü
zere rontken filmi çekilirken bı

raz sallanmış, bundan hiddetlenen 
Ye filim almakta olan doktor, ço. 
cuğu döğmüştür. 

Hadise üzerine çocuğun velisı 

derhal hastayı almış, ve polise 

müracaat ederek hiid.seyi anlat -
mıştır. 

Polis, hastasını döğen doktor 
hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Hatay' daki birlik, yeni 
•• • 

re1ınıın muvaff akiyetidir 
Meclisin en mOhim kanunları bile 
ittifakla kabul etmesi her tarafta 

derin Akisler uyandırdı 
Dünkü toplantılarda : Anayasa, müstakil Hatay 

bayrağı, hükumetin programı, maaş 
kabul edildi masraf kanunu 

ve 

Hatay devletbıin resmen kabul eılilen bayrajı ve meclic iinllade tezahürat yapan halk Yazıeı 8P• 



imar işleri Yeni .l 

Beş milyon lira ile Belediye· 
neler yapılacak? Seçimi 

Vali'miz Ankara'da mü
him neticeler elde efti 

Namzetler üzerin
deki tedkikler sona 

ermek üzere 

Taksim meydanı açılacak, Fenerbahçe 
güzelleştJrilecek Barbaros türbesi 

meydana çıkarılacak 

Ş
ehre ait bazı işleri takip etmek üzere Ankaraya gitmiş olan Vali 
ve Beledıyc reisimiz Üstündağ yarın sabahki ekspresle şehrimize 
dönecektir .. Muhittin Üstündağ Ankarada yeni Belediye bütçesi 

Aıakkında izahat vermiş ve bütçede şehrin imarı esasma göre bazı ufak 
tefek değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca İstanbulun imar işine derhal baş
lanması esası kararlaştırılmış, milli bankalardan açılacak beş milyon 
liralık kredi ile yapılacak işlere ait liste ve program Başvekilimiz tara
fından tetkik ve tasvip olunmuştur. İlk yapılacak işler arasında Fener
bahçenin imarı, Gazi köprüsüne inecek yollarla meydanların açılması, 
Barbaros türbesi projesinin tatbiki, Taksim meydanının bu meydandaki 
abidenin şerefile mütenasip bir hale getirilmesi, daiınl sergi binası ya
ptlrnası, Eminönü meydanının tamamile ikmali gibi müstacel ve müb
rem işler mevcuttur. 

Bunlardan Taksim meydanının mevzii projesi hazırlanmaktadır. 

Yakında şehrimize gelecek olan mütehassıs Prost tarafından da bu pro
je tasvib ve ikmal edildikten sonra derhal tatbikata geçilecektir. Ancak 
bu meydanın açılması ve projede gösterilen şekle sokulması işi üç yıl· 
da ikmal olunacaktır. Taksim meydanında üç sene zarfında yapılacak iş
ler şunlardır: Sular idaresinin depoları, apteshaneler kaldırılacak, Fran
sız konsoloshanesinin köşesi kesilerek oradan beş metrelik kısım meyda· 
na ve caddeye kalbedilecek, bu suretle meydanla su depolarının arka
sında, şimdi otobüslerin Taksime geçtiği cadde birleştirilecek, depola
rın yanındaki köşede bulunan apartıman kaldırılacak, fakat yanında· 
kiler duracak, meydana bakan ve üzednde Cennet köşkü bulunan bit' 
katlı bina kaldırılacaktır. 

Karşı tarafta gazino ve garajlarla eski Satye şirketinin işgal ettiği 
yer ve stadyomun kapısına kadar bütün ada dahilindeki binalar istim
lak edilerek yıkılacak ve bu sahada yeraltında otobüs ve otomobiller 
için garaj ve durak yerleri yapılacaktır. Garajlar hususi ve taksilerle o. 
tobüsler için ayrı ayrı olacak ve bunların mevkileri şimdiki Türk sine
masının yanında bulunacaktır. 

Meydanın Ayaspaşaya giden cihetinde ve şimdiki Kalınis apartı

manının bulunduğu adadaki binalar Türk sinemasının yanına kadar ka
ıı:ıilen kaldırılacaktır. 

İstiklal caddesinden Taksime uzanan adaya gelince, bu kısımdaki 
binalar köşedeki gazino ve dükkanlardan itibaren Taksim Palasa kadar 
kamılen kaldırılacak ve Taksim meydanıle Sıraserviler ve Sıraserviler 
caddesinden kilisenin yanından Parınakkapıya giden caddeler birleştiri
lecektır. 

Gazi köprüsüne inecek yolların alacağı şekillerden dün bahsetmiş

tik. Barbaros türbesine gelince, bu türbeden Beşiktaş tramvay cadde
sine kadarki ada üzerinde bulunan binalar Kaymakamlık dairesi de da
hil olmak üzere kilmilen kaldınlacak, türbe restöre esaslarına göre tamir 
;?dilerek meydana çıkarılacak, yanında bir otomobil parkı, bir park ya
pılacaktır. Buradaki odun depoları, iskeleler kaldırılacaktır. 

~KÜÇÜK HABERLER)) Prosf 
*Devlet Demiryolları ihracat Ge/i qor 

mevs:.ııinde olduğumuz cihetle • 

~ ,<;\'tı. sekteye u ratmamak için Bu defa iki mühim 
nlvefce vagonlarda 24 saıt ho'll 
edilen tahmil ve tabiye mühlet. fşle uğ;aşacak 
lenni sekiz saate indirmiştir. Şehircilik mütehassısı Prost, 

* L'sekrin mezuniyet ıkmal yarın Marsilyadan şehrimiz~ ge-
imtihanları bugün tamamlanacak- lecektir. Prost, bu defa yılbaşı "'-
tır. Yarından itibaren olgunluk tillerine kadar şehrimizde kala-
imtihanlarına başlanac~ktır. Ol - cak ve mühun işlerle uğraşaca}. -
gunluk imtihanları 17 eylfile i<a- tır. 

dar sürecektir. Bu arada İstanbul ve Beyoğlu 
* Ankaraya gi•nıi< olan toprak yakaları için hazırlanan imar pJa_ 

mahsulleri ofisi unıum müdürü nının bu sene tatbıkine başlana-
Hamza Osman dün şehrimize dön.. cak kısımlarına nezaret edecek ve 
müştür. Kadıköy yakasımn nazım planmı 

* Tarife kom'syonları toplan- hazırlıyacaktr. 

mış, havagazi fiat'arı ile tramvay ============== 
tarifesini olduğu gibı ipka etmiş- * Bu yıl şeftali çok b0ldur. 
tir. Bolluk ucuzuk temin etmiştir. 

ONU.BENv 

AŞK, HEYECAN ve İHTiRAS ROMANI 
Tefrika 
N.99 

- Bugün bir İtalyan mecmua
sını gözden gcçıri:ordum. İta! -

yan kızlarının yaşlı erkek!erden 

çok hoşlandıklarını okudum. Ne 
gar b şey. değil mi? 

Petroviç cevab verdi: 

Yaşlı erkeklerden genç kız. 

!arın hoşlanmaları yalnız İtalyan· 

lara mahsw; değil. Yugoslavyada 

ve sair l'l'li"ffiieketlerde de bıı tema

ylll var Hele bizim memleketi

mi7.de .. Genç kızların yaşlı ~rkek

ler pe~inden nasıl koştl•ğunu gör
sen.z 11~ar~ını7~ 

vezon lakender F. 
SERTELLi 

Ayten biraz düşündükten s~nra 
Petroviçe döndü: 

- Ben, genç kızları haklı bulu
yorum. Olgun erkekler kadına da
ha fazla hürmet ediyorlar. Onları 
incitmemek için bütün dikkat ve 
enerjılerini sarfediyorlar. Hal _ 
buki genç bir erkek, kadına karşı 
haşin, saygısız davranıyor. Fikir 
ve arzularına daima muhalefet 
ediyor. Genç kızlar bilhassa gü
vendikleri bir kimse olmazsa böy

le olgun erkekleri tercih etmek: 
mecburiyetinde kalıyorlar. Şimdi, 

kızlar, saad.,t; tahatlıkta refahta 

Yeni Belediye intihabı Birinei
teşrin ayında başlıyacaktır. Nam. 
zedler hakkındaki tedkikler niha
yete ermiş sayılabilir. 

Bu sene Belediye Meclisine se
çileceklerin daha ziyade genç ve 
münevver zümreden ayrılması e
sası kabul edilmiş olduğundan ye
ni Meclisin çehresi tamamile de
ğişecektir. 

Namzedler bu ay sonunda ilan 

olunacaktır. " 
Vali ve Beledıye Reisi Muhiddin 

Üstündağ;-. Ankara ziyareti esna
sında Belediye seçimi mesE:l0 sile 
de meşgul olmuş, bu hususta P.L<
kadarlardan· icab eden direktifleri 
almıştır. 

Şehir Meclisine aza seçilmesine 
rey vermeğe hakkı olanlarla aza 
seçilebileceklerc ait listeler ta -
mamlanmıştır. Alfabe sırasile ya
pılan bu listeler dün öğleden son
ra bütiln kazalarda halkın göre
bilecekleri yerlere asılmıştır. Bun
lar 6 gün asılı kalacaktır. İtiraz e
decekler 14 eylüle kadar müraca· 
at mecburiyetindedirler. 

Sokaklarda 
Müşteri arıyan 
Kadınlar 
Zab,ta tarafından 

yakalanmıya 
bati adı 

Zabıta, üç günd>nberı geceleri 
sokaklarda dolaşarak müşteri arı· 
yan ve fuhş yapan kad·.nları ta -
kib etmektedir. D:in yakalanan 
Emine isminde bir kadının üzerin
de 10 gram eroin bulunmuştur. 

Maktu satış 
kanunu 

Yunanistanda çıkan Katimerini 
gazetes:, Türkiyedeki maktu sltış 
kanunu dolayısile bir yazı ne1 _ 
retmiştir: Bu yazıyı sütunlarımı. 
za alıyoruz: 

Türk gazetelerin.n verdiği ma
Ilırnata göre, 1 eylülden itibaren 
Türk halkı en büyük bir eğlence
sinden mahrum kalacaktır. Esasen 
Şarki Avrupa milletleri de bunu 
eğlence addederlerdi. Yapılan bir 
kanunla pazarlık yasak edilmek. 
tedir. Türk gazeteleri, bu kanu -
nun ç<Xk zor tatbik olunaca~.nı 

iddai etmektedirler. 

Bunu biz yapmış olsaydık, Ati· 
na kadınları mal satın alamazl~r
dı; çünkü pazarlık bizde de çok 
kökleşm:ştir. Türk.iyenin aldığı 

bu tedbir, medeniyete doğru yeııi 
bir adını teşkil eder; ve bize ör -
nek olması ieab ettiğini de, itiraf 
etmellyiz. 

arıyorlar. İstanbulda da böyle -
dir. Genç arkadaşlarımın bir ço _ 
ğu yaşlı erkeklerle evlendi. Ve 
hepsi de mes'uddurlar. 

Gültekin, önünde sigarası .-a -
narken, dalgınlıkla bir sigara da
ha yakarak: 

- Manasız bir temayüldür ou, 
dedi, genç kızlar tecrübesiz ol -
dukları için yapıyorlar bu işi. Fa
kat yaşlı kocaları biraz daha ih
tiyarlayıp belleri iki büklüm 0 -
!unca gözlerini başka erkeklere 
çeviriyorlar. 

Ayten, Gültekine cevab wrdi: 
- Ya genç çiftleri ne yaı:ıalım~ 

Bizim Çamlıcadaki komşularımız
dan bir kız, genç bir erke1<le ev
lendi. Aradan bir yıl bile geçme. 
den, erkek başka kızla dalga geç
meğe başladı. Kız bir mü Bet ta
hammül gösterdi.. fakat, ikôtıci 

yılın ortalarında o da kocasının 

yaptığını yapmıva başladı. 

Petroviç: / 

Dikkat ve merhamette 
ifrat ve tefrit 

NAHİD SIRRI 

Şehrin su ihtiyacı kar
şısında yeni tedbirler 

-
İmralı adasındaki güzel eserini 

tetkik ve teftişe giden Adliye Ve
kili Şükrü Saraçoğluna refakat 
eden gazetecilerin ve bu ziyaret
ten mülhem olan daha başka ar
kadaşların yazdıkları makale ve 
fıkralar, bir kaç ıün gazete sü -
tunlarını doldurdu. Saraçoğlunun 
- bu defa şahsan da hissemend ol· 
mağı temenni ettiğim - bir ikinci 
davetine kadar, mazur görülebi -
lecek veya görülmiyecek sebep -
!erle suç işlemiş olanlar hakkın
da rikkat \'e merhamet dolu yazı
ların arası - eğer başka bir vesile 
zuhur etmezse - kesilecek, fakat 
işaret ettiğim ve iştirakini uınup 
dilediğim bir ikinci ziyareti 
müteakip de (cani ve katil
lere bir rikkat ve merha -
met edebiyatı) matbuat sütun
larını yeniden istilil edecektir. An
cak, geçenlerde gazetelerde kü

çük bir zabıta vukuatı, ehemmi
yetsiz bir havadis vardı ki, haki
ki ve ciddi bir merhamet uyandır· 
masını ve cidden hürmete layık 
akisler Vücude getirmesini boş 
yere bekledim. Havadis şu idi: 

Fakir halka parasız tesisat yapllması 
işi genişletirken şehre daha bol su ge

tirebilm~k için de tertibat ahndı 

Bir delikanlı hastaneden çıkı

yor ve iş bulamıyor. Aç. Bir ye· 
miş serı:isinin önünden geçerken, 
kesilmiş karpuzların kokusuna 
dayanamıyarak bir tanesini alıp 

koşuyor. Fakat tam ağzına götü
receği sırada sergi bekçisi kendi
sini yakalıyor ve biçare soluğu 

karakolda alıyor. Şüphesiz ki ce
miyet bu biçareye ceza vermeğe 
mecburdur. Şayed vermezse, her 
gün bir takım adamlar (aç kal
dık) diyerek boş buldukları yer
lere dalacaklardır. Ve suç adedi 
mütemadiyen çoğalacaktır. Fakat 
bu bir karpuz dilimi aşırıp ve o
nu de yiyemediği halde mahke
meye düşen biçarenin macerasını 
gazeteler hiç bir rikkat kelimesi 
kullanmadan yazdılar. Hatta, sa
bahları çıkan bir tanesi, bu hava
disi alaylı bir lisanla anlatmağa 
kendinde hak gördü. 

Rikkat ve merhamette bu ne ka
kadar ifrat ve tefrit, yahut ami
yane bir tarif ve tavsifle bu ne 
pehriz, ne lahna turşusu! 
~-=~==~========= 

Şehir bandosu 
ikiye çıkartılacak 

--
Bu hususta şimdiden 

f lali yete geçildi 
Konservatuvarm musiki ve or. 

kestra kısmı olan yatılC-şubcsiııe 
bu yıl 30 talebe alınacaktır. 

Konservatuvar Müdürlüğü, Şe
hir bandosile orkestrasını dahı 

modern şekle sokmıya ve aynı za
manda kadrosunu genişletme~" 

karar vermiştir. 
Bayram ve diğer umumi gün -

!erde bir bando ihtiyaca tekaoül 
etrnedığinden bando ikiye çakırlı· 
laca.ktır. Ancak bu seneki tahsi. 
sat ile bu iş başarılamıyacağından 
bu sene, esas bando heyetinıle ça
lışanlar çoğaltılacak ve ge1.ecek 
yıl büdcesile bu iş tamamlana -
caktır. 

- Evet, hakknız var! c!ıyerek 

güldü. Bö.• le aradan bir yıl geç
meden biribirlcrine ihanet ede -
rek, biribirlerini aldatmıya kal • 
kışacaklarını, yaşlı erkekler: t·"· 
cih edip rahat, gürültüsüz, dedi
kodusuz yaşamaları elbette d•ha 
iyi olur. 

Gültekın yemek yiyordu· 
- Siz, ikiniz de heyecanını !rny

betmiş, ölü ruhlu insanlorsır.ız, 

dedi, insan dünyada heyecan için 
yaşar. Heyecansız yaşıyan kim -
seler ölmüş demektir. 

Ayten önüne bakıyordu: 
- Gültekin Bey çok heyecanlı 

bir erkektir. 
Diye mırıldandı. 
Petroviç, Aytenin ne demek is

tediğini ve bilhassa için için Gül- 1 
tekınle alay ettiğini bittabii anlı
yamıyordu. 

O geceyi çok neş'csiz ııeçi d; er. 

Gültek.n yİ.1'0 kumar salo<ıuna 

geçti. 

Belediyeye bağlı sular idaresi 
şehrin gittikçe artan su ihtiyacı -
na cevab verebilmek için yeni 
tertibat almaktadır. Su işleri Be
lediyeye geçtikten sonra abone 
sayısı dikkat değer bir derecede 
artmakla beraber şehir nüfusuna 
nazaran suya abone olanların mik. 
tarı çok azdir. Bugün bütün şehir 
halkının Terkostan istıfade ede
bilmesi için ortada iki mani var
dır. Biri tesisat parasının fakir 
halka pahalı gelmesi diğeri su • 
yun bütün şehre kifayet edecek 
derecede isale ve tevzi olunama • 
masıdır. 

B'rinci mahzurun izalesi Bele· 
diyenin bu kabil kimselere para
sız tesisat yapmasile mümkün o -

lacaktır. Geçen yıl başlanan bu işe 
sular idaresi teşkilatının müsaid 
olmaması, halkın bu iş hakkında 
tamamile tenvir edilememesi yü
zünden beklenen fayda elde edile. 

memiştir. Binaenaleyh sular ıda· 
resi bütün yoksul halkın evlerine 

parasız tesisat yapmak için mesa
isine hız vermiştir. 

Diğer taraftan bütün dükkan, 
mağaza müessesat ve binalarda 
kamilen Terkos suyu tesisatı bu

lundurulması için şehre ihtiyaç 
nisbetinde su isale ve tevzi olu
nabilecek bir proje vücude ge -
tirilmiş tir. 

Bu proje süratle tatbik edile • 
cektir. 

Sırt hamallığı 
ihya edilmıyor 

Berberler 
toplanıyor 

Seyyar esnafa daha 
ziyade kelayhk temin 

edecek bir fermül 
ar.ınıy0r 

İstanbulda sırt hamallığının t~k.. 
rar ihya edileceği hakkındaki ha
berler doğru değildir. 

Ancak seyyar satıcıların kaldı
rılmasını temin, sebze ve meyva .. 
!arın halden şehrin dört tarafı'l:ı 
dağıtılarak halka satılmasına ma
ni olmaktadır. 

El arabasile bu iş başarılamadı
ğından seyyar esnaf için Bel.ediye 
şehrin medeni manzara5ına halel 
vermeden eski sistemi tamar6.ile 
ihya etmeden, fakat seyyar s3tı -
cılığı daha ziyade canlandıracak 
bir şekil aramaktadir. Bu hususta 
bugünlerde kat'i bir karar veri • 
lecektir. 

Yıldız yatı 
Okulu 

İlk okul tahsilini paralı olarak 
yapmak istiyen talebeler içın :<liL 
tür direktörlüğü tarafından Yıl -
dızda bir yatı okulu tesis edil -
miştir. Okul bütün bir çalışma 
yılı ıçin talebeden 100 lira ücret 
almaktadır. Bu ücret 4 taksitte 
ödenecektir. 

Sınıf rnevcudları ped1gojik ka
idelere göre 40 kişi olarak h~st·> 
edilmiştir. 

Sınıflara bu mıktardan fazla ta
lebe kabul edilmi,yecektir. 

"Lokman hekim,, 
üç yaşında 

Lokman Hekimin dün 24 üncü 
sayısı çıkmış ve h'.1 sayı ile bu kıy
metli mecmua üçür.~u yılına bas

mıştır. Bu münasebet!e mecmu
anm bu sayısı çok enteresrn ve 
zengin münderecatl __ ,_ ao:udur. 

Ayten de odasına çekildi. 

Petroviç, Aytenın arkasından 

Gültekine sordu: 

- Hanım bu gece çok heyecanlı. 
Acaba memleketinden mektub a
lamadı mı? 

- Hayır. Heyecanının sebebi 
bu değil. Aradan henüz memleke
tini düşünecek kadar uzun bir 
zaman geçmedi Bizim hanım eğ
lence meraklısıdır, dostum! Ben 
ise, süklınet arıyorum. 

Petroviç piposunu yaktı: 

- Sizi haksız görüyorum hen. 
Çünkü, hiç bir kadın Venedikte 
sessizlik içinde günlerini g€çlre
mez. Burası eğlence ve neş'e mem
leketidir. Buraya herkes eğlen -
meğe gelir. O halde İsviçreye git
melisiniz!. 

- Orada aradığım sessizlıji bu
lacağımdan emin minisiniz? 

- Şübhe yok. İsviçre dağların
da bir otele inersiniz. Orada hir 

---
Kendilerini alakadar 
eden bütün pürüzlü 
meseleleri birer birer 
müz:1kere ve bir ka. 

rara bağlıyacaklar 
Berberler cemiyeti bu ayın ni

hayetine doğru umumi bir top .. 
Jantı yapacaktır. Bu heyeti umu
miye toplantısına esnaf davet edi
lerek kenidlerine muhtelif mese
leler hakkında cemi:yet reisi ~n
tafa Turan izahat verecektir. Es
nafa izah edilecek noktalar şun.. 
!ardır: 

1 - Eski heyeti idarenin yeni 
heyeti idareye devir hesabatı. 

2 - 1 Hazirandan itibaren Cf

miyetin esnafa yaptığı maddl, ma
nevi yardımlar. 

3 - Permanant makineleri hak

kında son vaziyet. 
4 - •Berberler kursu• hakkın

da alınacak tedbirler. 
Bu meseleler etraflıca aftlatıl -

dıktan sonra esnafa ihtiy1cl&rı so
rulacak, herkesin dit •:deri ayrı 

ayrı dinlenerek is'afı kabil olan 
dilekler cemiyet tanfından yeri
ne getirilecektir. 

Avcılar bayramı 

pazara yapılacal( 
İstanbul Avcılar kurumu tara

fından her sene yapılmakta olan 
Avcılar bayramı bu pazar günü 
kuruma ait Ambarlı mer'asında 

kutlulanacaktır. 

Kurum bu merasime ait bir 
program neşretmiş bulunmakta, 
programa göre gelecek davetliler 
Küçükçekmeceden otobüsle Aır.

barlıya götürülecek, burada av 
etinden mürekkep bir öğle ziya
feti verilecek, yemekten sonra da 
muhtelif hedefleer atışlar yapı

lacaktır. Atışlarda kazanan avcı· 
!ara mükafatlar dağıtılacak, ak
şam geç vakit ayni vesaitle avdet 
edilecektir. 

-· ·-' ---·---
ay kalırsınız .. asabınız yatışır. a. 
radığınız sükünete kavuşursunuz! 
Fakat, burada ben bile - yaşım 

altmışı geçmişken - bazan da • 
marlarımda bir coşkunluk sezi -
yorum, dostum! Buraya ihtiyar
lar gençleşmeğe, ölü ruhlaı· diriL 
meğe, neş'esizler eğlenmeğe ge • 
lirler. · 

* Gültekin kumar salonunda Mös-
yö Petroviçle oyun oynarken, Ay
ten odasında yalnızdı.. soyundu .. 
geceliğini giydi. Balkona çıktı 

Burada tabiat bambaşka bir 
güzellikle herkesin yüzüne gülü-
yordu. · 

Denizler .. 
Göller .. 
Ağaçlar .. 
Kuşlar ... 
Çiçekler 
Ve nihayet bütün insanlar neş

eliydi. Ayten: 
Sonu var 
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~dastro f aaliyetl sis. Bankalardaki 
tenı)i ve muntazam bir Mevduat 1 

Sakat b02ukluklar 

3-SON TELGRAP- 8 EYL'ÜL 1938 

Memleket meseleleri 
Belediyeler banka.I 
sının son vaziyeti · 

GÜNÜNE~.i!~. .. ' ~t···· 

O RE .. ,: ~ 
. . . .. ; ..• -~,·"; -- ---·--.,: --- ... -···---.... 

şekilde ilerliyor 
Bugüne kadar şehrin 
birinin kadastrosu 

4nc:ak zor ve karıt1k 
~•daatro 

üç de 
bitirildi 

sahalardaki 
ltteri bittfği için bundan 

'onra i•ler daha kolay yürüyecek 
lttıı.stro faali:veb, ~hıimizın ı tafa. Çelebi, Kuloğlu, Kamuhatun, 

"-ıJ:~afııı.cıa muntazam ve s s - Şahlıulu, Tomte>m ve J'iru:ıağa • 
•~. lJ ır ~O.. dev~ eln:Ote- nın bir kısmının tamamen mua • 
~n hıun ıamandanbeı'i devam•- meliltı fenmye ve tasarrufiyesi 
\j, U faaliyetln netict1&i oluak ikmal edilmı~tir. 
~11>11. •eıntıerin kaduno '~i ilt. Fatih kazasından; Muradpa§a, 

~•l l'dılrntş ve bazı yttlerde de il<- Guraba Hüseyin mahalleleri bit-
~. •dilrnek üzered1r. l!una r~j- miştir. Sofula, Hüsambey, Kir -
I;~ on iki senedir d..vaır. eden mastı mahallelerınin de ikmaline 
~ str~ faal.yeti neti<:esind•' t& • çalışılmaktadır. inebey mahallesi 

~.~ ıknıaı edilmiş olan yerle: iki aya kadar bitmış olacaktır. :E-
lıiıb .~hrin tamamının üçte biri minönü kazası dahilinde bulun:m 
.. etnıdedir. 
vıınd· mahalleler kiımilen bitmişt;r. Ka-

t, ,, 1Ye kadar kadastrosu biten 
vıt palıçuşı da on beş güne kad1r bi. 

tıııı llıek üzere olan seır.tler 
lardır · tirilmiş olacaktır. 

l' . • 
~ e~er, Haraççı Karamehmed ve Büyük ve Heybeli adalarıııı:ı da 
loı~hon mahallelerinin kadas- kadastrosu tamamen ıkmal ediL 
1ıı- U bıtıniş, iki ay müddet'.~ as. miş, yalnız Kınalıada kalmıştır ki 
laı~ ,:lınml§tır. Yakında bu ma. o da azami üç aya kadar bitirile-

~~~:"re aid tapu senedterinin cektir. 
~~ıııe başlanacaktır. Bur az a- Kadastro teşkilatı, heyetler ha-
~~u ın kadastrosu bitmişti planlı linde muhtelif semtlere ayrılarak 
~ senedlerinin te'\·z.iine b•~lr.F- mesaisine muntazam bir şekilde 
~· l<ınalıadaııın ve Fenerde devam etmektedi•. 
~1, «ınu.~talap.:ıa. Haydar ma - Şehrimızin mühim kısımlarının 
1ı,;,~erinin tahdid ve tahririne kadastro işi bitmiş ve kolaylan • 
~lır. mış olduğuna göre mütebaki kı-

tvu'Yoğlu tihl'tinct.; Hüseyinağa, sımların daha ziyade olmasına 
t~liçelebi, Kal)·oncukul!uğu, raiimen daha kısa bir zamanıla 

•Şehid Muhtu, lUtib Mus- bitirileceği umulmaktadır. 

i~ ~aruf 
~:~ ~ir tıb 

.\ıeıni 

\ Acıbadem 
Çamlıca 
Yolu --~-ıı. . --

ııı:anlararası tıb ken- ı Esash surette yapılacak 
~~Sind h b I Acıbademden Kuçuk Ç.ım'ıcaya 
Ilı e azır u un• giden yolun esaslı surettt yeni 

~k Üzere şehrimize baştan inşa ettirılme.;;ne karar 
Jd' verilmiştir. Yolun yapılması bit 

~- ge ı müteahhide verilmi~tir. 
llııı ~lburg tıb f~üllesı prof~ • 
ı;~1nden Sartory, refilıa•il• bf,. 

~ "'hrimize gelmiştir. 
· ~fı>siir, üç gün •ehrimiıde ka
~ t 'cuına günü Semplon tariki
~ :lıı-ar mPmlelıetine dön~cl'k
' t'l?uf alim Halkanlarara~ı tıb 

trc.;nde hazır bulunacaktır. 

&· -- -
1
" gencin Pe • 

i\ cı 
\J/;; •• 
~ mu 
l~~·~da ctura'1 Hukuk fa
lı ~Si talebesinden 2" ya~:ann
' ~)';ıtJ Hamdi ismın& bir genç 
"'- llıt lı:atındaki taraçadan so. 1 

~ düşmüş ve ted3vi ;çin ı.aı -
·~ı-

' ~ C~ahpaşa ha.tchane -
~,!q 0lınüştür. Cemi. Adliye 

·ı:ı.t" Enver Karan tarafından 
~eııe edilmiş ve gömülır.c:>sine 

t Ver!lmiştir. 

Bir kızın ayağı kırıldı 
Emrazı Akliye hastahanesine 

aid ve Ş<Jför Bedı- ııir. idaıesi»de

ki 225 numaralı ot 1mobil, Orta -
köyden :Beşiktaş3 g<'ıTken tütün 
amelesinden 14 yaşında Ha>an kı-
zı Eminey~ çarpa··~1i~ sol ayağını 
kırmıştır. Emine hı1stahaneye kal
dırılarak tedavi alt:na alınmış ve 
şofor lledri yablan ·rak tahkika. 
ta baslanmıştır. 

Halkevinin erkestra 
kısmı genişletildi 

Eminönü Halkevtrıden: 
Evimiz orkestn~ı, k3drosumı 

tevsi etmiştir. MuhLelif sazlar i
ç;n yeni elemanla:· alına~aktır. 

Orkestramızda çalışrna.< isUyen 
musikı sevu arkadapr:rrımn {pi
yano, armonyom, k~man, çello, 
flü.t, kılMnet, tromba) her gün 
Cağaoğluııdalıi Halh!\ i bürosuna 
müracaatları rica olurur. 

Bir k anunu sani 938 de 
yerll ve yabancı b ank .. 
lardakl m evduat hakkın• 
da bi r istatistik yapıldı 

!138 mali yılına girdiğimiz fiifl, 
mf'mlf'ketimizdeki yerli ve ya -
hancı bankalarda bulunan me • • 
ı!uat hakkında bir istatistik ya -
pılmıştır. 

Bir şeye dikkat ettiniz mi? 
Tramvayda, tünelde, vapw· gişe. 
!erinde ve her ç~it alı~verişleri
nizde para bozdurduğunuz zaman 
size geri verilen bozuklukların bir 
kaçı mu\]•ka delik, ezik, sılik kıı

surlu, sakattır. 
Bankanın 

verdiği 

Devlet yasağı 
l\IAUMUD YESARi 

Bir ;ıkşam gazetesinde, Yuna
nistanda çıkan Katimcrini ga1t• _ 
lesinden nakit-dilen şu 'atıı Jarı 

okudum: 

:Bu ist•tistiğe göre 938 yılının 
birinci günü Tür ki. e Cllmhuriyet 
Ziraat bankasının kasasında 

H.595.527 lira vardı. Türkiye İş 
bankasında ayni gün içinde bu 

mikdar 11.890.479, Osmanlı ban -
kasında 8.071.006, Sümeı·bankta 

1.032.902; Türk Ticaret bank.ısın. 

l!u deli.lı:, ezik, silik, kusurlu, 
sakat bozuklukları size. bile bile 
•sürer> ler. Sonra, siz de, eliniz ... 
dekı bu salıı•t bcızuklukları, bili' 
bile, başkalarına •sürer» siniz. 

l!u sakat paralar, hakikatte 
geçiyor• mu. yoksa "ge<;mlyor 
mu? l!unu, galiba hiç birimiz bil

miyoruz. Yalnız, hepimizd< jprib, 

anlaşılmaz hi:r endişe var, müte. 
madiyen başkalarına itmek isti
yoruz. 

belediyelere 
1 

para 3,706,8071 
liradır 

Banka, yakında Mahallf idareler ban.l 
kasına tahvil ederek şehirlerin imarına 

• 1 

•Türk gazetelerinın verd.ğı ma
lumata göre, 1 Eyliılden ıtıbar•n 
'!ürk halkı, en büyük bir ~ğh -
resinden mahrum kalac;ık!ı• E
sasen Şarki Avrupa mılletlerı de 

bunu eğlence addederlerdi. Y;,pı
lan bir kanunla pazar ıık ~""ak e
dilmektedir. '!ürk gazett':P•i bıı 

kanunun zor tatbik olunac..ı~ın ı 

iddia etmıS<tedirler 

da 1.006.283 lira idı. 

Ayni gün Banka Komerçiyale 
italyanada 917.061; Selanik ban -

kasında 554.377; Hollanda banka
sında 521.809; Doyçe Oryant Bank. 

ta 327.735; İzmir Esnaf ve Ahali 
bankasında 135.645; Eti Bankta 
148.694; Banko Di Romada 152.568; 

Emlak ve Eytam bankasınd~ 

135.740; Adapazarı Emniyet ban
kasında 98.942 lira vardır. 

Yine ayni gün Türkiy~ imar 
bankası kasasında 92.000; İstanbul 
Emniyet Sandığında 66.195; Doy
çe Bankta 66.201; Akseki Ticarft 
bankasında 41.981; Denizli İktı • 
sad bankasında 41.632 lira vardı . 

Bunlardan başka geride kalan 
27 banka ile b<'raber, 938 >ePefi 
girerken bankalarımızın kasala -

nnda bulunan para yekunu 
40.193.222 liradır. Bu paranın c.n

Mni belki merak edersiniz: Kırk 
küsur mily<ın liradan 4.763.953 l i.. 
rası bir liralılı:, 8.728.570 lnrası beş 
liralık, 2.071.310 lirası on llialık, 
4.269.700 ruası 5() liralık, 48.000 li
rası yüz liralık, 7.319.500 lirası 500 
liralık, 4.582.000 lirası biner Lo·a-

Bu paraların •geçtiği>, kiır.se -
nin elinde uzun zaman durmadı
ğından belli. Peki, bu •geçen p.ı
ralau ıçin neden korkuyor d3, bi
ri:ıirirnıze ciro ediyoruz? 

Dikkat ediniz, biletci, giş~ me. 
mııru, esnaf, geri \'erecekleri ho ... 

zuklukları, hep s~kaüarını seçe
rek verirler. Biz, bir yere :ıozuk 
para vereceğimiz zaman, ~n önce 
sakatlarını ayırırız. 

Bunun hikmetini, bir gün olsun, 

kendi kendinize sordunuz mu? 

BURHAN CEVAD 

sı de, yine ihtiyaclara ve banim • 
lanmız.ın hususiyetlerine göre ta
yin edıliyor: Meseliı, sandık ı~~

.kilatı daha geniş olan , . ., daha 
fazla köylü ve çiftçi ile münase -
betle bulunan 'I\irkiye Cümhuri-

yet Ziraat bankasında bulunan 
H.595.527 liranın 3.594.429 lirası 

tenr liralıktır. 

O gün en çek biner Iıralılı, İş 
bankasında idi 2.529.000 liraya te. 

kabül etmek üzere 2.527 adet... O 

lılı.tır. gün en az para da Diyarbakır ban-

Bankalarımızdaki paraların cin-, kasında idi: 36 lira ... 

Kabul edilecek yeni 
otobüs tipi 

Havagazi, benzin veya mazot'la müteharrik 
otobüs'lerden hangi'sinin tercihi icab 

edeceği etüd edi'iyor 
Belediye uhdesinde bulunan o· 

tobüs işletmek imtiyazını kull3n

mıya karar vermiş, otobüs satııı 

ala:bilnıek ıçin borç para almak 
üzere Şehir Meclısinden salahiyet 

de almıştı. Fakat aradan dört ay 
geçtiği halde lıt; hususta kat'ı bir 
şey yapılamamıştır. Bunun da 

sebebi hangi nevi otobüslerin ka
bul edileceğinin henüz tayin edil--memiş olmasıdır. Hükümet bü. 

tün memleket çinde işliyecelıı o· 
tobüslerin muayyen bir tipe ma

lik olmasını istediğinden mazot, 
benzin veya havagazi ile müte

harrik otobüslerden hangisinin bi 
:ıim için daha elverişli olabileceği 
hakkında etüdler yapılmaktadır. 

sule gelmiş bulunuyordu. 
Gayet tabii idi. Hürriyet ve mü

savat verilirdi de bu anasır neden 
müstefid olmamış bulunsunlardı? 1 

Ancak mazot ,.e benzin tipleri 
az çok belli ve tecrübe edilmiş ol
duğu ve havagazi ile işliyenler 

hakkında elde esaslı bir malumat 
yoktur. Bu itibarla Belediye ga. 
rajlar müdürü Tarıkın bu bakım
dan etüdlerde bulunması için Av
rupaya gönderilmesi kararlaştı • 
rılmıştır. 

Tarık muhtelif bazı Avrupa ş~
hirlerini dolaşacak ve buralard'.l 
hangi tip otobüslerin kullanılmak
ta olduğunu tetkik edecek, ayrıca 
havagazi işliyen otobüsler mese
lesile de meşgul olacaktır. 

Tarık tetkiklerini bir, buçuk 
ayda ikmal edecek, avdetinde ve· 
receği rapora gor~ otobüs işi ele 
hallolunacaktır. 

İşte; tahtında oturan bir isliım 1 
halile; etrafında da milli mecli -
sile beraber yetmiş iki buçuk bir ' 
millet.. Daha ne istiyorlardı. Ka
nunları da kendileri yapacak de. 
ğiller miydi?. 

Şe~i::i:~m.:ı::ı~~~:=e~ ~~u:~,1a:ele:~~::t~ckle 1 
tin fevkalade ehemmiyet verd ği. braber şehirlerimizin ırnar VP !<al-

•Bunu biz yapmış ols;;~ d•k A
tına kadınları mal satın alam~z -
!ardı; çünkü pazarlık b.zde dt' <C K 

kökleşmiştir. 'I\irkiyrnin a.d:.~. bl 
tedbir. medeniyete d.:ığru verıi 1-.i 
adım teşkil eder, ,.e bizr· iir.wk ol
ması icab ettığini ~ itiraf .2' Jfle-

nı. mahalli Belediyelerın kendı kınma emrinde takib edilen ga -
budcelerile bu işi başaramıyac•k- yenin bir an e\·vel gcrçekleşMesi. 
!arı cihetle hükumetin ımar h·ı - ne ve kenıdlerinin muhtac olduğu 
susunda şehırlere yardım etıne,ii<' 
karar verdiğini, bu maksad,a Br
Iedıyeler bankasının da maha;1; 
idareler bankası haline ifrağ ~di
leceğini geçen gün birinci sahife
mizde hususi istihbaratımıza at
fen uzun uzadıya yaşmıştık. 

Memleketin kalkınma ve imar 
işlerinde mühim bir rol dcruhde 
edecek olan Belediyeler banka" 
bu istihaleden önce ye Mayıs 9:l7 
sonunda biten beşinci hesab sene
sine aid bilanço. kar ve zarar h<
saplarını tetkik etmek için umumi 
heyeti lctimaa dnet etmi~tir 

Bankanın umumi heyeti, Dahi
liye Vekıli Şükru Kayanın huzu
rile e\'\'ekı ak~am Ankar•d:ı t"P
alnmıştır. 

İdare meclisi, umumi heyete 
verdiği raporda bankanın kuruliı
şuna sebeb teşkil eden ihtiyacları 
kısaca işaret etmekte ve 942 ere 
tamamen gerçekleşecek ol.m 58 
şehrin su programının bugün iç!n
de bulunduğu durumu iz.ah <>t
mektedir. :Büyük Şef'in işaret et
tikleri (Belediyeerimizin türeli 
bir surette aydınlanması \'e kı

lavuzlandınlması) vazifesi, Bele. 
diyelerin imar he.yetı teşkili v·~ 

Belediyeler bankası da bir kredi 
cihazı haline getırılerek gerçci<. 
leşmekte olduğu, bu varlığın Da
hiliye Vekilinin t"Şebbüsile ~-a

kında bir mahalli idareler bankası 
hainde büyük w verimli mesais;
ni genişleteceğı anlaşılmak( dır. 

BANKANIN MEVCUDU 
Banka binaı.ının ınşası bitın\ş 

olduğundan kasa muamelelerı B!
rinciteşrin 937 başındanberi yeni 
binaya intikal etmişLr. Bar.kal':n 
milli bankalardaki nıe,·~udıı 

6.237.429 !iradır. Bu paralar ban. 
kalarda muayyen müddet ve gc. 
lirlerle bulunmaktadır. 15.000.000 
liradan ibaret olan \'e Beledıye -
!erce yapılacak tahsilattan virmi 
sene müddetle ayrılacak ·' ü1de 
beş mecburi ıştirak hisselerile sa
ir gelirlerden terekküb edecek o
lan sermayeden 1936 mali yılı so
nuna kadar Belediyelerden 
5.357.914 lira, ve 937 mali yılı için. 
de 1.109.605 lira alınmış, 1936 :ç,n. 
de kardan sermayeye a ·rılar. 1 

ll6.I75 lira ile 1937 sonunda tahsil 1 
edılmiş olan sermaye 6.583.591 li
raya varmıştır. Sermayenin sene
den sen!'ye artması Belediyelerin 

haleti ruhiye içinde piıyan ol!Y'ıya 
başlamıştı. 

kudretli bır kredi müesse>esinin 
\'Ücı.ıde getirilmesi için emek har. 
cadıklarıru anlatmaktadır. !iyi~.• 

İhtiyat \'e fe,·k•liıde ihtiyal ak- Pazarlıksız s•tışa dair •Sc,n 
çalarile hazinenin istikraz talı _ Telgraf> ta. uzun bir ~·azı'.ll da 
,-illeri \'e yüzde 5.5 faizli hazine çıkmı~tı. Yunan gazete ndr. 
bonoları alınmıştır. 1937 m,!i yı- •Halk. en büyük bir eğlenceqn • 
ima aıd saf kar da ihtiyata ayn • den mahrum kalncaktın " •BJ. 
lacak meblağlar da bankalar ka. nu bız yapmış o!saydık, Atina ko. 
nunu mucibince Maliye Veklıleti. dınları mal satın alamazlardı• sa-
nin tayin edileceği menkul v: 7 _ tırlarını okuyunca, bir noktayı ı-
mete tahsis edılecektir. nuttuğumu anladım. 
BELEDİYELERE YARDIM Evet. pazarlıklı alışn.·r1''<, ;,,ı~. 

Bankaya esas amme hızmetleri- eğlenird, de. Yunan gazetrs , çok 

ne sarfedilmek üzere kurulu~tın- doğru söylüyor Paı.arlıkla slış -
dan 1937 mali yılı sonuna kadar verış, kadınlar için, biJ 1ekiı iın-

184 Belediyeye, Dahlliye Vekiıle- tihanı olmaktan ziy~de, bir <;i"nc 
tinin tas,•ib Ye muvafakatıle b0rç idmanı ıdi. Bu idman, on!ilr ;,~~n, 

ve kefalet mukabili 1laralı: boks, futbol maçları, güreş ınüsa. 
3.706.807 lira ,-ermiştir. Bu ı)ll"~- baka!arı gibi bir spordu. Bu zt·vk. 
dan yine muhtelif senelerde ten mahrum kalan birçok kadın-

1.371.337 lira tahsil olunarak W37 !arın canları sıkılacak, belki de 
mali yılı sonunda 2.335.470 lıra sinir buhranlarına tutulacakhr -
matlubu kalmıştır Belediyeler, 

dır. 
taksitlerini vaki ndc ödemekte- Sıkı pazarlığa rağmen,~ .n~ pa-
dirler. halıya aldıkları bir malı, paa::-r -

Bundan başka bir çok Beledıye- lıksız ucuza da alsalar• nı~n·nun 
lere muhtefi ııı1er .çın daha 

olmyacaklardır. 
3.287.287 !ıra ikraz ve kefale• ka-
rarı ,·erilerek, bunun 2.377.705 li- Pazarlık )·asak edıld.ği in:de 

ötede beride gizli pazarlıklan şo . 
ralığı mukaveleye bağlanmıştır. 

Belediyelere verilen üç milyon hıd olursak, bu yüzden cıirniı. 
706.807 liranın, 1644.790 lirası İÇ- meşhud mahkemcıerinc dıi m 1eri 
me suyu için; 1.105.880 lirası elek- duyarsak, hıç şa~mıyalım. 
trık işleri için; 956.137 lirası ınuh- ictımai itiyadların, şahsi ıtıyad-
telif i~Jer içindir. !arla çok sıkı bağlılıkları vardır. 

1937 yılında. banka, Anadolu si- ı Eskiden: •devlet yasağı, ü.; gün 
gorta şirketinden 18.871 lira prim süren den:rdi. Bugün; •dede! 
almıştır. Banka, şrrketle mukave- yasağı. insanları terbi)' ed~ıı dc-
lesini yenilemiştir. Bu sene ~lına. 1 meliyız. 

cak primin yirmi bin lira o!3cağı ı: ===~~~.;...~;;;.;.~.=::::::=~ı 
tahmin edilmektedir. Birimizin derdi 

Gavrimenkuller hesabında bon-

ka. binasının umum bedeli olan Hepimizin derdi 
463.718 lira vardır i 

cüMRüKLERDEN yuznr: Hakh b i r dilek 
ON HİSSELER 

Bilanço haricinde Ye Belediye
lere dağıtılması bankaya mcydu 
vazifelerden o an gümrükl~rdeki 
BelEdiye hissesi yüzde o!"'lıırııı, 

tutarile dağıtılma şeklı .<u <e~ ri 1 

takib etmiştir; 
1933 den 1937 ye kadar yekun 

olarak İnhisarlar Vekaleti'1den 
21.034.648 lira alınmış ve bu par~
dan Belediyelere 20.960.447 Jlrası 

dağıtılmıştır. Artan 74.201 lira 
938 mali yılında Belediyelere :;·cl
lanacaktır. 

Fa'lihte oturan kariler;mız -
den Mustafa Çınarlıdan aldı

ğımız bir meklubda Beyazıd 

kütübhanesindeki kıtab!arın hu 
kütübhanen:n nıedr<'se zaına -

nından kalan kısn1r1 kl rrı 1.. YC 

odun deposu olarak kullanılan 
kısmına konulduğu ' 11 rrıaKta 

ve ezcümle; 

·Değeri milyonlarc.. lı .. 1 

üstün bir kıymette bu -~

ki yazma eserlerın riıtıb \ "ı

"~asız bulunan :venı Oh\~ ,,de 

küfı!enerek bozulacağı fışik~r . 
dır. Kütübhane salonunuıı du
varlarındaki camek1ınlaıd,ı ma

hafaza edilen bu kıymı•llı ''~r
lerin bozulmasına mevdar. -.·e. 
recek nak.I işinden vazge •il -
mesi hakkında alakadarlar n 

SON TELGRAF'm ' 
~ Tarilıf tefrikası No. 88 

Yuan: M. Sami KARA YEL ı 

Bırakalım Sultan Aziz devrini; 
Balkan harbi, umumi harb bu un
surların Türklere karşı gösterdik. 
!eri hareketlerin, M!that Paşa ve 
arkadaşlarının fikil'lerine karşı 
verdikleri en beliğ cevabı teşkil 

etmez mi? 

Diğer kısım rical, böyle nazari- 1 
ye halinde olan fikırlere yanaşmı
yorlardı. Onlar; adil olmağı şart 
koşuyorlar ... 

Padişah; unsuru asliyi kale al
dığı yoktu. Tanzimattan sonra, 
öyle devir geldi ki; başta vak'a. 
nüvis Cevdet Paşa, yazdığı tarih. 
te, Türkü: 

- Etriıki biidrak .. diye, 

Bu yüzde onların h<>r üç aylık 
tahsilatı; Dahiliye Vekaletinın 

tensibile ertesi ayın içinde banka 
vasıtasile ve nüfusları nisbetinde 
Belediyelere gönderilmek!~ olup 
son 1937 mali ·ılının dört defa -
daki tevziatı şu mikdar ve nisbet. 
!erde yapılmıştır: birinci üç ay i
çin nüfus başına 24 kuru - <ılarak 

1.007.423 lira; ikinci üç ay içın nü
fus başına yne 24 kuruş olarak 
1.007.885 lira; üçüncü üc ay için 

nüfus başına 27 kuruş ola·a~< 

1.133.871 lira; dördüncü üç ay için 
nüfus başına 53 kuruş olarak 
2.224.143 lira olarak 5.373.322 lira 
olmuş ve nüfus başına isabet eden 
mikdarı 128 kuruşu bulmuştur. 

ne.zarı dikkatini 
dilerim.• 

Denilmektedır. 

celbetmenizi 

111 lan Aziz ricali arasında hakikati 
~ıı gören hiç kimse yoktu •• 

~:·• i~ble, unsuru asliyi, yani 
,:"ll4 UrkJeri, milli ve, medeni 
Ilı y ·~ sahib kılmadıkça. devleti 

. ~~ teiiın;n, güzel fikirlere kur-
~it,, llıek istemıyorlardı. 
~:ııı'~irıı, Mithat Paşa g!bı dü -
~en, temk.rıli_ olan ricalin 

~11,;ı~ti bılahaı·e ·erini buldu. 

' ı.ı:t et ve musavat d. ve çırpı
~' lıat Paşaıun alkışçlları, 

•e ~ tnillet sinesınde ilk ya.-
~~ unsurlar oldu. 

11 ayrıla akl ı ve ayn dü.. 

şünecekleri akla gelmiyen din 
kardeşimiz olan Arnavudlar, Baş

kım cemiyeMni tesis ıle Arna,·ud 

lisanını vucucllandırmağa ve biz
den ayrı düşünmeğe kalkıştılar. 

meşhur Şemseddin Saminın kar
desi Arnavud hurufunu \'Ücud -, 
!andırdı. 

Arablar; Elmüntediülarabiyi vü. 

cude getirdiler .. 

Artık; Rumların etinke etiJyası 

yanında hiliıfeti iı>lami,)·eye mer
but anasırın da mılli davaları hu-

ı 
Sultan Aziz ricalı ıçinde haki -

kati gören yoktu. Bir kısmı, hür
riyet ve müsavat fikirlerıle ve ma
sonluk zihniyeti tesiı• .le İmpara - 1 
torluğun cennete döneceğini, hür • 
riyet ve müsavata kavuşan ana -
sırı mhte!ıfenin, devlete dört el 
ile bağlanıp. Hariciye Nazırı, Sad
rıazam, sefir, vah, maliye nazırı 

olarak İmparatorluğu müşterek 
haklar dahi·linde bir varlık gibi 
yaşataeaklarına kani idiler ... Ve 
bu beynelmilliyetçi fikirlerile 
panislamum yerine, sözde pan 
Hümanizm tesis etmiş oluyorlardL 

Fakat; alabildiğine hürri1yet ve 
mllsavat verilmesine taraftar de
ğillerdi_ 

Böyle olmakla beraber, bu zevat 
da hiçh'r akideye sahib olmıyan 
insanlardı. Yalnız; devlet statü 
kosunu muhafazaya çalışıyordu. 

Milli düşüncelerden bibehre 
devşiime ricaldi. Unsuru asli olan 

halis Türkü ele alıp. ona can, ha
yat vererek anasırı saire üzerine 

kültürel bir varlık te isini müla
haza ec'ccek rical deği!dl. 

Halıs 'I\irkler; inhıtat de\'rinin 
yerdiği şaşkınlık ile mıst.lıı bir , • 

Tarif etti. Anupa mukallidlıği, 
kozmopolitliği, zihniyeti.. Türkü: 

- Kaba '!ürk; 
Liıkabı ile yadetmeğe basladı. 

Başta Padişah olmak üzere, lıü • 
tün devleti elinde tutanlar, unsu
ru asliyi hiçe sayarak, körkörüPe 
İmparatorluğu inkıraza, hristi;:an 
anasırı, başıboş hürriyet ve mü • 
sa\•ata kavuşturmıya saik oldu. 

O, kozmopolit hürriyet ve mü
savat ki, İmparatorluğun mezarı. 
nı kazdı. Ve altmı yetmiş •ene i. 
çinde, birçok sarsıntılarla ayakta, 
hiç olmazsa sall.narak duran İm
paratorluğu techiz \'e tekfin ile 
mezara gömdü. 

(Devuıı nıl 

BANKANIN KARI 

1937 mali yılı içinde bankanın 
muhtelif muamelelerinden ehle c. 
dilen gelirlerden, yine bu yıl için
deki umumi masraflar ve amor -
tismanlar çıkarıldıktan sonra ka. 
lan safi kir :uB.04.5 liı:ıı. 40 kuruş
tur. 

ı 

Yaptığımız \ahkıkalta Beya. 
ud kütübhanesinin Ünive"itP.
liler için okuma salonu haline 
ifrağ münasebetile eski yazma 
eserlerin mektubda yazıldığı 

şekilde kitab camek~nları ı'e 

tech•z edilen medresenin esk i 
odun ve kömür deposuna nak
ledileceğini öğrendik. 

Eğer burası hakikaten kitab
ları küflü bulunduracak nere. 

cede rutubetli ise bu eserle; in 
ziyan olmasına meydan verme

den alakadarların bir defa ela. 
ha vaziyeti tedlıık ettirme:er i 
gerektir. 
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HA RB UZAK_LAŞIRKEN: 
CASINI BOGDUÇekoslovakya'nın hesabı üç ay Bir dostluk kaldı / .. 

Başka kadınlarla sevişen erkek vaziyeti idare etmektir. 
ölüme mahkum mu ? Yazan: 

d 
. / 

- Eski · manzaralar an' 

MAl-iMUD YES®I ~·· 
Kadın eline geçen mektubla Ondan sonra Almanya'nın kendi· 

her şeyi anlamış lerile uğraşmasına imkan yokmuş 
Mevsim, yaz. 
Vakit, öğle sonu. 
Güneş yan sokaklardan elini e

teğini çekmiş. 

İngıliz gazetelerinde verilen ı 
tafsilattan anlaşıldığına göre Lon
drada aid olduğu mahkemede bir 
kadın bir a~k mektubu yüzünden 
vukua gelen ve ölUmle neticele
nen bir facianın muhakemesi gö
rülmüştür. Doris ismındeki bu ka
dın evlı bir erkeğe •son derece 
hararetli• bir mektub yazarak aş
kını anlatmak istemiştir .Corc Ri
çar ismindekı bu adam da aldığı 
Tı<>ktubu başka bir yere sakla -
nayı unutarak cebınde taşımış ve 
•\·de karısı tarafından bulunarak 
nesele meydana çrkmıştır. Sonra 
aralarında ne olmuş ise olmwı, 

kadın havagazi musluğunu açık 

bırakmıştır. Corc Riçarın on bir 
ya.şlarındaki oğlu mahkemede 
şunları söylüyor: 

1- Sabahleyin saat 8,30 da u
•yandım. Her taraf havagazi koku
yordu. Doğru annemin odasına 

koşbm. Babam orada yatağında 
yatıyordu. Fakat boğazında mavi 
renkte birşey bağlı idi. Bunu gö_ 
rünce annemi aramak üzere koş
tum. Annemi mutfakta yerde yı
ğılmış bir halde gördüm. Hava -
gazinin musluğu açıktı. 

Bundan sonra aşk mektubunu 
yazmış olan Doris ismindeki otuz 

yedı yaşlarındaki kadının ifadesi 
dinlenmiştır: 

- Ben kocamı ve iki çocuğumu 
bıraktım. Temmuzda onlardan ay
rıldım. Rıçar ile münasebette bu
lunduğumu kocam anlamıştı. Ri
çara böyle son derece hararetli 
bir mektub yolladım. 

Hıikım kadına soruyor: 

- Sizin yoll&dığınız mektubu 
karısı bulmuş. Aralarında bir kav 
ga olmuş mu? Riçar size bundan 
bahsetmedi bi? 

- Evet, olmuş, söyledi. 
- Sizin mektubunuz meydana 

çıktık tan ve kocasile kavga ettik
ten sonra kadının öldüğüniı işit

tiniz mi'r 

- Evet. Duymuştum. 
Bundan sonra tahkikatın diğer 

safhalarına geçilmiş ve mahke -
medeki ıüri heyeti kanaatini bil
dirmiştir: 

- Yatağında ölüsü bulunan Ri
çar karısı tarafından boğulmuş -
tur. Mutfakta ölüsü bulunan ka

dına gelince, bunun kırkına yakın 
yaşta olduğu ve beş senedenberi 

vücudünün bir kısmına inme in
miş ve kulakları da sağır olduğu 
anlaşılmıştır. 

Dört lisan konuşulan ve 26 parıa. 
mantosu olan bir memleket 

M. Hodza, Çekoslovak ya' ya Is
viçre ' yi nümune gösteriyor 

Lord Runc!m:ınnın mesaı ar - 1 

kadaşı Mösyö Aston Gvatkın Prag- t 
dakı lsviçre sefaretine giderek, 
İsviçrenin idare tarzı hakkında 

malumat istemiştir. 

Mösyö Hodza hazırladığı bir 
projeye göre Çekoslovakyayı 27 
veya 29 kantona taksim etmek n; 
yetindedir 

Bu kantonların birçoğu Alman 
olacak ve tıpkı İsviçre gibi idare 
edilecektır. 

Bu münasebetle, İsviçrenın si
yasi rej mi hakkında sayın oku
yucularımıza biraz malumat ver
meyi faydalı buluyoruz. 

JSVIÇRE KONFEDERASYONU 

İsviçre federatif ve 25 kanton 
ve yarı kantondan mürekkebdir. 
Her kantonun hususi bir hüku -

m~ti vardır Bu kantonların res
mi lisanları va fransızcadır, ya da 
lat.nceden müştak bır lisandır ve 

her b:ri lisanını konuştukları 

memleketin adetlerıne, an'anele
rine merbuttur: Fransa, Alman
ya veya İtalya ... 

Bununla .beraber hiçbir mem
leket ahalisi İsviçreliler kadar bi· 
ribirlerine bağlı değildir. Kanton_ 

lar arasındaki rabıta iki mecPs 

tarafından temin edilir: Milli mec 
!is, hükumetler meclisi. .. 

Federal meclis. meşrutiyete ıs
tinaden kuvvei merkeziyeyi tem
sil eder. 

İsviçre bu sıstem ile çok güzel 

idare olunmaktadır. İsviçre kon-

federasyonu bir günde vücude 

gelmemiştir. Tamam altı yüz yıl 

süren mücadelelerin, tecrübelerin 
eseridir. Bunun içın birçok emek 

sarfolunmuş, bir çok da kan dö

külmüştür. Ve idarei hazıra 1814 
de kurulmuştur. 

- Seni hala sevdiğim için kurtardım .. 

Ü De>in, oturduğu yerden kalksın, kalın ve etli kol· 
!arını boynuna dolasın, dudaklarını dudaklarına kl>o
tırsın .. 

- Refik . Refik ... 
Diye inlesin, vıne kol, bud, dudak, gerdan diş 

lerine ne rast getirirse ısırsın, morartsın' 
Nımet bu tarzı hareketten tamemi!c muhterizd>r. 

Henlayo 

Avrupa matbuatı en ziyade 
Çekoslovakya işi ile meşgul bulu_ 
nuyor. Harb ihtimalleri gitgide 
uzaklaşırken Çek<ıslovakyanın da 
hilinde neler düşünüldüğünü me
rak etmemek olmuyor. Onun için 
buna dair yazılanlara bir göz at
mak icırb ediyor: 
Çekoslovakyanın güzel payı -

tahtı üzerinden gece gündüz tay
yareler uçuşuyor. Bunların gürüL 
tüsü Pragın havasına bir korku 
ve dehşet veriyor. Alman hududu 
ile Pragın arası tay; aie ile bir 
çeyrektir. Berlın ile Pragın arası 

M. Hodıa 

Beyoğlu 
eğ lence 

Hal1<evi 
g ecesi 

Beyoğlu Halkevi Sosyal yardım 
kolu tarafından tertip edilen mü
samere 10 eylfıl cumartesi akşa
mı parti binasında yapılacaktır. 

Ev, mıntakasında birçok yok.su! 
ve muhtaçlara yardım eden kolun 
müsameresine bır müddettenbe
ri şı>hrimizde bulunan Mısırlı 
muganniye Samiye ile maruf sa
natkiu:larımızdan Bayan Safiye 
meccanen iştirak etmektedirler. 

Bcyog:u Halkevi Sosyal yar -
dım koiunun bu gece eğlencesine 
şehrimizde bulunan Parti erkanı 
ile dığer zevat davetlı bulun -
maktadırlar. 

Bunun içindir ki, Refik Nimeti dinlerken: 
- Bu kadını hakikaten yanlış tanımışım. Bildif;i

min büsbütün aksine imiş! Beni yalnız güzel ve kuv
vetli bir erkek ... diye sevmemiş ... 

Edebi Roman 
No.99 

Demeye başlıyor. Sonra, bir fikir geliyor: 
- Acaba, hapishane beni çok yıprattı da onun 

için mi bu kadar lıikayd kalıyor? .. diyor ... 

* Laf.. Lıif. Laf. Gecenin yarısını buldular. Ba!>is 
çok hayati. Onun için Refik, uyku ihtiyacını, yor
gunluğunu yenmiye çalışıyor, bütün sersemliğine 

rağmen fikirlerini söylüyor! Maamafih, Nimet bu 
sersemlikten istifade etmiyor değil. Mükemmel. Ne 
söylerse, Refiğe. 

- Peki amma, Avrupaya nasıl gidebilirim? 
- Para ister ... 

- Avrupada yaşamak için ben ne yapabilirim?. 
- Sonra, memleketi terketmektense, daha içeri-

lere gitmek, milli teşklliitla çalışmak isterim .. 

Nimet, bunlara birer birer mukabele diyor: 

- Seyahat masrafını ben veririm .. 

- Avrupada nasıl olsa bir iş bulursun. Bulunc:ya 
kadar sana muavenet ederim ... 

- Milli teşkilata iltihak etmeden evvel dinlen
miye, tedaviye ihtiyacın var. Bitkin bir haldesin. He!ll. 
Anadolu içerilerine doğru gittiğin haber alınır alın
maz tekrar tevkif edilirsin. Bu sefer 1rnrtulmana inı
kfın da kalmaz. 

- Esasen, ben vazifemi yapmış bulunuyorum. 
Sana karşı, dostluğumun icab ettirdıği şekilde yar
dımda kusur etmedim. Bu hizmetimin tam olması için 
seyahat masrafını da kabul ediyorum ... 

Ancak, Refik düşünüyor: 
- Ben, bu kadına hakaret ettim ... 
- Ben, bu kadının izdivaç teklifini reddettim 
- Ben, bu kadının ne kadar zamandır yüzünü 

görmedim. 

- Halbuki, beni düşündü ... 
- Beni kurtardı, 

Hitler 

bir saat. rragda herkes bu hal
den bahsediyor. Çekoslovakya i
le Almanya arasındaki gerginliği 
söylüyor. 

Londralı Deyli Ekspres gaze -
!esi Orta Avrupaya bir muhabir 
göndermiş, onun yazılarını neşre
diyor. 

İngiliz muhabiri Pragda temas 
ettiği resmi hükumet adamların_ 
dan salahiyet sahibi birisi ile olan 
konuşmasını yazıyor. Bu resmi a
dam şöyle diyor: 

- Eğer Çekoslovakyanın her
hangi bır devletin eline kolayca 
geçivereceği zannediliyorsa bu 
kazandığımız istiklali muhafaza 
çok yanlıştır. Biz Çekler yüzlerce 
sencdenbcri hep istıklal için mü
cadele etmiş bir milletiz. Bu kl
zandığımız istildali muhafaza L 
çin ise -yine mücadeleye h<1zırız. 

Biz icab ederse bu memleket, i
kinci bir Verdun haline koyabi!L 
riz. Verdunu bılirsiniz zannede
rim? 

Muhabır şayanı dikkat olarak 

Ben es 

kadır. Fakat adı çıftçi fırkasıdır .. 
Kabinedeki Harbiye Nazırı bu fır 
kadandır. 

Ara caddede, akşam kalabalığı 
başlamak üzere. Kuytu dükkan 
içerilerinde, tek tük ışıklar uya-

ruyor. 1 
Üzümcü, küfesini kaldırımın üs- 1 

tüne koymuş; kendisi kaldırımla 
parke taşları üzerinde ayak değij · 
tiriyor ve ayar edilmiş gibi du
rup durup bağırıyor: 

- Kebaba gel... Kebaba gel. .. 

Kısa boylu, kasnak bacak biı· 

ihtiyar kadın, üzümcüye yakla
şıyor; C'ğilerek küfenin içine ba
kıyor 

Üzümcü - Madam, küfenin ıçi
ne ne bakıyorsun•. Şu mosturala
ra bak ... 
Kadın - (Başını kaldırarak:) 

Alırsam hep mosturalardan vere
ceksin? 

fizümcü - Mostura bozulur mı, 
Madama? Küfedeki de mastura-

Şimdi Çekoslovakyada damla- nın eşi. 

rın üstünde bile tayyarelere karşı Kadın - Kaça verirsin? 
müdafaa topları görülmektedir. fizümcü - Madama, sana, kır-
Evlerde her Çek erkek ve kadını ka olur. 
çocuğu kendi gaz maskesini hazır Kadın - (Hayretle bir adım ge-
bulunduruyor. riliyerek) Kavuuy! Çok pahalıdır. 

İngiliz muhabirin yazdığıııa gö Üzümcü - Şu kebaba bak .. 
re Çekler icab ederse umumi bir Tavşancıl bağlarının ... Sana, kt.<-
seferberlikte 2,000.000 kişiyi silah ka olur. 
altına alabileceklerdir. Seierber- Kadın - Başkasına daha pa-
lik 6 saatte ıkmal edilebilecektir. halıdır? Ben, senin neyim ki bu 
Halbuki 21 mayısta Alman.va :le gıdar ucuza veroorsun? 

Üzümcü - Peki, ne kadar alagerginlik şiddetlı bir surette baş 
· ... cak'suı?. gcisterdigi zaman yapılan tecrü'Je 

Kadın - (Eğilır, mosturadaki 
seferberliğin bundan daha geç bir 

salkımlardan birini koklar.) 
zaman süreceğini göstermişti. Şim Üzümcü - Madama, üzüm d~ 
diki vaziyete göre ise 7 saat d~-

koklanır mı, balık mı bu? 
ha çabuk bu işın ikmal edileceği Kadın _ Kaça vereceksin? 
anlaşılıyor ki arada mühim bir Üzümcü _ Güzel hatırın için 
fark var demektir. otuz yedi buçuğa olur. 

İngiliz muhabir sözüne dev~mla Kadın _ Otuz beşe olmaz? 
anlatıyor: Kar~ımdakl res'l1İ ~da- Üzümcü _ Kaç okka alacaksın"! 
ma şöyle dedim: Kadın - Bir okka. 

- 14,000,000 luk bir millet, on- Üzümcü - Haydi, akşam paza-
l (Devamı 7 lur: ~ahil~nıizdt:) rı. (Tartar, verir.) 

Çe koslovakyada trenle geçtiğı yer "'jiiliimmiliİiliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİiilİİBİİİİİİİİİİİİİİİİliiiiİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİmliiiiİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
!erde gördüğü hir halden t.1hse - ıııl m 
diyor· Lehistanda, diyor, k~y!ü_ TAKSIM HAVA KURUMU MENFAATİNE 
lerın ayaklarını çıplak gördüm. 
Trenin penceresinden bakarken 
nazarı dikkatim• celbeden ;ey ş" 
o!du: 
Buranın köylülerinin hepsi pabuç 
giymiş!. 

Çekler memleketın hakim olan 
unsıu·unu teşkil edi"\·or, malU.n .. 

Çekler için söylenecek ~ey ıu
dur: Bunlar ne şeytandır, ne de 
millet. Yalnız Çekoslovakyada 
köylünün maişet seviyesini yük. 
seltmek için çalışılmış olduğu ;.(Ö

rülmektedir. 
İngiliz muhabırine göre ç.,k 

köylüsü Alman köylüsü derece -

ver llec eı k mevsimin e n bi.lyilk müsameresi 

1 O Eylfıl Cumartesi Akşamı 

T A K S i M 8. B A H Ç E S 1 
Alaturka kısmında 

HAMiYET ee::ekAr BiMEN SEN 

FLiFLA ve TRUPU- izzet 
Bahçesinin 
Yıld ızı ZOZO DALMAS 

sinde rahat değildir. Fakat IP-h Yunan or kestra s ı- PALMERO tarafından lspanyol Dan s la rı -
ve Macar köylüsüne nisbetle lord_ TRIO VOKS kemi ksiz MJcar Oç kardr,ler tarafından Varyete 
ca yaşıyor demektir. i ve AQ'ropatik• GARDENBAR'ın Maruf artistleri 

Çekoslovakyada kuvvetli bir si- ve bir çok :::ıurprizler Telefon 43776 

' yasi fırka vardır. Bu milli bir fır- :O.m••••• •••••••••••••am••••••-'1 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

- Beni emniyetle kurtarmış olmak için de Av-
rupaya gönderiyor, yol masrafımı da veriyor! 

Sonra, soruyor: 
- Bütün bunlar niçin, ne menfaat mukabilınde?. 
- Kendisile evlenmemi mi istiyor?. 

- Beni hakikaten çok sevmiş olduğunu is3b i~i" 
mi yapıyor?. 

- Bir ders vermiş olmayı kafi mi addediyor7 
Mesela. sen Ferhundenin sevgisini benimkinden sa
mimi buldun ... Onunla evlendin. Halbuki, o şimdi hir 
başkasile yaşıyor. Bense seni hapishaneden kurtar
dım, hayatını iude ettim•. Bak, hangimiz daha çok 
seni seviyormuşuz ... Demekle ve bana da evet ... DP
dirtmekle kendisıni talının mi etmiş olacak?. 

- Benimle evlenecek olsa izdivaç bahsini taze
lerdi, neden hiç o bahse temas etmiyor?. 

- Hayatını benimle teşrik için bir arzusu olsa 
akıbetim hakkında bu kadar lakayd durmaz. Avru· 

paya gıtmelisın ... diyor, üst tarafında tamamile beni 
serbest bırakıyor. Demek ki, arzusunun son noktası 
budur. 

Sonra, esef ediyor: 
- Keşke, şu kadınla 

- Neden reddettim?. 
evlenseymişim! 

- Hem zengin olacak, hem de beni seven bir 
kadınla yaşıyacaktım ... 

- Halbuki, ben kendimi para ile satın alınm'ş 
bir koca vaziyetine sokulacak zannediyordum değil 

'? n11 •• 

- Çok yanlış hareket etmişim ... 
- Beni sadakatle sevecek kadını seçememişim! 
- Yazık! ... 
- Acaba, bu bahsi tazelesem mi?. 
- Bir başkasını seviyor mu?. 
- Benimle evlenir mi? ... 
- Hiç sormadım: İhtimal bir başkasile de evlen-

miştir. 

- Nimet Avrupaya seninle beraber gidelim ... 
Desem ne olur? ... 

Bilhassa bu sonuncu sual sık sık Reliğin dili u
cuna geliyor. Fakat, söylemekten korkuyor. Korku
yor, çünkü: Ferhundeyi ressaın Nadinin evine bırak
tıktan sonra, Nimetle geçen geceyi hatırlıyor: 

- Bu kadın da bana: Hayır ... diyebilir, hakareti
min intikamını alır ... 

Diyor, ilave ediyor: 

- ~elki ~e'.. hep bu hakareti filen bana iade etmiş 
olmak ıçın butun bu gayreti gösteriyor?. 

U.. .. .. (Bag· ıraraI<l ~-zumcu - gel·. 
bab ... Kebab ... Kebaba Iıi' 
baba gel... 801.1 

Zayıf uzun boylu, kıf . ' adam yaklaşır: 0~ 
Kıranta adam - J{aça ıoıl' 
.. b' sana• Uzümcü - Çele ı, 

J'I. 
olur. pa .. · 
Kıranta adam - pa .. · 

(Yürür.) dan ııı11; 
Üzümcü - (Arkasın ~ '1 

rarak) Çelebi, dur, gitıne;,oı ııı!" 
bir fivet söyle. Malın ba - , 
lama. ..~1eıf 

(t)'zU"" • 
Kıranta adam - 01ııt· • 

lıcı. göz ile bakar) otuza otııl ~ 
Uzümcü - Sermayesı p·"' •ÜZ ... 

Ver otuz yedi buçuk, Y .J 
biz kazanalım. ,.efl'' 

Kıranta adam - OtU~r)· ıır 
bir. okka alazayım. (~l.·· (~~ 

Uzümcü - Gel ... G f.r:ı' 
hi ziyanına veriyorurn· ~urpı!Y 
pazarı... Hammallıktan 
yım, diye ... 

. t.P 
Ü .. .. - (Bag· ırarald zumcu b' 

ba gel... K ebaba gel .. · J) ı bit 1 

Gözlük.lü, tel tel saka 
~r tiyar adam yaklaşır : ,.,. 

Gözlüklü ihtiyar adaı1' rı· 
ça? ıcır~ 

Üzümcü - Baba, san3
• ~ 

ruşa olur. ....ıf , 
G .. J"klü iht' r adarll . -~ oz u ıya di>"P" 

mwı gibi geriler:) Ne ıııf. 
(Hemen yürür.) daO .;ı 

Üzümcü - (Arkasın dl"' 
rarak) Dur, gitme ... serı. ()1' 

fiyet ver. ,.. ( ~ 
G" !ilki" 'ht' ar adarll ·" ~ oz u ı ıy 1<t1'"' 

nülsüz döner) On beş , 

rırım. difoı!"' 
fizümcü - Alay ını e . .J' 

bazirgiın? ,..fJJ" 
Gözlüklü ihtiyar adarll ıııi! 1' 

ma be! Ben, sana kizdırll fi~et 9 
fizümcü - Olacak bı r · r1 

le, be! .,.,, 
Gözlüklü ihtiyar adarll 

yedi buçuğa olur mu? 
1 
ı~ 

" .. .. S r-a"cs ,. J uzumcu - e '" " tW b. dos .,; 
beş, bunun. Haydi ır ·rıııi il';( 
dı, akşam pazarı, ver yı ,.. \ 

Gözlüklü ihtiyar ada~cre,; 
miden on para fazla ·~· 
(Y~rür.) oeJ..- 1 

Üzümcu - Gitme··· 
!ahi ziyanına veriyorıırll· ,1-

~ı•' 
U.. .. .. (B g· ırarakl ; · .. ııı 

zumcu - a . ri"(' 
bir dostluk kaldı ... ~r 119tıı' l 
kaldı ... Kebaba gel .. · :if ~·7 

Prostelillı, kup kuru 
ci kız yaklaşır: , r 

Hizmetçi kız - J(aç• · 5ı~· 
Üzümcü - Matınazel. ( 

tuza olur. tfl'!;ı 
Hizmetçi kız - J(ırk91<) 

di şuradan... (Kırıtara rsuo' '. 
salak yerine mi koyuY

0
) 51•11 

Üzumcü - (Yıbşaral< l 
mi beşe olur. . ·· ııı leı' ~ı1 

Hizmetçi kız - (tJııı,.,,. 1 rl 
katle bakarak burun k• l 
molozları kalmış. . . 0ıoı ı.ıı 

fizümcü - Hangısı ın ıııd'~...; 
b. b (B' saik' ) it" ır tat ak. ır tır· 
kaç tane kopararak ııza r 
nısı helilldır. .. .. ııııeriP' ıı-

Hizmetçi kız - (tJtU 10ı ,.ıl İ 
lır, ağzına atar) 01a~91! 530'' 

Üzümcü - oıacagı. ;r 
fiyet yirmi! {o5tıırrlıt' 

Hizmetçi kız - (~) oo 
üzümlerden çöplenere ıJI' 
ver iyor musun? . w•" 

Üzümcü - VaUahı ı .. '1 
oıır. 

rim. . I<'' 0 ıı' 
Hizmetçi kız - (Bif şır) o,b' 

daha çöplenerek uzald
3 0ıcl<' 

şe verirsen bir buçuJC 11 
~e 41 

rını. ·trrıe O 
Uzümcü - Dur, gı orıııfl· 

Vallahi ziyanına verıY 
güzel hatrın için... ~ı' 

.. ğırarsl<l 1ı' f 
Uzümcü - (Ba J{eb' 

di, bir dostluk kaldı." ;l 
Kebaba gel... t y•i1~ıl; 

. . faka · ,J ;,-: 
Bıraz geçgınce, 1 ı~~ 

(Dcvıııı1 _.:.:::;;;ı 
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KEDi SEFERBE·RLIOI Şimal 950 milyar altın nerede? 
KARŞISINDA. ISTANBUL De~nde 50 asırda elde edilen 1,500 milyar 

Akıntıya kapılarak g iden /f h b / k l' J ? -Bir karış ipek tüglü, şeytan 
bakışlı kedilere geçmiş olsun .. 

bır yat'd• yarı baysın a ının esa l nası Cl arı al. 
yata n bi r adam bulundu ' 

Yat'da geçen 
Vezirhanında yüzünü fareler yiyen adem 

Yazan: Murat KAYAH A N 
Facıa .•. 

cKlod ve Terez• adlı bir yel -
kenli ile Şimal denizinde doiaŞacı 
Fransız gemicileri, Harviç'in 30 
kilometre açığında akıntıya kapı
larak giden küçük bir gemi gör
müşler. 

Toprak ve denizin yuttuğu 
altın 207 milyon ! 

Yo~tkadaşıın yana yakıla anlatı

dı- İş Yalnız bu safhad.a kalsay
•a ltıeseıe olmıyacaktı. Sonra bo

~~~ kordelalı anaç e'.' . kedisi ~~y
·~aJı n Yalnız ben degılım. Butun 
~.ı aue bu yüzden şikayetçi. .. 
,.

1 
bukı Belediye anaç ve ev ke

•l er· d 
atıl 1 eğil, başı boş, sokaklara 
V 1"1ış Yavruları toplatacaktı ... 
\ia lahi bu işe aklım ermeden git-... 
~~ ufacık derd yanıştan işin 
to 

1
1Yetini anladınız .. Yine kedi 

ıı anın 1 · 

- Kedi derilerinden birinci de
recede kürk yapılıyormuş işittin 

mi? 
- Yook... Şimdi senden duyu

yorum... Fakat bu kürkler da
yanıklı olmaz ki. 

- Çok dayanıklı oluyorlarmış, 
ve ... Dehşetli de rağbet görüyor
larmış ... 
Konuşanlardan ikincisi arkada-

l> a mese esı ... 
Ve •nbe atlas burunlu, yumuk 
ôn .. Pamuk bir kedi yavrusunu göz
lu une getirin .. Bu masum ve maz
llfın hayvancığa kıyacak ele ne 

at Verilir? 

it ı\tkadaşıının derdi büyüktü .. 
ıeltk Yıllık ev kedisi, hani şu ge
hun seneki kediler aklımdaki meş
la/ belediye seferberliğini de at
le:~k bahtiyarlığına kavuşan 
1.i" ısı ortada yok olmuş. Tabii e-
811 • alışık kedisi durup dururken 
lı ~a kadem basacak evdeki raha
lı Uzuru, refahı ve bolluğu bıra
q p da sokak sokak sürtmeğe gi
t. ~ek değil ya... Ya kapının ö -

1 •. ~de bayan bayancık oturup gü
\;ı~e karşı yalanırken, tuvaletini 
k, aınlarken bir hoyrat elin sui
«ıSrJ 

8<!f Ula uğramış, yahut da kedi 
Sin Crberliğinin bu seneki serpint!
lın e rastlamıştı... İş bu kedinin ba
la: gelende değil; gizli kedi top
\;. a seferberliğinin meydana ge
'~e- · gı neticelerdedir. 

'l'r * lııut anı~aydayız... Herkes alel-
ıa~td ust üste balık istifi gibi. Sı
IU• a ezile bunala Şişhane yoku-

"U t . 1"ın. ırm.anıyoruz. Iki orta yaşlı, 
~u ız kıyafetli, kır saçlı erkek ko
~orlar: 

şının verdiği bu teminat üzerine 
gözlerini pencereden dışarda, u
zaktaki damlardan birinin üzerin

de oynaşan iki kediye dikti ... Bi
raz düşündükten sonra yeni bir 
şey keşfetmiş bir adam tavrile ba
şını salladı, hafif bir sesle söy. 
lendi: 

- Tevekkeli değil ... Hayvanla
rı koruma cemiyeti toplanan ke
dileri insani şekilde öldürmek 

külfetini gönüllü kabul ediyor .. 

* Yine bir ahbap anlattı: 

- Meşhur bir hikaye vardır bi
liyor musun ... Dur öyle ise söy
liyeyim: 

V aktile sılacının biri memleke
tine dönerken elindeki az para ile 

~sya'nın esrarına 
!l!ifuz eden adam .. 
4sı,.fardan sonra 

film 
sergüzeştleri 

oldu. mevzuu 

SQ 
Prenses 

0

İle M arkopoıo sarayın bahçesinde karş ılaşıyor. 

~'<ıı Ylenıeğe hacet var mı? Bir 
liı~l\lar Avrupa ile Asya b'i.-bi

ı~llı t: haberi olmıyan iki ayrı a.. 
~ln tı.,,,'§kıl ediyordu. Avrupalılar 
~, b· Ya hiç bilinmiıyen esraren
b•re~ Yerdi. Fakat ehlisalib mu. 
'~ını 1~ti Asyanın içinden gelen 
~~•tıarın birbirini takib eden vu
·~at 11.vrupalılara Asyanın ha
~uYg el\ bti'yük bir alem olduğu 
i'ıııYa~sunu vermiş, eskiden tanın
~'r ı\ <\syanın şimalinde pek na

l~JQ;ıi;u~alı seyyahlar tarafından ' 
~'tı gorulebilen büyük mem

•r b l>.,~' Ulunuyordu. 
~ .. :,t Markopulo isminde bir 

1 'ldı "'"•!ara gitti. Senelerce 
•Vebk· . ),, u%t ıra tıgı seyahatname ı. 
~'.r~0 Ulınaktan kurtarmış oldu. 

~lııutıuıo Venedlklidir. 1250 de 

sub olduğu aileden birçok seyya'lı
lar çıkmıştır. Genç yaşında Mar. 
kopulo da Anadoluya geçmiş, İran, 
Hindistan ve Çine gitmiştir. Ora
da Asyanın büyük hanı tarafın_ 
dan kendisine müıhim bir vazife 
verilmiş, O da daha bir çok yer
ler dolaştıktan, Çin sahillerini 
gezdikten, Sumatra, Seylan ve 

Malabar sahillerini gördükten, 
Hind denizinde dolaştıktan sonra 
Venediğe dönebilmiştir. Memle
ketinden çıktıktan sonra tam yir_ 
mi altı sene böyle uzak yerler 

dolaşan Markopulonun oraya dö
nerek anlattığı şey !erin hepsi de 
birer hariıka olarak dinleniyor, 
dinliyenleri meraklandırıyordu. 

Fakat bir müddet sonra kendi-
evatDJ 1 inci salı.ifetDJzd., 

evine bir hediye almak istemiş .. 
Aramış, taramış, bir şey bulama
mış .. O ara tüy !eri bir karış, pen
be atlas burunlu boncuk gözlü, 
şeytan bakışlı ve tel tel palabı
yıklı nonoş bir kedi görmüş .. Bu. 
nu satın almış. Gemiye binmiş 

yola çıkmışlar .. 

Derken efendim bir fırtına pat
lamış, dağlaşan dalgalar gemiyi 
sele kapılmış çamaşır teknesi gibi 
sürükliye sürükliye rotasından a
yırmışlar, o zamana kadar bilin
meyen bir adaya atmışlar.. 

Günlerce denizde sularla bo
ğuşmaktan, fırtına ile pençeleş
mekten ecel terleri döken gemi 
halkı adaya çıkmış, yerliler o za
mana kadar görmedikleri gem<
cileri iyi karşılamışlar, süvariyi 
ada hakiminin evine götürmüş -
!er. 
Akşam vakti beklenmiyen mi

safirlerin gelişini hoşca karşıla

yan ada hakimi biraz hoş beş
ten sonra: 

- Yorgunsunuz.. Allah bilir 
acıkmışsınız da, demiş.. Buyurun 
yemek yiyelim. 

Misafirler yemek odasına gi -
rince evvela içleri ürkmüş .. Sof
ra başındaki her iskemlenin ar·· 
kasında eli sopalı bir adam du
ruyor, omuzundaki sopa bakan.t 
dehşet veriyormuş. Misafirler 
yemeğe oturmuşlar; daha yemek 
sofraya gelir gelmez odanın dört 
bir tarafından türeyen sürü sürü 
fare sofraya bir akındır tuttur -
muş. Sopalı adamlar bunlara so
pa vormağa fareler de dört bfr 
yandan hücum ederek bunları şa
şırtmağa koyulmuşlar, bir gürül
tiidür kopmuş .. Bu işe şaşıran sü
vari hiıkime sormuş : 

- Bu hal her zaman böyle mi? 

- Tabii.. bu hayvanlar öyle ça-
buk ürüyorlar ki öldürmekle ba
şa çıkamıyoruz. 

- Kapan kurun, kedi besleyin .. 
Hakim bön bön süvarinin yüzü-

nene bakmış, sormuş: 
- Kedi dediğin nasıl şey? .. 
- Durun .. şimdi görürsünüz• .. 
Süvari gemiye haber gönde!"

miş, bir karış tüylü, benbe atlas 
burunlu, şeytan bakışlı, tel tel be
yaz palabıyıklı nonoş kediyi ge
tirtmiş. Kedi kucakta geldiği ye
mek odasına gırer girmez tıpkı 

ambarlı mer'asında bıldırcın avt
na. çıkmtş bir avcının rastladığı 

av bolluğunu hatırlatan fare sü
rülerini görünce yere atlamış, bi
rinci fareyi bağırtırken o sopa!ı 
hizmetçilerle güreşen siirü rast
gele deliklere koşu~muşlar, bir
birini çiğniyerek ortadan kaybol
mışlar ... 

Hakim, bu seyirden bil' karı~ 
açılan ağzile süvariden bu kıymet
li (!) hayvanı kendilerine sat -
malarııu yalvarmış. Fakir sılact · 

nın kedisi yüz binlerce altın kal'
şılığa satılmış!. Ada hakimi de b,, 
yüzden rahat bir lokma yemek 
yiyebilmiş ... 

Hikaye burada bitiyordu. Ben 
işin farkında değilim .... Ahbaba 
sordum: 

- Ne münasebetle bu masalı 
anlatıyorsun?.. Başka işin yok 
mu? .. 

O, sinsi sinsi güldü .. Sonra ba
na gizli bir şey anlatıyormuş gibi 
kulağıına eğildi; fısıldadı: 

- Belediyenin kedi seferberli
ği devam ederse bir kaç yıl sonr,1 
bizde de sofraya otururken sopa
lı muhafızlar bekletmek mecbu
riyetinde kalacağız, diye korku 
yorum da ... 

* Geçen yıl, kışa doğru kedi se 
ferberliği münasebetile bevanatta 
bulunan Sıhhat müdürü Bay Ali 
Hizanın şu sözünü hatırladım: 

- Fareler gün geçtikçe artı -
yorlaı-... 

ister misiniz belediyenin bu is
rarı devam ede ede kedi neslinin 

Bu, üç ton cesametinde husu
si bir yat idi. Her tarafından su 
alıyordu. Gemiciler, hemen bir 
sandal indirdiler, yatın yanına 

gittiler. Yatta, baygın yatan bir 
adam buldular. 

Bu adam, genç idi. Üzerinde 
kalın yünlü bir elbise vardı. Kol
larında bir çok dövmeler bulunıı
yordu. Gemiciye benziyordu. 

Derhal karaya çıkarıldı ve has
tahaneye naklolundu. Neden son
ra kendine gelir gibi oldu, iki ar
Y,1daşının dalgalar tarafından sü
rüklenip denize götürüldüğünü 

söyledi. Ağzından daha başka bu: 
söz almanın imkanı olmadı. 

Çalınmış bir yat ... 
Yatta bir kabine vardır. Bir 

dürbünden, elbiselerden maada 
bir şey bulunamamıştır. Küçük 
yata gelince: Selekotav plajına 

yakın bir malikanenin sahibine a. 
it olduğu ve cuma sabahı çalındı
ğı anlaşılmıştır. 

Sabahleyin plaja gidenler ya-

-- -·~ --

tın açıklara açıldığını görmüşler. 

Yat nasıl oldu da bu hale geldi'!. 
Her tarafından su alacak derece
de harab oldu? ... Bu bir muam
madır. Polis bu muammayı çö·, .. 
meye çalışıyor. 

İhtimal, bir başka gemi ile mü
sademe etti? .. Fakat hangi gemi 
ile ... Yoksa bir kayaya mı çarp· 
tı? ... İçindekiler nasıl denize düş-
tü? .. İşte zabıta bu suallerin ce
vabını vermeye çalışıyor ... 

Birkaç sene evvel, Amerika 
d rphanesı müdürü; son 440 se
n, !çinde yerden tamam 23 miL 
yon dolarlıık altın çıkarıldığını ve 

bugün ancak .v arısının tedavülde 
bulunduğunu söylemişti. Şu hal

de, 1493 denberi çkarılan altınla. 
rın yarısı kayıb demektir. 

1493 den 5000 sene evvel de al
tın çıkarılıyordu. Ejptolog Petri, 
çıkarılan ve kaybolan altınların 

miktarını tahmini olarak bildiri
yor. Bu alime göre, İsanın doğu -
şundan 2000 sene evvel Mısırlılar 

her sene 5 ton bakır çıkarıyorlar_ 
dı. Bu miktarı 300 sene muhafaza 

ettiler. Altın ihracatı da bu nis -
bette idi. Petrinin hesabına göre 
Mısırlılar, Hıristiyanlığın zuhu _ 
runa kadar 260 milyar franklık al
tın çıkarmışlardır. 

Eski dünyanın altın ihracatı da 
520 milyar franktll'. Bu tahmin 

doğrudur. Rio Tenton ve Almaden 
altın madenlerinin zenginliği dü
şünülür ve buna hıristiyanlığın 

zuhurundan 1493 yılına kadar çı-
, karılan altınlar da ilave olunursa 

dünya altın i:hracatının 1936 se. 
nesinde 1,400 milyara baliğ oldu
ğu anaşılır. 

Dünya ticaretınin yekunu 14,000 

miyar franktır. Bunun için de 1,400 
milyar altın ilı.tiyata lüzum var
dır. 5000 senedenberi çıkarılan al

tınlar bulunup tedavüle konul
muş olsa ticari vaziyetin, his 
olunacak derecede düzeleceği ve 

Aşkın galebesi 
Prens 

i ! e 
Mahmud sev!(ilisi 
evleniyor ... 

Babası: "N ~ çar e oğlum , garb m l!ldeni yetin e, 

g art li lerln sarbestis :ne aı ı ,tı. " " d eml t• Ve kara· 
rı ~ı dan vazgeçerek oğlunun maaşını iade etmiş. 

Tıpkı peri masallarında o!dı.:ğu ı 

gibi Prens Mahmud, sevdiği gü>:el 
kızla 1938 senesi eylülün 4 üncü 
günü evlendi. 

Bu şu suretle de ifade edilebi
lir: Trenganu sultanının küçük 
kardeşi Prens Mahmud, Oksford
lu bir terzinin kızı olan ve ped i
kürlük yapan Matmazel Jos Bla~
kov'la ev lendi. 

Prensin macerasını ve kardeşi
nin bu izdivaca mümanaat ettiği
ni tahsisatını kestiğini yazmış -
tık. 

köküne kibrit suyu ekilsin de, so
kaklarda pervasız dolaşan fare 

sürüleri türesin!.. Görüyorum .. 

dudaklarınızda tomurcaklaşan te
bessümü aralıyor ve omuz silki
yorsunuz: 

- Adam sen de ... O zaman da 
farelerle mücadeleye girişir, bir 

{DevatDJ 1 ancı aahifede) 

Genç aşıkın babası bu kararın
dan rücu etmiş ve: 

- Ne çare, oğlum garp meden:
yetine, İngili'ı: adatma alıştL Garp· 

lılar gibi serbest yaşamak istiyor. 
Trenganu'ya gelip kendi ırkından 

bir kızla evlenmesini muvafık gö
rüyorduk. Fakat sonradan bu su
retle felaketine sebep olacağımı
zı düşündük. Tac giyme merasi -
minde iken sevdiği İngiliz kızını 
gördüm. Güzel, terbiyeli ve se -
vimli bir kız. Oğlumu mes'ud e _ 
deceğine eminim. Trenganu'd1 
pek az demiryolu ve şose var. Be
yazlar da azdır. Konfor da yok
tur. Mahmud, artık memleketi -
mizde yaşayamaz ... 

Demiştir. İki sevdalı, Oksford' 
da bir evde, müstakbel hayatla
rının planını çizmekle meşgul. 

Prens Mahmud, bir kaç aydanbl'ri 
kesilen aylığını tekrar almıya v~ 
prens gibi yaşamıya başlamıştır. 

insanların mes'ud olacağı muhal<
kaktır. 

Fakat, 950 milyar altın kayıb!., 
Altın, en çok sanayie ve güzel 

san'atlara sarfolunınuştur. Kiçlne 
göre, 1835 den 1930 a kadar bun. 
lara 175 milyar, yani mevcud al
tınların yüzde 27 si sarfolunmuş

tur. 
İtalya hükumeti, bütün altın -

!arını hazineye vermelerini tı>ba
alarından istedi. Fakat, buna rağ
men birçok gizli altın vardır. 

Eski Roma Kapitolünün kubbe
si 950 milyonluk altın levhalarla 
kaplanmıştı. Nineve mabedinde 
bulunan iki heykel 1,925 milyon 
altını havidir. Perudaki Güneş 

mabedinde 6,475 milyonluk altın 
vardı. Bütün bu altınlar kaybol
muştur. Amerikada, kuyumcular 
35 milyon dolar altın kullanmış. 
hrdır. 

GİZLİ HAZİNELER 
Toprak altında gizli olan bu 

kıymetli madeni bulup çıkarmak 
güçtür. Eskiler, paralarını yere 
gömerler, saklarlardı. Bunları bu
labilmenin imkanı yoktur. Meğer 
kı tesadüf yardıın ede ... 

Hind topraklarının altı gizli ha· 
zinelerle doludur. Sepoy isyanı 
esnasında İngilizler Sindiya şa -
tosunu işgal etmişlerdi. Tamam 
otuz sene, şatonun mahzenlerinde 
saklandığı rivayet olunan on miL 
yarlık altın, gümüş ve elmas a
radılar. Nihayet, şatosunu mihra. 
ceye iade ettiler. 

1493 tenberi, dünya altınlarının 
altıda biri, diğerlerinin yanına gö 
mü.lüp saklanmak için Hindistana 
gitmiştir. 

~TiLA.'NIN, CENGİZ HANIN 
HAZİNELERİ 

Atilanın hazinelerini Macaris • 
tanda sakladığı malfun olmakla 
beraber, yeri bulunamamıştır. 

Cengiz Hanın 5,000 milyon al -
tınlık hazinesi de toprak altında. 
dır. 

Eskiden ölen kralların mezur • 
Jarında birçok altın saklanırdı. 

1894 de Gordon, ismi meçhul bir 
Prensin mezarında 12 milyoı luk 
altın buldu. 

30 sene sonra Karter Mısırda 

Tutankamonun mezarından mil. 
yonlarca altın çıkardı. Ancak altı 
sene hükümdarlık eden bu Fira~ 
nun lıl.hdi safi altındır. Yalnız' 

Luksorda 50 hükümdar gömülü 
olduğu düşünülürse, Mısır top • 
raklarına gömülü altınların mik· 
tarı hakkında bir fikir hasıl edilir. 

Amerikada 1937 senesi ıçinde ö_ 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dördüncü Murad 
ve bir hadise 

Genç padişahı suikasddan kur
taran hırsız şunları söylemiş 
San'ahmı sultanhjı tercih 

2 -
ederim 

Aliiedd!n Padişahın çıldırdığına 
hükmetti. Fakat sesini çıkarmadı. 
Hapisten kurtulmak için güzel bir 
fırsat eline düşmüştü. Bundan is
bifade etmemek budalalıktı. He -

men elb:selerini çıkardı. PacliŞahın 
elbiselerini giyindi. Kavuğunu ka
fasına geçirdi. Yüzüklerini par- . 
maklarına taktı. Dörpüncü Murad, ! 
yalnız hançer!ni vermemişti. Ala
eddin çıkarken sordu: 

- Sultanım, ne yapacağım şim

di? ... 

- Ne mi yapacaksın? ... Divana 
riyaset edeceksin, emirler vere -
ceksin. Fermanları imzalıyacak -
sın. Bir Padişah nasıl saltanat sü

rerse öyle saltanat süreceksin ... 
Alaeddin, Dördüncü Muradın 

fikirlerini değiştirmesi ihtimalini 
düşünerek acele dışarı çıktı. Ka-

pının önünde bek!iyen Yeniçeriı
ler, yerlere kadar eğilerek selıl.m _ 
ladılar. İmrahor, sırma haşeli al 
Arıı:b atını binek ta~ına çekti. AL 
tın üzengisini tuttu. 

Az sonra Topkapı sarayına gel
di. Kocaman sarayda nereye gi
deceğini bilemiyor, o salondan bu 
salona girip çıkıyordu. lliç kimse 
kendisinin Dördüncü murad ol -
madığını anlamamıştı. Bostancı

lar, enderun beyleri, haremağa • 
!arı kendisini hürmetle selAmla _ 
l}'otlardı. Esasen yüzüne dikkatle 
bakmıya cesaret eden olmuyordu 

Urun müddet 5alonlarda, sofa -
)arda dola~tı. Arkasından bir sü
rü erkan, haremağaları geliyordu. 
Bunlardan kendini kurtaram1ya -
cağını anladı. Gölge gibi kendi -
sini taklb ediyorlardı. Sonra, sa. 
raydan bu kıyafetle nasıl çıkar, 

nereye gidebiliırdi. Her nereye 
gitıse, Padişah geldi, diye memur. 
Iar, halk birbirin girecekti. 

Alaeddin düşündü, Dördüncü 
Muradla kendi halini mukaıyese 

etti. O, zindanda her halde ken
disinden daha rahat idi. Hırsızlık 
hayatını seı'bestliğini padi'şahlık

tan daha iyi buluyordu. 

Nihayet arkasından gelen kız
larağasına: 

- Düş önüne, dedi. Hareme gi
deceğim .. 

Sırmalı, ipekli kumaşlarla, ka. 
dife gibi yumuşa'k ve parla'k halı.. 

(Devamı G ıncı sahifede) 



• -SON TELG•AP- a ntaım 

" 

Çekmece yolunda 
feci bir kaza 

Yarahlar hili ümidsiz bir haldedir 

Dün Çekmece yolunda feci bir ' 
() tomobil kazası olmuş, J)e.Ji ŞükTü 

isminde bir şoför, yeni aldığı oto
m()bi!Jne arkadaşı Tekirdağlı Hak
kıyı da bindirmiş, Floryaya git -
mışlerdir. 

İki kafadar orada bir müddet 
rakı ıçmişler, banyo yapmışlar, 

;ıkşama doğru Büyük çekmeceye 
doğru bir gezintiye çıkmışlardır. 

Dört defa tımarhaneye girm iş 

()]an şoför Şükrü otomobili sarhoş 
kafa ile alab ildiğine sürmeğe baş

lamış, Harami dereye geldikleri 
sırada oradaki virajı dönerken o
tomobil devrilm ı ş ve paramparça 
olmuş, şoförle arkadaşı da ağır su
rette yaralanmışlardır. 

milik kaza mahallinde tahlı:i.kat 

yapmaktadır. 

Bir yolcu treninin 
günetlik tahtaları 

tutuştu 
Bu sabah Y edikule istasyonun

da Çekmeceden Sirkeciye gel -
mekte olan 27 numaralı katarın 
yedınci vagonundaki güneşlik tab-

Vak'a Çekmece jandarması ta
rafından İstanbula haber verilmiş, 
sıhhi imdad otomobili ile ~ehre 

ı taları birdenbire tutuşmuştur. Va
gonun imdad i'.'<'retinin çekilme
si üzerine katar derhal durmuş, 

istasyondan yetişen ameleler ve 
itfa vesaiWe yangını söndiırmüş

ler. Bu vagonlar katardan ayırd 
edilerek yolcular diğer vagonlara 
taklolunmuşlar ve Sirkeciye ge
tirilmişlerdir. 

Bu yüzden 25 dakika teahhür
le Sirkeciye gelmiştir. 

9 uncu İşletme Müdürlüğün -
den aldığımız malümata göre, tah
kikat neticesinde hat güzerga -

hındaki köprülerden atılan bir 
sigaranın vagonun ince tahtala
rına girmesile yangının meydana 
geldiği anlaşılmıştır 

getirılen yaralı lar Gureba hasta -
nesine yatırılmışlardır. 

Yaralılar henüz kendilerine ge

lememişlerdir. Ümidsiz bir halde 

yatan yaralılann ıfadcleri alına -

mamıştır. Zabıta ve müddeiumu-

Kamutay 
Memurları 

(Bırlııcl sahi.fed.,,, dnam) 
,·eya umumi katibin inhası ·c re
islik makamının tasvibi outine 
tayin olunacaktır. 

Kamutayda bir memurıyete ta
yın olunmak için memurlar ka
nunu mucibince memuriyete gir
meğe mahsus şartları haiz olduk
tan başka, bazı 'i8l"t !arı daha ha
iz olacaklardır. Bu arada Yüksek 
mektep mezunu olmak, ecnebi li
sanı bilmek ve devlet memurıyet
lerinde hüsnü hizmetler> sepkat 
c·lmi~ ye tecrübeleri görülmüş ol
n,ak gibı hususat mevcuttur. 

Kamutay menıuılan devletin 
diğer hizmet \'e ml·muriyetlerine 
derecelerıyle ,.e terfian nakil ve 
ta. in olunabilecel<lerdir 

Büyuk Mıllet Meclisi memurla
rından terfi sıraları geldiğı halik! 
mafevk derecede açık meınuriy ,, 
bulunmamasından dolayı terfi N

tirilmiyen \'e terfie layık olduk 
ları, amirleri tarafından tasdik ~
dilenlerden yuk.'t'k mektep mezu
nu olanlar için ve dığerlerı içi:ı 

beş ~ene bir derecede kalmış o
lanlara bir derece üstün maaş \'C

rilecektır. Bu muamele bir me -
• mur hakkında bu· defadan fazla 
tekrarlanamıyacaktır. Bu suretle 
derecesi yükselenlerden tekaüt 
müddetini dolduranlara mükte -
sep hak olarak bu der""" üzerin: 
den tekaüt maaşı tahsis oluna , -
caktu. 

Halen çalııımakla olan stenog -
rafların maaşlarına her dört se -
nede bir aldıkları maaşın yüzde 
cm beşini aşmamak uzere zam ,·e
rilece ktir. 

l Balkanlar arası 
T ıb kongresi 

(Birinci a hifedt'.n clnam) 
Bunlardan wnnı murahhasıa, -

dan Elen profesörü Suad~s ke11 ~ ' 

müsahedesine stinad eden bıc ra
por okumuş, bunu miıt<:akı!ı itV. 
siye gelen Rumen heyetinden Zo
ta, Yugoslav doktorlardan İvan · ~ 
ve doktor Tevfik Sağlam d& birer j 
rapor okumuşlar, murahhas h~yn. 1 
!erinin komünikasyonları tedkik 1 
edilmiş, bilhassa Balkanlaı ara;ı i 
sıhhat meselelerınin başında gelen t 
malarya mücadelesi etrafınd'l gö- t 
rüşmeler yapılmıştır. 

Bugii»kü sabah i çt imaındl da 
de\·am eden komünikasyon ve ra
porlardan sonra bu akşam mıı -
rahhas he ·etleri Balkan devlet -
leri hekimler bı. li ğ i tarafmdan 
Park otel salonlarında bir kok -
teyl parti verılecek, yarın K:içük_ 
suda bir Boğaz gezintisi . apı'a
cak, akşam yemeği de Tarabya -
da.ki Sümerpalas salonunda vila -
yet tarafından \'erilen bir ziyı -
fetle tamamlanarak gece ş;rket'
hayrıyenin misafir murahhaslara 
tahsis ettiğ ı bir vapurla Boğazda 
mehtab alemi icra edilecektir. 

Cumartesi günü öğleyin kon -
gre nıhayet bulacak, mur~hha; 

heyetlerı Den:zyollarının lznıir 
,·apurile İzmcre gidecekler, Efes 
"" Bergama harabelerinı ziyaret 
edecekler, bu arada İzmir fuarı!lı 
da gezeceklerdir. 

Yeni 
Hadiseler· 

Hatay meclisi'nin 
Atatürk' e şükranları 

950 milyar 
Altın nerede ? 

(5 inci ıııhifeden devam) 
lülerin tabutlarıle beraber iki mıl 
yon dolarlık altın toprağa gömül
müştür. 

Dördüncü Murad 
ve bir hadise 

(Blriııcl aalaile.t.. devam) 

Hatay Millet Meclisi reisi 

B. Abdiilgani Türkmen 

ANTAKYA 
Halay Millet m~..:lisinin ' ' C 

temsil ettiği Hatay halkının 

hakkımdaki giizel duyguların• 

ltiliiren telgrafınızdan pek mıi · 
tehas•is oldum. Hatay millet 
meclisine başladığı mühim va
r..ifede muvafiakiyetler ve Ha
tay halkına yelli idare altmd:ı 
saadetler dilerim. 

K.ATATÜRK 
Ankara 7 (A.A.) - Ba ·ekil 

Celru Bayar 'e Hatay Millet 
Medi i reiı;i Abdiilcani Türk
men aşağıdaki telcrafları teati 
d~lerdir: 

Türkiye Cumhuriyeti hükümeli 
Baş,·ekiline 

İstikliline ka\'UŞ8.Jl Hatay 
l\lillet llfedisi içlimaında milli 
varlığının tecellisini lemin e
den tarihi ve siyasi mukadde
ratınm koruyucusu olan Tür • 
kiye Cumhuriyeti hiikfımetine 
sonsuz minnet '\'e şükranlarını 
arz.a beni memur ettiklerini 
saygılarımla arzederim. 

Halay Millet Meclisi reisi 
Abdiilgani Türkmen 

Hatay Mi~t Meclisi reisliğfoe 
Halay Millet Medi•inin Tür-

ki~e Cumhuriyeti hükumetine 
undan bağlılığını bildiren tel
grııfıruzı sevinçle aldım. 

i\.fedisinizin Hatay için bü -
yük başarılara ulaşmasını 'l:e 
Hatay balkının hüyiik ikbal ve 
refaha kavuşması hakkındaki 

Cumhuriyet hükfunetinin sa -

mimi temenaiyatını kemeli kal
ı.; tebriklerimle birlikte suna
J'llll, 

Ba~velril Celil Bayar 

Antakya 7 (A.A.) - Hatay 
Millet Meclisi reisi Alıtlülgani 
Türkmen Suriye ,.e Ltibnan 

meclisleri reislerine birer tel· 
graf göndermiştir. Bu iki tel
grafın meali birdir ve şudur: 

Hatay halkının minelkadim 
beslediği ve izharından hiç bir 
,·akit geri kalmadıfı istiklAI 

arzu , . ., kararını teyiıl eden ma
liım mulaırrerata binaen, bili-

tefrik cins ve mezheb biitün 
Hatay yurıldaşlarının, reylerile 
toplanan müstakil Halay ))fil. 

Jet i\.ledisi ilk içtinaında, kom
şu .-e dost milletler medisine 
hissiyatı dostane izhar ve bıı 

nıilletler lıalı.lmıda beslediği ha. 
!is temenniyat \'e hissiyatım 

takdimle kesbi şeref eder. 

Hatay Jilet Medisi reisi 
Abdülgani Türkmen 

Yukarıda.kilere nazaran bu hiç 
demektir. Fakat, derelerin birle. 
şe birleşe nehirler vücude getir
diği unutulmamalı ... 

Kaybolan 950 mılyan altının 

nereye gittiğini araştırırken deniz. 
!eri de unutmamak lazımdır. 
İspan} olların, yeni dünyadaki 

hazineleri İspanyaya naklolunur
ken yarı yarıya denizlere gômül. 
dü. Avrupaya getirilen 250 mil
yon altın Vigo körfezinde batan 
16 İspanyol gemisile beraber de. 
nizln dibine gitti. HalA da çıkarı
lamadı. 

Daha wnra, 4 milyar 550 mil
yon altın getiren bir filo, fırtına
ya tutuldu, battı. 
ALTININ EN BÜYÜK DÜŞMANI 

HARBDİR 
Altın düşmanlar1nın en tehlike. 

Jileıi hıç şüphe ~·ok ki harbdır. 
Son dört bin sene içinde kor -

sanlar, altın peşinde koşmuşlar. 

dır. 

ALTINLAR NEREYE Gi'ITİ? 
Hiç şüphesiz bozulan ordular 

tarafından toprağa gömüldü. Key
hüsrev Yunanistanı istilıl ettiği 
zaman beraberinde l ,200 deve yü 
kü altın ve gümüş vardı. 

(5 lnei sahifeden devam) ı 
!arla döşeli salonlardan geçtikten 
sonra hususi odasına gırdi. Burayı ı 
yalnız bula:bilmesinin imkanı yok
tu. 1 

Odanın duvarlan Çinlilerle süs- ! 
lü idi. Sağda bir uçak, karşısında 
mermer bir ç~me vardı. Köşe -
deki fildlşı divana geçti, oturdu. 
Biribirinden güzel Çerkez kızları 
etrafını sanlı. Kimi papuçlarını, 
kimı mantosunu çıkarıyordu . Altın 1 
Ji~n içerisinde ayaklarını yıkadı-ı 
lar, kuruladılar İçlerinden birisi 
önüne altın sifli ko:du. Büyük bir 
iştiha ile karnını doyurdu. Eline 
verilen pırlantalı kehribar çubu. 
ğu çekmeğe başladı. Vücudünde 
derin bir rehavet hissediyor, göz 
kapakları yavaş yavaş kapanıyor. 

du. 
Bu sırada kızlarağası huzura 

girdi. Şehzade Orhanın kendisini 
görmeğe geldiğini an.etti. 
Şehzade Orhan içeri girdi. Arka
sında altı kişi vardı. Bunlara hi

taben: 
- Haydi, aslanlarım, dedi. Öl. 

dürünüz şu zalimi!... ·• 

Emin olmak istıyord1'lın. .ıı· 

- Onun için, beni sara~·sf~ f·" 

derdin. Doğrusu çok ıyı bfı 
t' Sonra acı bir kahkaha • .,ıı-

- Fakat, kendıni büyiik b"rt' 
likeye attın. Ya ben, sultan .,.. 

!ünü sonuna kadar oynaına~ r'• 
s""·dim, senı cellada verse' ,.,. 

. . h~r 
- Yapamazdın .. Çünku 

rim üzerimde... •.ı•ı.I 
t
• \.'(.iP 

- · Bunun ehemmı)'e ı " , 9-
h 'çb• 

Biraz evvel de üzer;mde · 1 
·p;t'o 

!ah bulunmuyordu. Buna ra~dııf> 
yedi asinin hakkından g<ııo·ı • 
kellelerini cibre! taşı• n• 

durdum. 1n~· 
Dördüncü Murad, vak'ayı ~cı· 

yınca hayretten, takdirdell 

dini alamadı. 1,. 
AJaeddin sözüne deı1aııı el ~ ıl 

· padi•• - Korkma! dedı. ·<'!~ 

çok zor, Ç(lk tehlikeli bır •C'•e" • 
• eıı • Ben, mahzurlarına rağt" ().l~ . 

di san'atımı tercıh edcr>ID· 

tik değil m;? .. . Jbıstlt• 
- Evet, ödeştik. .. Ver : ııcı~ıl 

riml al elbiselerini " senı .,,. 
' 1 ıı ... 

serbest bırakacağım. Ya il ııe&'" 
bir tavsiyem var: Sakalını 
ve bir daha beni taklid etrilre.dJlı' 
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mı?... . d<P~' 

Hataydaki birlik, reji
min muvaff akiyetidir 

Salamınd<> heznnete uğrayınca 
geri döndü. Ve bütün bu altınla
rı, gümüşleri Asya topraklarına 
gömdü. Yalnız 420 milyonu İspar
talıların eline geçti. 
Daranın İskPnder tarafından 

mağliıbiyetinden dört yüz sene 
sonra Antiokus l>arabeler altm -
dan 450 milyon altın çıkardı. Fa
kat Daranın hazi'lesinin büyük 
bir kısmı gizli kaldı. 

AJaeddin çok kuvvetli, çok çe
vik bir adamdı. Hemen yerinden 
kalktı, küçük masanın üzerindeki 
gümüş şamdanı kaptı, Orhanın ka
fasına fırlattı. Sonra duvarda asılı 
duran firuzell topuzu yakaladı, 
Orhanın adamlarının üzerine hü -
cum etti. İk isini bihuş yere serdi. 
Diğerleri ne yapacaklarını şaşır -
mışlardı. Gürültüyü işiten harem 
ağaları, bostancılar, Jç ağaları ko
şuştular, mütecavizleri yakala -
dılar. Alaeddin: 

Dördüncü Murad, ;ı.ı!l "a~.r 
çiktı. Saraya gider'ken P~~ıa•· 
rına gözü ilişti. Kıymetli ) n13il 
!erini alınayı unuttuğunu afi'' •r 
Halbuki Alfıeddin ço:ırtıı: sı ./ 
~m basnu§tı. ~ 

Bir usta ile çırağı 
yaralandı .. ~ıı 

. d~' 
Dün akşam üzeri Binb.ır (ırfr Antakya 8 (Hususi) - Ha~ay 

millet meclisi düıı biri sabah öğ
leden evvel diğeri öğleden sonra 
olmak üzere iki mühim içtima ak
detmış ve her iki toplantıda da 
Hatay devletinin kurulmasına t~.

alluk eden yeni ve mühim kanun 
layihalarını kabul etmiştir. Bu a. 
rada devletin ana yasası ıle icra 
makamlarının teşkilat ve vazıfe
lcri ve masraf kanunları, sıtma 

membaı olan yerlerin derhal ku. 
rutu1maları hakkındaki kanun ve 
Hatay devleti bayTak kanunu ka
bul cdilmiştır. Bu sonuncusunun 
kabulünü müteakıb Hatay reısi 
yanında Türki )e fevkalade mu -
rahhası, Türkiye başkonsolosu, 

BaŞ\'f:killer, meclis azal.arı olduğa 
halde meclıs binasının tarasasına 

çıkmış ve meclis binası önüne bi- l 
rikmiş olan halkın huzurunda ve 
büyül< \'C resmi meras;mle Ha • 
tay bayrağını meclis binasına biz
zat çekmiştir. 

Yeııi Hatay bayrağı, al zemin 
üzerine ay ve yıldızdan mürekkeb. 
d ir Türk bayrağından farkı, yıl -
dızın ortasının dolu olmayıp zemin 
rengmde bulunmasıdır. 

Bu merasimi mütcakıb meclis, 
kahraman Türk ordu.suna seıam ve 
muhabbetlerinin iblağını istiyen 
bir talmri alk!§larla kabul etmiş
tir. 

Bundan başka iki yildanberi 
Halayın ıstiklali için büyük feda
karlıklar yapan Hatay Erginlik 
cemiyetine teşekkür edilmesine 
karar verilmiştir. 

Hatay meclisinin açıldığı gün -
denberi en mühim kanunların bü
tün unsurlara mensub meb'uslar 
tarafından ittifakla kabul edilnıe. 
si, ı erli \'e yabancı bütün muha -
lıflerde çok müsaid bir tesir hasıl 
etmiştir. Daha dün denil<'cek ka
dar yakın bir ihtilaf ve şuriş mem
ba ma. zarası arzeden Hataydü:i 

bu birlik yeni rejimin tam mu _ 
vaffakiyeti için en kuvvetli bir za
mim olarak telakki edilmekte _ 
dir. 
HÜKUMETİN BEYANNAMESİ 

Hatay meclisinin dünkü celse
lerinden birinde de yeni ve ilk 
Başvekil Abdurrahman Melek hü
kiimetin beyannamesini okumu§
tur. Bütün meb'uslar taraf!ndan 
her kısmı sürekli alkışlarla kar. 
şılanan bu beyannamede bilhassa 
şu fıkraJ.ıır nazarı dikkatı celiıe -
diyordu: 

«- Uzun süren mücadel~:eri _ 
mızden sonra kavuştuğumuz istik 
13.l sayesinde huzur ve refaha eriş
mek mev'ud olmakla beraber 
memleketimizin her sahada ve 
kısa zamanda kalkınabilmesioi te
m1n için bana \·eri!en vaz,fenin 
nekadar güç ve mes'uliyetli oldu. 
ğunu takdir buyurursunuz. Canla, 
başla bağlı olduğumuz Ulu Şefi -
miz Atatürkün nur ve iman sa _ 
çan ilham eserleri, Türkün '·uhun
da mevcud olan azim ve fedakar
lık, bize bütün bu güçlükler i yen. 
mek kudretini bahşedecektir. 

Ben ve arkada~larım bu imanla 
hareket ettikçe yüksek itimadı -
mıza da güvenebileceğimizi uma. 
rım. 

Programımızın ruhu \'e esası, 

Kemalizm rejimi ve bütün icabati 
olmakla beraber müsaadenizle ba-

Muharebelerde kaybolan mil -
y.ırlara gelince: Bunların ne ol -
duğu, nereye gittiği malum değil.. 
Cihan ticaret piyasasında tedavül 
eden 450 milyara , buna sonradan 
bulunan 250 milyar daha llave e. 
dilirse 700 milyar eder Halbuki 
dünya pi)~asasının müvazenesini 
temin iç.in bir misli daha fazla al

tına ihtıyaç vardır. 
Hulasa, 950 milyar altın kayıptır. 
Bunun 700 milyarını bulabilmek 
ümidi yoktur. Bilakis, her gün bi
raz daha altın zayediyoruz. -- .. -·-
lnönü 
Kampında 
Genç uçucu ların 
faa !iyeti takdir 

edildi 
ioönü.ndeki Türk Hava Ku

rumunun Türkkuşu kampı dün, 
İstanbuldan giden Hava kurumu 
Başkanı Fuad Bulca ile gazeteci
ler tarafından ziyaret edilmiştir. 

Kamptaki zengin materyal ve 
genç uçucuların faaliyeti takdir
le karşılanm1ş, saylavlarla hava 
alay komutanları ve subaylar ö
nünde yapılan uçuşlar şiddetle al
kışlanmıştır. 

zı kısımlarını tekrar edeceğim. Bu arada kampın D brovesinı 
Hatay hakkında beynelmilel ta- kazanan öğretmen Yıldız ile Sel-

ahhüdlere riayet etmek ve bun - çukun akrobatik uçuşları da seyre-
ların tamamen tahakkukunu te - dilmiş, uçuşlara Türk havacılık 
mine çahşmak. marşı ile nihayet verilmiş, marşı 

Beyanname bundan sonra da - müteakip öğretmen Raciye tara-
hili asayişin temin edilmesi için fından bir söylev verilmiş bunda 
alınacak tedbirlerden ırk ve mez_ Türkkuşunun Türk havacılığına 
heb farkı gözetilmeden bütün va- nasıl bir çekirdek olduğu anlatıl -

tandaşların ayni hakka malik ola- i =m=ı;şt=ı=r·============= 
caklarından bahsedilmekte ve mü- n -·kt b' · · sulh h k k hn 

, . • • • • • .a..ro;:qI aş ırıncı u u -
teakıben ıçtımaı, ıdarı malı, ıl<t• . k' mliğ' d . 

- İrade ediyorum, şimdi hu 
hainlerin kelleri nı;urulsun, babı 
hümayunun önündeki •ibret taşı• 
na konulsun ... 

Dedi Sonra atının hazırlanma
sını emretti. Yedi-kule:ıe gitti. 

Dördüncü Murad, zindanda o -
turuyordu. Alaeddinin geldiğini 
görünce şaşırdı. Hırsız: 

...:. Maksadını anladım, su ltanım , 

dedi. Orhanın sana karşı blt sui. 
kasd hazırladığını biliyor:forı. 

_ Söylüyorlardı, inanmıyordum. 

bir kaza olmuş bir usta ılc d ır 
ağır surette yara:anınışl~3 ,,ı:· 

Binbirdirekte bır gara] .ıı)" 
K 

tancı. ,r 
şan ve Kurtuluşta ay bfl 
• y · isıninde ı• gında oturan anı • pı 

k çıısğl Ş 
nına Mustafa ismnde ı ytf 
]arak bir otomobilin bozul< il ~ S" 
tamir etmeğe başJamışlıl"· r~ 

• · olaT3k ~ rada oksijen topu anı 1~,;1' 
lamış, Yani ile çırağı_ r sııı'ı~ 
muhtelif yerlerinden agt 
yaralanmışlardır. 

d ''·~) 
(~~olit~~-~,r 

· d d" V .. ' IY0"0,ıı .. ,~ lerın e ır. e uç ını ol)' ~ 

Kedi 
Seferberliği la köylü topraksızdır· JC•~ ıP ) il' 

) zamanında ve Bela J(ııJI. 
1
• '• (5 inci oahifeden devam ,,.• r 

süren komünist rejinıi ıç ıı•'i ı' 
fare seferberliği açarız .. 

* Yine geçen yaz gazeteler yaz -
mıştL Çemberlitaştaki Vezir ha
nının bir odasında oturan bir a
dam ansızın ölmüş, ertesi günü 
odasından çıkmadığını gören kom
şular polise haber vermişler .. Za
bıta kapıyı açmış içeri girmiş, a
damcağızı yatağında ölü bulınuş, 
fakat yüzünde derin ve taze yJ.
ralar, kulakları eksik olarak ... İş 
cinayet sanılmış, fakat muayenP. 
eden doktor: 

- Yüzünü fareler yemiş! .. 

Diye rapor vermişti ... 

Bu vak'ayı da anıp: _ 

- Belediyenin kulakları çınla-
sın!. .. 

Dedikten sonra şöyle düşünü-

meselenin halline doğrll ,.ı•ı' ~ 
. d bil ! ' dım alt ıJmış ı se e ş,."' ... .t 

" de I" sonra gelen ve kendısı J(••t ıi'' 
lıüyiik arazi sahibi oJaD di JıPİi ,r 
hlen zamanında rical • rd'ıP _,,. 
Zinıi reform Tibor Ed•lı; pr'''~ 
isl iği altında bir parıı ıı ıı , rı~r ı . .,
nıı idi. Fakat Naz_i tar•

1
: ı.•P'I 

davayı benimseıruşler ' t't' A 
rekctler i namına istisP1~r ;~ i Ftl' 

. d""'" • yapmışlardır. lmre 1 di~i " 
"yl• ~· evvel Kaposvar'da "' f ,,r ! 

tuJdan anlaııılıyor ki ~. • rclj11· 
ktlmeti esa lı bir zir•' ;iııt'"",, 
programını tatbik eıınek ·i ~·',,, 

. eı•'' ~,.. Yuu ·lktısad l mu••• bİJ' ' 1; -"et · mak• kanuniyle Na"" . ,;b1·ı 
tan mahrum edildik1<1

'0, ' ~ 
rai r eform kanuni) ıe 11,~"' 
mühlm bir silahtan "'" ( 
raJalacalı.lardır. Jıi 4 yorum: ·5ta0 ' 

- Adamcağız bir karış tüylü, Sö:riin kısası, Macarı 0 ,af' ..r 
litikıısında Nazi Jı]ıı>• '

1 
i( Y

1
;·. 

yumuk gözlü, şeytan bakışlı, pen- . . d 
1 

fol<• ,;,ı 
be atlas burunlu, yumuk ve pa - Faşıst ltalyaya os ' f• ,f 

m uk bir Van kedisi değil, alela- litikasında Naziliğin ·~.r •'::-
de kulağı düşük kamçı kuyruk- ğin diişmanıdır. Dev.ıe;010j i ır 
lu alım çalımsız bir kedi bile ol- daki dostlukl arın ıd ,.ıa•1 r' 
saydı böyle paran parça suratla zerliğinden ziyade ,,,e old~r 
değil, herkesin olduğu gibi düz- raberliğine dayanrnalı~· o•';" Memurların \'azife ve saliıhi -

yetleri., reislilı: dıvanınca tanzim 
olunacak bir talimatnameyle tes
bıt edilecektir. 

Kamutay kadrosunda 117 me -
muriyet vardır. Kadro; umumi ka
tipten başka bir hususi kalem mü
dürü, bir mua \"ini ile kanunlar 
kalcmı. zabıt kalenu, e'Tak kale
mi. matbaa mudiırluğu , muhasebe 
müdürlüğü, daire müdürlüğü, po.>
t.ı telgraf müdürlüğü, inzibat me
murları , bütçe encümeni \'e kü
tlıphan e müdürlügunden teşekküı 
etmckıcdir. 

(Birinci sahif eden deva.na) 
geçtiği halde bir daha dönmemiş

tir. Nihayet vapurun hareket za. 
manı ge;diği halde kızının dön -
mediğini gören kadın işın farkına 
varmış ve feryad ederek ağlıya ağ
lı y a poli<e baş vurmuştur. Vak'a 
mahallinde yapılan tahkikatta 
postahane kapıcılarından biri bu 
kadını tanıdığını Ye ısminin Sul
tan olduğunu fakat nerede oturdu
ğunu bilmedığini sö,·Iemiştir. Sul. 
tan isimli meçhul kadının aran -
masına başlanmıştır. 

1 Taba nc1 ile c;ıynarken 
sadi, sıhhi saha~arda .alınacak lü-

1 Ere;ı7d:'' Çamlı kömür madem 
zumlu ve zarurı tedbırlerden bah. ) başl<atibi ve halen ikametgahı meç-
seylemektedir. bul Edib Salüne: 

gün biı' çehre ile ahreti boylar, hakkındaki hakikati b•t J<J"'' 
yüzü suratı yerinde Tanrı buzu- ha tebarüz ettirmesi !,:oıt· .• ·I 
ruoa çıkardı... da bu n ziyet eni•~. ş. ~ 

i kmal imt ihanları 
başladı 

Ortamelrt blt-rle faelerde <lıiıı 

ikmal imtıhuılarına ba§Janmış _ 
t• Bu ımt han bu .. yı r. 17 ~ı nde 

sı:.~a <recektır. 

BİR BÜY°CCÜ St:<;' ÜSTÜNDE 
YAKALA!)DI 

Taksimde Ce,·ız I ita ında 21 
num.u•lı evde oturan J.!e\'lud is
mınde bfri üfürukcüluk yapar - ı 
ken Emniyet İkincı şubf' memuı 
len tarafından su~ üstünde yaka-

Şelrremmınde Güna~dın soka -
ğında 7 numaralı evd· ·oturan Sa
imin 13 yaşındaki oğlu Melih ta. 
banca ile oynarken tabanca ateş 
almış ç1kan kur~un sol eline isa
bet ederek yaralanmı tır. 

lanm~tır 

Bİll SANDAL DEVRİLDİ 
Dün akşam saat 18 raddelerincl•· 

Yemi~ açıklarından geçmekte 'J

lan l'\iyazi kaptanın 1dare,indeki 
motör içınde Zekiye, Saniye \'C 

Ahmed isminde üç yolcu bulunan 

Has•mm ıda.resindcki sandala çar
parak sandalı pru·çalam!§tır. De
nize dökıilen sandakı ile yolcu
lar kurtarılınışlar, l'\iyazi kaptan 
yakalanarak tahkikata başlanmış-

BaşYekil beyannamesini şu söz .. 
!erle nihayete erdirmiştir: 

•- Bugün, bu yeni şerait için-
de istiklaline kavuşmuş olarak l 

Enver Cuma oglu vekıli avukat 
Refi Oralkan tarafından aleyhini
ze ikame olunan eşyayı tüccariye 

bedelinden 39 lira 56 kuruş alacak 

ll'.IURAD KAYA HA" --·--- ------~·-----

refah yoluna ilk adımını atarke:ı davasında : ikametgiıhınızın meçlm
hiikumetimiz, arkada kalan tozlu, 'liyeti hasebile 31/8/938 tarihli cel
dumanlı, bulutlu devreyi tamamen J se için ilanen tebliğ olunan yemin 
aklından bile silerek, gaflete ka- ! dayetiyesinc rağmen mahkemeye 

pılan, şaşkınlık içinde Hatay vlta. 1 gelmediğinizden yeminden imtina 
nının menafiini unutanların hare- etmiş ad olunduğunuz bu karara 
kelini ma>inin barı altında bırak. kaışı sekiz gün zarfında itiraz ede- • 
mıştır. rek yemin edebilmek hakkınızınllle 

Sayın meb'uslar, işte bu k1•n 1 mahfuı bulunduğu aksi takdirde ka-ı· 
SABAH, ÖGLE, ve 

ifadelerle arzcttığim program, rarın kesbi kat'iyet edeceği ve mu- her yemekten 
yüksek meclisinizin itimadına hakemenin 28/9/938 saat 10 a taliki 
mazhar olursa. geniş mi~yasta tst- ıkılınd1ğı tebliğ makamına kaiın ol-
bik edilecektir.• mak Ü?ere il~n alıınur. 

aonra muntazaman 
fırçaleırınız. 
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o 
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1~231 nTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdlll'. 
_Yalnız Son Tel raf'da ne rcdilecektir. Yazan: Ziya Şakir 

lstibdad idaresinin esasını teşkil 
eden sürgün cezalarından 

kendini kurtr.ran yoktu 
~fllıışlar ne kadar yüksek, ne kadar 
0lıırsa olsun muhalif bir hareketleri 

dumu bu cezaya uğruyorlardı 

nüfuzlu 
duyul-

a Oradan da hareket edilmişti ı 
~ sefe~, o şiddetli batı rüzga-•.: 

n- uthış bir karayel fırtınaya do
nuvermişti. Zavallı Talia vapuru

ır,U ~~lta açıklarına doğru sürük. 
llı!jllı!ştı. Şiddetli dalgalarla çar -
1: arı vapur bir taraftan su alır
•.n, difıer taraftan da makine 

ıııuh ~ b' • d h ·· t · ti. '.'" ır arıza a a gos ermış -
Ilı Sın müşkülAt ile Malta lima-
1.\ n.a gidilebilmişti. Orada, üç gün 
~ tfıncta tami:r bitirilmiş ... Nıha. 
•t on sekı:z gün devam eden bu 

<Qtku T l" nç maceradan sonra, a ıa 
~,p 
ltı llru, Trablusgarb limanına de· 
d '~!emişti. Ve bu suretle de, ira· 
•ı ~niye hükmü, icra edilmişti. 

Di(;ER MÜHİM SÜRGtİN 
VAK'ALARI 

ı!ıı Clörü_lüyor ki, Abdülhami~. ~ev-
d~ SUrgün va'k'aları, en muhım 

~iYetlerden başlamıştı. Otuz 
ııı011 sene, halkı derin bir sükuta 
d.eebur eden bu vırk'alar, bir ha
~at silsilesi halini almıştı. 

lı~lstibdad idaresinin esasını teş-
h· eden bu (sürgün) cezas:ndan 
t ";\ıır ZÜmre kendisini kurtarmı
~ llıuvaffak olamamıştı. Şahıslar, 
1 kadar yüksek, ne kadar nü -
~~lu olursa olsun, (Rizayı ali) ye 
bııUhaJiı harekette bulundular mı, 
\• Cezaya uğramaları muhakkak-.. 
(Sultan Hamid, Mithat Paşanın 
d •ndisine vermiş olduğu ga filane 
ilıCı'ııten, mükt?mmelen istifade et-
1ıJ.ti. Büyük, küçük bütün mu
~ 1flerini, ancak bu sayede sus-
rar~k d ... d o uzun saltanat evrmı ı-

•ıııe edebilmişti. 
~~rg_ün; gönderile~l~rin blz.ı -
vt hukumet idaresmın zuluM 
~ SeyY'atından müteess;r olarak 
)~ankar vazivet almak ve şikiı
'· lerde bulunmak suretile SuL 
~ llaınidin hiddetini celbeden -

tıdi. Fakat bunların içlerinde, 
~-~Yetıerine kurban olanlar; \"e 
~\ Ud bırhiç yüzünden bu fela -

• uğrıyanlar da eksik değildi. 
i,~llleseıa; Sultan Murad (del:) 
L e tahtından indirilip dP Çıra
ı~\sarayına hapsedildikten sekiz 
\al •dar sonra, yavaş yaVRŞ ifa -
~ kesbetmisti. Onun bendega
~ •fendi!erinin tekrar afiyete b 
'-l~Ukunu görür görmez d~rhal 
Sıııı nat kaygısına düşmüşler; 
~n Ramidi saltanatta~ ıskat 'k efendilerini yeniden t;hta 
~lnd llıak için derhal bir pr'>oa -
~n ı' Şebekesi teşkil edere!.- bı.i
lıı~dest~nbul halkını Hünkar aley 
t~ . ısyan ettireet!k tesebbı.isle-

llir· 
3111

1 Şınişlerdi. 
ıı,. tan Hamid bunu haber alır ...• ' 
lı.ıııt >.; hepsini tevkif ett;rrrrlş .. 
~~tine göre birer memuriyet 
t!t1 ek, Anadolunun mı;l>lclif 
~lı, 'tine sürgüne göndermişti... 
~ ~>. çok bir menfaat mcs~lesl 
lı1t •. e kendı menfaatın: bu wh
'"ıı ~ ~Şobbüsten korumak lüzu
l lıli, a ~elki tabii telakki edilebi-

t~~at . aradan bir sen'? kadar 
iı tıı len sonra, Çırağan s:ır~~"n
t~•ne~hur (Al. Süavi) vak'ası ce-
1-tı~l•tm ş .. Bu kanlı hlilenin 
h.t 

1 ı ıçin, Sultan Hamid, cmni-
ı... e\t -. . 
·ıı;..k &ı adamlardan bir heyet 

ııı,tı Çırağan sarayına gönder
~:ı ~ Bunların arasında, kendi 
~>.ı~dın efendi) s.nin biraderi 

b ~•ra·l?aşa da bulunrnakh ıdi. 
~·~ dgan sarayında bu tahkikat 

e, heyet Yıldız sarayına 

avdet ettiği zaman, Sultan Hamid 
bunları birer birer dinlemişti Sı

ra, Kazım Paşaya geldiği zar:ıan, 
bu saf adam, evvelii müşahe,kle. 
rini anlattıktan sonra: 

- Maşallah, biraderi hünnyun
ları tamamile afiyet bulmuş'ar. 
Kulunuzu, tanıdılar. İlti(at gö~· 
terdiler. Hatta, bazı eski hatua _ 
!ardan bile bahsettiler. • 

Demişti. 

Kazım Pll§anın maksadı, bira
derinın ifakat bulduğunu söyli
yerek Hünkarı sevindirmekti. Hal
buki Hünkarın maksadı da, Sul
tan Muradın ifakat bulduğunu, 
hiç kimseye bildirmemek ve hat
ta hissettirmemekti. Çünkü () a
fiyet bulduğu takdirde, daima bir 
rekabet tehlikesi devam edecek, 
bu yüzden de bir takım hadise
ler zuhur ey11Yeeekti. 

Sultan Hamid; Kazım Pll§;nın 
bu sözlerini duyar duymaz, ıier -
hal sarayın bir odasında tevkifini 
emretmiş; erte6i gün de kend;sini 
Bağdada göndermişti. O gece, baş-

kadın efendınin ricaları Hünkarın 

üzerinde hiçbir tesir husule getir
mediği gibi, Kazım Paşanın: 

- Hata ettim. Bundan sonra, 
bu mesele hakkında kat'iyyen zğ
zınıı açmam. Beni, af buyursun
lar. 

Diye ettiği istirhamlar da para 
etmemişti. Kazım Paşa, bir hiç 
yüzünden, Bağdada kadar gitmişti. 

Abdülhamid devrinde (rıcali 

devlet) denilen zevat arasında 

temayüz etmiş başlıca iki 
kişi vardı. Bunun biri, Sultan 
Hamidin ilk saltanat gününden 
itibaren Yıldız sarayına yerleşen 
ve oradan da (Sadaret) mevkiine 
kadar yükselen (Said Paşa'; diğe
ri de, devlet umurunda gösterdi
ği muvaffakiyetlerle bihakkın 

Sadrazamlığı ihraz etmiş olan 
(Kamil Paşa) idi. 

Kamil Paşanın bütün memuri
yet hayatı, son derecede temiz ve 
menfaatsiz geçmişti. Mısır saray
larında yetişmiş olan bu zat, fıiien 

(Devamı var) 

Harb uzaklaşırken 
(<I Uncil sahifeden de·..am) 

dört milyonluk Çekoslovakya d~v 
!eti nasıl olur da 75,000,000 nü -
fusluk Almanya devletine karşı 

koyabilecektir?. Muhatabı bu sıı· 
ale karşı muhabirin saflığına gü_ 
lümsüyor. Ve bakarak şöyle di
yor: 

- Vaziyet böyle değildir. Dü _ 
şününüz ki acaba Alman orduları 
Çekoslovakyaya girerse iş ne renk 
alacak?. 

Almanya bütün kuvvetile hi -
zim üzerimize yüklenebilir mı 

zannedıyorsunuz?. Herşeyden ev· 
ve! garb tarafında Fransaya karşı 
kuvvetli bir ordu bulundurmağa 
mecbur kalacaktır. Ondan sonra 
Lehistan hududunda da kuvvetli 
bir ordu bulundurmağa mecbur 
olacaktır. Çün'kü gerek Lehistan 

ve gerek Rusyaya karşı hazır bu· 
lunmak !azını gelecektir. Sonra 
Almanyanın içinde de kuvvr,ı!i 

bir ordu bulundurmak icab ade
cektir. Çünkü dahilde asayişi mı; .. 
lıafaza için buna lüzum görülecek 

tir. Çünkü bugün hiç kimse ';ıile
nıiyor ki böyle harici bir harbe gi
rildiği zaman Alman halkı üzerin 
de bunun aksülameli ne olacak 
diye. İngiliz gazetesinin muhab;ri 
bundan sonra şunu düşünere!< ken 
di kendine soruyor: 

- Fakat velevki Almanlar kuv 
vetlerini böyle birkaç yere ayır
mağa mecbur olsunlar. Acaba Çe· 
koslovakya üzerine yüklenecek o
lan Alman kuvvetine karşı Çek

ler dayanabilecekler mi?. Çünkü 
Çekoslovakyada bir de diğer mil
liyetlere mensub olan ekalliyetler 
vardır. Mesela Çekoslovakyamn 
idaresi altındaki Südet Almanları 

ne yapacak?. Almanya ile Çekos
lovakya arasında bir muharebe o

lurken bu Almanlar Prag hüku
metinin emrini dinliyerek Alman
yaya karşı harbedecekler mi? 

İngiliz muhabiri bunun etra -
fında birşey öğrenmek için Sü -

det Almanlarının çok malfımatlı, 

çok makul ve sakin reislerinden 
biri olan Oskar Olrih ile görüş -

müştür. Bunun Prağda oturduğu 
ev pek güzcl bir yerdir. İçerisi de 
süslüdür. Duvarlarında hep ha
ritalar vardır. Südet Almanlarııı 
pek fakir oldukları söyleniyorsa 
da fırka teşkilatında masraftan 
kaçınılmadığı anlaşılıyormuş. He; 
Oskar Olrih kendisini ziyaret e
den İngiliz gazetecisine diyor ki: 

- 21 Mayısta seferberlik emri 
verilmişti. Buna karşı bütün Sü
det Almanları davete koşmuş!:.•· 
dır. Lakin evvela fırkaya müra -
caat ederek bu vaziyette ne yapa
caklarını sordular. Fırkadan ken · 
dilerine emre itaat etmeleri bil
dirildi. Görülüyor ki ckalliyetle -
rin harb zamanında alacakları va 
ziyet fırka teşkih\tının vereceğı 

işarete bağlıdır. 

Çekoslovakyadaki ekalliyetle"
den mühim olarak Slovaklar var
dır. Bunların bir harb çıkarsa ne 
yapacakları meselesi de az mühim 
değild:r. Fakat buna dair artık 

şüpheye mahal kalmıyor. Çünkü 
şu son buhran üzerine Çeklerle 
Slovaklar birbirlerine daha yak
laşmış oldular Onun için bir harb 
olacağı farzedilirse Slovakların 

Çeklerle beraber hareket edecek
leri muhakkak sayılıyor Fa'kat 
Çekoslovakyada diğer ckalli'Yet 
unsurları da vardır Macarlar, Leh
ler gibi. Bunların da başları var
dır ki Macaristanla, Lehistanla 
temas ediyorlar. Fakat bütün bu 
ekalliyetler yalnız Çeklerle ihti
liıf halinde kalmıyorlar. Belki b;r 
birleri arasında da ayrı ayrı kav
gaları vardır. 

Çek el'kanıharbiyesi her ihti -
male göre hazırlanarak sakin bir 
surette bcklemııktedir. Askeri 
mütehassıslara göre Çekler Al -

manyaya karşı iki üç ay şiddetle 
mukavemet edeceklerdir. Bun:ı 

göre hazırlanmışlardır .Fakat bu 
müddet geçtikten sonra ne olacak? 
Çeklerin kanaatine göre o zaman 
harb yalnız kendilerine karşı a
çılmış olmakla kalmıyacaktır. 

Harbin sahası büyüyecektir. Harb 
Avrupaya sirayet edecek, hatta 
belki de bütün dünyaya ... 

Asya'nın 
Esrarına nüfuz 
Eden adam .. 

(5 İl'cl sahifenı.lzılen devam) 
sine bir donanma verilerek Cene
veliler aleyhine sevkedilmiş ise 
de Markopulo esir düşmüştü. Ne
den sonra kurtularak Venediğe 

döndüğü zaman seyahatnamesini 
yazarak ikmal etmiş, herkesi hay. 
rete düşürmüştür. Çünkü o za
mana kadar onun anlattığı yerle
re gidenler yoktu. Onun için sey
yahlar anlattıklarına inanmıyan
lar da az değildi. Fakat zaman i
lerledikçe, malıiınat arttıkça Mar
kopulonun dedikleri doğru oldu
ğu anlaşıldı. Seyahatname her di
le çevrildi. 

Markopuloya ve seyahatname
sine dair bıraz daha tafsilat ver
mek kabildir. Çünkü bu mevzu 
az meraklı değildir. Fakat bu sa
tuları yazdıktan sonra şimdi Ho
livudda yeni bir filmin çevrilmesi 
dolayısile çıkan fırsattan istifade 
etmC'k oldu. 

Markopulonun Asya seyahati, 
meraklı, cazib mevzular arıyan 

filim artistleri için ihmal edilir 
gibi değildi. Nitekim çevril1!n fiL 
me dair yeni gelen İngiliz mec
mualarında görülen malumat da 
bunu gösteriyor. Bir kere Akde
niz sahillerinden kai'karak ken
dini böyle uzun bir seyahate atan 
genç Markopulonun yalnız bu 
sergüzeşt ruhu itibarile şayanı 

dikkat bir adamdır. Ondan sonra 
dolll§tığı yerlere dair verdiği ma
lumatın ayrıca kıymet ve ehem
miyeti pek büyüktür. İngilterede 
çevrilen filim de tabii mevzu ola
rak Markopulonun aşk macerası 
ve daha birçok hayali şeyler gö -
rülmüyor değilmiş. Fakat bunlar 
filine hareket vererek asıl Mar -
kopulonun anlattığı malumatı per 
dede canlandumak için oluyor. 

İngiliz mecmualarında okundu
ğuna göre bu nm bugünlerde 
Londrada gös+eri~ekmiş. 

Eski asırlardaki hayata dair sah 
neler canlanıyor ve meşhur Kubi
Iay Hanın sarayını bu !ilimde gös
termek için hiçbir gayret ve e
mekten, masraftan çeknilmediği 

söyleniyor. Filmin mevzuuna da
ir verilen malı'.ımattan anlaşılı -
yor ki Markopulonun orada çıl -
dırasıya sevdiği Prenses Arab Ah
med isminde bir rakib taarfından 
da sevilmektedir. Prenses bu ra
kibin almasına mani olmak için 
Markopulo ile uğraşmış. bu müca
dele çok müşkül olmuştur. İşte 
böyle hayali bir aşk macerası ile 
filme hareket verilmiş olupor. 

Markopulo rolünü Grav Koper, 
Prenses rolünü de Sigrid Gori yap
mışlardır. Ahmed rolünü yapan 
da Bazil Ratbondur. 

,l_RADY_ö. I 
ISTAHBUL NEŞRIYATI 

18,30 Dans musi.kisi (plak) . 19 
Konferans: Eşref Şefik, spor mü
sahabeleri. 19,30 Dans musikisi 
(plak). 19,55 Borsa haberleri. 20 
Saat ayarı: Grenviç rasathane
sinden naklen. Belma ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,40 Hava raporu. 
20,43 Ömer Riza Doğrul tarafın
dan arabca söylev. 21 Saat ayarı: 

Orkestra: 
1- Guno: Romeo ve jüliyet. 
2- Buske: Örö denuman. 
3- Moskovisky: Dans espanyol. 
21,30 Rifat ve arkadaşları tara-

fından Türk musikisi ve halk şar
kıları. 22,10 Olga dö Şomogyi: Ma 
car artistlerinden muhtelif şaPkı
lar. 

1- Berjöret (18 inci asırdan) 
2 - Kavallerya Rüstikana (Mas
kanyi) 3- Danüb blô (Straus) 4-
Verlibte) köniğin (Brodsky) 5 -
Barbıye dö Sevil (Rosini). 

22,50 Ajans haberleri, ertesi gü
nün programı. 23 Saat ayarı: Son. 

ANKARA NE..:RIYATI: 
18,30 Karışık plak neşriyatı. 19,15 

Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Makbule) ve arkadaşları). 20 Sa
at ayarı ve arabca neşriyat. 20,15 
R~dyofonik temsil (gençler grupu 
tarafından). 21 Plak neşriyatı, 

21,15 Stüdyo salon orkestrası. 22 
Ajans haberleri ve hava raporu. 
22,15 Yarınkı program. 
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1
1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

..-...ıı I - İdaremizin Paşabahçc fabrikasında inşa edilecek ot kılıf am· 

Yüzme 
Havuzundaki 
Müsabakalar 
Vali Üstündağ bir 

kupa koyacak 
Ortaköydeki •Şeref• stadınd:ı 

geçen sene yapılan yüzme havu
zunun 18 eylülde ikinci yılı kut
lulanacaktır. 

barı için şartnamesi ve İnhisarlar İnşaat şubesince inti.h3p edilecek nü
munesi mucibince 80.000 adet tuğla pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

il - 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 Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alJ• 

nabilir. 
V -Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tuğla

dan 3 - 4 adedini tetkik edilmek üzere İnhisarlar İnşaat şubesine verme
leri liı.zundır. İntihap edilecek nümune mubayaaya esas olacaktır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralariylc birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

Bu vesile ile Vali ve Belediye 1 olunur. •6130· 
reisi Muhittin Üstündağ su spo~- \ ••• 
larllc uğrll§an kulüpleri teşvik I - Ankarada Atatürk Bulvarında şartname ve projesi mucibince 
maksadile ortaya bir kupa koy- yaptırılacak depo ve imlahane inşaatı kapalı zarf usulıle eksiltmeye ko
muştur. Her sene on sekiz eylül- nulmuştur. 

de bu müsabakalar tekrar edile II - Keşif bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 11207 
cektir. Bu beş s~ne zarfında e·ı liradır. 

çok kazanan takım kupanın ha- III - Eksiltme 15/IX/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 
kiki sahibi olacaktır. de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 

Yüzme müsabakalarının prog- yapılacaktır. 

rarnı Su sporları Ajanlığı tara - IV - Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
fından hazırlanmaktadu. Levazım ve Mubayaa! şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

Federe olmıyan 
klüoler 

Bu seneki lik maçları 

fıklstürUnü hazırladılar 
Evvelki akşam gayri feder"! 

kulüpler toplanarak kendi aral.ı

rında yeni sene lik maçlarının 

fikstürünü !enzim etmişlerdir. 
Taksim liki ismini alan bu mı

sabakalar 25 ey !Ulde ilk olarak 
Pera - Şişli karşılaşmasile başlı

yacaktır. 

Pera k"übü Varna 
fudb1i>lcula rı n1 davet t tti 

Gayri federe kulüplerin en kuv
vetlisi olan Pera takımı 18 eylıll
de iki maç yapmak üzere Varna 
mubtelıtini şehrimize davet et 
miştir. 

Muvafık cevap geldiği takdirde 
18 eylülde Varna muhteliti şeh
rimize gelmiş olacaktır. 

Oksper Kurunıu Genel 
Sekreterliğinden ; 

Kurumumuzca tertib edilen ok 
atış müsabakaları 11/9/938 pazar 
günü saat 10 da Okmeydarunda ya
pılacaktır. 

Fin takımı lzmirde 
galib gel"'i 

İzmir 8 (Hususi) - Finlandiya
lılarla güreşçilerimiz fuar tiyatro
sunda karşılaştılar Mutat me -
rasimden sonra serbest müsaba _ 
k-alar başladı. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptık
ları bir binanın taahhüt bedelinin yüz yirmi bin liradan aşağı olmaması 
ve kendileri bizzat yüksek mühendis veya mimar olmadıkları takdirde 
tekliflerini bunlardan birisiyle müştereken yapmaları ve mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri lazımdır. Eksiltmeye girebilmek için icabeden VP
sikalar eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnh.sarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat şubesine gösterilecek ve ayrıca feııni ehliyet vesikası 
alınacaktır. İstekli ile birlikte teklif yapacak olan fen adamının dahi ay
nca müteahhitlik yapmış olması şart değildir. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve İnşaat şube
mizden ıılınacak fenni ehli~·et vesikllS'İyle muvakkat güvenme parar.ı 
makbuzu V1!)'a banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen Alım Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. .5953. 

••• 
Cinsi Mık tarı Muhammen B. Muvakkat Ek,iit-

l;eheri tutar. temiaab me:ıiıı 
L K. L. K. L K. saati 

Sigara 15.000 Kilo -20,70 3105.- 232.87 10 
makina kolası 
Sigara 13550 Kilo -20,70 2804.85 210.36 10,30 
paket kolası 

1- 5/IX/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 kilo sigarıı 
makina ve 13550 sigara paket kolasının eksiltmeleri görülen lüzum üze
rine 10 gün temdit edilmiştir. 

II- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilıniştir. 

ill- Eksiltme 15/IX/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün ..:>ru geçen Şubeden alı· 
na bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saatlerd; ,. 7,3 
güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gdmderi 
ilan olunur. ·6105· 

••• 
I - İdaremizin Cıbali Fabrikası için şartnamesi mucibince s • , a

lınacak 1 adet planya açık eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 2500 hra ve mu,·akkat teminatı 187,50 ' ",_ 

du. 
66 kiloda güreşen Mustafa Fin- ITI - Eksiltme 24/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü • ı 1 

landiyalı ile ilk altı dakikada be- ı de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonu 1a·1 

rabere kaldı. Kur'ada Finlandi - yapılacaktır. 

yalı alta .vattı. Mustafa bir Ş<'Y ~ IV - Şartnameler parasız olarak ber gün sözü geçen şubeden alın -
yapamadı. Ayakta devam eden gü- bilir. 
reş, sonunda Finlandiyalı puvan V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni tekliflr•il'İ 
hesabile galib geldi. ihale gününden en az bir hafta evveline kadar İnhisarlar L'mum Müdur-

61 kıloda güreşen Finlandiyalı lüğü Tütün fabrikaları şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu-
2 dakika 45 saniyede tuşla, 65 ki- tazammm vesika almaları lazımdır. 
lodaki Fin 3,55 dakikada Mehme- VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve ', o;,;; 
de tuşla, 72 kilodaki Fin, 2,35 da- güvenme paralarile birlikle eksiltme için tayin edilen gün ve saalte yu-
kikada F.aika t~la galib geldiler. karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (6218) 

••• 79 kiloda Adil güreşti. Adil hıi-
kimdi. Üste çıktı, puvan aldı. .air 
ara Fınlandiyalıyı köprüye getir
diyse de 12 inci dakikada tuşla 

yenildı. 87 kiloda Finlandiyalı 

Herıni Melımede 45 saniyede tuş
la galib. Ağu siklette Samsunlu 
Ahmed Finlandiyalıyı 2,45 dolk. -
kada havaya kaldırarak tuşla yen
di. Neticede 1 - 6 mağlubuz. bugün 
grekoromen güreş müsabakaları 

yapılacaktır. 

HIKAYI! 

I - Şartnamesi mucibince Eskişehir Başmüdürlük binasında yap
tırılacak kalorifer tesisatı işi l/IX/938 tarihinde ihale edilemediğind<>n 
yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 2833.49 lira ve muvakkat teminatı 213 liradır. 
lil - Pazarlık 23/IX/938 tarihine rasUıyan cuma günü saat 10 c!.ı 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

VI - Şartname ve projeler U kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaa! şubesile Eskişehir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilim 
olunur. (6183) 

••• 
I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 10 ton külçe kurşun açılt 

Bir dostluk 1 

eksiltmeye konulmuştur. 
kaldı II - Muhammen bedeli 2710 lira ve muvakkat teminatı 203,25 liru

du. 
( 4 üncü sahifeden devam) III - Eksiltme 23/IX/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 11 d(! 

çok genç görünme sevdasında, Kabataşta Levazım ve Mubayaa! şubesindeki Alım komisyonunda yapı
yüzü boyalı, etine dolgun bir ka- lacaktır. 

dın, yaklaşır: ·y - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
Yüzü boyalı kadın - Kaça? nabııiı. 

Üzümcü - Bir dostluk kaldı... V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte '( 7,5 ~ü-
Güzel hatırınız için yirmi beşe '>· venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
lur. olunur. •6219• 

Yüzü boyalı kadın - On kuru
şa olur mu? 

Üzümcü - Sermayesi yirmi, bu
nun. 

Yüzü boyalı kadın - (Uzaklaş

mak üzere) On kuruşa veriyo~ 

musun? 
Üzümcü - Zati bir dostluk kal

dı... Akşam pazarı... Vallahi, zi
yanına veriyorum ... 

MAHMUD YESARİ 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Sultanahmed Beşinci Sulh H:ıkuk 
Hakimliğinden: 

Akıl hastalığı dolayısile !liilen 
Bakuköy hastahanesinden tedol'i 
altında bulunan ve ikametgahı Sul

tanahmed Mehmedpaşa karakolu 
Bu gece (Heybeli) de, cum.ı (Be

bek) de, cumartesi (A. Hisar) da, kar~ısı 25 No. lu hane olan, Est.dın 
pazar Büyükdere) de: hacrile anası Safiyenin vel8.yi!tı al. 

KARMA KARIŞIK tına konulduğu ilan olunur. (10'..;;) 
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SAÇ BOYALAR! JUVANTIN 

Devlet Demiryolfarı ve Limanları 
ltletm• U. idaresi llinlar-1 

Devlet Deıniryolları Be~inci İşletme Müdürlüğünden: 
l - 22/8/938 pazactesi günü eksiltmeye konulan kilometre 440-465 

trasındaki 11000 m~ balast gün ve saatinde talip zuhur etmediğinden 2490 
No. lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan kapalı zarf usulile eksiltmE 
alik edilmiştir. Mıı.lıarnmen bedeli 742 lira 50 kuruştur. 

2 - Ekşlltme 9/9/938 cuma günü saat 12 de Malatya İşletme bina
dında yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek isliyenlerin, kanunun 4 üncü maddesi mucibin- J 
ce işe girmeye manii kanuni bir hali bulunmadığını ve kanunun tayin 
ettiği vesaik, muvakkat teminat makbuzile birlikte teklif mektuplanru 
~ksiltrnenin açılma saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliği
ne vermeleri. 

4 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, Hay
:iarpaşa İşletme müdürlük kalemlerinde, Diyarbakır, Elazığ istasyonla-
rındı isteklilere bedelsiz verilmektedir. (3368) (5941) 

** Devlet Demiryolları Beşinci İşletme Müdürlüğünden: 
1 - 24-8-1938 tarihinde eksiltmeye konulan kilometre 278-283 ara

sında toplama, kırdırma, figüre ettİr!"e suretile 6000 m3 balııst için v~-
rilcn fiyat komisyonca haddi layıkında görülmediğinden 2490 numaralı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan yenjden kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 6600 liradır. 

2 - Eksiltme 12/9/1938 pazartesi saat 12 de Malatya İşletme bin~-
sında yapılacaktır. · 

3 - Muvakkat teminat 495 liradır. 

DENIZBA 
.... ~,._,.., -.rJ""CuAtıd-Fw=ur ..... r":uı1":w" 

AKAY iŞLETMESİNDEN : 
l - Yörükali iskelesine 12 eylil.lden itibaren vapur uğramıya

caktır. 

2 - Pazar günlerine mahsus tarifede 233 numaralı seferler liığ-ı 
vedilecektir. 

Çgrum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
19/9/938 pazartesi günü saat 16,30 da ihalesi yapılmak üzere 46603 

lira 48 kuruş keşif bedelli Çorum - Sungurlu yolunun 5 + 375 - 16 -' · 

819 uncu kilometreleri arasında 5224 metre uzunluğundaki yolun esaslı 

tamir işi kapalı eksiltmeye konulmuştur. Şartname, keşif ve sair ev-

rakı Çorum Daimi Encümeninde ııürülebilir. Muvakkat teminat 3495 

lira 26 kuruştur. İsteklilerin Nafıa Vekaletinin 12/8/938 gün v~ 67 sa-

yılı tebligatı mucibince bu iş için Nafıa Vekiiletinden alacakları ehli-

yet vesikası sair vesikalarile Arttırma ve eksiltme kanununa tevfı-

kan tanzim edecekleri teklif mektupları ile birlikte nihayet ihaleden 

bir saat evveline kadar Daiml Encümen reisliğine vermeleri lazım

dır. (6107) 

İstanbul Grupu Tapu Sicil Müdürlüğünden:' 
i'en heyetlerimiz için 1/100 bezi ve de~tekleri ve şemsiyesiyle Küs

tav Hayde fabrikası mamulatından 2236 numaralı dört adet takeomet
renin arttırma ve eksiltme kanununun 42 inci maddesinin (C) fıkrasına 
tevfikan açık eksiltme suretiyle mubayaası lazım geldiğinden 22/eylfıl/ 
938 perşembe günü saat 14 de Sultanahmed Tapu Grup sicil Müdürlü
ğüne müracaat olunması ilim olunur. (6137) 

SAGUNAY OiKiŞ YURDU 
Sağunay Yurdunda talebe kayJı yapılmaktadır. Yurtta dikiş. 

biçki, şapka, çiçek gösterilir. Yurt 9 aylık olup bitirenlere Kültür 'Di
rektörlüğünden tasdikli diploma verilir. 

Sa~unay yurdu, Beyazıt Zeyneb 
Kamil sokak No. 22 

T.·c. ZiRAAT BANKASI 
Dr. Ati Riza Sa~lar '; 

Birinci sın:f dahiliye 

1

. 

mtitPhassısı 

Muayenehane: Beyoğlu Par· ' 
makka.pı, tramvay durağı. ' 
Kabul saati: 16 dan sonra 

AKSlRIK, .: 
NEZLıı 

Fatih icrasından: 
Bir deynden dolayı tahtı hacze 

alınan bir adet pastırma kesme ma
kinesi bir adet terazi bir adet !,ı;z 
dolabı 100 adet 22 lik rakı 100 ade: 
48 lik rakı 32 adet zahire depoöu 50 
adet elektrik ampulleri bir ~det ya
zıhane b;r adet asma saat bir adet 

1

, ~ermer taş lı '?'asa bir adet mermer
li rakı camekanı 10 ş;şe şarap 35 a- 1 

[

det . konserva 10/9/938 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 11 den 
12 ye kadar Beşiktaşta Hasfırın 

1 c~dd~sinde 48 ve 53 No. lu b:;kkol 
i dukkanında bilmüzayede birinci 
arttırması yapılacaktır. Mezkur 

J günde kıymeti mnuhamnıel!esini 
. bulmadığı takdirde mezkur malla. 1 

rın ikinci artırması 17/9/938 tarihi
! ne müsadif cumartesı günü ayni sa
atte ve ayni mahalde yapılar•~ın 

dan tal ihlerin mahalli mezkfırda 

memuruna müracaatleri il.fın olu -

Fatih-;;;!h'birin'cihı:;k:ıkh~k~ 
1 

, 
·-----------~ 

Bütün GöğüS 
i-lastalıklarııtın 

· · dir· Kara Habercısı , 

H·>stahk ihtirnaıler'fl 

1 l i ğinden : 

1 
Hazinen:n ikametgahı meçhul· 

. Mehmed Subhi aleyhine 16/5/938 arlP'ıı. 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veı·ecek GRIPIN 

Ziraat Bankasında lmmbaraJı ve ihbarsız tasar ruf lıe•ablurında en az 50 lirası bulunanlara senede 

ı 
tocihinden 1475 kuruşun tahsili alarak yok edebilirs i nıı. ıe•· 

4. defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre il<ra miye dağııılacaktır: • 1 ·ndt? hakkında isthisal eylediği ilamı gı- Radyolin miıcssesc erı Lira 
1 

ya biye aid ~aşkatib ihbarnamesinin kalade itinalarla hazırları~ 
hukuk usulu muhakemeleri kanu _ hatsızlıkları, ağrıları defe ·sıerW 
nunun 141, 142 maddeleri mucibin- l bir panzeh;c kudre~i go b 

Kalbinize, midenize ve bO ce iliinen tebliği karargir olup işbu ı 
ihbarnamenin tar ihi ilanından iti _ lerini:oe yorgunluk verrııe 'b;\il· . . Jııı• 

1 haren 1.5 gu" n içinde temyizi dava icabında iiç kaşe a ,0 . akJ'dlerı 
etmesi aksi takdirde hükmün kesbi ismine dikkat, t 

1 
.,ri•' 

ı sakınınız . ve Gripin ~ I< ' kat'iyet edeceği tebliğ mak )mına 
1 

rır 

4 Acied 1,000 Liralık 4,000 
4 )) 500 )) 2,000 
4 )) 250 )) 1,000 

40 )) 100 )) 4,000 
100 )) 50 )) 5,000 
120 )) 40 )) 4,800 
160 )) 20 )) 3,200 

)) 

)) 

J) 

)) 

J) 

" 
Dİl{KAT: Hesabla.mıdaki paralar bir sfJlle içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 

kaim olmak üzere ilan olunur. ı başka bir marka ve 
(
9381154

) şiddetle reddediniz. -p 
takdirde o/o 20 !azlasile verilecektir. 

Kıır'alar •enede 4 defa, l Eylul, 1 Birincikrunın, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ç.-kilecektlr. 

Belediye İntihab defterleri 
Bu gün asıldı 

İstanbul Vali ve B~lediye Reisliğinden: 
1 ılkteşrin 938 de başlıyacak olan İstanbul Umumi Meclisi azalığı in

tihabı için 1580 sayılı belediye kanununun 34 üncü maddesine tevfikan 
aza intihabına rey vermeğe hakkı olan ve aza intihab olunmağa salahi
yeti bulunanların soy adları esası üzerine alfabe sırasına göre tanzim e
dilmiş olan defterleri bu gün bütün kazalarırnızda kaymakamlık ve na
hiye binalarile münasib mahallere asılınıştır. 

Defterler 8 - eyliıl - 938 den itibaren 14 - eylül - 938 saat on sekize 
kadar tatil günleri hariç olmak üzere altı gün müddetle asılı kalacaktır. 
Bu defterlerde yazılı olup olmıyanların 14 eylül 938 çarşamba günü sa
at on sekize kadar kaymakamlıklarda müteşekkil intihab encümenleri
ne itiraz haltları vardır. Encümenler bu tarihten sonra itiraz kabul ede
miyeceklerdir. 

Keyfiyet ilan olunur. (B) (6228) 

SOLUCAN dediğimiz barsakKURDLARI 
Ekseriyetle çocukların harsaklarına yapışarak kaniarını emmek su-

retile büyüyen ve üreyen muzır hayvanTa~clır. Bunlar 

HAZIMSIZLIGA, KANSIZLIGA ve bir ç@k 
HASTALIKLARA 

sebeb olurlar. Karın şişmeleri, burun ve makad kaşın -

maları, ishal, oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha birçok gay. 

ritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay oian 

İstanbul üçüncü icra memurlu -
ğundan: 

İpotek cıJıetinden paraya çevril· 
mesine karar verilen ve tamamına 
6570 lira kıymet takdir edilen Ala- \ 
cahamamda Çelebioğlu Alaeddin 
mahallesinde Sabuncuhanı cadde - ı 
sinde eski 69/71 yeni 69, 71 kapı 

numaralı bir tarafı Eftihiyosun dük
kanı ve bir tarafı Leblebici hanı du_, 
varı ve bir tarafı Alacahamam o -
dunluğu ve tarafı rabii tarikifım ile 
mahdud bezirhane gediğinden mün
kalib bir dükkanın 120 hisse itiba
rile 61 hissesi açık arttırmaya ko
nulmuş olup 10/10/938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 den 16 
ya kadar dairemizde birinci açık ar-1 
tırması icra kılınacağı ve artırma 
bedeli mezkfır gayri menkule tak
dir edilen kıymetten satılığa çıka
rılan hisseye musib kıymetin yüz
de 75 ini bulduğu takdirde en çok 
arttıranın uhdesine ihale edilecek -

j fü. Aksi halde son arttıranın taah
' hüdü baki kalmak üzere arttırma 
1 on beş giin müddetle temdid oluna-

' 

rak 25/10/938 tarihine müsadif cu-
ma günü yine ayni saatte dairemiz-

i 
de yapılacak olan ikinci açık arttır
masında dahi yukarıda yazılı bedel 
elde edilemediği takdirde satış 2280 

AKAY İŞLETMESlNDEN : d,, 
Ey lfılün 9 cuma, 10 cumartesi, 11 pazar a~amları Büyilk9d~d · 

. t•~ 21,50 ve 24 le Heybelıôen, 22,05 ve 24,15 de Bostancıya ve Bos ' ,r 
1,45 ve 24 ~ Heybeli ve Büyükadaya ilave se.r• rleri yapılaca~! 

Türk Hava K.urumLI 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosıı 
5. inci keşide 11 · Eylül . 938 ddJii. 

Büyük ikramiye 50.000 liraiı'. 
Bundan başka: 15.000, 12.ouO, 
10.000 Liralık ikramiyelerl~ 
(20.000 ve 10.000) lirai.t'.i ik1 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

>' No. lu kanun ahkamına tefikan geri 

İsmet Santonin Bisküiti bırakılacaktır. Satış peşin para ile-
1 

1 dir. Arttırmaya g;rmek istiyenler 
dir .. Kutuların ıçinde sureti istimal yazılıd.'r. Okuyunuz. Her eczane_

1 
I mukadder kıymetten satılığa çık~

de f ı atı 2C kuruştur . Yalnız (ISMET) ı sm ;ne DİKKAT. rılan hisse"e isabet eden kıymetın 

eden bu piyangeya iştirak etme;c sllf"' 

tile siz de taliinizi deneyiniz. 

1 yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası 
----------------------------...,. veya ulusal bir bankanın teminat ZAYİ - Nüfus cüzdanımla ara - ı . İstanbul Beşıncı icıa 

Ista ,.,,bu'ı B 1 d. . ı· la" oları mektubunu vermeleri lazımdır. bacı ehli) et cüzdanımı zayi ettim. 1 gundan: dillP il~ 
u e e tyesJ Hakları tapu sicillerile sabit olmı- ., . . . _, g· d '-"kmu" Y"k Btr borçtan dolayı hac e 4' ~ . ~~n1sıru -.ıa.ca ım an .. u ... 9 rıs;· \ 

yan ipotekli alacaklılarla diğer ali· 1• ' arttırma lle satı'' k~r de' ı 
. - . - . ------ , · kadarların ve irtifak hakkı sahible- ıur. 136807/137006 No. Ju 2ood:ı i 1

:. 

Keşif bedelı 2701 lira 57 kuruş olan Fişekhane • Silahtarağa yolıı· rinin bu haklarını ve hususile faiz 1130 No. lu araba sahibi Kiryako 376310/376389 No. lu 80 J ııı"~' 
nun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Le- v masarife dair vukubulacak iddi. İtibarı Mılli Bankası nan1"de ıı ı 
vazını Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda ya- . e . • . . . . 20 kuyusu mevcuddur. rer hisse senetleri daırerııız )Ô • 

1 alarmı ılanın tarıhınden ıtıbaren 4 de'' 
zıh vesikadan başka en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Na- .. .. . . Mesahası: Heyeti umumiyesi 938 paazrtesi günü saat 1 ~ ıı j 

ı .. .. .. • .. . . . 1 gun zarfında evrakı musbıtelerıle ıırrııBl ıır 
fıa Mudurlugunden alacakları fen ehlıyet ve 938 yılına aıt Tıcaret odası b' ı · kt d . . b'ld' 1 . 'kt' 256 50 metre murabba d kadar satılacaktır. Ari eııel · j u· ı e aıremıze ı ırme erı ı ı- , ı ır. kilr $ b 
vesikalarile 202 lira 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile d Ak . t kd' d h ki t M k' . . k ld 1 kt 'k rak edeceklerin mez · ,ed1 J 

beraber 19/9/938 pazartesı gunu saat 11 de Daimı Encümende bulunma- t . t d M kfır . kıymeti üzerinden yuı ıer' 
. .. .. , l za e er. sı a ır e a arı apu ez ur gayrımen u e e e rı .. de , 

1 d 1 (6080) (
') sicillerile sabit olmıyanlar satış be- esısa ı var ır. ez gayrımen - . •errrıe 

ı ır ar. ı 1 çuk ternınat akçası ' 
. .. . .. ·- " .. J . . . . delinin paylaşmasından haric kalır- kulün nefsinden doğan bilcümle ı eder. e• 

liif&n bul f',.lafıa fi. Ut1 ur_ t.15 unden • lstanbuJ Aslı ye Beşıncı Hukuk varakaları mahkeme divanhanesine lar. vergi mükellefiyeti borçluya aid ol- 1 . . . d oeııcdl 
_ . .. " . . mahkemesinden: talik kılınmı oldu· u halde bu -j · · .. .. . . Bırıncı arttırma a · i~' v 

26.9.938 pazartesi guniı saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdurliığıinde . , • " . .. ş . g . ":~ Mez~ur ·. gayrımenkulun evsafı mak uzere satış bedelınden tenzıl metin 'n yüzde yetmıi b<'§ ~, •. , 
eksiltme komisyonu odasında (804,18) lira keşif bedelli Heybeliada Ve- Hazı ne tarafından . Be; oglu .. da ayky~n gun~e dahı geJmemış _ve oır umumıyesı. olunur. Yirmi senelik vakıi taviz 1 dığı takdirde ikinci arttır gii 

.. .. . .. .. . . . Kamer hatun mahallesınde çatık'"§ 1 ve ıl de gondermernış oldugundan M k . g · k ı .. t f ı arııb~ 
rem Sanatoryomu ara pavyonu onundekı çuruk kaya zemının hafrı açık . h kk d t kt 

1 
ez ur ayrımen u on ara ı bedeli ile dellaliye resmi alıcıya a- nularak 14/9/938 çarŞ• nı~ 

k g· d 7 n 1 h d a ın a cereyan e me e o an mu- d" kk' k t f d' 1 k ıtır•· eksiltmeye konulmuştur. so a ın a umara ı ane e mu - . u an ve arı a ara ı ar ıye o ara . . , 1 k t 14 d 16 kadar ar 1111 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje, keşif husiısalarile buna müteferri diğer evrak dairesin

. . . hakemenın gıyaben icrasına hrar . ıddır. Daha fazla malumat a ma a en ya ıtır"' 
kıtn Necmeddın aleyhıne açılan ala- . . . . . kullanılmaktadır. Ardıye kısmıncrd . . . . . . vam olunarak en çok ar ()091) 

k d . k 1 t hk'k ıttıhaz edılmış ve tahkıkatın 15/10/ k 1 1 .. . t 1 it ıstıyenler 16/9/938 tarıhınden ıtı - (1 
ca avasının ıcra ı ınan a ı atı 

938 
.h. .. . . o an ar uzerıne pe ro arası vo o rinde bırakılır ~ 

tarı ıne musadıf cumartesı saat .. . . . haren dairemizde açık ve asılı bu - · ~· 1/1 
sırasında müddeialeyhin ikame'.ga- 10 3 

talik k 1 n ld • d b doşelı hır asma kat vardır. Bınanın 1 ,.,. 

(61) lir h h ]' t' h b'l h kk .. 1 ı ~ış 0 ugun. an u.- ı çatısı ı'se harab vazı'yettedı'r. Ardi- lundurulacak arttırma şartnamesin- · ·ı' yat• ;ıJııf 
Muvakkat teminat adır. mı~ meç u ı.Y_e ı . ase ~ e a '.n- gun . de gelmedigı veya hır vekil .. Sahıp ııe nep . 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair eksilt- da ılanen teblıgat ıfasına ~.e .t~hkı - göndermediği takdirde bir rlaba ye kısmının üzerinde penceresi o - de ve 937 /2667 No. lu d~syaya m.ura.. I B<l§ muJıar1',ı . (/J-" 

de gônilecektir. 

me tarihinden 8 gün evvel müracaatla Nafıa Müdürlüğünden almış ol- katın 161~/9.~8 tarıhıne m~sı.dıf cu-. mahkemeye kabul edilmiyeceği lup her iki kısmın zemini çimento caat ve icab ed~~ mal~mat ve ıza - ETEM tzzı-;T 8~;rll ,.sJ 
duitu ehlıyet ve 938 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. maretsı gunu saat 10 a talıkıne ka- malumu olmak ü~ere ilan olunur. şap döşemelidir. Ardiye kısmında halı almış ve ogrenmış olacakları 1 

1 

. (6186) . ra: verilmiş ve bu babdaki davetiye (937 /2563) bir bodrum ve el tulumbası olan bir. ilan olunur. (10101) SON 'l ı.ı.t .. . • 
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