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Sabih ve Başmuharriri: YIL: 
3 ETEM İZZET BENİCE 

CENUB HUDUDUMUZ HATA YDAN BAŞLIYOR 
-------·----- - - -------

Ha tayın Nihayet On beş Gün İçinde T emamile Tahliye 
Cumhuriyet Türkiyesine Teslimi Beklenebilir Ve 

.. 
• . ... Anlaşmanın Hudud ve Arazi

ye Müteallik Kısımları 
Hatay ve Bütün Türkiye Bugün 

• 
Sevinç tezahürü içinde Bulunuyor 

Türk - Fransız İttifakı Hatay İtilafı ile Birlikte 
Neşir ve ilan Edilecek 

-- ·-----------

Hatayın Alacağı idari Şekil Ne Olacak? ~-
~~--

Mehmedci.k. Türk vatanının 
Cenub hududunu artık dört -
yoldan değil, Jskenderuo 
ötelerinden hekliyecektir. 

Ankara 14 (Hususi muhabiri - ı 
m zden)- Ba~vekilin Parti gru
pundaki beyanatı Ankarada ol -
duğu gibi Türkiyen;n her tara -
fında milli tezahürat vesilesi ol· 
muştur. Hükümcte ve Partiye 
her tar.aftan tebrik telgrafları yağ
maktadır. 

ilhakın tanakkuk ettiği gün ay-

rıca milli bir tören yapılacak ve 
Ankaradan Antakyaya bir heyet 
gidc~ği gibi cenub vilayetleri -
mizden de muhtel:! heyetler der
hal Hataya geçecekler ve Halay
da yirmi bir yıllık hasreti dindi
ren muazzam tezahürat yapıla •

1 
caktır. 

Türkiye - Fransa arasındaki 

mı..ıakerat tamamıle b•tm · ş ve 
Halayın ana vatana .it hakı Fra.n
sa hükumetince kabul edilmiştir. 
Nihayet on beş gün zarfında Ha
tayın Fransızlarca tamamilc talı· 

liyesi ve Türkiyeye iadesi kat'i 
tahminler arasındadır. Türkiye • ı 
Fransa ittifakı ile Hatay ilhakına Yakında Fransızlar tarafından talı !iye edilerek IDAlmlek<>t hududları lçinc gireceği mes'ud gününü 

--------- -
(Devamı 6 ıncı sahifede) beklediğimiz Hatay \'ilayetiıuizin haritası • 

Başvekilin 
Müjdesi 

/Sovyetlerle Bu Defa da Anlaşmal 
Mümkün Olmazsa .. 

GI. Franko 
Roma ya 
Geliyor 

·-· ·--

Günün bütün hadiseleri içiıı- lngiliz ve Fransız Hariciye Nazırlarının Birlikte 
Moskovaya Gidecekleri Tahmin Edilmektedir 

de ve karşısında bizim için 
yine en büyiik n . cihan de· 
ğer hadise Hai<lyın vna -
vatana ilhakıdır. Londra 14 (Hususi) - Hariciye! Bunların içinde Polonyanın ve J bulunacaklardır. Fakat Sovyetle-

Nezaretı şarki ve orta Avrupa iş- Fransanın teklifleri de vardır. Po- rin İngiliz formülünü ter • 
leri müdürü Strang dün Varşova- lonyanın Jormülü Baltık memle- cih edecekleri zannedilmektedir, ETEM İZZET BENİCE 

U
n ç yıldanberi en çelin bir dan tayyare ile Moskovaya hare- ketleri için Sovyetler tarafından Bu formüle nazaran, Baltık dev-

milli inad ve izzetinefs hii- ket etmiştir. Bugiln öğleden evvel istenen garaptiye taalluk etmek- Jetlerinin bitaraflığına riayet hu-
tliseşi halinde takib ettiği - Moskovaya varacaktır. tedir. susunda umumi bir garanti veri-

İngilterenin Moskova sefiri Strang Moskovaya varır 1 kt· Fr f ··1·· · miz \'e y·irmi bir yıldır da hasretini varmaz ece ır. ansız ormu u ıse se • 
çektiğimiz Hatay, nihayet r.nava Seeds bir parça rahatsız bulun • bu formülleri Sovyct ricaline ar- bebsız herhangi bir taarruz kar-
ta:ıa iltihak ediyor. makla beraber, müzakerelere iş- zeoleeektir. Tahlil, tetkik etmek, şısında bu memleketlerin arazi 

tirak cdecektı'r. en nı·hayet karar vermek 1 t · ı· · t' '"l · Sayın Ba~vekil Refik Saydanı'ın · on ara amamıye ının garan ı euı mesı-
Türk milletine bundan daha bil- Hariciye Nazırı Lord Halifaks düşmektedir. 1li istihdaf etmektedir. Bunlardan 
yük, daha sevinç getiren },;ç bir Sovyet Rusya ile kat'i surette an- Polonyanın tekl.fi şudur: Üç başka Sovyetlerin tetkikine arze-
müjdesi olamazdı. laşmağa azmetmiş bulunmakta - devletten biri doğrudan doğruya dilecek daha başka formüller de 

Se\·inç iki taraflıdır. Biz •evi - dır. Bu maksadla bugün Mosko- veyahud endirekt bir taarruza uğ- vardır. 
niyorıız, çünkü Fransaya Ankara vaya varacak olan Strang'a birçok radıkları takdirde, bu devletler Londradaki Sovyet rnehafili, va-
itilıifnamesi ile muhtar bir idare anlaşma formülleri verilmiştir. birbirlerine müdafaa yardımında (Devamı 6 ıncı sahifede) 
şeklinde vedia bıraktığımız An- /==:.;-===================================~= 
takya ,e İskenderun geriJc ge- lngiliz .. Japon 
liyur. Hataylı se\'iniyor, çünkü 

yirmi bir yıl hasrrfini çektiği va- Münasebetleri 
tana düniiyor. 

Biz, yirmi bir yıl yalnız onun Çok G g" l tl• 
hasretindeki acıyı duyduk \'C tat- er ın eş 

Bu Sabah Bir lngiliz Askeri 
Hey'eti Şehrimize Geldi 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Japonlar İmtiyaz 

lf'llllllllı-.ı,..ııı-.ı--.111111ıı11-.--..._, Mıntakalarına Girmiye "' 

BE~ HASTA VAR Hazırlanıyorlar 
'/ Londra 14 (Hususi) - Japon • 

ETEM İZZT BENICE'nin !arın Şanghay'daki imtiyazlı mın
takalan kaldırmak için bir hare-

Edebi Romanı 

CUMA 
Günü Başlıyoruz 

• 
YAKINDA DA 

s.o.s. 
Deniz Tarihimizin Şanlı 

Sahifeleri 

kete geçmelerinden korkulmak -
tadır. Tiycnçin hadiseleri dolayı
sile vaziyet vahim bir şekil al -
mıştır. Bununla beraber müzake
reler Japonlar imtiyaz ınıntaka -
larını muhasara altına almış bu-

(Devamı 6 ırıcı sahifede) 

Genç Bir Kız 
Pencereden 
Düştü, Öldü 

(Y a.ım 6 ınM ıcıhifede ). 

Bu sabahki Semplon ekspersile bir İngiliz askeri heyeti şehrimize 
gelmiştir. Heyet Tuheneral Lund'un riyasetinde bulunmaktadır. :Mi
safi:r heyet Sirkeci isstasyonunda albay Cemal ile mihmandarları tara· 
fından lı.arıılanmıştır. Heyet öğleden evvel Valiyi ve İstanbul Komo
tanını ziyaret etmlıtir. Alı.aam trenile Anlı.araya fideceklerdir. 

İtalya Hariciye 
Nazırı da İspanyaya 

Gidecek 
Roma 14 (AA.)- Stefani 

ajansının Burgostaki saHUıi -
yettar bir ınenbndan öğren • 
diğine gijre General Franko, 
ey lfıl ayının sonuna dojiru Ro
m ayn gidecektir. 

Berlin 14 (AA.)- Alman 
istihbarat bürosunun aldığı 

ınalfımata göre, Kont Ciano, 
18 temmuz 1936 da İspanyada 
dahili harbin patlamasının 

yıldönüınünün tes'idi için ya
pılacak merasıınde hazır bu
lunmak üzere önümüzd'eki 18 

1 
temmuzda Madride gidecek -
tir. 

1 KISACA __ ____. 

Günü Gününe Yaşıyoruz 
Hüseyin Cahid Yalçın bir ma

kalesine bu adı nrıuiş. Makale 
nedir, n1cvzuu nedir, niçin yazı_l

ınıştır, ne demek isti~·or?. Bütün 

bunları bir tarata bırakan bizim 
nıahud arkadaş: 

- Yooo!. 

Dedi, ilihe etti: 

- Giinü gününe yaşamak •Oğ

lumun küliiphanes;., •Akşamdan 
akşama•, •Sabahtan sabaha• fık

:ralarının y·azıldığı glinlttdeydi. 
Üstad tevazu gösteriyorlar. Yeni
sabah Başınulıarrirliğinden itiba

ren yalnız kendileri için yaşadık
larının ve balen de Karlsbad'da 
bulunduklarının farkındayız. 

Sağa sola, ~e dosta baktıkça 
hakikaten kendileri için ya,ama

ta başlıyanlarla günü gününe ya· 
şıyanlar nasıl da hemencecik se-
çiliveriyo:rlar. • • 

- --- --- - ----~ 

/Gafenko Yalovada 
Cumhur Reisimiz Misafir Nazırı 
Bugün Oüle Yemeğine Alıkoyduiar 

Dün akşam saat 19,30 da hususi 
trenle Ankaradan ayrılan dost ve 
müttefik Rumen hükfımetlnin Ha
riciye Nazırı Gafenko ile Hari -
ciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu 

bu sabah saat 8 i 15 geçe Haydar
paşa istasyonuna varmışlardır. 

Muhterem misafirimiz ve refi
kaları Vali muavini Muzaffer ile 

(Devamı 6 ıncı •ahifede) 

l 
,.. 

•• 

I Tanarcler bu sabah İstanbul üzeri ııden geçerken, (a10/iıdaki resim) 
dün Yeşilköye giden İstanbul halkı tayyarecilerimizi alkışlıyor 

Türk Kuşu Filosu Bu 
Sabah Bursaya Gitti 
Onbir Tayyareden Beşini Kadın 
Pilotlarımız İdare Ediyor ıaı:!:ı1a 

• 
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O'.'Jl.AR DA Şl:UDİLİK 

TEHİR EDECEKLER 

diyorum: Faik Öztraktan hangi 
arkada7 bahsetse, . mütevazı Ve
kilımiz• diye söze başlıyor. 

VilAyet 
Binası 

Bahçesi CUMHUBIYl:T: bakımdan devlet mekanizmasında 
ve idare hayatımızda büyük bir 
inkılfıbın üadesidir" 

karabOkde 
Yeni 

Binalar Çekistanda Terör 
Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Çeklerin '\vusturya boyunduru-

B 
en, kendimi bildim bileli, 
Çocıı.klu memurların maa -
şına zam yapılacağından 

bahsedildiğıni duyarım. Bu, daima 
bir tasavvur, bir temenni olarak 
kaLr. İşte, yeni barem layihası 
Büvuk Millet Meclisinde müza -
kere edilirken, yine ayni ses ku
laklarımızda akisler yapıyor: 

- Çok çocuklu memurlara yar
dım ~dilmesi istendL Tabü, netice 
malum: Şimdılik, buna mali im
kan göriilemediğinden, ileride na
zarı dikkate alınmak üzere bu 
htikmün tehiri.. 

Pekı. amma, az maaşlı memur
lar da, çocuk yapmayı şimdilik te
hir mi edecekler? 

AMAN, DOSTLAR 

DİKKAT EDİNİZ 

Yarabbi, demokrasinin esasla -
rından, tabii hallerinden biri olan 
.tevazu • a, meğer, nekadar has
ret kalmışız.. Mütevazı Vekil, mü
tevazı Vali görünce, hepimiz hay
retler içindeyiz. 

Allah, bizi bugünlerden ayrr
ma' 

HABEŞİSTANDA ESİR 

EDİLEN ZABİTLER 

Bir Park Halinde 
Halka Açılacak 

İstanbul vilayet binasının arka 
kısmındaki büyüık arazinin bir 
park haline sokularak umuma a
çılması kararlaştırılmıştır. 

Babıaliden 3alkımsöğüt cadde
sine kadar uzanan ve halen met -
ruk b ' r bahçe vaziyetinde bulu -
nan bu arazinin park vazyetine 
konulmasına hemen başlanacak

tır. 

Gelecek 
Muhacırlar 20 
Değil, 1 O Bin 

Yunus Nadi . Yeni haremler• 
isim1i bugünkü başmakalesinde 

ezcümle şöyle demektedir: VAKİT: 

Bir İngiliz müessesesi tarafın • 
dan Londraya davet olunan Türk 
gazetecileri arasında Londrayı ge
zerek dün sabah İstanbula dönen 
Asım Us bugünkü yazısında se -
yahat intıbalarını anlatıyor ve 
Londrada pek büyük bir nezaket 

·ve muhabbetle karşılandıklarını 

söylyerek diyor ki: 

Sayın Valimiz doktor 1.lı'lri Kır
dar, bir gazeteci arkadaşa şunları 
söylüyor: 

- İstanbul gazetecileri, bana bir 
itiyadımı kaybettirdiler. Yapaca
ğım işi, daha düşünce halinde iken 
söylemezdim .. 

Ajans haberleri, Habeşistanda 

çete harbinin devam ettığini bil -
diriyorlar .. H;ıbeşistanın içinde 
neler cereyan ediyor?. Tabii bunu 
lfıyikile bilmiyoruz. Yalnız, esir 
edilen dört İtalyan zabitıni kur
tarmak için bir avuç çete üzerine 
birçok tayyare filoları göndermi§
ler .. Bu satırları okuyup gülen bir 
arkadaş: 

- Çok görme. dedi, top,;"'· tü
fenksiz zavallı Arnavutluğa da 
170 parça gemi göndermi§IerdL 

Zavallı Habeşistan unutuldu 

İskan Umum Müdürlüğü 
Elçiliklerimizle 
Görüşüyor 

•Yeni layihalar bilhassa me • 
murların maaş ve ücretlerindeki 
farkları ortadan kaldırarak cüm
lesini muayyen şartlara göre tev
hid ve tanzim etmek maksadını 

istihdaf eylemiş ve bunu yapar -
ken yarıdan fazla sermayesi dev
lete aid müesseseler müstahdem
lerini de buna katmış bulunmak
tadır. Bilhassa doğrudan doğruya 
devlet memurları arasında muay
yen şartlara göre tayin ve terfi 
esaslarının konulması, başka tür
lü kolay kolay çaresi bulunamı
yacak külli bir kaide tesis eyle_
mek demektir ki bizce isabeti üze
rinde en küçük münakaşaya bile 
yer yoktur. Eğer bu münasebetle 
devlet maaş ücretleri üzerinde iç
timai bazı iyilikler temin oluna -
bilirse bunları da fazla bir kazanç 

saymalıdır. • 

TAN: 

Zekeriya Sertel •Baremde ana 
mesele nedir?• isimli bugünkü baş
makalesinde, bir kısım devlet da
irelerinde ibtısas sahibi zevat ile 
yıllarca o meslekde dırsek çürüt
müş emektar memurların birbir
lerinden çok farklı para aldıkla
rını, ihtısas sahiblerine verilen 
yüksek ücretlerin emektar me -
murların şikayetlerini mucib ol
duğunu söyledikten sonra diyor 
ki: 

. Türk gazetecilerinin Londra 
muhitinde gördükleri misafirper • 
verlik ancak bir şekilde tefsir e
dilebilir ki o da gerek resmi, gerek 
gayri resmi İngil terenin Türk dost
luğuna verdiği büyük kıymettir. 
Türk milletinin karakterine gös • 
terdiği kuvvetli itimaddır. Bu mü
şahede Türk efkarı umumiyesi i
çin bihakkin ütihara değer.• 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçın . günü 
gününe yaşıyoruz. isimli bugün
kü başmakalesinde son dünya va

. ziyetini tahlil ederek ezcümle şöy
le demektedir: 

Bu itiraftan sonra, adeta ürk -
tüm. Sayın ve kıyme!l.i Valimizin, 
başka itiyadlarını da kaybetme -
mesinı bilhassa rica ederim. Kırk 
yılda bir dilimizden, derdimizden 
anlıyan bir Belediye reisine ka - 1 
\'UŞtuk. Onu da biz değiştirmiye

lim. 

Dostlar, dikkat ediniz 

TEVAZUA HASRET 

KAL:\llŞIZ, MIDER .. 

Yine şu son günlerde, bır gaze
teci arkadaş, muhterem Dahiliye 
Vekili ile görüşmüş .. İntıbalarını 
gazetesıne yazıyor. Ben dikkat e-

Köylerde Dokuma 
Tezgahları 

Yerli dokuma tezgahları olmı -
yan köylerde tezgfıhlar kurulması 
ve bunların köylerin manevi şah
siyetlerine gelir kaynağı olması 

etrafında çalışmalara başlanmış

tır. Bu münasebetle bütün vilayet
lerdeki köy büroları muhitlerin -
deki köylerde tetkiklere geçmiş -
!erdir. 1 

Köy tezgfıhlarında çuha ve ku
maşlardan köylüler için çok ucuz;\ 
elbıseler dokunarak bunlar satı

laciıktır. er köyde ne dokundu
ğu tesbit edilmekte ve bunların 
fotografları da alınmaktadır. 

Mutedil Çoraplar 
Beyoğlu kaymakamlığı, tefüş

leri sırasında birçok kusurlu ka
dın çoraplarına tesadüf etmiştir. 
Bu hususta ne şekilde hareket e
dilmesi icab ettiği Belediye iktısad 
müdürlüğünden sorulmuştur. 

İktısad müdürlüğü verdiği ce
vabda çorabların üzerleriııde cku
surludur• şeklinde bir kayıd pl
madığı takdirde hemen bu kabij 
dükkan ve satıcılar hakkında za
bıt tutulmasını bildirmiştir. Bun
lar •halkı aldatmak. suçile mah
kemeye verileceklerdir. 

bile .. 

FESTİVAL YERİNE 

FUAR AÇILACAK 

1940 yılında, Belediye, İstanbul
da beynelmilel bir fuar açacak -
mış.. İzmir fuarını, her sene kıs 
kanır dururduk .. Doğrusu da bu-

dur?. • 
Allahın bildiğini, kuldan ne d ; __ 

ye saklıyalım? .. Halbuki, beledi
yemiz. evvelce, her sene festival 
yapardı.. Her yaz bir ay k•dar bü
tün İstanbulda bir festivaldir r,i
derdi .. Festivalden fuara müthiş 
bir tekfımül var, demektir. Fakat. 

festivalde kim eğlenirdi?. Bütün 
İstanbul mu? .. flayır .. 

Hey gidi gür,ler hey!. 
AHMED RAUF 

1 
KOÇUK 1 

__;_H...;;.A...;.;B~E.;....R=L=E;....R.;._..ı 
* Erenköy kız lısesi müdürü 

Mahir istifa etmiştir. Bu lise mü
dürlüğüne eski meb'uslardan Ba
yan Sabika tayin olunmuştur. * Hukuk iktısadi fakülteleri 
eleme imtihanları neticeleri bel]j, 
olmuştur. Bu imtihanlarda kaza -
nan iktısadcı talebelerin imtihan
larına bu sabahtan itibaren başlan
mıştır. Hukukçuların imtihanla -
rına da yarın başlanacaktır. * Beşikta.~ spor kulübünün yük
selmesinde pek büyük hizmetleri 
görülen merhum Şeref için cumar
tesi günü saat 15 de Beşiktaştaki 
mezarı başında bir ihtifal yapıla

caktır. 

* Nafıa Vekili General Ali Fuad 
dün mühendis mektebine giderek 
imtihanlarda hazır bulunmuştur. 

* Taksimde Sadıkzade apartı
manı önündeki açık çukuru vak
tinde kapatmadığından Taksım 

mıntakası belediye fen memuruna 
ceza verilmiştir. * Sömikok fiatlarmda ton başı
na Zonguldakta teslim edilmek 
şartile 2 lira 25 kuruş tenzilat ya
pılmıştır. 

Plij Bülbülleri 
No. 4 Yazan: hkender F. SERTELLİ 

- Sen.:::ı ağzından öyle bır kızın ı 
bc:. ka<'.Jr 1ethcd,leceğin. hiç um
mazdım, kalfacığım! Sen onun 
kus .ırl.ırını sayarke", kend s.ni 
me,het oluyorsun' Bı..gun, bu 
sayd.. n 'eyleri'l h epsı modadır .. 

Bu sırada merd venden b:r göl
gen n süzüldüğl!nu gördüler. Ar
kadan Necdetin sesi duvuldu: 

da ezı.ıp büzüldüğü ilk defa gö 
rülüyordu. 

Feridun mırıldandı: 
- Allahım, bu tahavvüle şaş -

mamak, çıldırmamak kabil değil. 
Necde t bir kadın önünde eğilsin. 
İşte bu bır mucize. 

Ve yerinden kalkarak bir iki 
adım yürüdü .. 

Müşteriyi yakından görebildi. 

Bu sene Romanya ve Bulgaris
tandan memleketimize 20 bin göç
men getirileceği yazılıncy;a da 
öğrendiğJııize göre yeni gelecek 
göçmenlerin sayısı 20 bin değil, 15 
bindir. 

İskan umum müdürlüğü nere
lerden ne kadar göçmen gelece
ğinin tesbiti iç ' n elçiliklerimizle 
muhabereye girişmştr. 

Bu sene Romanyadan gelecek 
vatandaşlarımızın aııa yurda dön
meleri için oralardaki işlerimi bi -
tirmeleri, çütçilikle uğraşanların 
mahsullerirıj harmanlardan kal
dırmaları ve satmaları beklene -
cektir. 

Getirilecek olan bu 15 bin göç
menin 10 binden fazlası Bıılga -
ristandan ve mütebakisi de Ro
manyadan gelecektir. 

cBu nisbetsizlik devlet idaresin
de bir adaletsizlik bulunduğu ka
naatıni tevlid elti. Devlet daire -
!eri, devlet müesseseleri ve devlet 
memurları arasında bir rekabet, 
bir hoşnutsuzluk başgösterdi. 

İşte yeni barem kanunu bu ikili
ği ortadan kaldırmak, iddia edilen 
adaletsizliğe bir nihayet vermek 
maksadile tanzim edilmiştir. Ve bul 

cBugün için, yakın istikbalde bi
raz daha emniyetle bakmak imki
nı hasıl olmuştur. Alınanyanın 

hırsı cahından mütevellid endişe 
sükunet kesbeder gibi göründüğü 
sırada bir aralık birinci planda 
bulunan İtalyan, Fransız ihtilfıfı 

sanki fülen ortadan kalkmış gibi 
b!r hal aldı. İtalyanlar emellerin
den vazgeçmediklerini ilfın edi -
yorlar. Fransızlar kendilerine mü
racaat vaki olursa mahdud bir çer
çeve içinde müzakereye hazır ol
duklarını söylüyorlar. Fakat ne 
müzakere var, ne anlaşma var1 ne 
de kavga var. 

Bize şimdilik bu kadar yetişiı;. 

Yarının ne hazırlıyacağını bilme
yiz. Günü gününe yaşamıya alış

tık-• Bulgaristandan gelecek olan 
göçmenler esasen geçen seneler
de işler:ni tasfiye etmişler ve pa
saportlarını da hazırlamış bulun
maktadırlar. Bu sebeble; elçilik
lerimizle yapuan muıhabereler 

net:celendikten sonra ilk evvelfı 

Bulgaristandan gelecek olanların 
yola çıkarılmaları kararlaştırıl -
mıştır. 

Hayvanları Döğüştür
mek Yasak Ediliyor 

Göçmenler şehrimize getir:Jdik
ten sonra doğruca Anadolunun 
muhtelif yerler:ne gönderilerek 
iskan edileceklerdır. 

Ziraat Vekaleti Hayvanların 
Himayesi Hakkında Bir Kanun 

Projesi Hazırladı 
Bunların isi -ı edilecekleri yer

ler şimdiden hazırlanmakta ve 
hemen müstahsil vaziyet ne geçe

bilmeleri için de tedbir alınmak
tadır. 

ilk Mektebliler Kampı 
Maarif müdürlüğü tarafından 

bu sene Erenköy ve Süadiye ile 
Floryada açılacak olan ilk mek -
teptiler kampları 10 temmuzda baş
lanacaktır. Kamplara iştirak etmek 
için bu sene, geçen yıldan daha 
fazla miktarda müracaat yapıl -
mıştır. Diğer taraftan Büyükçek
mecede sahilde .Okmeydanı yatı 
mektebi• talebeleri için bir kamp 
kurulmuştur. Bu kamp 3 ay devam 

edecektir. 

- Feridun! Sen o zamandanberi 
burada mı bekliyorsun? 

- Hayır, Necdet! Ben şimdi gel
dim .. Dediğin gibi gazinoya git -
miştim. Fakat, canım sıkıldı ora
da .. Tenha idi .. Her zaman böyle 
mi olur gazino~ 

- Ne d';orsun azizim? Cırmar
tesı, pazar günleri mahşer yerine 
benzer. Oturulacak bir iskemle 
bulamaz insan. Maamafıh gece!erij 
oldukça kalabalık oluyor. 

Necdet bu cevabı verirken, al
nında beliren terleri yavaşça elile 
siliyordu. 

Hiç bir kadın karşısında eğilmek 

Ziraat Vekaleti, hayvanların hi
mayesi hakkında bir kanun proje
si hazırlamıştır. Ziraat Vekaletinin 
bu çok yerinde ve entresan pro -
jesi hayvanlara reva görülen eza 
ve cefaları önliyecel<, hayvanlara 
acımıyanlar hakkında memleket 
ve belediye inzibat kuvvetlerini 
harekete getirecek müeyyideleri 

ihtiva etmektedir. 
Ziraat Vekaleti, projeyi hazır

lamasını mucip sebebler layiha • 
sında aynen şöyle izah etmekte -

dir: 
.insanların hayvanlara acıması 

ve iyi muamele etmesi medeni ha
yat şartlarının esaslarındandır. 

Her medeni memleket gerek ka -
nunlarile, gerekse talim ve terbi):e 
ile hayvanları himaye ve fena mu-

ucuz bir oda bulabilir miyim? \ 
Necdet yü,ünü buruşturdu .. Ar

kadaşının Süadiyeye gelmesinden' 
memnun olmadığını ifade etmek
ten çckind:ği halde, bunu bütün 
ta\•ırları ve mimiklerile anlatı -

yordu. 

- Vallahi buraya gelişin benim 
için de iyi olurdu .. Birlik~ gezer. 

Vakit geçirirdik. Fakat, buralarda! 
öyle aradığın gibi bir oda bula -
bileceğini tahmin etmiyorum. Göz
tepcde, ErenkÖyde çok var amma .. 

Feridun, arkadaşının özünü kes

ti: 

ameleden korur, Türk milletinin 
hayvan severliği eski bir an'ane
dir. Böyle olmakla beraber Türk 
düşmanı bazı anasır ecnebi mem
leketlerde ve bilhassa Amerikeda 
Türklerin hayvanlara merhamet
sizce fena muamele yaptıklarını 

propaganda ederler. Gerçi her 
memlekette olduğu gibi memle -
ketimizde de hayvana karşı mer
hametsiz olanlar bulunursa da 
bunların sayısı mahduddur. Bun
lara karşı gelmek ve iktısadi bir 
servet olan hayvnları zarardan vi
kaye etmek gayesiledir ki bu 18-
yiha hazırlanmıştır.• 

Projenin çok dikkate değer olan 
hükümlerini y.azıyoruz: 

Zararsız olan her nevi hayvan
ları sebebsiz öldürmek, eziyet et-

Büyük bir değişiklik seziyorum. 
Gülmen konuşman, yurumen .. 
Hasılı her şeyin değişmiş. 

- Sana öyle geliyor, Feridun! 
Ben kolay kolay değişen bir adam 
değilim. Beni herkesten iyi bilir
sin! Beni hıçbir kuvvet değiştire
mez .. 

Feridun güldü: 
- Kadınlar müstesna .. 
- Ben onları bir kuvvet telak-

ki etmem ki.. 
- Bence yer yüzünde ondan da

ha büyük kuvvet yoktur. Ve sa
nıyorum ki, sen, o kuvvetin cazi
besine tutulmuş bir haldesin! Hay
di gel, bu hakikati itiraf et... 

Her gün böyle e. Ke~ ;:el r- geç
1 

doners~n z tabloyu kısa z<ımanda 
bıtıreb ı liriz, küçbk hanım .. 

- Fena şey değil. Fakat, Nec
dctı tesh r eden başka hususiyetle-ı 

ri de olsa gerek. 

istemiyen egoist 
neden bu derece 
kılmıştı acaba? 

ressam, o gün 
terlemiş ve sı-

Feridun, arkadaşını fazla sıkmak 

istemedi. 1 

Evet.. Evet.. Oralarını da 
gezdim. Fakat, Süadiye daha çok 
hoşuma gitti. Mutlaka burada bir 
yer bulmağa çalrışacağım. 

Sigara:;ını yaktı .. Llıfı değiştir

mek istedi: 

- Allah göstermesin. Kadını, 

bir kuvvet diye ıaıll'nak.. Onun ö
nünde eğilmek .. Onun cazibesine 
tutulup peŞ:nden sürüklenmek. 
Allah yazdıysa bozsun bunları. Dokoor Feridun bütün dikkaıile 

kapı)'ol bakıyordu. 

Rcss.ımla bu güzel mü~ter;nin 

vedala,ması görülecek bir sahne 
idı. Necdetın, bir k<ıdın karşısın-

Diye söylendi. 

Necdet kapıdan dönerken, diz
lerının ' üstünde sendeliyor gibiy
dı .. Havuzun başındaki şezlonga 

kendisinı dar attı. 

- Bizimkile hala barışmadım. Eey, sen nasılsın bakalım? 
Necdetciğim!. diye söze başladı. Bıldiğin gibi .. 
Bu yazı da yalnız ge<;irmek niye- Duyduklarıma bakılırsa, hiç 
'"dev•m. Bilmem kı, buralard:< 1 de bildiğ'ım gibi olmasan gerek 

Feridun tekrar gülmeğe baş -
!adı: 

- Ben de bunları Allah alnıma 
yazm:ıdıysa. ya;:sın diye yalvarı -

270 Bin Liralık Yeni 
Bina Yaptırılacak 
Karabük demir ve çelik fabri

kaları merkezinde müteaddid } e
ni b;nalar inşası faaliyeti hızla 

yürümektedır. 

Bu kere Sümerbank umum mü
dürlüğü 270 bin liralık yer.i bir 
parti inşaat daha yaptırmayı ka
rarlaştırmıştır. 

Önümüzdeki Salı günü ihale e
dilecek olan bu parti ile idare kan
tin, laboratuar, garaj ve müstah
dem b'.naları yapılacaktır 
Ayrıca Karabük fabrika,-ı ile is

tasyon arasında 110 bin lira sar
file bir iltisak hattı inşasır n da ay 
bı19ında başlanacaktır. 

Diğer taraftan Sümerb.•nk u -
mum müdürlüğü Karabüke gön
dereceği büro memurlarını da al
mağa devam etmektedir Bu mak
sadla evvelki gün şehrim.7de ve 
Ankarada bir imtihan yapılmış -
tır. 

Orta Mekteb Muallim 
Mua vinlikleri 

20 - 25 yaş arasında bulunan li
se ve muallim mektebi mezunları 
arasında orta mekteblerde mual

lim muavini olmak için Maarif 
Vekaleti tarafından açılan imti
han büyük bir rağbet görmüştür. 

Kayıdların kapanmasına daha iki 
ay bulunduğu halde şimdiye ka

dar 200 e yakın lise ve muallim 
mektebi mezununun imtihana gi~ 
meğe talih olduğu söylenmektedir. 

Bu sene yalnız türkçc, tarih, 
coğrafya, riyaziye, tabiiye, fran

sızca , almanca ve ingilizce ders
leri için muallim muavini alına -
caktır. 

İmtihanlar 1 eylul cuma günü 
şehrimizde Üniversite konferans 
salonunda başlanacaktır. 

mek, yük ve koşum hayvanlarına 
haddinden fazla yükletilmek ya
saktır. Çalışamıyacak kadar hasta 
veya yaralı, veya kuvvetten düş
müş ve yahud ihtiyarlamış olan 

her nevi hayvanın çalıştınlması 

yasaktır. Fenni lüzum üzerine öl
dürülmesi lazım gelen hayvanla
rın itlafı hislerinin iptalile yapı
lır. Mezbahalarda kesilecek hay

vanlar bundan müstesnadır. Men
.faal maksadile olsun olmasın her 
nevi hayvanları döğüştürmek ve 
güleştirmek yasaktır. Kara ve de

niz nakil vasıtalarile nakledilecek 
hayvanların indirme ve bindirme
leri esnas nda sıhhatlerine zarar 
verecek hallere meydan verilmi
yecektir. Bunların nakli esnasında 
yemlenmeleri ve sulanmalarının 
temini ve yerlerinin sıhhatlerine 
zarar vermiyecek geni§likte tefriki 
alakadarlaca nizaml"§tm\acaktır. 

Bu memnu fiillerden bir veya bir 
kaçını yapanlardan mahalli idare 
heyeti kararile 1 liradan 5 liraya 
kadar hafü para cezası alınacak
tır. Proje esaslarının tatbik şek
lini göstermek üzere bir de nizam
name yapılacaktır. 

yorum. Dileklerdeki şu manasız 

tezada bak sen! 
- Sen bugün çok sinirli gibi 

görünüyorsun, Feridun! 

Bir asp'rin alsan fena olmaz. 
Ve şezlongtan kalkarak: 
- Gevezeliği birakalıtn da ga

zinoya gidelim .. 

Soğuk bira içelim .. Ne dersin? 
İyi olur, değil mi? 

Diye söylendL Feridun: 
- Peki ... 

ğundan kurtulmak için Ydi tıkları 
mücadele, On dokuzuncu asır ta
rihinin en kanlı sayfalarından bi· 
rini teşkil eder. Yetmiş sene de· 
vam eden k3nlı boğuşmadan son
ra Çekler, ırk kardeşleri olan Slo
vaklarla bc•·aber, nihayet istik -
Itıllerine kavuşmuşlardı . Bu istik
ltıl ancak yirmi sene devam et
miştir. Kendisine Versay sulhu 
ile haksızlık yapıldığını iddia e
den Almanya, haksızlığın en bü
yüğünü ·yaparak, . Çek milletini 
esareti altına almıştır. 

Çekistan'dan son haftalar için
de akseden haberler, harpten ev
velki devri hatırlayanların kulak
larına yabancı gelmiyor: esaret 
altına alınmış olan bir milletin 
kurtuluş için yaptığı hamleler. 
Çekoslovakya müstakil iken, Çek
ler bir takım siyasi zümrelere ay
rılmışlardı. Bugün bütün siyasi 
ihtilfıflar bir tarafa bırakılmış ve 
Çek milleti, bir dava, evet tek bir 
dava, bir kurtuluş davası üzerin
de toplanmıştır. Kladno hadise -
sinden evvel de Çekler arasında 
Alman idaresine karşı bir muka
vemet hare'<etinin inkişaf etmek
te olduğu biliniyordu. Hemen şu
nu söyliyelim ki istila altına ge
çen bir memleketteki kurtuluş 

hareketi ile müstevli devletin ida
resindeki iyilik veya kötülük ara
sında bir münasebet yoktur. Bir 
ırka mensub olan, 4>lr Jili kJnu· 
şan, bir harsın varisi olan insan
ların, yani kısaca bir milletin 
kendi mukadderatına hakim ol • 
ması yeni zaman tarihinin mu • 
kaddes bir umdesi olmuştur. Böy
le bir halk başka bir devletin ida
resi altında müreffeh yaşamak
tansa, kendi mukadderatına ha -
kim olup da fakır ve zaruret için
de yaşamağı tercih eder. Çek mil
leti de ·böyle bir millettir. Bina
enaleyh Almanya istilası altına 

geçirdiği bu memleketteki halka 
rahat, huzur ve hatta refah temin 
etse bile, bir ek istiklal mücade
lesiyle karşılaşmayı göze almalı

dır. Esasen Almanyanın Avustur
yadaki davası bu değil miydi? 
Südet mıntakasını isterken, a~·nı 
prensiplere dayanmadı mı? Bu
gün Danzig'i geri alacağım der
ken, bu iddıasını neye istinat et
tiriyor? O halde kendisi için iste
diği bir hakkı başkalarından e.sir
giyemez. İşte geçen marttanberi 
Almanyanın bütün davasını za -
yıflaştıran mesele budur. 

Kladno h§disesinde bir fevkala
delik yoktur. Mutlaka fevkalade
lik aranıyorsa, bu fevkaltıdelik 

Alman memurlarının, bu derece 
küçük bir lıadiseyi bu kadar bü
yük bir terör yapmak için vesile 
ittihaz etmiş olmalarındadır. Bu
nun da psikolojik sebebi şu ola
bilir: 

Nazi Alrr.anyası, eski Avustur
ya imparatorluğu olmadığını ilk 
adımda Çeklere göstermek ister. 
Nazi idaresi bu şekilde prestijim 
kuracak olursa, Çekleri yıldıra -
rak kurtuluş hareketinin inkişa -
fına mani olacaktır. Fakat bu ka
Aaatte bulunanlar, 19 uncu asır 
içindeki m,illi kurtuluş mücade
lelerinin tarihini iyi okumamış 

olacaklardır. Milli kurtuluş ha
reketleri taıyik arttıkça kuvvet
leşen mücadelelerdir. Bunu ''e
ni Nazi polıtikacılarının beğ~n
medikleri eski Avusturya devlet 
adamları iyi bilirler. 

Çekistan'ı idare eden yeni Al
manyanın idarecileri ılk adımda 

bocalamıya ba~lamışlardır. Klad
no hadisesini bir terör için vesile 
ittihaz ettikten sonra, bu terörun 
müessir olmadığını anlayınca ri
cal ettiler. Mesela katil 10 hazi
rana kadar teslim edilmediği tak
dirde şöyle ve böyle yapacakl arı
nı bildirmişken, katil teslim ol
mayınca, t~dbırlerdcn vazgcı; t ı k
lerinı söylcıni~lrrdir. Çek !er a1C
laşılıyor ki ııı terör kan;ısında s<>
ğukkanlılıklarını muhafaza etıni~
lerdir. O derc-ce kı mıntaka · ıın 

Alman ~efi azıcık d• safderunluk 
ifade eden ,;u sözleri söylem·~tir: 

Diye başını salladı. Fakat, dok
torun neş'esi yoktu. Arkadaşın -
dan: •A, mademki yazı yalnız ge
çireceksin .. Ben de yalnızım. Be
raber oturalım burada.• Tarzında 
bir cevab vermesini bekliyordu. 
Bu şekilde karşılaşacağını hiç de 

ummamıştı. 

Necdete gelince .. O, birdenbire j 
saçağını alev saran bir evin tutuş
maşı.na benzıyordu. Dalgındı .. Dü-1 
şünceliydi.. Kimse ıle konuşmak, 

- Mıntakadakı halk vekayiin 
vehametini müdrik değiıdir. Bu 
cümleden olarak şehrin dış ma
hallelerınde halkın bazı Çek şar
kıları söyle.iik!eri kaydedilmiş -

(Devamı var) tir. 
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Günün Meselesi : -
Memurlara Ev 

emin Edilecek 
Bu Maksadla İstanbulda da Bir 

Ev Kooperatifi Kuruluyor 

M 
emurlara ve ev ahilıi ol
malı. istİ)'eA ntanılaşlara 

kolay ve ucuz bir şekli· 
de ev temia etmek işile uğraş-
malı: üzere İstanlıulda da lıir 
•ev kooperatifi> kvrnlması mu
valılı. görülmüştiU. 

Meslı.en da asuu eush bir 
mette laalledettlı. malıiyette 

giiriilea ı.u tasavv"1'1lll Lir an 
evvel mevkii tatltike bnııl -
ması için kalı e.tnı tetkilı.lere 

başlanmıştır. 

Kooperatif, İstan ııı- imar 
pU.W.a r;öre yeni mes • 

l.enler yapıhna>ı ~ edea 
11U11tııkalarda ayni tipte .-e Be
le.tiyeain r: .. t~eği tclciJtle 

evler )'apanılı. 1ı arı azamu ı 
verettl<tir. 
Diğtt taraftaa lıu filırl.a Aa-

karada olduğu (ilıi müte ddid 
bü)'iik fehirlenniu tle t~il 
edilmesi de istenmektetliı. 

Der memunm lıir ev ııaltibi 

ol•eunı arzu edea Jıükümet 

bu işim koopuatifier vasıtasile 
halliai eıa U)'r;ıaı bir şekil ola
r• bulınaJı.tHır. 

Bu ınaksadla ev k.eoperatif -
Jeriai lıimaye edttek yeni ted
lıirler ahnwıa.ı u kararbıştı -
nlmıştır. 

Ez.c:ümle mali mü eselerin 

ev kı •• eratillerine cüz'i faizle 

kre4i açmaı için Meclise ~ni 
lıir bıımı tay· teklif olu· 
ııaeak.tır. 

Ba telı.lüte uami faiz llHdi 
)'imle S olarak tesltit etlilmiş-

1ir. 

Hind Kumaşından 
İhtisas 

M 
eı>eli 10 lira, 15 lira .,u ma
aşlı bir memur her dört se
nede bir terfi şöyle dıır • 

sun, •zun yıllar, talihin, tesaılii -
füa gültt yüzüııü bekliyor. Sonra 
asli maaşı bugün mesela 5500 ku
ruş olan \Jir memur, balu~·oruı -
nm Vekalet değiştiriyor, daire 
değiştiriyor, vazife . değ~irİ]ıor. 

Aradan öç dört ~ ı:ettillten 
sonra, o utı 810t kuruş a ti maa
şa sahilı elmı görüyorsunuz:.. 

Bu ne bulunmaz Hind ko111111ın· 
dan dokunmuş ilıtis11Slır ki, sa
hibini, derhal yükseltiycır! 

Sonra, biz, sık sık vuife, ma -
kam ıleğiştireu im yüksek maaşlı 
memurların hu b..,taılıklan i.fde, 
ae çalıalt ilttisas yaptıklarma ve 
bu · tisaslana ne katlar acele tes
lim etlilip terfi ettiriUiklerilıe şa· 
şıyoruz. 

BURHAN CEVAD 

Ekmek Çeşnisi 
Değişiyor mu? 

Köprü - Haydar Trahom, Verem !\Değirmenciler Dün Bir 
Paşa Vapurları Frengi _Topla>?b Yapblar 

- lstanbuı değirmencileri dün Be· 

Tarife Tren Sıhhiye Vekaleti Köy- ıediye ıı.ıısad müdürlüğünde bir 

Saatlanna Göre lere Kadar Afış· Jer toplantı yapmışlardır. 
Bu içtimaa Belediye iktısad mü-

Değiştiriliyor Dağıtacak dürü ile toprak mahsulleri o!ı:;i 
t tb.k ., ...... ;.,. v-~a·ıet1· trahom, verem, İstanbul şubesi müdürü de ~tırak 

Yarın .sa.ha.btan itıbaren a ı =-,~ "" 
edilmek fü:ere İstanbul - Edirne 

arasında ;şliyen trenlerin hareket 

' muvas;;!Jt sa:ıtleri değiııtiril-
0miştir. 

Yeni tarife ue İrtanbuldan her 
gıin sabah saat 8,40 da Ed 'rneye 

doğru bir tren kalkacak ve akşam 

s:uıt 17,23 de Edirneye varacaktır. 

Yine her gece f'hrimizden sa

nı 22,35 ve !!2 de kalkan konvan-

.s..yanel ekspres trenleri de E-
d rneye 5,27 ve 7 52 de va<acak
lardır. 

frenlti ve sıtma hastalıkları ile e- etmişlerdir· 
s ·lı surette miicadele ve umu -

mun sıhhatını korumak için bu 
hastahltlann tahribatı, tedavi ve 
korunma çareleri hakkında halkı 
geniş mil<y861a aliıkalandırarak 

tenvir edecek surette yeni bir 

program hazırlamıştır İlle iş ola
rak yiiz binden fazla on muhtelif 

şekil ve renkte afişler tabettir -
mektedir. Bu afişlerden sonra bir 

ka> parti daha ısmarlanacak ve 
milyonlarca afi:;i memleketin en 
küçük köylerine varıncıya kadar 

her tarata astıracaktır. 

Toplantıda değirmenciler, bu -
günkü şerait altında buğ:lay teı'a
rik ederek Belediyer.in tcsbit et
tiği formüle uygun i"kme!ı: ima • 
linin imkansı.ı: olduğuLu ileri silr· 
mü~rdir. 

Bunlar toprak malmılleri ofisi
nin kendilerine yalnız yumuşak 

buğday verdiğini h:ılbuki Be'ea:
yenin bugünkü formülüne naza -
ran ekmek yiizde 30 sert buğdayla 
V<o yüzde 70 yumuşak buğdayla 

y;ıpıldığı için kolaylılı:la sert .>ul· 
day bulmadıklarını söylemekte ve 
ekmek çeşnisinin yeni bir formül
le değiştirilmesini istemektedir • 
!er. 

• s 1 OL 
Ve . . M a n k e-m e 1 er 

. . . ~ ... ~, ,,. __ ·,.•···~·.:~. ~ 

Bu Adam 
Benim 

·o üş m anımdı r 
Bunun için Bana 

iftira Ediyor 

K 
liçiilopazarda kahvec ı ve 
arabacılar kıihyası Mehme
di bıçakla yaralamak le -

şebbiisünde bulunmaktan suçlu 
kahveci Hasanın d.ıruşmas;na dün 
Sultanahmed üçüncü sulh cezada 
bakıldL Davacı Mehmed mah -
kemede şu ifadey; verdi 

•- Hasanla geçen seyene ka • 
dar gayet iyi geçiniyorduiı. Fa
kat geçen sene bır kadın yuzün
den aramız açıldı. Hasan bana 
düşman oldu. 

Hadıse günü Sobahleyın kah
veme bir dostum geldi. Bana: 

- Mehmed, dedi. Hasan bugün 
seni yaralıyacak, kendini kolla!. 

Bunun üzerine ben d karakola 
giderek, keyfiyeti haber verdim 
ve kahveme döndüm. 

Aradan yarını saat geçmeden 
bir polis memuru kahveme geldi. 
Onunla Hasanın kahvesine gittik. 
PoLs kahveye girdi. Ben kapının 
önünde durdum. Memıır onu ka
rakola davet elti. Hasan ayağa 

kalktı ve bana hitaben: 

- Buraya gel, sana birşcy söy
liyeceğim ! dedi. 

Kahveye girdim. yanına sokul
dum. Hasan: 

- Bizim eve git ve beni kara
kola götürdüklerin; haber ver, de
dikten sonra, bırd~nbire elini ce
bine soktu. B:r bıçak çıkardı. Fa
kat bununla bana vurmad~n po
lil! bıçağı elinden ·aldı.• 

Süzgeç 
akinesi 

Cinayeti 
Ölen Rızayı, Süzgeç 
Makinesi Kazanına 

Kim Düşürmüş? 

U
"" ç ay evvel, bir gece Fes • 

hane fabrikası müdürü 
Bay Vasifın oturduğu ev:n 

kapısı hızlı hızlı çalınınağa baş

ladı. Müdür Vasıt kapıyı açtığı 

zaman karşısında fabrıkanın müs
talıdemlerınden birini gör:tü. A
dam çok heyecan!; görünüyordu. 
Bay Vasıta şu tüyler ürpertici ha
beri verdi: 

- Yarım saat e-vvel süzgeç ka
zanına Riza ısmınde bir işçi düş
tü. Kendısini kazandan çıkardık. 
Zavallı adam bacaklarını, elleri
ni kaybetmiş, henüz ölmedi. Am
ma hayatı tehlikede ... 

Müdür Vasıf daha! hazıı landı. 
Evinden çıktı. Haberi getiren a
damla fabnkaya gitti. Süzgeç ma
lı:ınesının bulunduğu odaya girdi. 
Makine durdurulmuştu. B' r kö
şede yatan hasta son dakikalarını 
yaşıyordu. 

İmdadı süıi otomobili gelme -
den genç işçi hayata gözlerini 
yumdu. 

Müdür Vasıf mahzun ve mü -
teessir evine döndü . 

Ertesi günü Eyüb sulh hakimi, 
müddeiumumi ve bir komı:;er, 
tahkikat için fabrikaya gddil~r. 

Tahkikat sonunda ölen R~nın 
bcrisı tarafından ıltlmek suretıle 

süz.geç kazanına atıldığı kanaati 
hasıl oldu. Fakat failin kim olduğu 
anlaşılamadL 

Memurlar fabrikayı tcrlı:eıtilr.

ten sonra müdür Vasıf hususi su
ntte tahkikata karar veıdı .• Ay
ni giın akşam uzeri süzg \ ma
kinesı dairesinde çalışan işçileri o· 
dasına çağırttı. Onlara: 
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Arayanla 
Veren 

f ş Dairesi Yeni Bir 
Teşkilat Yapıyor 

İ§ daıres i memlcketimızdeki •İŞ • 
\'e •işçi > vaziyetini tetkik ettir -
mek maksadile mü!ettişlerlnden 
Sa ıd Aydooluyu şehrimızc gön -
rlermişfir. 

İş arı) anla vereni b:rbırlcrile 
temasa getirmek hususunda ya
pılacak teşkilatın ikmali ıçin he
nüz 2 sene g>bi bir zaman vı.rdir. 

Binaenaleyh o zamana l<adar 
esaslı tetk'klere devam oluna -

cak ve 2 yıl sonra ·~· v~ oşçj 
bulma> teşkılatı her tarafı~ bir
den kurulacaktır 

Maamafih bu hususta İstanbul 
belediyesi de tetkiklere devam et
mekte ve böyle bir teşkilat lrur -
m:ık ıstemekledır. Yalnız Bele • 
diyenın arzusu ile iş dairelerinin 
kuracağı teşkilatı birbirin~ ka
rıştırmamak lazımd.r. 

İş da:relerinin kuracakla'l teş
lı:ılat ise ış kanununun ikt z:.sın
dan bulunmaktadır. 

Gazi Köprüsün-
den Tramvay 
Geçmiyecek 

Belediye Reisliği 
Prostun Fikrini 

Kabul Etti 
Evvelce yapılan projeye göre 

Gazi köprüsüne tramvay hattı 

döşel!ect>k ve buradan t" mvay 
geçirilecekti. 

Fakat ~eh :rcibk ;n:i1rhssısı 

Prost yeni köprüden tr»T•' ay geç-

En Korkunç Silah 

P 
ropaganda, znınanın en DlLt• 

hiş silahlarından biri oldu. 
Birçok zaferler, prop gan· 

da ile elde ediliyor. Fakat propn. 
gandaoın tıpkı bir madalyon gibi, 
iki tarafı \·ar: :\'lüslıct ,.~ menfi
Müsbet propaganda~ a, hardi ne 
ise, diyelim ... Fakat, menfi pro -
pagandaya ne bu~·urıılur. 

Müsbet propaganda. herhangi 
bir fikri başkalarına SC\'dirmek, 
tanıtınak, sempati ~:aratmak için 
l·apılıyor. Fakat, menfi propa • 
ganda •böyle değildir. Bu dns 
propagandanın ~·egiıne gayesi di· 
mağlan hercümere ıçindc bırak -
mak, zihinleri ~aşırtmak, dünyaya 
mütereddid, karışık. endi...,Ji bir 
hava yaymaktır. 

Son günlerin siyasi hareketlerin· 
de, menfi propaganda bü~·ük bir 
rol oynamaktadır. Biz, menli pro
pagandayı daha düpedüz türkçe 
ile ifade ederek, buna. iftiracılık, 
ahl&ııhk, fitnecilik. kundakçı

lık, diyebiliriz. 

BuJ fena ve kötü bir yoldur. 
Benim kullandığını kalem iyi

dir, siz de bundan kullanınız, di
yebilirim. İyi ve fenanın ne ol
dutunu idriik ediyorsanız, b<-nim 
SÖ7.lerime kulak asmaz, yine bil

diğinizi cılausunm. 

Fabl, size: Kullandığımı kalem 
patlayıeı bir maddedir. Müthiş 

tehlikesi vardır. O kalem başınızı 
lıeliy a soka~aktır. 

Dersem, bu menfi propaganda. 
hi~ de dürü t lıir bar~ket sayıla-

maz. 
Propagandanın müsbet kı~·afet

lisi de, menfi kıyafetlisi de tehli
kelidir. Her nevi yabancı propa • 
gandaya ka~ı met!n dananmah· 

yıı.. 

RF.ŞAD FEYZi 

meınni muvafık görme>n ~ .. r. Halayda Akar Vergis 
Hal.bu ki kq,rü müte.:h iidi ile indirildi 

yapılan mukavelede köprüye tram· 
\'a} hallı <liijenmesi k.ydı o.:: var
dır. Bekdiye Re.,;lıği d<· l"ostun 
fıkrıni kabul ettiğindcr 'U hu -
susda Nafıa Vekaletfr,f roi:·raca
at olunmuştur. 

Vekfılet muvafık gtırdü~u tak
dir<k müteahhide trarr.vı y hattı 

yaptınlmıyacaktır. 

Hatay Millet ~eclisi cvvell" 
günkii toplantısında Hatay çıft • 
çilerini sevindirecek yeni }ıır k.
nun layihası kabul etmiştir" 

Edirneden de her gün saat 0,04, 
21,ll ve 8,45 de kalkacak katar

la· smısile İstanbula 6,20, 6,40 ve 

17.25 de varacaldardır. 

Her gun Alpulludan saat 15,35 

de bir tren G.Utaralı: saat 17,45 de 

Kırklareline varacaktır. 

Bu afişlerde bütıin bu hasta -
lıl<Jarın Cı.dayetıe ne gilıi avarız 
gösterdjkleri, h~talığın seyri ve 

tedavi a&ulleri tammıen göste -
rilıniştir. Bundan başka eskiden
beri memleıkeün hünyesini kemi

ren bu hastalıltlarb yapılan mü
cadele de daha ziyade arttırıla -
cM<tır. 

Dünkü toplantıda müukerelcr 
yapılmış ve bir hal çaresi d~ -
nülmiiştür. 

Söz sırası $uçlu Hasanın ıdi. 
•- Ben kat'iyyen Mmmedi bı

çakla yaralamak teşebbüsünde bu
lunmiıdım. MEltmcd benim dü -
manırn olduğu ıçın, iftiııı ediyor. 
Polis memurunun cebimde ,bul
duğu bı~ da bana •ıd değildir. 
Bıçağı hedıalde Mehnıedin ar -
kadaşları cebime koymll§lar .. Ben 
masumum, beraatimi isterim > 

- Arkadaşlar, ôr-di. Bu sabah '============= 

Bu Jayibaya göre kdd:ıstr0< 

yapılmış olan araziden alınmak a 
olan akar vergisi yüzde altmış r -
betinde tenzil olunmuştur Bu .
retle Hatay çiftçilerinm toprt : 
vergisi çok azalmı olmlJt\adır. 

Kırklarelınden de her gUn saat 

8,40 da kalkan bir tren saat 10,35 

de Alpulluya varacaktır. 

HAYDARPAŞA - ERZİl'CAN 
HATI'l 

Yeni tarifeye göre Haydarpa!i3-

Erzincan treni Haydarpaşadan 

salı, perşembe ve cumartes, gün

leri saat 15,45 de kalkacaktır. 

Bu trenler Ankaraya ertesi gün 

saat 9.25 d varacalı:lar \'e daha 
ertesi gün d saat 18,25 de Erzin

cana varacaklardır 

Erzincandan da Pazartesi, çar
şamba ve cumartE6i günleri 8,50 

de kalka<!ak trenler ertesi gün saat 

1 
at 19,10 da Anbrada ve daha ert

tesi gün de taat 11,50 de Haydar-
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göğsüne bastırarak, dudaklarındar. 

öpmek istem· ·ti. Gras Jtalbiııde 

bu adama karşı derin bır nefret 
uyandıran bu sahneyi hlç unut -

mamıştı. 

Ertesı gün Sarı Yanı ·i görme • 
m~i. Fakat daha ertesi gece, vali 
tarafından erılen blr süyareder. 
dö"""ken, dar sokaklardan bir in
de üç beş adam bırdenbire ardba

sını sarmı~lardı. 

Görünmiyen bir el kerili lroku· 
Ju bir bez parçasını ağnna \'e bur
nuna dayanuştı. Mıitea;rızbr, 

kl'ndisini yakalayıp rabadan dı
şarıya çıkarmışlar, lf.raz ileride 

ekliyen bır otom:ıbilc sürükle -
.mPğe çalışıyorlard• Tam o ra -
da oradıın geçen bir İngiliz dev
rıyooi genç kııı mütearrızlann e
linden kurtarmıştı. 

___ Graı; bu ka 

Viliyet ~ bzalarda açılacak 

prevantoryomlar hakkındaki tet
.kiltler de il er !emiş olduğundan 

yakında inşaata geçilecektir. 

paşada olacaklardır. 

KÖPRÜ - HAYDARPAŞA· KADI
KÖY TARİFESİ DE{;iŞİYO& 

Trenlerin Haydarpaşaya varma 
ve harekı>t o;a.atlerinde yapılan ye
ni değişiklikler münasebetilc Köp
rü • Haydaı'paşa - Kadıköy va -
purLan tarifesinin de tebdili za. 
ruri göcülmüştür. 

Bu hatta da yeni tari!eler:n tat
blkine :yum sabahtan itıbaren 
başlanacaktır. 

Belediye iklısad müdürlüğü bu 
hususta yeni bır formül baurlıya· 
caktır. 

K ISA POLiS 
HABERLERi 

* Kasımpaşada Kana şirketi 
boyahanesinden benzinin parla -
masile yangın çıkıııış ı.e de sira
yetine meydan verilmeden sön -
dürülmüştür. Yangını söndürmek 
için ıı,ğraşan fabrika amelesinden 
İbrahim muhtelif yerlerinCeıı ha
fif surette yanmıştır. * Kazlıçeşmede Demirhane 
caddesinde oturan Hasan şakala
şırlarken aralarında çıkan kavga 
neticesinde arkadaşı Recebi :saıı

dalya ile yaralamıştır. 

Hak:m, dinlediği şahidle~;n ifa
deleri ve tahkil<at evrakı mün -
dericatı ile kahveci Hasanın suç
suz olduğuna kanaat getlrdı, be
raatinc karar verdi. 

imzasıı bir mektub aldın1. • B.ı 
mektubu yazan zat h.fıdiseyi ol -
duğu gibi anlatıyor. 

Müdür, bu sırada, işçilerden 

Ömer İpek'in blrderlhire saral'
dığım ve terlcdığnii farketti. Ö -
mer İpek ayakta duramadı, dü~
tü, bayıldı . 

* Ahmed adında bir sürücünün Yine ayni gün müdür fal:rik~-
idaresindeJti yük arabası Topha . nın sadık işçilerJıden Lülfj Ka

le'ye şu emrı verdı 
nede Kazancı yokuşundan inerken - Bu gece. siizgeç makinesi da-
devrılmış, arabacı Ahmed ve ara- ire..inde ça~an işçiler:n yattığı 
bada bulunan Şeref, İsıııail ve odada bir karyolanın altında gi:ı-
Mustafa muhtelif yerlerınden ya· lenecek ve yarın, gece odada ne-

ralanrnışlardır. Jer konuşulduğunu bana anlata -* Vatman Hüseyinin ıdaresinde- caksın. 

.ki tramvay Tophanede Ramazan Ertesi günü Lüt!.i Kale müdür 
lı:nı Saadeti başından ve muhtelif Vasıla şunları söyled:: 
yerlerinden yaralamıştır. - Gece bütün i«'iler odaya top-* Şoför HaJll"İnİn idaresindeki !andıktan sonra, Ömer İpek Mah-

kamy<m Galat.adan ~ekte ilı.en ı ·mud oğlu Uıtfiye: 
Kamil oğlu Mustafaya çarparak - Yarın Patrona: Rıza, kurut-
başından yaralamışt1r. ma makinesinden kumaş alırken, 

muhakkak San Y .ı;nis tarafından 
tert'1> edilmiş olduğuna hiç şüphe 
etmiyordu. Fakat bütün bu geç-

• 
m~ vak'aları kocasına söylemeğe 

lüzum görmemişti. Evleninciye 
kad'ar Sarı Yanis mütemadiyl'n 
hediyeler almış, fakat bu hediye-

.. · Öl.4~0 Mtc· Ç.EcN BE R'i 
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! er:n hepsini de olduğu g)bı ken
disine iade etmişti 

Gras evlendikten bırkaç sene 
sonn, gazeteyi okurken, Yunan 
wsyetesine mensub yüksek bir 
şahs~yetin Kadogan bahçesi civa
rında muhteşem bir konak satın 
almış olduğunu öğrenmişti. Hatta 
daha balayı seyahati btmeden Sa

rı Yan.sin kocasını tanıdığını öğ
renmekle bıisbütü;ı hayrete düş
ınüştü. Bereket versin kı, ziyaret
leri o kadar sık değildi. Kocası ile 
bu acaib adam arasında bu ka
dar dostane görüşmelere bir türlü 
içi razı olmuyordu İcine hır kurd 
dü~üştii. Acaba end elerinı 'ko- 1 

- ı 

Çevıren: l\IUA..'\L"1ER AIATUR 

muydu? Fakat kocasını eııd;şeli ı 
gördüğü için, onu büsbütün ke
dedendimıemek maksadile hiç
birşey söy lememeğe karar verdi. . 
Yeni çıkan romanın herhalde ai
lenin maddi vaziyetini düttlte -
ceğini söy liyerek kocasına teselli 
vermeyi tercih etti 

Sao.t on bire çeyrek vardı. Cen
tam yerinden kalktı. Kan,;ı par
desüsünü tuttu. 

Centam köşkün kapısında bir 
mütlde't durakladL Gitsin mı, git· 

~ Bı~ey unutmadın ya? t 
Bu sual, CenUımın kafasında bir 

şimşclt gib. çak.iL Acaba Sarı Ya
nisin tavsiye ettiği gibi, tabanca
sını yanına almalı mıydı, yoksa 
düpedüz gitmeli 11-.iydi? 

Evet, Sarı Yanis· •Mutlaka ta
bancanı al da, öyle git'• demişti. 
Centam şöyle bir müddet düşün
dü . • ihayet tabancayı yanına al
mak muvafık olduğuna karar ver

di. Birşey uııutmu~ gil;ı tckror 
yukarıya çıktı ve yazıhanenin gö
zunden tabancayı alarak cebine 

Kapıdan çıkarken kansının saç
larını o~: 

- Ben geç kalmam, çabuk ge
lirim, sen hiç merak etme, dedi ve 
karanlığa daldL 

San Yanjs, otomobilindeki ge
ni§ yastıklara başını dayadı. Şöy
le bir düşünmeğe vardı. Şoför ça
murlu yollardan otomobil; ihti • 
yatla ıdare edıyordu. 

Yağmur hala dinmemişti. & rı 

X= otomobilin takib ett.ği yo u 
görmek içııı, pencerenin camı ı 

sıldi. Arasıra sank; b:risini gör 

ayağı kaydı ve kazana düştü, di· · 
melisin! dedi. 

Lütfi ise; 
- Hayır, dedi. Ona hadiseyi ol· 

doğu gibi söyliyeceğim. İkiUz 
makinenin kenarmda şakalaşır -
ken, sen onun takunyalarını ka
zana attın, o da bunları almak için 
eğildıği sırada, kendisine elinle 
dokunarak, onu ürküttün ve ço
cuğun kazana d~esine sebebi
yet verd'.n .. . 

Dün arkadaşı Hizanın si.izgeç 
kazanına düşerek, onun ölümüne 
sıiıebiyet veren Öır.er İpek'ın du· 
ruşmasına asliye bırinci cezada 
devam !'dıldi. Dünkü muhakeme
de şahidler müvacehe edıldi. Bü
tün şahidler geçen celselerde ver
dilı.ler: ifadeleri lekrarlarlılar. 

Bazı hususatın da müddeiumu
milikten sorulması için duruşma 
20 hazirana talik edildi. 

kryordu. Halbuki buna lüzum 
yoktu. Randevu verdiği adam Eeus 
'stasyonunun intızar salonunda 

kendisini beklemiyor muydu? 
Otomobil garın önünde durdu. 

Sarı Yanis indi. İntizar salonunda 
sönmeğe yüz tutan ocağın karşı
sında oturmuş kısa boylu bir a
dam Sarı Yamsi görünce hemen 
ayağa kalktı. Yanına geldi. Ko -
nuşnıağa başladılu: 

- Talimatımı harfiyen yerine 
getirdin tabii ... 

- Hiç merak etmeyiniz. Sizin 
b:r sözünüz iki olmaz. 

İlüsi de ara.bca konuşuyorlardı. 
- Tabancan var t.abii? 
Kısa boylu adam elbette var• 

diyormuş gibi başını eğdi. 
- Tabancan dolu mu?. 
- Tabanca dolu olmadıktan 

sonra ne işe yarar ki?. 

- Ben sana ne rledim? Bu ada
ma ateş etmek yok. Sadtte ta!>an· 

----~--- ~ 

1 Birimizin Derdi 1 
Hepimizin Derdi 

Yar Öğretmenler 
Okuyuc:vlarımu.dan bir "T&rei

retmm Mu &J'ffB tV sa.brlan ya
ıaJ'OI'! 

- Soe rimlude uklı bir ••· 
va üzerinde durulu:yer: Şahsi .Uı
ttdar "Ve şabadebıame meulHi
Bunun ber memwrbette oldufa 
~bi, orta tedrisa1. lL .. NIRla•a ilc
rdk P1..-n m.allla •uavialeri-
9' de alibdar .,.., tarafı vardır. 
şu ILadar ki ue J'ılılı> cabşaıı yar· 
ifrctmenlue bir türhi uaJet '\IC
rilmes. Zira onların ellerbtd.t t:a
Jlı ILadar pJı-lul yek&ur. 
lleadl k~adllerlae b117iıll )ledaaoll 
ldtalu nwn .. 'Ye .. ane tıttn.be 
rirmöt .ı.atar ı..11 naJJJe. Nafii• .. • 

İşte o kadar ... Ver ~u tabancayı, 
kurşunları çıkaralım. 

Kr.ia boylu adam şaşırdı. Fakat 
verilen emre tam manasile muti 
bir insan olarak, tabancasını çı

karıp verdi. San Yanis bütun şar
jörü boşalttı. Tabaocayı bir defa 
daha muayene ettikten sonra sa
hibine verdi: 

- Ne istediğimi tabıi anladın. 
Sadece tebdid edeceksin. İşte o 
kadar ... 

Kısa boylu adam hala ~aşkınlık· 
tan kendis;ni kurtaramamıştı. 

- Peki, peki, emredersini%, de
di, fakat ... 

- Fakati makati yok. B nim 
dediğ!m olacaktır 1şin arkasını 
bana bırak. Ben gizli bir kenarda 
bekliyeceğim. Olup bitenlcrı ıda
re edeceğim. 

Kısa boylu adam bütün ce•are
tini toplıyarak sordu: 
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1 Avrupa Politikasında Papalık l j Mel'aklı Şeyleri 
İLK \;ÇANLAR KİlllLER ?. -Pa 

teş 
alık Yeni bir 
büşe geçecek 

A 
eroplanta ilk uçuş tecrubesl ya

pan (Ilanri Farman) dır. 1908 

senesinde Paristeıı havq.Jandı ve 

30 kllometro ileride bulunan R,~n..: şeh
ri yakınında. yere indJ. Bu, ikı şehJr 

arasında yapılan iki yolculuk 3-huıi 

dakika sürmü ·tür. 

SERSERi VLAD 
Milyonlarca Katolik Vatikandan 

üyük Ümid Bekliyor 
Dünyanın Her Tarafında Olup Biten Şeylerden En 

Evvel I-laberdar Olan Makam Papalık imiş 

/A 
vrupada sulhun kuvvetlen
mesi içın Vatikan brafın 
dan şu son giınlerde yeni 

b r takım mesaı sarfediliyor. On 
i.kıncı Pı Papalık tahtına çıktı çı

kalı üç dört aydır bu yolda teşeb
buslerde bulundu. 

Nutuklar söyled. b;r konferans 
akdı ıçin müracaatlarda bulundu. 

Deylı Ekspres gazetesı dünya
sla en yi malumat alan adamın 
bugun Papa on .kınci Pi olduğu
nu >ijylıyerek d.yor ki: 

1913 ,.de, Alp dağlarını ilk aşaıı 1ıil~ -

yareci Şavezdlr. Ayni sene i('inde Ga
ros Akdeoizl Keçti. Saatte 200 kilo -

metroluk sür'at rekoru da bu sene i
çinde Prevo tarafından kazanıldı. 

Tayyarelerin posta nakliyatu1da kul
lanllm.asına 1913 de batlanmıştır. Va
pura yelh;tlrllemlyen Antil postası, 

askeri bir tayyare pllotuna tevdi olun
du. Birkaç saat sonra Parise ıetirildl. 

SÜTTEN KUMA YAPILIR ~il? 

Evet.. Süntte mevcut kazein cıkarı
Jır, ince ve yumuşak iplik haline l'C

tlrllir. Bwıu lcad eden bir İ&al:tandır. 
Sütten yapılan kumaşlar. ipekli ve 

yünlu kumaırlar gibi her reo,.r boyanır. 

lllİURACE1''İN EL;\IASLARI 

Parisin ı: d maruf kuyumcularından 
biri, Patiala mlhraceslnin hazillcsinde 

bulunan mUcevberata kıymet takdiri 
için Hindfstana davet olunmll$tur. 

Kuyumcu, altı ay l'eceli cündüılü 

çah<ıımlŞ, dünyada. bir misli olınıyan 

bu elmaslara 250,000.000 milyon alhn 
frank kıymet koymuftur. 

ALMÜNİYUlll MUSİKİ ALE~LERİ 

Yazan: KEŞAD FEYZi 

/A 
hmed Can Bey, yaşı yırmi 
sekizi bulmuş olan oğlunu , 

artık evlendirmekten başka 

çare göremiyordu. Çünkü Hikmet, 
uçarı bir çapkın olmuştu. Ne ma
hallenin kızlarına, ne eş dost ka
dınlarına rahat vermiyordu. Eve 
barka sığmıyor, elindekini, avu -
cundakini elıllemın kadınları, kız

ları uğruna harcıyor, har vurup 
harman savuruyordu. Ne gecesi 
belli id , ne gündüzü .. Halis ser
seri olmuştu. Bu gidişle, oğlanın 

shhati de bozulacak, çabucak çö-
küp ihtiyarlıyacak, hasta yatacak
tı. 

Hele, Hikmetin annesi Dürdane 
hanımı hiç sormayın .. Kadınca -
ğız, iki gözü iki çeşme ağlıyor, 

dizlerini döverek: 
-- Oğlumu baştan çıkarıyorlar 

kahpeler .. Oğluma büyü yapıyor
lar. 

Diye hıçkırıyordu. 
Dürdane hanımın hakkı da var

dı. Çünkü. Hikmet, bir tek evladı 
idi. Evladcığına !azla düşkündü. 

On ikinci Pi dünyadak. 375 bin 
katoliğin reisidir. Vatıkan da hü
kumetlerin en .yi malümat alanı
d.r. Yani mılyanlarca erkek ve 
!-adının ne düşün<lüğünü öğrene
rek ona göre faaliyete geçen bir 
müessesedir. Başpapaslar, kardi
na!lar muntazam suret Rcmaya 
raporlarını gimder.rler. Bunun i
çın de lazım gelen maiiımatı ken
d:fur ne tiıb ı olan diı,"'r papas
lardan alırlar. Bu sonuncular ise 
halk abakalarile da mi surette 
munasebettedirler. Onun içindir 
kı bugün Papanın dünya mesele
lerıle meşgtll olduğu görülünce 
->unun ehemmıyet iki kat olduğu 
tezahür eder. 

Son zamanlarda, almuniyumdan mu
siki aJeUerl yapılmata başlandı. Bu 

haflf madenden yapllan blr Kontrbasın 
tahtadan yapılandan hiçbir farkı olma- Ahm~d ·Can Bey de Hikmeti çok 

severdi. Belki de, delıkanlının bu 
hali, vaktile fazla şımartılmasın -
dan ileri geliyordu. Zateil dür -
dane hanım: 

O Siiveyda denilen şılhğın hikiyesini duydun mu? 

Londralı gazetenin bu dediğıni 
gôrdükten sonra Romada bulunan 
.\ 'no.palı muhalbirlerin yazılarına 
da b;r göz atmak lılzım geliyor; 

Geçen gün on ikınc: Pi'nın söy
lr mış olduğu bir nutuk hala Ro
. na melıafilinde menuu bahso
lup durmaktadır. Yalnız İtalyan 
mehaf.li değil, İtalyan paytahtın
daki ecne<bi mehaf 1 de bununla 
meşgul. Papanın Avrupa sulhu 
lehınde şimdiye kadar olan teşe'b
':ıusleri malumdur Fakat bu te
~"'°1ıi.ıslerin maıh yetı ne olduğu
nl da.ı daha tam bırf kiredinil -
rnemı~tı. Şu sualler hatıra geli
yordu. 

Acaba Papanın polit.kası yal -
nız nazari ve ahlakiolarak mı ka
lacak. dünya işlerne dahaziyade 
karı.şar&k nihayet b r sulh kon -
1eı ansı toplanmasına ve yahudda 
daha ıieri giderek kendisinı bu -
günkü dünya me.elelerinde ha -
kem olarak mı kabul ettırn ek ıs
ttyecekt:? 

İn.gıltere i.e Vatıkanın ara..ın -
d~K. munasebat çok mukcmmel
dır Ingilteredeki katolıklerın ar
z.tcu da bu munasebetlerin böyle 
mukel""111el olarak devam etmes:
dı •• Hulasa ıkı taraf da birbirile 
çok ıyı geçinmeğe d!kkat ediyor. 
Lon<lra le Vatikan arasındaki bu 
dostl;.;~a bakınca bı.;gunkü bey -
necnıılel meselelerde Papalığın 

l'apa on ikinci Pi 

oynıyacağı rolün n~ olacağını me
rak etmek de tabiidir. 

Papalık politika mesele•erin.de 
bitaraf kalacağını çok evvelden ta
ahhüd etmiştir. Bu şekli bozacak 
değ ldir. Onun için büyuk devlet
lere müracaat ederken mevcud ih
tiliıflari halletmek üzere ortaya 
bir takım çareler göstermış .ol -
muyor. Bitaraf kalarak bu ihtilaf
lara karışmıyor. Fakat şu daima 
mümkün: Birbirlerile ; htilfıfı olan 

" ~ 
• • • • 

liercilz ediniz 
.rfer Ba!tka!t~e diiKkanlarmrla 
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devletler acaba V .ı.tikana müra -
caa,t ederek bu işlerde hakem ol
masını, -birbirlerile uzlaştıracak 

çare bulmasını ıstemezler mi?. 
Görülüyor ki Papalık g:rişmiş 

olduğu bitaraflığı bırakarak ara
ya giMıiş olmıyacak, alakadar -
!arın müracaatini dinliyecek. Va
tikan diplomatları için şek.ileri 

muhafaza etmek ve şekil bulmak 
daima kolay olagelmiştir 

Şi.mdi de Vatikon mehaf:Jinde 
söylendiğine göre alakadarlar 
devletlerin müracaati halinde on 
ikinci P i hakem olmayı kabul e
decektır. Çünkü, diyorlar, Papa 
bitaraf olarak hakem kararını ve
'ccek ·bir mevkidedir. Papa, siyasi 
iht lii!lara, kavgalara karışmaz. 

Fakat yine manevi vazifesi iti -
barile ara bulmayı ister 

İşte Vatikanın şu son günlerde 
daha •barız ·bir surette göze çar -
pan faaLyetinin esası bu imiş . 

Dey li Ekspres gazetesinde de 
yazıldı~ı üzere milyonlarca kato
lik kadın ve erkek dünyanın muh- , 
telif yerlerinde katolık kilisesine 
olan biten şeyler i bildirmektedir. 
Böyle olunca demek ki Papa bu- ) 
gun muhtelif yerlerden aldığı ma- ) 
lumat üzerine bu Jözleri söylü -
yor olacak. 

Papa Avrupa sulhunun korun
ması yolunda daha başka teşeb - 1 

büslerde de bulunacaktır. Yalnız 
bu teşebbüsler ne mahiyette ola- 1 
cak?. Vatikan mehüfili bu hususta 
azami derecede ketumdur 

(Devamı 7 inci sayfada) 
1 

1 

dıfı C'Örillmiittür. 

BAZAN FELAKETİN DE 

OLURMUŞ HAYIRLISI 

On Jkl sene evvel hafızasını kaybe
derek sersem l'lbl doaı,an bir Nev

yorklu C'tÇ vakit sokak~ &'ezerken kar
manyolacdarın taarruzuna uframıt. 

Bunlar, zavallı adamın kafasına •ld

deill bir sopa vurarak ,.,re yahrmıt
Iar ve elblselerlni, paralarını allp kao
m.ış:lar. 

Neden sonra kendine relen Nev .. 
7orkJu, hafızasının yerine celd1-~ln1 

cörmüş, sevinmiştir. cHayır yerine ,l"e-

çen şen dl.Je buna derler. 
. 

ıııLA" LE' . Büyük 
nın programı 

Büyük Valsın Dahi Rejisörii 
JULIEN DUVİVİER'in hazır 
ladığı .. Ateşli VİVİANE RO
MANCE ve Kudretli JM'.11 

GABİN'in unlandırriıı{ı 
Büyük Hayat Filını 

SON ŞANS 
ve 

Dünya bahriyooini ın:ıteme 

sokan Amerika ve İngiliz de
nizaltılarının feci kazasının 

bütün te(errüatını yaşatan 

DENIZAFTI D. i. 
(Fransızca yeni kopyası) 
Bu film pek çok ınüşterile 

riınizin arzu ve ısrarı üzerine 
bilhassa gefütilruiştir. 

Yarından 
A 

itiba-LAL Esinema 
ren sın da 

BUGÜN:l) İııgiliı - Fener 

- Evladını döğmiyen, dizini dö-, 
ver, diye söyler dururdu. 

1 
Delikanlıya nasihat hiç para et

miyordu. En iyi çareyi, Hikmeti, 
biran evvel ba, göz etmekte bu -
luyorlardı. Fakat onu ikna etmek 
kolay olmuyordu. O, öyle ev, bark 
sahibi olacak, çoluk çocuğa karı
şacak, ev erkeği olacak takımın -
dan değildi. 

Ahmed Can Bey: 

- Hanım. yalnız düşün ki, ev
lendirmeğe kalkıştığın oğlun a
dam değil.. Eliılemin kızının başını 
da nare yakmıyalım .. derdi. 1 

Sonra, ikisi de uzun zaman su
sarlar, önlerine bakıp düşünürler-! 
di. Bu Hikmet hınzırı, evin raha- , 
tını, huzurunu kaçırmış, derdsiz 
başlara derd olmuştu. Ahmed Can 
Bey, şunları da ilave ederdi: 

- Oğlumuza güvenilmez ki.. 
il Kimin kızın ıstiyeceksin ? .. Dost, . 

ahbab kapısı çalmak insaniyetsiz
lik olur, doğrusu .. Oğlumuz, bu işi 

kıvıramadığı zaman. bize ne der
ler?. Evladınızı tanımıyor mıydı
nız da, dal gibi kızımızı ateşe at
tınız, demezler mi?. Hanım, doğ
rusu, ben sana birşey söyliyeyim 
mi? Ben hiçbir tanıdık evine gi -
dip de bizim bu serseri Hikmete 
kız istiyemem .. Hikmet kim, ev
lenmek kim?. Bu işi, yine yapsan 
yapsan, sen yaparsın .. Şöyle, yedi 
kat yabancılardan, gidip bir kız 

arayıp bulmalı.. Bari, hiç olmazsa, 
içimizden birini yakmıyalım .. Ne 

2) SE~Xe ::ıı;PI J yalan söyliyeyim. benim gönlüm 
- Allah bilir ya - İdris efendinin 

3) CEHENNEM YOLU 1 
4) METRO JURNAL kızını almakta idi. Ne yapayım ki, 

••••••••••••11111 kader mevla, gönlüme göre ver -

medi. İdri• efendi bizim demek
tir.. Şimdi, nasıl gidip de kızını 
serseri Hikmete istersin?. İnsanda 
biraz vicdan olmalı.. Allah seni i
nandırsın hanım, bizim oğlan dü
ğünün ertesi gün bile evin yolunu 
bulamaz .. Ah .. Ah .. Başımızın be
lası .. N erden çıktı bu oğlan? .. A
tılmaz, satılmaz .. Çek, canın çık
masın .. Hınzırın kanı da sıcaktır 
hani ... Keııd ' sini sevdirir .. Dışa

rıda görenler, konuşanlar, sureta, 
bir adam zannederler .. Zekidir ka
fir .. Tevekkel bi.ltün dünyanın 

kadınını. kızını kandırmıyor .. Bir 
de bize sorsunlar, malımızı .. İçi bi
zi, dışı başkasını yakar .. Bu oğlan 
vazifesini, işini gücünü nasıl ya
par?. Bılmem .. Dairedeki arka -
daşlar söylüyorlar .. Ateş gibi imiş 
maşallah .. Kendisini amirler ine 
sevdirmiş .. Bu oğlan nasıl okudu, 
nasıl işinin ehli oldu, şaşıyorum .. 
Fakat, zeki çocuktur, hani .. Ken -
dini sevdirir .. Bazan, öyle kızıyo
rum, öyle kızıyorum ki .. Şu oğlan 
akşam gelsin, bir güzel haşlıyayım, 
açayım ağzımı, yumayım gözümü, 
diyorum. Fakat, hınzırı karşımda 

görmüyor muyum, bende hoşafın 
yağı kesiliyor .. 
Babalık işte .. Kolay mı?. Maşal

lah aslan gibi de .. Giydiğini yakış
tırır, kuşandığını yakıştıı ır .. Ha
nım, ıar aramızda, şu bizim üs -
tümüzde oturan komşu var .. O ka
dının ismi neyd ?. 

- A ... Dur ... Buldum: Süveyda 
hanım .. 

- Ha .. İ~te, o kadın da bizim 
serseri için yanıp tutuşuyormuş .. 

- Yok canım?. Vay şıllık var .. 
Ayol, efendi, o evli barklı kadın .. 
Utanmıyor mu parmak kadar ço
ruğa gönül vermeğe?. A .. Ayol, 
kimsede utanmak, arlanmak kal-

Ispekter Yosma'nın özünu 
ık.ne· bir parçayı okuyordu: 

Fnıl. bclkı soracaksın. 

veren ın~xtubundan YOS 
•. 

A • 

mıo izahı şudur: Ben alnına kendi isteğile değil, 

el eli ve zoru ile vurulan kötü kadın, kötü insan 
damgasını kazıyıp atmak ve hayatı yenmek için 
seni buldum, paranı aldım. Bu, derdimi sana açtı
ğım gün senin de belki bana yapabileceğin bir 
karşılıktı ve yapman gerekti. Çünkü, ben bir oros
puydum, fakat, orospu yaratılmamıştım, orospu 
ed in.iştim ve orospu yaşamak istemiyordum!. 

- Bana vardıktan sonra hıçbir ~ey kalmamı~ 
denrktı. . Oro puluktan, erkek kucaklarında do -
la~maktan, hüviyet değiştirmekten, kılıktan kılığa 
girmekten kurtulmuştun. Geçmişini ben bilmiyor -
dum sen de saklıya biliyordun. Neden bana kıy - . 
dm, neden bu varlığı kendine yeter bulmadın?. 

Bana ınan ki, hakikat bu değıldir. Seninle ev -
lenmek, bolluğa. güvene, yuvaya, ideal varlığa çık
mak dejiildi. Ben yine etini işleten, yine sütünü sağ
dıran bir inektim. Geride her saniye beni ölümle, 
ortava çıkarmakla, kepaze etmekle, yüzümiı ustura 
ile cloğramakla, korkutan bir Hilseyin vardı. Ona 
sagmallık ve para hamallığı etmek gerekti: 

Onu yapmadığım gun ben( ele verir, seninle 
kuı mak istediğım yuvayı hemencecik yıkardı. E
ğer hır gun hiç ummadığın bir anda: 

- Karım orospudur .. 
Deselerdi ve bunu da bütun belgelerile gözü

nun onune koysalardı benimle yaşamağa, benımle 
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karılık kocalık etmeğe acaba bir saniye için daya
nıjjın kalır mıydı? .. Sakın: 

- Kalırdı .. 
Deme. en büyük yalan olur. Onun içindir ki 

hPnım kurtuluşumun tek yolu her şeyden, topun
dan birden kurtulabilmekti. Ve .. bunun için de 

para Jazımdı. Hani şu inanlara boyun eğdiren, en 
elik başları yere baktıran, vicdanları satan, hatta 
verine göre insanlığı ve bütün hüviyetleri satın 

alan parrra yok mu, bana da lazım olan işte oydu. 
Seni, yalnız bunun için kandırdım. sana yalnız 

bıınıın için kan oldum. Ve .. bütün paranı aldım. 
BC- yle söylerken sana acımamak elımden gelmi -
yo". Fakat, inan Fazıl, bana da hiç acıyan olmadı. 
Hüseyinden başlıyarak kucağına tığım herkes 
bir gülücük gibi yüzümde dağıtmağa ı;alıştığım 
ar·laııma, gözlerimde buğulanan sızılarım;ı bak -
ınadan hep etlenmi kapısma&a kalkıştılar. İlk pa-

Yazan: ETEM ızz.,·r ut:Ntcıı: 

ra ıle satıldığım banka direktörü 
cedel!eşmeme bakmadan ve: 

bile Hüseyinle 

- Niçin sakınıyorsun, neden terslenıyorsun, 
~en kimsin, nesin, ne diye ağlıyorsun?. 

Diye bir kere bile sormadan, yer yer yakala -
dığı körpe etlerimi ağzına götürmekten başka bir 
şey yapmadı!. 

İnsanların ve onların kurduğu topluluğun ka
raUeri o kadar bayağılaştı, o kadar alçaldı ki, vic
dan, erdem, alınteri, çalışma, seciye. yardım, iyi
lik sözlüklerde pusuya çekilen kelimeler oldular. 
'fopluluk şimdi tek şeye inanıyor: Parrra. Ve .. tek 
~et için yaşıyor: Menfaat. Eğer muztarib kütlele
rin kalkınması bir gün bu baş döndürücü yaşama 
hırs•nı karşılamazsa insanlığın sonundan korku -
labilir Ve ben bütün bunlar karş-,sında, inan ki 
Fazıı sana yaptığımı vicdansızlık bilmiyorum ve 
kendimi bir ııünah altında sanmıyorum. Yaptığı-

Ve .. yine inan ki, Yosmanın öz hüviyeti, öz 
dileği budur ve sadece ona kavuşuyor. Eğer: 

- Kötüyü iyi etmek insanlığın ödevidir. 
Prensibi tarihin malı olmamışsa sen paranla 

işte bunu yaptın, bir ka)'lbı kazandırdın Fazıl!.. 

Polis fspekteri: 
- Kah .. kah .. kah!. 
Güle, güle ve: 

....................... 

....................... 

- Bak hele neler yumurtlamış'.' 
Diye mektubdan bir başka parçayı okudu. 
cFazıl, bir gün şöyle söylüyordun: 
- Yazık, çok yazık. İnsanlar bir aşk uğruna 

bövle her şeylerini verdikten sonra bile demek ki, 
yine gülünç olmaktan kurtulamıyorlar! Aşka biz, 

(Devamı var) 

madı .. Efendi, sana bir şey sora
yım.. O Süveyda hanım denen 
şıllığın hikayesini nereden duy
dun?. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Ankara Radyosu 
BUGÜN 

19 Prorram. 
19,05 J\luzik (Soll - Pi). 
19,15 Türk müzlll (Fasıl be!·•ll). 
20 l'tlemleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri . 
Z0,15 Neşeli plaklar - R. 
20,20 Tiırk müıltl (Müşterek ve •olı> 

tarannl). 
1- Dlcaz pefrevl. 
2- Sadullah ai&nın - Hicaı ı-üruk 

semaisi - Nideyim sahnı çemen. 
3- Şevki Be.Jln - Hicaz ıarkı - Ril· 

miyorum bana ne oldu. 
4- Lem'inln - Hicaz prkı - Sorul· 

masw bana yeslm. 
5- Tek sazla halk türküsü - A"I 

dofdu batmadı mı? 
1- Tek sazla halk türküsü - l:'Jld~ 

türkusü. 
'1- Keman taksimi. 
S- U$şak şarkı - Yad ile ceçll ... 

manım. 

9- Bimen ş,u - Uış.ak şarkı - Ba 
bar erdi. 

10- Refik Fersan - U$t&k prkı 
Kız bürün de şahna. 

21 Konuşma. 
21.15 Müzjk (Operetler - Pi). 
tl,45 Haftalık post::. lı:utoso. 
22 Niizlk (küçük orkestra -

Necib Aşkın). 
şer 

23 Son ajan~ haberlerJ, ziraat, es 
ham, tahvilat, kambiyo .. nukut bor 
sası (fiat). 

23,20 !llllıtk (Cazbaod - Pi). 
23.55 - 24. Yarınki pro,.ram. 

YARIN 
12,30 Pro,.ram. 
12,35 Türk müzifl. 
1- Hicaz peşrevi . 
2- Lii.til afa - ffi<'az ıarkı - Nl('i 

şeb ti seher. 
3- l\.lustafa Naftz - Hicaz f&rkı 

Göfsünde açılmı.ş. 
4- Ahmed Rasim - Hicaz şarkı 

Can hasta rönüJ. 

5- Artaki - Kürdilihicazkir •arkı 
Artık ne siyah l"Öı:lerlnln. 

6- Kürdilihlcat:kıir şarkı _ Gülle 
açm" bulbül olmuş. 

13 l\lemleket saat ayarı, ajans v 
nıet.eoroloJJ haberleri 

13,15 - 14 1'1uzJk (karışık prol'ram .. 
Pi). 

1357 Hicri I 1355 Rumi 
Rebi uliıhir Haziran 

26 1 ---1939, Ay 6, Gün 165, Hmr 40 
14 Haziran ÇARŞAl\IBA 

1 
Vakitler Vaıati Ezani 

-- sa. da. •a. da. 

Güııet 4 28 8 46 

Ölle 12 14 4 32 

İkindi 16 15 8 33 

Akşam 19 42 12 ()() 

Yalaı 21 42 2 03 

lınuk '.! 08 6 26 



iŞehrin İhtiyaçlarıf 

Karaköyiin e-yiik 
bir Derdi Var 

Seyyahı, Yolcuyu, Esnafı Sokaklara 
Düşüren Derd 

1 
Yazan. 

İskeoder F. SERTELLİ --
G 

eçen gün Galata rıhtımın • 
da, bir acentanın önünde 
toplanan seyyahlardan bir 

kaçı, tercümanlarına sordular: 
- Bıze yüz numaranın nerde 

olduğunu söyler misiniz? 
Acentanın yüzü sapsarı oldu .. 

Tercüman her zamanki gibi şa • 
şırdı: 

- Yakında yoktur, dedi, biraz 
sonra \ 0 apura döneceğız. 

İki kadın yolcu - hallerinden 
belliydi ki - çok sıkışmışlardı. Ka
fileden zorla ayrılarak vapura git
meğe mecbur oldular. Çünkü, do-1 
!aşma programı henüz bitmemiş
ti. Diğer seyyahlar yollarına de -
vam ettiler. 

Acenta katibi yanıma sokuldu: 
- Ecnebilerden çok sıkı11'·o -

ruz bayım. ded~ seyyahlar ı;eı d ı

ği zaman ayni müşkülatla kar -
şılaşarak daima mahcub oluruz. 
Koskoca bir Karaköyde umumi ha
la yoktur. Biz de ayni sıkmtıyı 
çekmekteyiz. Beş ay önce birkaç 
müessese birleşip Belediyeye mü
racaat etmiş ve bu eski derdi -
mizden bahsederek Karaköye u
mumi bir .hala yapılmasını rica 
etmiştik. 

- Ne cevab verdiler o zaman? 
~ Hakkınız var .. Ecnebiler kar

şı bu çok ayıbdır. İlk fırsatta Ka
raköye bir hala yapacağız. Şimdilik 
tahsisatımız yoktur, dediler. 
Seyyahların bu yüzden çektik

leri sıkıntıları gözümle gördüğüm 
için. bu meseleyı kurcalamağa ka
rar verdim. Karaköy esnafını şöy
le bir dolaşayım dedim. İlkönce 
Tokatlıdan başladım. Garsonlar
dan biri: 

- .'\man bayım, dedi, şuraya bir 

Karaköyden bir görünüş 

dimizi tutarız. Ondan sonra, ya 
uzun bir yol yürüyerek Perşembe 
pazarındaki camie, yahud da bil
dik bir han aramağa gideriz. Bu 
yüzden dükkıimmızdan, işimizin 

başından uzun zaman ayrılmağa 

mecbur oluruz. Karaköylülerin es
ki bır derdidir bu. Yirmi senedir 
şikayet ederiz, haykırırız.. Kim
se aldırmaz hazan da ebise sor -

mak bahanesile dükkanımıza gi

ren bir müşterinın sıkıştığını yü
zünden anlarız .. Biraz sonra bize: 
Halanız var mı? Diye sorar. Ka

raköyde hiçbır dükkanın halası 

yoktur. Geçici yolcular gibi, esnaf 
da hergün zaman zaman sokakla-

ra düşer .. Bazan kendi kendim '··
den de, müşterilerimizden de u
tanırız. 

Bir şapkacı yavaşça yanıma so· 
kuldu: 

- Her sabah dükkanımın kapı· 
sını açarken, ilk düşündüğüm şey 
bu olur. Çünkü, böbreklerimden 

muztaribim. İdrar verici ilaçlar 
kullandığım için, bu ihtiyacı sık 

sık duyarım. Bu yüzden hem sı

kıntı çekiyor, hem de çok zarar 
görüyorum. Günde en aşağı beş 

kere dükkanımı yabancıların eline 
bırakıp uzak sokaklarda hala pe -

(Devamı 7 inci sayfada) 

Mayo İntihabı da 
Güç Bir Mesele 

Avrupa ve Amerika da Canlı 
Mankenle 

Abdesthane yapılsa da, biz de kur- Mayo Teşhir 
tulsak. Yolgeçen bostanı gıbı, 1 

müşterilerimizın hemen hepsı bı- j Ed • l 
ze uğrarlar . Etrafta başka hala yok iYOT ar 
tur. İki kere tıkandı.. Açtırdık. 
Şimdı herkese açamıyorıi'z. Valla
hi usandık biz de bu derdden .. 

Şerbetçi anlatıyor: 

- Akşama kadar beş yüz kişi 
hala sorar. Bıktım artık gelip ge
çenlere cevab vermekten .. 

Bir kunduracı, çok gülünç bir 
vak'adan bahsetti: 

- Geçenlerde bu civarda bu 
yjzd<'n dayakla biten bir hadise 
oldu· Yaşlıca bır hanım sıkışmış .. 
Bıze ı..ğradı. Esk, müşterimizdi. 

Sokak icınde bir hana gönderdim. . . 
Kapıcıya ufak bir bahşış vererek 
ışini görebileceg ni söyledim. Ka

dınca •,ız hana gitmiş .. İşinı gör- f 
miiş .. Çıkarken kapıcıya beş ku
ru~ \ "! rmiş. Kapıcı Burasını Ye
l' cami abdesthanesi mi sandın? 

Hiç olmazsa on kuruş ver!• diye 
söylenince kadının gücüne git -
mı~: c Fırsattan ıstıfade etmek mi 
istiyorsun?. Diye bağırmış. Kav
ga büyümüş. Nihayet döğü,müş
ler Bereket versır ki, bir avukat 
i~e müdahale ederek ayırmış. Bu 
yüzden gün geçmez ki etrafımızda 
kavga, gürültü işitilmesin. 

Bir elbiseci dükkanına girdim: 
- Siz sıkışınca ne yaparsınız? 
Dükkan sahibi ne demek iste -

diğimi derhal anladı.. Gülerek 
yüzüme baktı: 

- Çok sıkıştınızsa Tünele bi -
nerek yukarı çıkınız, bayım! Ara
dığınızı buralarda bulamazsınız! 

- Hayır. dedim. ben aramıyo -
rum. Siz•n, ihtiyac halınde ne yap
tığın,zı anlamak istiyorum. 

- Bunu hıç sormayın• Kasık -
!arımız çatlayıncıya kad~r ken -

••• 

Holivudun en küçük ve en güzel yıldızı Binııi Barııes, 
ınodellerini teşhir ediyor. 

yeni banyo 

anyo mevsimi başladı. Dük
kanların vitrinlerinde çe • 
şid çeşid mayolar teşhir o

lunuyor. 
Mayo intıhabı cıdden güç bir 

iştır. Mayonun tamamile vucude 
yapışması ve yünden olması şart
tır. Biçims:;:, çirkin bü·90k mayo
ya sahib olmaktan ise tek ve gü
zel bir mayo kafidir 
Mayoların en makbulü düz renk

li ve sade olanlarıdır. Llciverd, 
kahve veya kül rengi mayolar çok 
rağbet görmektedir. Beyaz renk-

liler çabuk sararır. Bu senenin 

emprime mayoları da pek şık. Fa
kat pahalıca ve dayanıksız ... 

Bayanları mayo seçmek müş -
külatından kurtarmak için, Av -

rupa ve Amerikada birçok mües
seseler hususi salonlarından can

lı mankenler geçirmektedir. Bu 
mankenlerin taşıdıkları mayolar 

numaralıdır. Müşteri beğendiği 

mayonun numarasına göre, mağa

zadan hoşuna g'den mayoyu sa
tın almaktadır. 

j_ş_A_K _A_j 
ÇOKTAN DÜŞÜNÜYORMUŞ! 

K 
asabın b 'ri hastalanır, son 
demlerinin yaklaştıg nı an
lar, karısını yanına çağırır: 

- Sevgili karıcığım!. Ben ölü-
yorum artık . .. Sana bir tavsiyem 
var. Ben öldükten sonra bizim 
tezgahdarla evlen. Kendisı güzel 
bir del.kanlıdır. Ahlakı da iyidir. 
müşterilerim,zi tanır, huylarını 

bi!.r Sana güzel bakar, rahat eder- ! 
sin. Dükkan da bozulmamış olur. 

Der. Karısı da şu cevabı verir 
- Kocacığım! .Sen rahat öl! ... 

Merak etme ... Zaten ben de bu-ı 
nu düşünüyordum!. 

HİKMETİ V ARMİŞ ... 

- Tuhaf şey! Sen sarı saçlılara 
bayılırdın ... Neden esmer bir ka
dınla evlendin?. 

- F.krimi değiştirdim de ... 
- Sebebi?. 

- Esmerler, sarışınlar kadar 
çabuk kir tutmazlar da ondan .. 

l'tlAHKEMEDE: 

Hakim.- Bu hıısızlığı yapar -
ken hiç içinden •yapma• diye bir 
ses işitmedin m;?. 

Hırsız.- Hayır, bay hakim! 
Yalnız ev sahibinin •hırsız var!• 
diye bağırdığını i~ittim. 

HOCANIN CEVABI: 

T:murlenk, bir gün Nasreddin 
Hocaya sorar: 

- İnsanlar, ne zamana kadar 
böyle doğup ölecekler?. 

- Cennet ve cehennem dolun
cıya kadar!. 

lllAHKEMEDE: 

Hakiım.- İnkar ediyorsun am
ma, iki kişi hırsızlık ettiğini gör
müşler ... 

Maznun.- Tuhaf söylüyorsu -
nuz, bay hakim!. İstanbulda yedi 
yüz b.n kişi var, bunlar görmemiş 
de bu ikisı mi görmüş?. 

KURNAZ BEZİRGAN: 

Yahudinin birinı asmağa gö -
türmüşler. Darağacının altına ge
lince cellada: 

- Rica eder:m, demiş. İpı beli
me bağlayınız. Boğazımdan çok 
gıcıklanırım!. 

PERDE İNİNCE ... 

İnsanın ömrü neye benzer?. 

- Üç perdelik bir loomediye ... 
Birinci perde: Sefahet; ikinci per
de: Hile ve hur'a; üçüncü perde: 
Fedakarlık ... 

- Sonra? . 
- Sonra perde iner, oyun bı-

ter ... 

SEBEBİ NE İMİŞ? 

- Rica ederim, Bay d~::!or, ilıas
talarınıza, içtikleri su ~ .ı.ıı cinsin, 
sanmanızın sebebini ::;öylcr misi

. ? 
llLZ .. 

- .:>cn·ct dere<:elerin : anlamak, 
tedavi ücrellcr!ni ona göre iste
mek için ... 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Çinde kaçakçılık pek faz

ladır. Yalnız Tientsinden da
kıkada 7,600 franklık kaçak 
eşya girer. * Fransa lıükt'.ımelı. m:lli 
talim ve terbıye için dakika
da 8,000 frank s&rfede• * Bir dakika içinde bütün 
dünyada 454,000 litre süt 
alınır. 

Yüz kcşı, günde ıki bardak 
içmeok şartile bu sütü ancak 
on senede bitirebilirler. * Amerikalılar, yeni bina
lar inşası için 225,000 kilo e
zilmiş taş kullanırlar. * Bolivya, dakikada vasa
ti olarak 45 kilo kalay ihraç 
eder. * Fransa hükumeti, zıraate 
1.000 frank hasr ve tahsis eder. * Amerikada, dakikada iki 
zavallı sari bir hastalığa tu -
tulur 
SİZ ŞU SATIRLARI OKUR

KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 
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Bugünün Siyasi Simaları 

alifa s, 

Lord Ha lif aks 

G 
eçenlerde, OksfordJa Lord I, 

Halıfaksın ~Ll'C' fıı ıt• re!'mi 
bir ziyafet ıcrı b o ıı onwştu. ı 

Garsonla~dan ıbiri 1 yeı n ... K ve
rirken elındeki tabağın mııhte -
v .yatını Lordun üzerine döktü. 

Lord Hali!aks, lııç h.ddct eseri 
göstern1edi, gülmedi. Sadece ·e
rinden kalktı, ceoketini çık.ı~a , .::ı 

turdu ve yemeğine devam e ,t i. 

Bunu gören talebeden bir ya -
nındakine: 

- Kendine bu derece hakım o
lan bır adam herşeyi başarmıya 
muktedirdir. 

Dedi. Talebenin böyle 'öyle -
mekte hakkı vardı. Zıra, Lord 
Hal !aks, 1929 oa, Ilındisliln va

· ıii umum.ısi iken treuıne bomba 
atıldığı zaman, kah,·altı masa -
sından kalkmağa lüzum görme -
miş ve koşub yanına gelen me
murlar bu sogukkarlılıgı k.rşısın
da hayretten kendilerıni alama -
mışlardı. 

Vikont Hal faks İngiliz impa
ratorluğunun en eski ve asil· bir 
aılesine mcnsubdut 

16 nisan 1881 de Yorkeayrde 
doğmuştur. Ok,forddaıı mc;.un -
dur. Yırmi ·beş yaşında ikPn LeY- • 
di Doroty Omslovta evlend .. Bir 
oğlu ve bir km dünyaya gP lllı· 

Lord Hal.faks 1910 da parıiımen
toya dahil oldu. 

Az zamanda zd:asıle temayüz 
etti. Umumi h• rbdc Yo!'Kşayr dra
gon alayı miralayı idi. 

Harb bit.nce, müstemlek · müs
teşarı oldu. Kırk ydşında ıdi. 

122 ae, Baldvin kabinesinde zi
raat nezaretine grtirıldi v~ (Ba
ron) unvanını aldı 1926 da H n -
distan umumi valısi tayin ~dildi. 

Yeni valiyi is'likbal çin birçok 
şenlikler tertib edilmiş, balolar, 
ziyafe~ler haz>rlanmışlı. 

1 

Sovyet- İngiliz 1 

M ·· zakerelerin -
de iki Mühim 

Sima 

Lord Hal.fa~ · , bunların heps ni 
gen b ı rak tırd ı . Bombaya ayak ba
>ar 'baomaz bu ı ı.1 k kılıscde ay ine 
i ~tJ ra i< et tı. 'l'1;:1 111aııı Uç saat kilise 
de ka dı. Sonra doğru Gandin n 
evine gitti. Gaııdi şaşırmış kal -
mışlı. Çünkü. urr t.mi bır valinin 
Gandiyı zıyarct etmesi o zamana 

kadar gor ıı muş b rşey değildi. 

Lord I!alfaks, Ga ı di ıle da.ma 
mıt abcre eder. B !ribırlerine gön
derdik .en rnek t tlblar da,ma •aziz 
dostum • sözü ı l e başlar. 

Lord !lal fo ks, H31 de H'ndis
t . fa <o• cı Btr ınüddeı Maa
r f ~ · <ız1& ı ı,: ı naJ bu undu. Büyük 
H ı .t.r -ı n ıı m k t 'J s.stemini ıs

ı.- <tt fl :r sc ne sonra Horbiye 

I\'"azı r• d u. l{ J b. ı ln J n en niıfuz

lu ve sozu d nlcn ir azası sıras!na 
gcçt.. Çcm berlayn ile hemfikir

dir. Alma>ıların Pragı ışgalleri ü
zer:ne d ktatöderır. can düşmanı 
olmuştur 

Lord Halifa Ks a le hayatıM çok 
sever. Fırsat bulunca Gorov\'oyde
ki ma\k !'lesıne g.der. RefikJsı da 

çok malümatlı, zeki bir kadındır. 
Vaktile muhaf z alı:yında müla
z!m bulunan oglu Lord Derbynin 

kız le evi dir. Son intihnbatta 
Lordlar kamarasına aza >eçil -
miştir. 

E.;kiden Sakal 
Bırakmak 

Vergiye 
Tabimiydi? 

BirinC'i Fran'o\· ..tuıd meshur Başve~ 
kili Dupral, 16 Jllf'l J· ız yıhu başlaDKJ~ 

cında bir sal.al \.,., .., i ihdas eltnlştL 

Bu, bazı ru'·b.ı.n ,;ı ufına mahsustu. 
Ancak btrkaı• -. •ne dt•1•am etU. 

Büyük Pelro, 171~ de sakal taşımak 
lstiyen ıtnl'ln Boyarların 100 ruble 
verıi vermelerini eınretti. Bu verı-l 

memnuniyf'tslzlU.lt> kıı.nılandı. Buna 
rai"men PetreshorKda tatbik olundu. 
Bilyü.k Katerin, An. Ellıabet ve ikin· 
el Kaif'rin :ıanuuunda da BoyYrlıır bu 
verıtvi \ '("rirlf'rdl. 

• 
aıs y 

MAISKİ 
1912 senesi sontesrin ayının sısl 

bir günü. Londrada Viktorya ı. · 
tasyonu rıhtımı üzerinde gc'lç b . 
Rus etrafına bakınıyordu. 

Çar ordusunun zulmundan, ıs 

hbdadından kurtulmak ıçı.ı •b , 
parasız memleketim !erkeden b ı 

delikanlı, Londrada bulun1n v. 
tandaşlarından yardım ve mu. 
venet göreceğini ümid edıyord• 
Bu ümcdle bu muazzam belde~ 
gelm şti. Halbukı kendisini kar 
şılıyan olmamıştı. İstasyonda be 
!emenin fayda vermiyeceğırıı ar. 
!adı. Kalabalığa karıştı. L~ndra 

nın kenar mahallelerinin birindo 
köhne bir evin önünde durJu. D, 
ha evvel kaçan vatandaşları bu 
rada, soğuk odalarda, sefi ı b 
hayat sürüyorlardı. Aradıg. ade 
mı buldu: 

- Bonjur, Vallak yoldaş!. 
- Bonjur ... Kimsiniz sız?. 

- J an Liy akoveski. .. 

- Sefa geld.n, arkadaş ... Gele 
eeğinı • azmışlardı. Buyur içer 
ye ... 

Liyakoves.ki, muhacir hayatın. 
bu suretle atıldı. 

Babası, •bir köy papası idi. Ken 
disı de buna hazırlanıyordu. Fa 
kat k liseden uzaklaşmayı terciı 

etti. Niıhlistlerle 'beraber çalışmıy 
başladı. Bunların çocuklarır.ı oku 
tuyor, hayatını temın ediyordu. 

Bir gün yakayı ele verdi, hapsı 
atıldı, bri kolayını buldu, kaçtı 

Londraya iltica etti. 

Kend sini misafir eden Vallal 
da firari bir Yahudi idi. İki arka· 
daş beraber çalışıyorlar, gizli bas· 
tırdıkları ris2 ri Rusyaya gön· 
deriyorlardı. 

Ş mdi, yirmi beı sene sonrayt 
geçelim. 1936 .• Yine sisli bır gün 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Bir Sene icinde Nekadaı 
' Vapur Battı? 

Geçen Sene Batan Vapurların Tonilatosu 534000 dii 

• -. ... 
Sağdaki resiın geçenlerde batan İn giliz tahfolbahirl ve battığı yeri gö stereo kırmızı lambalı işaret ... 

S
on yapılan bir istatistiğe göre 1938 senesi 
içinde batan ticaret gemilerinin tonilatosu 
534,000 dir. 

Bunların çoğu mürettebatı ve hamulesile be
ıaber açık denizlerde batıp gitmiştir. Bir kısmı 
limanlarda veya sahile yakın yerlerde kazaya uğ
tamıştır. 

Bu batan gemilerin enkazı ne oldu? Geçen -
lerıle. yanan Paris vapurunun teknesi ne olacak? .. 

Gemi sahiblednin ilk işi, ilk evvel içindeki 
yük:i çıkarmak, sonra da tekneyi yüzdürmeğe ça
lıstMktır. Bu iş, zannolunduğu kadar kolay de
ğildir. 

Paris vapuru, kıymetinin dörtte birine, yan 
96 milyon franga sigortalı idi. Ve henüz 18 senelik 
bir gemi idi. Sigorta parayı verdi .. Şimdi geminiı 
enk3zı sigortaya aiddir. Dalgıçlarla anlaşıp zarar 
nın bir miktarını çıkarmak istiyor. Fakat, bunun 
için de daha birçok milyon sarfetmek lizım. 

Batan gemilerin bazıları şirketlere satılır. Bun
lar, çıkarabildikleri şeyleri çıkarırlar. Sonra tek 
ne:•i dinamitle atarlar, demir ve çelik parçaların
dan istifade ederler. cAtlan ·k> vapurunu alat. 
şirket, gümüş takımlarını, halılarını, mobilyele . 
rini, elektrik lambalarını, hatta kazanını bile çı 

k~rdı ve çok para kazandı. 
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IST ANBLTL KAPIU 
d a 

VE BiZANS SARA 
No.13 Yazan: M. SAMİ KABAYEL 

umlar İstanhulda Ayaklanarak 
Saraya Hücum Etmişlerdi · 

lmpardtor Çok Meyustu . Güzel Marika da 
Bir Matem Vardı 

.. 
Olmüştii. Sarayda Elim 

Teodoros da K'G>tantinın peşin

den Moraya gittı. Yakasını bırak
mıyoıdu. Mücadele gittdııçr şıd -
detlenıyordu- Dalıa Paleologos ol
madan impar&torluk davasma 
duşmUzlerıli. 

1 

Nihayet, imparatorun tavassutu 
herşeyi yatıştırdı. Teodor"" ile ı 

Jiğer kard~i Tomasın Morada 
.talınasına, Kostantinin Bizanıs.ta 

ıora;ı:da buluıımııonııa karar verıl-
• L Bu iş o kdar kolay olmaıruştı. 

Kurnaz Yuan:ıı Paleologos'un f 
imdadına yine Halıl Paşa yetişınış-• 
ti. Ne yapıp yapıp Halil Paşa ikiıı-' 
ci Muradı İstanbu' üzerine yü -
rümekt~n alıkoynuştu. 

Bizans İmparntCT.u binbir müş -
kültıt içinde kardeşi Dimitriyo -
sun belasından kw·tulabildı. 

Ve .. Muraddan intikam almak 
için Polonya ve Macaristan Kralı 
Lldislav'ın himayesi altına girdi. 

Papa hafla obnak üzere tekrar 
hıristiyanlar ayaklanmış bir eblı 
salib teşkil etmişlerdi. 

J;Iırist•yan ordusu Macar prens
lerden meşhur Yanuş H ünyad.i 
emrinde olarak Sofyaya kadar 

ilerled•. Muradın orduları bozul
muştu. Bu mağlübıyet hI.QStiyan-

!ara cesaret vermişti. Bizans İm
paratoru derin bir nefes aldı. 

Sovyetlerle 
Bu Seferde 

Anşılamazsa .. 

Türkkuşu Filosu Bu 
Sabah Bursuya Gitti 

(l inci aahifede-ıı devam) Üç günden beri ehrımizde bu-
ziyet n müsa.d bir şekilde inkışaf lunan Tilıkkuşuoa mensub on bu 
ettığı kanaatindedir. tayyareden mürekkeb filo bu sa-
ANLAŞ:MANIN ESASLARI balı saat dokuza doğru Yeşılköy -
Paris 14 (Hususi)) Gazetelerin den havalanarak, Yalova üzerin -

verdiği maliimata göre, Mosko - den Bursaya hareket etmıştir. Tay
vada anlaşma hasıl olduğu tak - yarelerden beşini kadın pılotla
dirde, üç devlet ittifakı şu esas- rım z idare etmektedır. Kadın tay
lara dayanacaktır: yarecilerimız baş öğretmen Sabiha 

Sovyetler Fransa ve İngıltcreyeJ Gökçenden maada şunlardır: Na
taarruz halinde yardım edecek - ciye Toros, Muzaffer Sel, Edibe 
!erdir. Fransa ve İngiltere ile bir-

1 Sayın, Sehavet Yılmaz. Diğer er
likte Belçika Yunanistan, Türkiye kek pılotlar da şunlardır: 
ı;e Romanyaya da yardım taahhü- Muammer Öniz, Saib Gökce, Ne-
dünde bulunacaklardır. cib Tolgar, İbrahim Görelı, Şinasi 

Fransa ve İngiltere Sovyctlere Kavlandır. 
bir taarruz vaki olduğu istiklali Filoya malüm olduğu üzere ge-
ve biıtiinlllğü tehlikeye du tüğü nel direktor 0.,-man Nuri kuman-
takdirde teşriki mesaiyi taahhüd da etmektedir. 
edeceklerdir Tilıkkuşu filo ·unun dun öğle -

Avrupada her türlü taarruz ha- den son:ra halka uçuş gösterileri 
reketinı tenkil için istişarede bu- yaptıJı:larnı yazmıştık. Dün ev-
lunulacaktır. • ve"la bir tayyare u muş ve bu tay-j 

Üç devlet bir kere harbe girer- yareden Mehrned Kaya ve Abdur-[ 
se, ayrı olarak barış müzakerele - rahman Turlı1ruw ısmindeki kah- ı 
len yaprruyacaklard.ır. Anlaşma raman gençlerımiz paraşütle 800 
tedafüi mahiyette ve Milletler Ce- metreden aşağı atlamışlardır. 

Kad n tayyarecilerimizi hayran
lıkla takdir eden bir İngiliz gaze
tes.nin kadın muhabiri tayyare
cilerimızin resimlerini almıştır. 
Baş ögrelmen Sabiha Gökçen 

beş kadın fayyarecimizin iştirakilc 
yak•nda bır Avrupa turnesıne çık
mak tasaı;vuru mevcud olduğunu 
söylemışt:.r 

Fırıncılarla 
ihtilaf 

Ekmek meselesinden dolayı Be
le<lıye ıle fırıncılar arasında çı

kan ıhtıliıf devam etmektedir. 
Birçok fırıncılar, esk;den ek -

mek b<ışına bakallara n ekmek 
bayilerine verdikleri 20 parayı 
kesmişlerdır. 

Bır kısım bakkallar ve bilhassa 
daimi müşterisi olan mahalle bak
kalları müşterilerini ekmek -
sız bırakmamak için karsız satış 
yapmaktadırlar. 

Bereket versin halk Kostantiııi 
dslıa ziyade seviyordu. İmpara -
tor bu barelı.etten istifade etti. 
Yuanfa Paleologos'un bütun dü -

Lad;sıav'a külliyetli para verdi. 
mıyeti paktına uygun olacaktır. J Bundan sonra toplu bir uçuş ya-
İCABEDERSE HARİCİYE NAZffi- pılmış ve şehir üzerinde bir c:e
LARI MOSKOVAYA GİDECEK 1 

velandan sonra üçer üçer sahaya 

Diğer taraftan b82ı fırıncıların 
narka rağmen bır kilo ekmeği 9 
k\lr\1§ 30 para yerine 10 kuruşa 

' sattıkları şikayet olunmuştur. 

ılnduğü, Turklerdi. Türkleri mağ
mağliıb etmek hiç olmazsa Bızansı 
Turk tecavıi.zunden masun bulun
durmak: ıçin Latinlerin yardımla
rına na.il olmalrtı1 

Bu da ancak şark kiliseısile ıarb 
kılısesinin birleşmesine mütevak
kıJtı. Zaten Papa be,inci Marte -
nın haleli dördüncü Öjen de hı
ristıyanlarm bcynındeki bu ayrı
lığı kaldırmıya taraftardı. 

Fakat, Rumlar bu birleşmenın a
leyhlnde idi. Fforansada iki kilı

senin birleştlğı ilan olunmuştu. 
Lakin; Rumlar · İstanbulda a

yaklanarak saraya hücum etmiş -
erdi 

Hatta Turk bcyı İshak Beyin 1s
tanbu\,ı Marinın lıdıvacını haber 
verm~e geldiğı gun nekadar fe
ci ı;e kanlı ı;ak'alar vucude gel -
nıştı. Bu ısy anlar durmadan, u
lı sıra devam edip duruyordu. İm
paratoru en zıyilde uzen bu kilıse 
kavgaları idi. 

Ekseri Rumlar Floransa itti -
iakını ve kilise ....ahdetıni kabul 
ttmiı olsalardı, Türkleri mağlüb 
•imek hıçtend İmparator Tü:rk
lerm maglübiyetıni bu derece ba
sıt olabileceğine kanı idi. Lltın -
!erle birleşmek Bizansı kurtara -
caktı. 

Yuanie; fevlıaUde meyustu. Gü
zel Ma:rikası da ölmüştü. Sarayda 
elim bir matem vardı. 
İmparatorun kederi yalnız bun

dan ıbaret kalmadı. Küçük kardeşi 
Dımıtrıyos, halkın zihniyelinden 
. stıfade etti. Floransa lıonferan -
;ına ı;e mukarreratına yani iki ki
isenin birleşmesi aleyhinde bu -
undu. Ve fikirlerini ilan etti. 
Maksadı, halka kendisini sev -

c !rerek Kostanlini halkın gözün
! •n düşürmek ı;e Paleologos öl -
l ıkten sonra, esa•en hakkı olan 
luparatorluğa daha çabuk nail 
1lmak idı. 

Hatta Dimitrıyos tamamile tm
ıaratora isyan bayrağını kaldırdı. 
Glisenin bırlepnesi aleyhinde bu
unanlarla kendisine tiıbi yerler -
lekı ahaliyı topladı. Ve İstanbul 
ızerine yurüdü. Şehrin kapılarına 
Uıyandı. Vazıyet çok fena idi. 
İstanbul şehri içınde sarayı hü

um eden halkın anını kılıç 

arlıt!lerıle \·e binlerce ölü ile ört 
as edip ortadan kaldıran İmpa
ator. İstanbul kaleleri kapılarına 
ayanan kardepne Vel.ahde bir 
~ycıltler yapamı ordu. Dimitrıyos 
:izans cıvarını yağma etli. 
ikıncı Murad bu vak'alar olur

en uyumuyordu. Vezıri azamı 

laa..ı.l Paı:anın ve Marinin entrı -
a arına rağmen saJık bcndesı İs
ak Bey n dediklerim tuttu. Ve 
JiroıtrıyosJ teşvikten hi.lı kal -
.ıadı. 

Bızr.ns İmparatoru bu ·ekay,.i 
arşısmda ne yapac gını şaşır -
U!jtı. Onun en ziya e korktuğu 

ür lerdı. Bu sırada Turkler İs

ır 1 uzer: e ywrur1erse ış fe a 
luı du. 

lU. .. "" · ._,, ..... .. 

Cenub Hududumuz 
Hataydan Başlıyor 

(J inci ıolıiJedm d~om) 

aid her iki itilıifın bir arada neşir 
ve ilin olunması takarrür etmiş
tir. İttifalı Türk - İngil.z ittifakı
nın ayni gibidir. Cenub hududla
rı.mıa ıtid arazi i.htılafları da Ha
tay davamula biı Ii.kte halledil -
mİi ve kat'i, pürüzsüz mahiyeti 
iktisab etm~ bulunmakta olup 
henuz esasları mahrem tutulan 
bütün itilatlar ancak B~elıilin 
Büyük Mıllet l\leclisinde yapaca
ğı deklirasyon ile eflıiın umumi
yeye arzolunacalıtır. 

Hatay anavatana iltihakı mü
teakıb, kendi adını mohaf82a ede
cek ve hususi suretle öğrendiğı
me göre derhal Türkıyenin bir 
v.i.Jayeti iliın edilerek kendi mülki 
taksimatımız ve teı;kilatımız ol
duğu gibi ve deriıal tatbik oluna
caktır. 

Vilayet merkez: Antakya ola
cak, İskenderun, Kır:khan, Reyha
nıye kaza merkezleri arasında 

bulunacaktır. Ancak İskenderun 
limanında derhal tesısata ve geniş 
mlki)'asta imar faaliyetine ge<;i -
lecektir. Antakyad:. bir de müfet
tişi umumilık ihdas olunması ve 
mezkür umumi müfettı~liğe be
§inci umumi müfett:şhk adı ve
rilerek. Adana, Menin, Gazıanteb, 
Urfa vilayetlerinin de mezkur u
mumi müfettışli~e bağlanması 

ağlebi · timald.r. 
Türkiye Büyük Millet Mecli&i

nin yarınki içtimaında Baş\·ckilin 
Türkiye - Fransa ıtiliifı hakkında 

beyanatta bulunması muhtemel 
olduğu gib deklarasyon pazartesi 
içtimaında muhakkak telakki e
dilmektedir. 

ANTAKYA SEVİNÇ İÇİNDE 
Antakya H (Hw;usi muhabiri

mizden)- Başvekil Refik Say -
dam'ın Parti grıııpundaki beyanatı 
burada haber alınınca hemen her 
tarafa bayraklar asılmağa başlan
mış ve halk çılgınca bir tezahür 
giiııterm:ştir. Ana vatana ilhak 
günü ıçin fevkalade haıırlıklar 

vardır. Şenliklerin birkaç gün sü
receği ve emsalsiz bir şekilde te
celli edeceği anJa1ılmaktad.ır. 

Sokaklarda herkes bır.birini 

tebrik etmekte, kucaklaşmakta ve 
sevinç gözyaşları alutmaktadır. 
Halayın ana vatana iltihakı hak

kmdak: formaliteler yalımda ta
mamlanacağından .hükiimet Bü
yük Millet Meclisine verilmek ü
zere bir kanun layihası hazırla -
maktadır. 

Hatay viliıyetınde meb'u, seçi
mı de yapılacaktır. Halayın Bü
yük Millet Meclsine sekiz rneb'us 
göndereceği taılımın ediliyo•. 
BAŞVEKİLÜIİ.ZİN BEYANATI 

Ankara 13 (A.A.)- Cumhuri -
yet Halk Partisi Meclis Grupu U
mumi Heyeti bugün 13/6/939 saat 
15 de reis vekili Hasan Sakanın 
b kanlığında toplan.d 

Basvek 1 !"r ız Dr Refik Sa) dam 

ilk sözü alarak kürsüye gel<h. Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlunun 
misafirimiz Romany& Haric;ye Na
zırı Bay Grenguvar Gafenco ve 

arkadaşlarile beraber bulundu -
ğıından bugünkü celseye iştirak e

derek malümat arze.demiyeceğini 
ve ona vekaleten netay'.cini muh

terem heyetin sabırs12lıkla bekle
diği Hataya aid Türk - Fransız 

müzak~resinin vardığı neticeyi 
umumi heyete bizzat arzedeceği
nı b'ldirdi. 

Bu müzakereler'n tam hır an
Lışma ile nihayet bulmuş telıikki 

edileceğini ve pek yakın bir atide 
Hatayın ana vatana kat'i olarak 
iltihakını tes'ıd etmekle bahtiyar 
olacağını müjdeledi 

Umumi heyetin şôddetli ve sü
rekli alluşları aras:nda kürsüden 
indi. Bu münasebetle söz alan Kc

caeli meb'usu İbrahim Bııbİan E
bedi Şefimizın hatırasını hürmet
le andıktan sonra bu muvaffaki -

yellerden dolayı onun yegane ha
lefi olan muhterem M:Jli Şefaniz. 
İnönüye ve bu şte büyük ıaali -
yet ve gayretleri görülen Cumhu· 

riyet hükumetine ve Başvelulim:
ze ve memleketin daimi korucwıu 

muazzez Türk ordusuna Hatay 
namına minnet ve şükranlar ifa
de eden ve hararetle 3lkışlanan 

bir nutuk irad etmıştir . 

-----·--·-·------
Mısır Hariciye 

Nazırı 

Cumartesi Günü 
Şehrimize Geliyor 

Memleketim:ze gelmesi mu
karrer bulunan do:;t Mıoıır hükU
meti Hariciye Nazırı Abdülfettah 
Y"'1ya P'4l1nın cumartesi giinü 
şclır:m.iuie bulunacağı anlaşıl -
maktadır. 

Resmi mahiyette seyahat eden 
Mısır Hariciye Nazırına Kraliyet 
umum müsteşarı ile Jhriciye Ne

zareti umumi katibi ve hususi ka
lrm müdürü refakat ede.:ektır. 

Muhterem misafirimiz şehri -
mizden doğruca Ankaraya giderek 
orada 3 gün ka1ac~ktır. 

-o--

lngiliz - Japon Gergin liği 
(1 inci sahifeden devam) 

lunmaktadırlar. Tiyençine iltica 
eden dört Çinlinin inücrım olup 
olmadıkları ve Japonlara teslimi 

icab edip etme<lıği bir komisyon 
tarafından tetk•k olunmaktadır. 

Tiyençindeki İngiliz mıntaka -
1 

ıında 3,000 İngili2, 2,000 ecnebi ve \, 
40.000 Çinli vardır. Frans12 mıııta

kasında da lOO~Fransızla 100,000 j 
ç;nJı bu1unmaktadır. 

Londra 14 (Hususi) - Siyasi inilmiş ir. Müteakiben planör u
mehafil Strang'ın müsbet bir ce- çuşları yapılmıştır. Tayyarelerin 
vab getıreceği kanaatini muha - arkasına takılan planörler üç bin 
faza etmektedir. Son dakikada metreye yükseldikt~n sonra, sa

yeni bir müşkül çıktığı takdirde,, Jıveri!mış ve planörler kendi lıen
u"1aşmayı behemehal temin etmek[ dilerine hava hünerleri yaparak 
üzeı·e Hariciye Nazm Lord Hali- aşağı ınmişlerdiJ'. 

Beledıye reisliği dün bütün şu
belere sıkı bir emir vererek nark
tan fazlaya satış yapmak istiyen 
fJrıncıların hemen isimlerinin mer
keı.e bil<lırilmesini istemiştir. 

Fırıncılar satış şubeleri açmak 
tasavvurundadır !ar. 

faks ile birlikle Fransız Hariciye ..;~==,,;;========================! 
Nazırı Bone'nfn Mo.<kovaya git -
meleri meselesi derpiş edilecektir. 

---*-

Genç Bir Kız 
Pencereden 
Düştü, Öldü 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatibliq.inden : 
KaJo Karasu ile Sara Bahar. Aram Papo, İsalı. Papo, Kemal Papo 

ve Raşe! Dayanın ~ayian ve muştereken mutasarrıf bulundukları Be
yoğlund2 Ş3hkulu Değirmen sokağında 'I No. ıle murakkam beş kat
tan ibact ve her Jı:atm<fa iki oda bi:r sofa ve bir baliisı ve elektrik ve 
terlıoıı suyu tesisatı mevcut ve beşinci katta bir sofa, bir oda ve bir 
tarasa mevcut v~ :Mr katında ayrı kiracm olup bır katında oturan his
sedar )ıjrası bar1ç olmalı üz.ere ayda otuz iki Jil'a kira bedeli getirmek
te olan kagir bir bop ev (5050) beş bın elli lira kıimeti muhammene-

18 yaşlarında genç ve güzel bir sinde olup <.yuıın ızalesi zımnında aç.ık arttırmaya konulmuştur. Bi
kız bu sabah Beyoğlunda Abanoz rinci müzayede 17/7/9?9 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 
sok:ığmda 9 numvalı evin dördün- 14 den Hl ya kadar lkyoğlu Sllllı mahkemeleri başkatibliği nezdinde 
cü kat penceresinden sokağa dü - ı yapılacaktır. Mezlıür gün antırma bedeli muhammEnin Jrıymetin % 75 
şerek vücudü bir külçe haline gel- ini bulmadığı takdırcle en son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
miş ve derhal ölmüttür. ikinci arttırma l /8/939 tarıhine müsadif salı gi.ınü ı;aat 14 den 16 ya 

Zabıtaca yapılan ilk tahkikat kadar icrP ediler"k en çok arttırana kat'i olarak ihale edilecektir. 
neticesınde Aksarayda Kemalpa- Birikmiş ve ih~le tarihine kadar birikecek maliye ve belediye ver
şa caddesinde oturan ve Şake adın- gilerile evkaf icare'i h;ssedarlara ve tellaliye rüsumu ile ihale pulu ve 
da olan bu genç kızın dün geceyi 20 &ene!;< taviz bedeli ve tapu harçları müşteriye ait ir. 
Abanozda 9 numaralı evde geçir- Arttırmaya iştirak edeceklerin gayri menkulün kıymeti muham
diği tesbit edilmiştir. Ne suretle menesinin yiizd~ yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir 
pencereden duştiiğü henüz anla- bankanın bu nisbette teminat mektubunu getırmeleri şarttu·. Arttırma 

şılamamııtır. Zabıta ve adliye bu bcldelinin kendi•i:ııt> ihale olunan tarafından yedi gün içinde mahkeme 
kızın evde bulun~ hakkında e- kasasına tediye edi!.me3i lazımdır. Aksi takdirde ihale feshedilerek 
hemmiyetle tahkikata devam et- kendisincfen evvPl en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
mektedir. bedelle almağa razı olursa ona ihale edilecek ve o da razı olmazsa veya 

--<>-- bulunamazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılacaktır. 

Yapılacak ilan alakadarlara tebliğ edilmiyecektir. Müzayede sonunda 
en çok a!'\wana ihale edilecek ve her iki halde birinci ihale edilen kim

Ankara 14 (Telefonla)- Kamu- se iki ihale ar:ısmd:ık; farktan ve zarardan mes'uı tutulacaktır. İhale 
tay bugünden itibaren barem ka- farlıı ve geçen günlerin yüzde beş faizi ayrıca hükme hacet kalmaksı

Barem Kanununun Mad~eler 

nununun madde maddl' miizake
reı;inc ba.şlıyttaktır. Kanunun he
yeti urnomiyesinin mıizakeresin
de gerek M'llet vekillerinin. ge -
rek efkarı umumiyenin gösterdiğı 
büyük alakadan, maddelerin mü
zakeresi esnasında da birçok mü
nakaşalar olaceğı tahmın edilmek
tedir. 

zın icra !Ilanfe1ile tamil olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarla:rın gavri ıTPnkuller ü:zerindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa ve saireye dair olan ıdcl'alannı evrakı müsbitelerile yirmi gii'I 
içinde satış memuru !l'on mahkeme başlı:atibl..iğine bildirmeleri lazım
dır. Aksı halde lıakları tapu sicillerile sabıt olmadıkça satış bedelinin 
payl'4JJl~nd:ın h~riç bıralulaca.klardır. 

Şartname nu.hl:enıe dıvanhanesine herkesin görebileceği yere asıl
ın.ıştır. Fula maliımat almak istıyenJerin 939/7/ No. ile ba~k5!ibliğe 

muracaat rtmeleri i.18n olunur. (18560) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cins i Ml lı: darı Muhammen ti. •ı. 1,5 teminat Ekıilme 

Lir" Kr. Ura Kr. Şekli Saa!i 
Dllz kapak tahtası 30000 Kg. 1200 - 180 Açık ek. 14 
Trifil tahtası 30.000 • 600- 90 • • H 
Kafes • 25.000 • 1l75 - 131 25 • • 15,30 

Parça ambalaj k§. 12.000 • 726 - 108 90 • • 16 
I - Kutu fabYikamızda bir sene zarfında birilıceği tahmin edilen ons ve miktarı yukarıda yazılı tah

ta " kağıt parçaları açık arttırma ıle satılacaktır. 

Il - Muhammen bcdellerı, muvakkat teminatları, arttırma saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
lll - Attırma 3/VII/939 pazar!esi günü Kaba taşta levazım ve mü 1'ayaat şubcsındeki alım, sat~ kı>

misyonunda yaılacaktır. 
JV - Nümunrler ller gün Cibalide kutu fabrikamızda görülebilir. 
V - 1stekiller 3 15 güvenme paralarile birlikte arltmıa için tayin olunan gün ve saatlerde yukarıda 

adı geçen komsiyona gelmeleri ilin olunur. (m9) 

. 1 ... 
. ZA YI. - 2019 sicil n~~aralı bi- 1- Şartnamesi mucibince 75.000 adet yüz kıloluk üzüm çuvalı ka-

sıkletımın ehlıyetnamesını kay - palı zari usulile eksiltme e konmuştur. 
~U!rn .. Yen.isim alacağımdan za - ı il- Muhammen bedeli 315-00 muvakkat teminat parası (2362.50) 
yun hukmu yoktur. liradır. 

Yüksekkaldmm, Marko Hatem ı III- Eksiltme 19/Vl/939 Pazartesı günu saat 12 30 da Kabataşta 
• • Levazım ve Mubayaa! şubesındekı alım komôsyonunda yapılacakt.r . 

ç.oçuk Hek.imı ~I IV- Şartnameler her gün. Levazım şubesi veznesile İzmir ve 
Dr. A hmed A kkoyunlu , Ankara başmıidürlüklerinden (157) kuruş mukabilinde alınabilir. 
Taksim _ Talimhane Palas No. 4 1 V- Miınakasaya gıreceklerin mühürlü teklif mektuplarını \'o 7,5 

Pazardan maada ber gün saat giivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtıva edecek 
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• yon başkanlıfrna makbuz mukabilinde veıınelerı liizımdır. (3838) 

Başve k i lin 
Müjdesi 

(1 inci salııfeden deı·am) 

tık, fakat Hataylı bu a~ rılık acı· 

sına yad elde kalma.ıun "zısıııı da 
kattı ve içine bunu ni~ter etti. 
Artık, bütün bu ızılar dinecek, 
duracak ve Hata~ \"ilaycti Cum
lmriyet Türkiycsinin cenub 'ınır
larınm illı. bekçi vilayeti olarak 
rol \'e ycrioi alacaktır. 

Zaten, bumm bir başka türliisü 
de olamazdı. Türlriyenin Hataysız 
bu cenub hududu ne derece yam· 
piri ve kırpık bir hudud idiyse 
Türk Hataylının muasır medeni
yet ~inde k.,.if bir eberiyet küt
lesi halinde yabancı bir idare elin· 
de kalması da o derece aykırı idi. 

Atatürk, hayatıoın son demin
de Türk milletinin ve Türk \"&ta
nının bu yegane pürüz noktasını 
bugünkü neticeye vasletmenin te
melini attı, İnönü onu daima ma
kôs talihleri yenmiye has irade
sinde bugünkü neticeye getirdi. 

100,000 Türk Hataylının Jı:nrtu
luşundaki sevinç heyecanı na'ıl 
kendi beyttanımız i5e ı;asıl olu • 
nan imı:ani, muhik ve ildll netite
ddıi meserret de hiç şüphesiz 
Türlti~ ve Fransanın bölüştteği 
ve paylaşauiı bir keyfiyettir. 

Fraua Tüdün hakkını, Türki
yeaia balılruıı, Halayın ırlıi, ,.mı 
ve tabii verasetini kabul etm klr 
ancak ve sadece nailli haklara ve 
hürriyetlere karşı olan teslimiye
tini bir imtisal örneği halinde ta
rih ve iasıullık baxuruncla lıir kere 
dalla ifade fırsatını bulmuş olu -
yor ve Türk.iye de bir milli hak
lı:m ve vuifenin yerine ıetirili • 
§indeki ıliplomatik faaliyet, tü • 
kenmn irade ve sabrın, asla revi
:tiyonist olmıyan bir tutumun en 
yübelı: m.İ<;alilli bir ders halinde 
bütün dünyaya ı;cnniı bulunu -. 
yor. 

Sadece bu ders bile Türk reji
minin ve Kemalist Türkiyenin öz 
ve hüviyeti bakımından en ~·ük -
sek bir gurur kaynı1ğı ve her mil
let için en ori"inal bir si3asel reh· 
beridir. 

ETEM iZZET BENİCE 

--
Gafenko 
Yal ovada 

(1 inci aohifeden devam) 

İstanbul Komutanı Genaral Ha
hs Bıyıktay ve sair zevat tara -
tından merasimle karşılanmıştır. 

Gafenko ve Hariciye Vekilimiz 
trenden indikten sonra rıhtımda 

beklemekte olan • Ülev• vapuruna 
binerek saat 8 buçukta Yalovaya 
hareket etmişlerdir. 

Büyük elçi ünvanile Bükreii se
faretinde ipka olunan Hamdul · 
!ah Subhi Tanrıöver de kendile
rine refakat etmektedir. 

DOST NAZIR YALOVAYA 
ÇIKTI 

Yalova 14 (Telefonla) - Muh
terem misafirimız Rumen Haricı
ye Nazın Gafenko ile Hariciye Ve
Jülimiz Şükrü Saracoğlunu hamil 
1!lan Ülev vapuru saat 10 da bura
ya gel<lı. 

Dost Haricıye Nazırını iskele • 
de - dün akşamdanberı burada bu
lunmakta olan - Vali ve Belediye 
reisi Lutfi Kırdar ile Yaloı;a kay
makamı, Riyaseticumhur yaveri 
ve kalabalık bir halk kütlesı kar
şıladılar. 

Gafenko ve Hariciye Vekihmiz 
büyük meydanda kendilerini bek
Jiyen otomobile bınerek doğruca 
kaplıcalara hareket ettiler. 

Milli Şefimiz İsmet in önü muh
terem misafirimizi §imdi kabul et
mişler ve öğle yemeğine alıkoy -
muşlardır. 

Gafenko ve Hariciye Vekılimiz
le İstanbul Vali ve Belediye xeisı 
ak.şama İstanbula döneceklerdir. 

* Abdullah isnıındc bır katil 
wahkumu İmralı hapishanesınde.ıı 
Ankara hapishanesındeki mah -
kumlara 2 ay müddetle matb;la· 
cılık öğretmeğe gönderilmştir. Ab
dullah tek başına İınralıdan An
karaya giderek hapishanedekı va
zifosıne başlamıştır. 
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Fi L.. O 
tefrika Numarasa ı 139 vczon ' Rahml YA~I '. 

(5 inci sayfadan :!evam) 

Viktory a istasyonuna giren eks
ptesten sağlam vi'cudlu, ~ık gi
yinmiş bir mösyö iniyor. 

Dursun Ali Adamlarından Birineı 
Gizli Bir işaret Geçti . 

Şık lbir mösyö brafından güler 
yüzle sevinçle karşılanıyor. Ha
riciye memurları, gazete muha -
birleri, fotoğrafçılar etrafını sa
rıyor. 

- Bonjur Lılvin<ıf '' ı ·aş'. 

- Bonjur, ıeski d , ::,~lu • a .sky 
Yoldaş-. 

Yirmi beş sene sonra bir!birle
rini gören eski ihtliAlc arkadaşlar 
bi"ilıirlerinin boynuna sarılıyor -
!ar. Sözüne Devam 

Baş Takasının 
Eden Tufan Reisin Gözleri 
Tarafında İki Adama İlişti Ltvinof ismini alan eski Vallak 

Sovyet Rusyanın Harıciye Nazırı 
olmuş. Maisky de Londra sefare
tine tayin edilm~. 

Böyle şakaları bırak reis, yiğit oğ- ı 
lan hatırıma geldikçe yüreğim sız
lıyor alimallaılı!. 

- Neyse TuCan buna üzülme,. 
Sana bir deli Rilittem daha vere
·bilırim! 

- Şakayı bırak dedim ya reis .. 
Dursun Ali Reis yanındaki a

damlarından birine gizli bir işaret 
çaktı, Tufana döndü: 

- Haydi, devam et... Sonra ne 
oldu? 

Dedi. Tufan devam etti: 
- Ruslar bizım ellerimizi bağ

ladılar. Sille tokat,türlü hakaret
lerle filikaya bindirdiler. Anadir 
ismindeki hal'b gemisine götür -
düler .. Orada albay Çakalof is -
mimeki kumandan bizi sorguya 
çekti.. Ben, arkadaşlara kurtul -
mak için bir çare bulduğumu, hep
sinin bana itaat etmesi, benim 
sözlerımi aynen tekrarlamaiarını 
söylemiştim.. Kumandana seni 
eşkiya diye tanıttım. Bizi güya 
zorla ve tehdidlc emrinde tutuyor
muşsun ... 

T~fan sözünün burasında dur
du. Gözleri takasının baş tara -
fından ilerliyen iki adama takıl
dı. Tufan reis bütün dikkat has -
sasını gözbebeklerin.de teksif e
derek ve bakışlarını bu gelen a
damlara mıhlıyarak susmuş, avı
na atılmağa hazırlanan .bir kaplan 
tavrı takınmıştı. Dursun kaptan 
arkadaşına seslendi: 

- Devam etsene Tufan! 
Tufan aldırış bile etmiyor, göz

lerini bu adamlardan ayırmıyor
du. İki adıma kadar yaklaşınca 
Tufan yerinden fırladı .. Önde yü
rüyen sarı benizli, zayıf delikan
lının boynuna sarıldı, haykırdı: 

- Rüstem ... Deli oğlan ... Sen 
misin be?. 

Rüstem de Tufanın k.ollarına a
tıldı, iki arkadaş hasretle kucak
laştılar, Tufan sordu 

- Kurtuldun .. O ölüm fırtına
sını savuşturdun ha!. 

- Allahın yardunı ile atlattım 
reis ... Amma h.l.lıi yaram Jyileş -
medi. 

- Nerenden yaralısın?. 

- Sol omuz başımdan!. 
- Geçmiş olsun yiğitim! . 

- Sana da reisim!. 

Tufan katanın gözlerindeki hü
zün buğusu bir anda sevinç şim -
şeklerine çevrilmiş, cesur Türk 
denizcisinin bütün neş'esi avdet 
etm:Şti. Bir saat ndar da.ha uzı

yan konuşmada Tufan Sivastopo
la gidişlerini, albay Çakalofun de
liı letile Kolçağı nasıl kandırdığını, 

motörleri nasıl ele geçirdiklerini, 

TARİHi 
ÇOCUI( 
ROl1ANI 

KRALIN YATAK ODASINDA 
KESİLEN BİR BAŞ 

Oı ı~lık kararmıştı. 

Mısafirler müte-madıyen şarap 

içiyorlardı. ı 

O yıl (şnrnp bayramı) törenin-! 
de birçok genç kızlar delikanlı -
!arla evlenmişti. 

Hamat Kralı çok neş'eliydi: 

- Bu yıl uğurlu girdi. .. Sonuna 
kadar i~lcrımiz rasgidecek. 

Diyordu. 

Kralın muhafızı Moya'dan baş-

yeni vazifelerini arkadaşlarına 

tamamen anlattı. 

Dursun kaptan takdir dolu ba
kışlarını arkadaşının üzerinde gez
dir!yor, için için söyleniyordu: 

- Böyle ferdlerden mürekkeb 
bir milleti yenmek. mahvetmek i
çin dünya tekmil barut, bütün in
sanlar birer cellad kesilse yine az 
gelirler. 

Tufan reis sözlerini bitirirken Sa
lih Kahyaya aid sırıı ortaya attı: 

- Reis .. Bizi Ruslara haber ve-

ren casusu öğrendim! 
- Kimmiş .bu? 
- Salih Kahya!. 

Bu osim, orada toplanan reisler 
arasında bir bomba tesirile pat
lamış, ve her ağıı:da te'krar edil
mişti: 

- Nasıl Salih Kahya mı? 
- Salih Kahya J:ıa?. 
- Şu ihtiyar tilk'! Öyle mi? 
- Vay namerd, kahbe vay ... 

Dursun kaptan söze karıştı: 
- Salih kahya mı dedin!. E -

min misin buna? 

- Emin misin de söz mü re:S ... 
Sivastapolda amirallğa bağlı bir 
deniz zabitinden öğrendim!. 

- Amirallığa bağlı den'z zabi

ti mi söyledi bunu! 
-Evet! 

H i KAYE: 

- İsmini zikrederek mi?!. 
- Evet! 
- Nasıl ve nerede? 
Tufan Sivastopolda son gece 

meyhanede rasladığı deniz zabi -
tile konuştuklarını b:rer tıirer ve 
tafsilatile izah etti. sonunda da: 

- Adem reis de beraberdi... O
na da sorun .. •Fasulye çuvalı. pa
rolasının manasını öğrendim! 

- O da ne demekmiş?. 
- Bizim gemilere, tüccar ge-

milerine verilen isim! 
- Allah Allah!. 
Hayret umum! idi. Ve bir anda 

taşan, alevlenen bir kin her ağız
da lanetle karışık telaffuz edilen 
bir isim, Salih Kahyanın ismi ge
cenin karanlığında halk filosun -
dan akseden tek sedayı teşkil e
diyordu. 

Tufan kaptan Dursun Ali reise 
sordu 

- Siz neriye gidiyordunuz? 
- S:Zi aramağa! 
- Bizi mi?. 
- Esir düşlüğür.üzü Del: Rüs-

temden halıer aldık.. Sivastopoia 
bir baskın ya.pmağa, ya sizi de kur
tarıp beraber getic.rıeğe, yahud da 
bu uğurda -mapyolmağa karar ver
miş. and '.9ffii§tik! 

- Şimdi bizi buldunuz!. 
(Devamı var J 

Kral sarayına kabul olunuyor. 
Başvekil ve Hariciye Nazırı ile 
görüşüyor. Çok zeki ve dirayetli 
bir adam olduğu için herkesin hür
metim, itimadını kazanıyor. 

Maisky, birkaç lisan bilir. İyi br 
muharr:r, değerli bir diplomattır. 
Litvinofun istilası üzerine mev
kiinin sarsılacağını zannedenler 
olmuştu. 

Halbuk o, en çetin meselelerin 
müzakeresini büyük bir dirayetle 
idare ediyor. 

---
Karaköyün 
Büyük Bir 
Derdi Var 

SERSERi EVLA O 

(5 inci sayfadan devam) 

şinde koşarım. Dün Kadıköy is
kelesine koşmuşum. Talihime ora· 
sını da kapalı buldum. Ters yü -
züne döndüm .. Perşembe pazarın

daki cami halasına varıncıya ka
dar kasıklarım çatladı. Az kaldı yol 
üstünde düşüp bayılacaktım. Al

lah kurtarsın hemen bu derdden 
Karaköy esnafını. Vallahi, bir ha
li\ yapmak için para toplasanız, 

bütün bütün esnaf bu işe elinden 

geldiği kadar yardım eder. Eminö
nünden ziyade, bir halaya Karaköy 
daha çok muhtacdır. 

(4 üncü sayfadan devam) 
- Nereden duyacağım .. Sen -

den, benden başka herkes bili -
yormuş .. Duymayan bir sağır sul
tan kalmış .. Kulağını versene. Bü
tün mahallenin ağzında .. 

- Bak şu hale!. Bak şu kaltağa .. 
- Hanım, senin de dünyadan 

haberin yok .. Gezmeler, tozmalar 
gırla gidiyormuş .. 

- Tuuu .. Utanmaz kadın .. Efen
diciğim, bunları nereden bileyim?. 
Bizim zamanımızda böyle şeyler 

mi vardı ki?. Tevekkeli değil.. Ka
dını, hazan, pencereden görürüm .. 
Süslenir, püslenir, sürer, sürüş -
türür, gider .. Demek Hikmetle aş· 
na fişneye gidiyormuş .. Hay u -
tanmaz, hay boyu bosu devrilsin 
kaltağın .. Amma, efendi, hani Sü
veyda da güzel kadındır. Alımlı -
dır, şıllık .. Güzelliği yerin dibine 
batsın .. İnsanda ahlak güz~liği ol
malı .. 

- Hanım, şimdi, sen bunları bı-ı 
rak .. Şu oğlanı eve bağlamanın ça
resi nedir? .. Bir, bizim İdris efen- . 
dinin kızını gidip istemek var .. 1 

Yazan: hkender F. Sertelli 

Bir de, senin yedi kat yabancıdan ---------------1 
bir kız bulman var.. .Ilangisini j 
yapmalı?.. j 

- Peki efendi amma, bizim oğ- j 
la. bizim bulduğumuz kızla, ba
kalım evlenir mi?. Sonra ela.leme 
rezil, kepaze mi olalım?. 

- Orasını, sen bana bırak .. Ben 
Hikmeti kandırırım .. Bu akşam, 
ben oğlana işi açarım.. Yarından 

tezi yok, sen de gider kız ararsın .. 

* Halbuki, o gece Hikmet eve gel-
medi.. İki gün sonra zarfın üze -
rinde cBursa• damgası bulunan 
bir mektub aldılar. Hikmet anne
sine, babasına şöyle yazıyordu : 

•Sizin de çok yakından tanıdı- 1 
ğınız komşulardan Süveyda hıı -
mmla bir müddetdenberi sevifi • 
yorduk. Süveyda, beni alıp Bur -
saya kaçırdı. Kocasından aynlmak 
için mahkemeye müracaat etti. 
Yakında evleneceğiz .. Merak et -
meyin .. Daireden bir ay izin aldım. 
Nikıihı, düğünü gelip orada ya -
pa.cağız. Hazırlanın.. Ellerinizden 
öperim... REŞAD FEyzt 

Papalık Yeni 
Bir Teşebbüse 

Geçecek 
(4 üncü sayfadan devam) 

85 milyon nüfW'u olduğundan 
bahsedilen o Almanya ki bugün 
nüfusu;ıun 30 milyonu katoli.k -
dit'. 

Öyle görünüyor ki Papalığın git
gide kendini gösteren siyasi faa -
liyeti daha genişliyecektir. 

BAKEK mağaz.alıırının sallığı 1 
kostüm ve pardeııüler, 

emsabia bir biçimdedir. 

SAGLAM 
Şık 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla 
satılmaktadır. 

Moya bu hakarete mukabee et- 1 
mek fırsatını beklemeğe karar ver
mişti. D:şlerini gıcırdatara;, sus
tu.. Geriye çekildi. 

- 29 -

Vakit gece yarısı. 
Kral sarho~ olarak sarayına gir

mişti. 

O gece kralın odasında (Moya) 
nın karısınrlan başka bir kimse 
yoktu. 

ka yüzü gülmiyen bir kimse yok- 1 zürııde duruyorum ... Mısırlı ka - Habeş car:yesi gece yarısı Bu
ranı buldu: tu. 

Moya sözünde durmuştu. Ya -
rım saat sonra yanında genç bir 
kadın okluğu halde Kralın yanma 1 
döndü.. Tahtın iki tarafında iki 
tarafından birer zcl'Ci cariye, a
ayakta yelpaze sallıyordu. Kralın 
zevceleri sağında ve solunda yere 
diz çökmüşlerdi. 

Moya güzel karu;ının elinden 
tutarak Krala uzattı: 

- Şimdiye kadar hiçbir bahisle 
ka)ıbetmemiştim, dedi. 4tc sö -

rımı size getirdim 

Moya mert bir ad:ımdı. Hüküm-

darın etrafındaki misafirler. Kra

lın bu kadını kocasına bağışlıya -

cağını umuyorlardı. Fakat, Kral 

herkesin güzel karısında gözü olan 
bir adamdı. Moyanın karısını gö
rünce sırıtmağa başladı: 

- Bu güzel mim.ozayı sen mi 

kokluyordun. Moya? Senin bur

nuna ancak dikenli yaban inciri 
yaraşır! 

- Haydi gel, dedı, kral uykuya 
daldı ve o kadar ~ok sarhoş ol -
muş ki, yanında konı.ışsak bile 
duymaz .. 

Buran istemiyerek yürüdü. 
Kralın cariyesi hayretle sordu: 
- Kral uyurken görmek istiyen 

sen değilmiydin?. Şimdi neden 
koşa koşa gelmiyorsun?. 

Buran kendini topladı .. Cariye
nin peşine takıldL Kralın odasına 
çıktılar. 

Hmat kralı, başını yeni cariye-
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Son Moda Blüzlar 

Bu blüz :<tondan, krep empri
meden veya m:ıarEd~n yapılır. 

Suvarelerde, uzıın eteklerle ha
fif blüzler gi) ilir. 

A. - s;ireden yapılmış güzel 
bir blüz. 9J >anlime!rt' eninde ku
maştan l molr~ 75 s~ntim. 

B. - Pilrn blüz. EO santimetre 
eninde ku'Ilışton l rr.etre 25 san
tim. 

C. - Pembe müsl:nden ve dan
telalı. 100 s~ntim .. tre eninde ku
maştan 1 metre 75 Dantela: 2 

• • • 
Ayakkabıların 
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metre 75. 

D. - Mü.ılinden Vi! siyah clan
teli\lı blüz. Ön tarafı plili. 1 metre 
eninde kum.1ştan 1 r.ıetı e 75 dan
tela: 2 mel:-~ 75. 

E. - Li!1C'ndm lılüz. Dantel iş
lemeli. Gö~iıs biraz bolca. 1 metre 
eninde kumJjtan 1 mı>tre 30 san
tim. 

F. - Ayrı kumPşl•n ve yıkana
bilır blüz. Pliler karon pikürlerle 
tutturulmuştur. 80 senlimetre e -
ninde kum~tan 1 mefrc 50 J~ntim. 

• • 
Muhafazası 

[ rının tozlarını iyice silmedikten 
sonra boya lfiirmeyiniz. 

• • • 

FAYDALI 
BİLGİLER 

Eldivenleri 
Nasıl Muhafaza 

Etmeli? 
Dar eldiven kat'iyyen almayı -

nız. Bu; hem çok çirkin görünür, 
hem de çabuk eskir. Deri eldiven 
~ırken dikişlerioe çok dikkat et
meli. Eğer iplikleri beyaz nokta -
!ar husule getirmiş ise deri iyi de
ğildir, çürüktür. 

Eldivenlerinizin forması bo -
:oulmaması, çabuk eı.kimemesi i
çin giydiğiniz zam•n dınizin terli 
ve ıslak olmamasına dikkat ediniz. 

Keten ve yünlü eldivenler sıcak 
su ve sabunla yıkanır, temizlenir. 
Deri eldivenler de ayni suretle yı
kanır. En iyisi eldivenleri ele gi
yerek yıkamaktır. 

ÇAMUR LEKELERİ 

Kunduralarınızın üzerindeki 
çamur lekelerini sakın bıçak ucile 
çıkarayım demeyiniz. Eğer ça -
mur çok ise bir sünger parçasını 
suya bahrarak silniz. 

SAÇLARI NASIL PARLATl\IALI! 

Saçları kör ve donuk ise haftada 
bir kere ayni miktarda kolanya 
ile Hindyağı karıştırıp güzelce 
friksiyon yapınız. 

* Parlak iskarpinleri temizle
mek için kaymaj!ı alınmış biraz 
süt içerisine bir miktar karbonat 
atmalı ve bir pamuk parçasını ba
tırıp silmeli. 

* Deri eldivenleri yıkamak ga
yet kolaydır. Eldivenleri elınize 

giyiniz. Sonra bir fanile parçası
nın üzerine biraz sabun tozu ko
yunuz. Bununla oğuşturarak yı

kayınız. 

*Yaldızlı çerçeveleri sinek pis
liğinden muhafaza iç.· tir iki so
ğanı suda haşlam~.ı ve bu suyu 
çerçevelere sürmeli. 

* Karıncaların derdinden kur
tulmak için en iyi çar<', bulun -
dukları yere, koyuca bir şekerli 
su yapıp tabakla bırakmaktır. * Alürninyom kaplar nasıl yıka.
nır?.- Evvela sıcak su ile güzelce 
yıkamalı. Sonra Borak karıştırıl
mış su ile silmelL Zeytinyağına 

biraz alkol konulur, iyice sallan -
dıktan sonra bir bez parçası ile 
silinirse bu da parlatır. 

* Kehribar ağızlıkları ve sal• 
reyi temizlemek isterseniz, bir 
müddet limon suyu içerisinde bt-
rakınız. Sonra iyice s;liniz. 

• w 
• 

,. Ayakkapları pek küçük alma -
malı. En iyisi akşam üzeri alma
lıdır. Çünkü ayak, yorgunluktan 
biraz şişer. 

Kunduralarınızı çıkarınca, bil -
hassa ıslak olduğu zamanlar, bir 
tahta üzerine koyunuz. Kat'iyyen 
ateşe tutarak kurutmayınız. Eyice 
kuruladıktan sonra yanyana ve 
yan kuyunuz, altları çabuk ku -
rur. 

Yapılması Kolay iki Kise 

Derileri sertleşen ayakkapları 
gliserin veya petrol sürülerek yu
muşatılır. 

Ayakkaplarınızın formalarının 

bozulmamasını, çok dayanmasını 
isterseniz, iki çift alınız ve değiş
tire değiştire giyiniz. Ayakkapla· 

sinin d:Zine day~. horul horul 
uyuyordu. 

(Moya) nın karısı da uykuya 
dalmıştı. Habeşli cariye kapının 
ııerdesini araladı: 

- fşte, bak ... Krallar böyle pa
muK yataklarda yatarlar. Gördun ... mu. 

Buran gülümsedı 
Ve dizleri bor anda titremeğe 

başladı. 

Buran buraya kadar n!ç;n gel
diğini hatırladıkça tüyleri ürperi
yordu. Azaka söz vermişti: Kra
lın kafasını koparacaktı .. Ve bu
nu yapmak için, bu geceden daha 
güzel bir fırsat ele geçmezdL 

Buran kapının aralığından içe
riye dikkatle baktı Kral yeni ca
riyesinin dizinde ne kadar tatlı va 
ne kadar rahat uyuyordu. 

Buran krala acınuştL 
Delikanlı kendi kendine mırıl

C!andı: 

( !Nvamı var) 

.t 
"' + 

İğne, ipi ôk. ywrak makara gibi 
şeyler öteye beriye b.rakılırsa a· 
ranıldığı zaman bulunmaz, insa
nın canı sık!lır. 

Şu resim:erini gördüğünüz ke -
selerden birini yapar, i~risine ko
yarsanız istediğlnız zaman bulur, 
vakit kaybetmcmi~. sıkılmamış o
lursunuz. 

..JJ 

'"" ... i 
.... ; .. .;, .. ~ .. 

•' ''• 

Soldaki m'del dört murabba pa!'
çadan müre!<kcbd;r. Çıçc·kli kreton 

basmadandır. Yün'iı :;5 santımdir. 

İkincisi b.raz k'içukçedir. İste
nilirse daha büy;ik yapılabil.r. 

Altı 18 san• imelre k,ortundadır. 

İçerisi astar:ıdır. Bu çanta kreton-

' dan veya m::ı;amba~ı:n yı;pılır. 

- -- ~ 
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Hazımsızlık, Şişkinlik, bulantı gaz, 
Sancı, Mide bozukluğu, bar-sak ataleti 

ekşilik ve yanmalarında ve Bütün Mide, Barsak 
sına 

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

mümasil 

Yalnız toptan satış yeri: J\lazon ve Boton Ecza deposu, Yenipostane ar:rnsı No. 31. Ltanbul. 

müstahzar-
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m DENİZ B A~N K < 
',,, 

Kadıköy-Haydarpaşa Tarifesi 
15 haziran 939 perşembe günü:ıden itibaren 
olunacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır. 

veni tarıfe tatbik 
(4215) 

Saraç el işi ve makine kalfası ile 
makine ile diker erkek ve kadın 
terzi aranıyor 
1 - Tophanede 2 No. Ju dikim evi için saraç el işi ve makine kal

fası ve aynca m•kine ıle elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve a•kerlık nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 -- Ücret haftalık verılınek üzere talihlerin hüsnühal ve tifo aşı 

kağıdlarile bc.ılikte hemen d.kim evi müdürlüğtine müracaatl:.rı 

c5• c4000> 

dan: 

B:r borçtan dolayı satışına ka
rar verilen aşağıda cınsi yazılı 

mallar 17 /6/939 tarihinde cumar

tesi günü saat 9 dan 10 a kadar 
Laleli apartımanları birinci daire 

23 No. da açık arttırma suretile 

satıtacaktır. ~ ,, 75 ini bulmadığı 

ve satılamadığı takdirde ikinci 

arttırmsı 20/6/939 tarihinde ayni 
yerde ve saat\t> yapılacak ve sa

tılacaktır. Almak istiyenlerın gös-ı 
terilen gün ve saatte mahallinde l 
bulunmaları ilan olunur. (18573) 

Adet 
1 Akşehir halısı 

1 Ceviz büfe 
1 Yemek masası 
1 Dolap 

1 Kitap masası 
5 D('m:r karyola 

1 Konsol 
1 Sandık. 

CA 
BAHARATI 

Karabibe-r 

Beyazbiber 

Kırmızıbiber 

Tarçın 

Yenibahar 

Kimyon 

Karanfil 

Zencefil 

Sahlep 

Yemeklerinize Lnzet; 
Nefaset verir, Ve 
Sıhha\'.nizi korur. 

Her yerde 15 gramlık 
paketleri 

MAR 

6.' •. 

A 

1 
Devlet Demlryolları ve Limanları-1 

ltletme u. idaresi ilanları _I 
Fatih su!h bırincı hukuk mah-

kcmesinden: 
1 
.~~~~~~~~~! 

Muhammen berleli 6142,50 Ll-a olan 45 aded seyyar telgraf maki

nesi 24/7 /!9W p.12artesi gunt. saat 15,30 da kapalı zarf usu' le Anka

rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i;ie gırm;;k i>tiyenk'l'İn (460,69) liralık muvakkat teır.nat ile 

kanunun tayin ett.ği ;es.kalan ve teki.flerıni ayni gtin saat 14,30 a 
kadar komısyon reisliğme vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paras:z olarak Ankarada Malzeme Daıresinden, Hay· 

darpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılacaktır. ı.(3994) 

* * Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha mü-
uit şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 ta
rihinden itibaren Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında işliyen 

l ve 2 No. lu Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No. lu sürat katar
larıııdaki bJ'inci ve ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nisbe
tinde bilet satılması mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyyaha! etmek istiyen yolcular beher birine. sı
nıf yer için 25 kuruş ve beher ik ınd sınıf yer için 20 Kr. tediye et
mek şartile: 

A - Ankara - Haydarpaşa ar asında ve mütekabilen her gün 
seyrüsefer eden 1 ve 2 No. lı Ana dolu sür'at katarı; 

B - Pa~ar, salı, çarşamba ve cuma günlerı Ankaradan hareket 
eden 3 No. )u sür'at katan; 

C - Pazar, salı, perşembe ve cumartesi günleri Haydarpaşa

dan hareket eden 4 No. lı sürat katan; 

için Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Eskişehir, 
Knraköy, Bilecik, Arif iye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer 
kuponu temin edPCeklerdir. 

Yer kuponlarının satış mahalleri ve umanları 
1 - Ankara Garı; 
A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat ev -

ve! ve 1 No. lu Anadolu katarı için, ka!~rın hareket edeceği günün 
saat 8 inden rfbaren; 

2 - Haydarpaşa Garı; 

A - 4 No. Jı sürat katarı ile 2 No. lu Anaoolu surat katarı M;in 
hareket saatinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı istasyonu; 

Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra; 
4 - Esk;şehir garı; 

Polatlı ve Karaköyden barekctlerinden sonra; 
5 - Karaköy istasyonu, 
Es~işehir Ye Bılecikten harekellerindl'n sonra; 
6 - Bilecik istasyonu; 
Esk:şelıir ve Arifiyeden. harekctlerindi!n sonra, 
7 - Arıfiye ıstasyonu; 

Bilecik ve İzmıtten hareketlerinden sonra; 
8 - İzmit ıstasyonu; 
Haydarpaşa ve Ar fiyede'l lıarcketlerı"lden sonra; 
Yer kuponları satacaklar, 

Mutavassıt istasyonlar kendi emı.ler.nde kalac•k serbc•! yer 
nisfıetinde yer kuponu satabilecektir. 

Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekler; mahallue ve 
ltondoktörler tarafından toplanıncaya kadar muh.1faza etmeleri 
ıazınıdır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu stirat katarlarındaki bütün birinci ve 
ikıncı &ınıf yerlerin evvelden kapatılması zarurıdir Yer kuponu 
almamış olan yokular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lı katırlarda yer kuponu alınıyan yolcular bLı katar
larda bulunan serbest arabaya bin()bilırler, yer kuponu alınaksızın 

numaralı yerlerı .)g•I eden yolcular i•gal ettikleri yerleri terket
meye mecburdurlar 

Bu mevzu he kkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının istih -
borat bürolarında daha mufassal malümat alına.bilir. 

Umumi ıstirahatini ve herkesçe matlup int:zamın tcmır, ıçin 

say.n ;1alkımızın ıstasyon ve katar memurlarının tavsıye.erıne uy
malarını ve tahsı:; edılip kuponları verilen yerlerden ba~ka yerlere 
oturmamalarını ve herhangi bir boşnutsuzluk vukuunda, d'lekleri 
ni i6tasyon ve katar memurları yanında bulunan Eikayet defterle-
rine yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. ·4023 

Umumt Müdür 

ı tanbul Beledıyes:nin Unkapa- ı 

mnda Kasap Dcmirhun mahallesi
nin Musabcy sokağ•:-Ja 28 numa

rada İnegöllti Mustafa oğlu Sadık 
aleyhıne açtığı alacak davası için 

gii'ldcrilen zaptı davaya mübaşiri 

tarafından verilen meşı uhatta mu-ı 

muaı!eyh.n ikametgahının meçhul 1 

olduğu anlaşılmış. ve mahkemece 
müddei vekilinin talebile müdde

aaleyh hakkında on beş gün müd

detle ilanen tebligat icrasına ve 
muhakemenin 10/7/939 saat ona 

talikine karar verilmiş olduğundan 

beı·mucibi karar yeym ve. saati 

mezkıirda mahkemeye gelınediği 
ve tarafından bir vekil gönderme-============================ 

diği takdirde davanın gıyaben ba-ı 

kılacağı tebliğ makamına kalın ol
mak üzere ilôn olunur. (18570) 1 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıld!V ver: SON TELGRAF Mathauı 

Bir çift kara sinek 
bir ayda 

1.500.000 olur 

Malarya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara humma, verem, şar
bon, kolera gibi birçok salgın hastalıkları taşıyan sinek, tahta kurusu. 
pire. güve ve bütün haşaratı. 

FAY 
'le imha ediniz. 

r'AYDA biıtün haşeratı öldürücü mayılerin en iyisi ve mliessiridır. 

Kat'iyyl'n leke yapmaz. Kokusu !atıf ve sıhhidir. Adi gazı boya tle 
karıştırarak ve süslti Avrupa ve Am('rika etiketi v~ markası koya -

rak FAYDA ver•ne "3tn,ak ıstiycnler vardır. Sakınrnız. 

Deposu: Hasan deposu, Sirkecı Lim.ın hanı altında 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatibliğinden: 
İskoh ıce, JvTura: "' Araksinin şayian ve müştereken mutasarrıf 

bulunde1<1arı Bcvoğıunı!a Sinem köyünde Yenişehir namı d•ğer Eski
şeh r molıall';sindr Dnıciler sokağında eski 28 yeni 32 No. ile murak
kam 12,10 lira kıymet' muhammenesinde, her katında iki oda bır sofa 
ve bir h2 ~ası ve iç;ııclc elektrik tesisatı ve kuyusu mevcut ve ayrıca 

mutfağı n k:içiık bir bahçesi bulunan iki katlı alişap bir bab hane 
şuyyun i1alesi zı'r.nında açık arttırmaya konulmuştur. 

Bi.-inci müzayede 19/7/939 tarihine tesadüf eden çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya hJd<a Be oğlu sulh mahkemeleri başliAtipllği nezdin
de yapıl?caktır. Ar!lıı ma bedelı muhammen kıymetin yüzde yetmiş 

beşmi bıı lmadıg; '.akdirc~e en son arttıranın taahhüdü baki kalmak ~ar· 
tile ikind arttuma 3/8/J39 tarihine müsadıf perşembe günü saat 14 den 
16 ya kac'ar icra ed;leı 'k en çok arttırana kat'i ola.fak ihale edilecektir. 

Biı'ik"1iş ve ihale t.ırihine kadar birikecek maliye ve belediye ver· 
gilerilc evkaf icarr,;i hissedarlara ve tellaliye rüsumu ile ihale pulu ve 
20 senel'k taviz l)crleli ve tapu harçları müşteriye aittir. 

Arttırmaya i,tirak rdecek klınselerin gayri menkulün kıymeti mu· 
hammenesinin yj-de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli 
bir ban1<.anın bu risbctte teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 

Art+q·ma betltlini."I kendisine ihale olunan tarafından yedi gün 
içinde mahkeme kacaı;ına tediye edilmesi Hlzımdır. Aksi takdirde ihale 
feshedilerek kenii,inden evveı en yüksek teklifte bulunan kimse ar
zetmiş o!-luğu b•d'le «lmağa razı olursa ona ihale edilecek, o da razı 
olmaz vqa bu!U!l3ffia7Sa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıka
rılacak!!!'. Y~pılarok iliın alakadarlara tebliğ edilmiyecektir. Müzaye
de sonunda en çcJ, •rllırana ihale edilecek ve her iki halde birinci ihale 
edilen ki>nse iki ihale arasındaki farktan ve zarardan mes'ul tutulacak
tır. İha 1P !arkı ve geçen gün]erin yüzde beş faizi ayrıca hüknıe hacet 
kalmaks·1ın ıcra narıfotile tahsil olunacaktır. 

İpotek salı.ri alacrklılarla diğer alakadarların gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve masrafa ve saireye dair olan iddiala
rını evruln mü5bit~1 erile yirmi gün içinde satış memuru olan mahke
me başk'ıtipliğil'~ biidirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicil
lerile $~bit olmod!kça :atış bedelinin paylaşmasından hariç bırakıla· 
caklardır Şartn"me mahkeme divanhanesine herkesin görebileceği 

bir yerP asılmış!ır. Fazla malumat almak istiyenlerin 938/31 No. ıle 

başkatibl:ğc mün•:aat rtmeleri ilan olunur. (18'\74) 

Vazifeye Davet 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 
Yıllr.,·danber; ~cvlıyet vazifesine alaka göstermiyen ve adresi ida

remizce bilinemiyen (İSHAK PAŞA KERİMESİ RUKİYE HANIM) 

vakfının mütevellisi Adviye'nin ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfın

da idare;niz MJlhak V~kıflar Şefliğine müracaatla vakfına aid mua

meleyi t~kih ve lı•vır •artlarını ifa etmesı aksi takdime hakkında ka-

nuni mu~rnele y<:ıpılacLğt iliın olunur. (4236) 

Maarif Vekilliğinden: 
Ma.11 f Vekilliğince 2259 sayılı kanun hükümlerine göre yazdırıl

madıkları iç;a hıısus! tabiler tarafından bastırılmakta olan okwı ders 

kitapları içın temılat'ı gümrük tarifes:ne tabi tutularak memlehte 

ithal edi1mek ü1ere fi!igranlı kiığıd müsadesi verilmesi ve bu kıtabla

rın satış fiallarının d• bu esasa göre yen;den tesbiti kararlaşmıştır. 

Bu kitapları baanların 20 haziran 939 tarihmc kadar Maarit Vek:ıı;. 

ğine müracaat e-ierek hangi sınıfların kımler tarafınd .. n yazılan hangi 

kitaplarını ne nevi kiiğıd üzerınc ne miktarda bastıracakla, .ıu ve bu

nun içl.ı ne kadar kağıda ihtıyaçları bulunduğunu ve bu kağıdı ne ,·a

sıla ile hangı t-u-ihte g<,tireccklerini bir beyanname ile bildirmeleri 

rica olunur. (2161) (4012) 


