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latanbul NunMMQDawi7e No. U 

lngiliz-Sovyet Müzakeresinde Yeni Bir Safha 
Molotof un Dünkü Nutkunda ileri Sürdüğü T aleblerin 

ingiliz Hükfımetince Tetkik Edileceği Anlaşılıyor 
Beri in 

Belgrad 
Preu Pol'üıı Berlıln.de ya
pacajı millikatlar Yugoo
lavyll.IWl milstaklıel hath 
hlU'cıbti ilzerincle mU-lr 
olabll-k mi!. 

Yazan: Etem ı...t BmdC• 

W oııoslavya Kul Naibi Prens 
Pol bugün Berlinde bulu -
l\!ICak. Ajans tel1P"afla.rı 

dostumu• ve müttefikimiz Yugos
lavya Naibi için Berlinde nıuhte
ıem .ur kabul resmi hazırlandı
hnı haber vermektedirler. 

Prens Pol Alınanyada Bitler ve 
llariciye Nuırı ile uzun görüşme
ler yapacak, bir hdta kadJr ka
lacaktır. 

Soo hicliseler karşısında Y uııos
loıvyll.IWl hakikaten §ayanı na.ar 
olan bir vaziyeti vardır. Almanya 
ve İtalya ile çemberlemni§ bir 
toiraft ifade içinde bulunan bu 
Balkan ileri karakol devleti bU
lıuaa Amavotlutun işııalinden 
IOnra haldı bir endişeye dıişınüş 
ve keıı.clJ emniyetim hiclt~derln 

lııkipluıa lntizaren ıkı bir bita
raflık izharmda bulmııttur. Bu 
itibarla Yunanhtana ve Roman -
)'aya verilen inııiliz ve Fruısız 
rarantı.i:ni o ııünün icabları ipe· 
de kendisi itin aramamıttır. 

Buna rafmen, Almanya ve İtal
J&nırı Yuıoılavya ilzerinde de
vamlı ve ısr.arlı bir çalışma yap
tıklan ıörülmektedir. FilhakUı:a 
bu çallflllalar ve hatti Yuaoslav
:ııa Hariciye Nll2lll Bay Marko • 
viç'ln Veocdik ve Berlin ziyaret
leri ve mülAJuıtları herbanıi bir 
Yeni itilAfa vıısul şekil ve ma • 
hiyetlni almq değildir. 

Yugoslavya brlkı d; ha dost bil 
ınünasebot ıörü~ıı~u ıçinde kal
nuştır. Herhalde, Kral Naibi Prens 
Pol'ün Berline daveti, hakkında 
nümayişki.r bir kabul hazırlan -
ınası da bO§ yere değildir. 

Davetin esası ~farkoviç'in Ber
lin ziyareti ve mülakatları esna
sında takarrür elmiş olmasına ve 
o günden buııüne gerek dünya u
mumi politikasında ve gerek Bal· 
kanlarda Türk - İngiliz ittifakı ile 
çok değiııik vaziyetler hasıl ol -
ınuş bulunmasına rağmen Berlin 
hükfımctinin ve Bitlerin Prens 
Pot ile son bir ürnid hamlesi ha
linde bazı esasları görüşınek isti
tiyeceği tabii ohnnk iktıza eder, 

Bu esaslaTın başında Yugoslav
Yanın mihver devletleri ile teşriki 
nıesaiye davet 11lunması ihtimali 
tasavvur edilebileceği gibi içine 
Butgarstanı, İtalyıın Atnavutlu
ğunu, J\lacaristonı, Italyayı ala
cak yeni bir •Tuna - Balkan• blo· 
ku emelinin de tazelenmesi ihti
mali düşiinülebilir. Ancak, Yugos
lavyanın düne nazaran bugün 
daha ziyade teı·azzuh etmiş ve 
yarın dalı~ kuvı·etle aydınlanacak 

bulunan dünya politika vaziyeti 
karşısında büliin bu çeşid muh
temel tekliflere liıkayd kalacağını 
kuvı·etle ummak yerinde Ye ma
kul bir umuş ve görüş oluT. 

·ı iirk - İngiliz itıifakı esasen 
kendi • knvvellerinden ve sulha 
olan hizrnetleri.ıdcn emin bulu -
nan Balkan antantını her türlü 
tereddüdlerin önüne ı:eçecek şe-

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

lngiliz - Sovyet Anlaşmasını Yeni 
Anlaşmalar Telkih Edecek .. 

1 Balkanlarda ve Şarki Akdenizde Emniyeti Temin 
Edecek Bir Türk - Fransız - İngiliz Misakı 

Londra 1 (Hususi) - Sovyet 
icra vekilleri heyeti reisi ve ha· 
riciye komiseri Molotof'un, İngi
liz - Fransız - Sovyet müzakereleri 
hakkında dün söylediği nutuktan 
bahseden gazeteler, Sovyet Rus • 
ya nın Baltık devletlerine de te
m. n.ıt verilmesinde ısrar ettiğini 
yazıyorlar. Gazetelere göre, Lon
dra hükı1meti bu talebi de gözden 
geçirecektir. 

İngiliz - Fransız projesi Sov -
yetler Birliğinin üç küçük Baltık 
devletinin müdahalesi için İngi'
liz ve Fransız yardımına gilvenip 
güvenmiyeceği meselesini açık bı
rakmıştı. Siyasi mehafilde aradak; 
noktai nazar farkının esastan zi -
yade teferrüata aid olduğu söy
lenmektedir. Molotofun ileri sür
düğü ihtiraz kayıdlar, müzakere 
ile halledilebilecek mevzulardır. 
MOLOTOFUN DÜNKÜ NUTKU 

Molotof dün söylediği nutkun
da İngiliz - Fransız - Sovyet mü
zakerelerinden bahsederken şun
ları söylemiştir: 

.İngiliz - Fransız projesi, Sov· 

Sovyet Hariciye Komiseri 
Molotof 

yetler Birliğinin üç küçük Baltık 
devletinin müdafaası için İngiliz ı 
ve Fr:ın•ız yardımına güveı>ip gü-

venemiyeceği meselesini açık bı
rakmaktadır. 

İngilteıe ile Fransanın yalnız 
kendileri tarafından teminat ve
rilen devletlerden bahsettiler. Hal. 
buki Rusyanın komşusu olan di
ğer üç devlete de temınat veril -
mesı icabeder .• 

BİR İNGİLİZ GAZETESİNİN 
VERDİ(;i HABERLER 

Londral - Sanaey Dispeç ga
zetesi, muhakkak surette netice -
!eneceğıni yazdıkıan sonra diyor 
ki: 

.Bu neticeden sonra Avrupada 
muazzam bir müdafaa seddi te • 
şekkül edecektir. 

Bu sırada Akdenizde tecavüze 
karşı karşılıklı şifahi deklarasyon 
mahiyetinde olan İngiliz - Türk 

(Dttemı ~ ınc• Mhifede) 

Yugoslav Kral Naibi 
Bugün Berlinde ! 

Berlin - İstanbul Alman Siyasi Mehafili Prensin Bu 
Hava Hattı ZiyaretineEhemmiyetVermektedir 

Dün Gelen Tayyare 
Bu Sabah Berline 

Hareket Etti 
Berlin - Istanbul hava hattı dün

den itibaren açılmıştır. Bu yeni 
hatta muvasalayı temin eden Duft 
Ranza şiırketinin tayyaresi saat 
18,45 de Berlinden Yeşilköye gel
mıştir. Dün akşam Beı !in sefa -
retimiz müsteşarı Galib ile üçüncü 
katib Cemal şirketin siyasi büro 
şefi. müessesenin matbuat müdü
rü ve dört Alman gazetecisi de 
dünkü ilk tayyare ile ~hrill'iZ<- J 

gelmişlerdir. 

Şehrim.izden Berline gidecek ilk 
yolcu tayyaremiz de bu sabah sa
at 7,55 de Yeşilköyden hareket et
miştir. Ayni yoldan diğer bir tay
yare de akşam üstü saat 5,45 de 
Berlinden Yeşilköye gelecektir. 

Alman 
Profesörler 

Ziraat Vekaleti Muka
veleleri Tecdit Etmen~

ğe Karar Verdi 
Ziraat Vekaleti, yüksek ziraat 

enstitüsü. ve Vekiık t profesör ve 

mütehassıslarından mukavelesi 
bitmiş olanların mukavelelerini 
tecdid etmemeğ~ karar vermiştir. 

mukavelesi müddeti biten müte • I 
hassıı; Baden'in Vekaletle alakası 
kesilmiştir. Enstitü rektörü Klays

berk de rektbrluhten ayrılmış -
tır. Halen enstitüde 12 Alman pro
fesörü daha vardıl'. 

Yugoslavya Knl Naibi Prens Pol ailcsile birlikte 

Berlın 1 (Hususi)- Yugoslav 
Kral Naibi Prens Pol, yanında re
fikası Prenses Olga ve Harıciye 

Naziri Marinlrov~ olduğu halde 
bugün burada beklenmektedir. 

Hitler Prensi karşılamak üzere 
dün Berhtesgaden'den buraya 
gelmiştir. 

İstasyon ve şehir Alman ve Yu
goslav bayraktarile süslenmiştir. 

Prens Pol dün gece saat yirmi-
... • _.r-=.-,._ 

de hududu geçmıştir. :ftıu aı<şam 

Berlinc gelecektir. Misafirler bir 
hafta Almanyada kalacaklardır. 

Alman siyasi mahaiili Prens 
Polün Berlini ziyaretine büyük 
ehemmiyet vermektedir. 

Gazeteler, Yugoslavya ile Al
manya arasındaki dostluk bağ -
larmdan bahsederek, Avusturya
nın ilhakından sonra Yugoslav -
yanın Almanya ile yakın bir kom
şu olduğunu, Prens Polün Berlini 
ziyareti münasebetile bu bağların 
daha ziyade kuvvellendirilece -
ğini, bu ziyaretin Yugoslavyanın 
Almanyaya olan itimadını bir 
kere daha gösterdığ•ni yazmakta
dırlaı'. 

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

Belediyede 145 Kişi 
Açığa Çıkarıldı 

Tekaüt Müddetini Doldurmuş Olanlara 
Tazminat Verilecek, Bir Kısım Memurlarda 

Tramvay, Tünel veElektrik İdarelerine Alınacak 
(Yazısı 6 ınrı sahifede) 

•• 

Parti namına bir heye-t Ebedi Şet Ata!ürkün muvakkat kabrine bir ç,Jenk koydu 

Parti Müstakil Grupu 
Cumartesiye Seçilecek 

Kurultay Bugün T'!!'~}ilat Projesini Görüşücek 
Büyük Part; Kurultayı umumi 

heyeti bugün de saat 15 de topla
nacakhr. Diınkü toplantıda evveliı 
nizamname ve program encüme
nin in lliyihalarda yaptığı tadilleri 
ve esbabı mucibesini bildiren ra
poru okunmuştur. 

Bundan sonra Parti Genel Sek
reteri doktor Fikri Tüzer kürsiye 

desile 124 üncü maddesi arasın . 
daki 6 maddede bulacaksınız. 

Çeyrek asırlık siyasi tarihimi -
zin pek dağdağalı geç n safahatı 
gozonune getirilirse tek fırkalı 
kalmanın aziz ve müba,rek vata -
nımızın yüksek menfaatlerine en 
uygun bir siyaset olduğu teslim 

edilir. Fakat buna mukabıl tek bir 
siyasi teşekküle mcnsub aıadan 

vücud bulan bir m~clistc k, di 
kendini tenkid ve mürakabe im
kanlarının da teminine ı.. ruret 
bulduğu red ve inkar edilemez bır 
hakikattir. Yüksek tasvib n mıi-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

gelerek, program ve nizamname - lllıl~--llllllllllll'-ılllllllllllllllll __ "lllı __ llllll-.ı'-ılllllllllllllllll-.lllllılllllllll-."lllı .. llllllllllll'-ı19 
deki tadilatın sebeb ve zaruret -
terini anlatan mühim bir nutuk 
söylemiştir. 

Genel sekreter, ·bu tadilleri kı
sım kısım ve madde madde anlat-1 
mışhr. Mumaileyh cparti müs
takil grupu> teşkili bahsinde şu 
izahatı verere-k nutkunu bitir -

Fatih lstanbul Kapılarında ve 
Bizans Saraylarında ... 

Yazan: M. Sami KARAVEL 
miştir: 

•- Partimizı, tıpkı diğer gru
pumuz gibi B. M. Meclisinde tem
sil edecek olan müstakil grupun 
ne suretle teşekkül edeceğine, va
zife ve salahiyetleriııın nelerden 
ibaret olacağma müteallik tafsi
ıatı nizamnamenin 117 inci mad-

Merakla T akib Edeceğiniz En 
Güzel Tarihi Roman 

Romana 
Girerken 

1 
Bizans impara • 

_ toru Yuanis Pale
K._ız-la_r_ı_n_K_ıs_m_e_t_i _A_ç_ı_ld_.I oıogos irade etti: 

- Marika, hay· 
di durma soyun! 

1 Şu billur masanın 

KISACA 

Dahiliye Vekaleti ıııeniisrafat 

kanununun tatbikinde şiddetle ıs
rar ediyor. Cihaz verilmiyecek, 
diiğiinlere hediye götürülmiye • 
cek, salonlarda süvare şeklinde 
evlenme töreni veya içkili, çalgılı 
toplanma yapılmıyauk. 

Yine bizim mahud filozof boz
ması arkadaş havadis üzerinde 
durdu durdu da: 

- Kızların kısmeti açıldı .. 
Dedi. 
- Neden?. 
Dıye sormadım. Vereceği ce

vabı tahmin ediyordum. 
- Bütiin bu fuzuli ağırlıklar 

yüzünden kızlar kocaya vBt"amı
yorlardı ... 

D!veceği muhakkaktı. 

Allah yetişmişlere ve kalıklara 
kısmet bollu&u versin! • • 

üz r uzat ayak- 1 

!arını şöyle! ... 
Marika derhal 

imparatorun ira • 
desini yeri.ne ge • 
tirdi ve ayaklarıLı 
masanın üzerine 
uzattı Ve .. impa· 
rator, eline aldığı 
şarap destisini Ma
rikanın ılık ve ha
rarelli vücudüm? 
mermer bir havu
la su döker gibi 
şoşalttı ... 

6ın 1 Sayfamızda 



KENDİ GİTTİ, İSl\ti 

KALDI YADiGAa 

D 
ün a~amdanberi Deniz -
bank da tarih oldu. ·Kendi 
gitti, ismi kaldı yadigar• 

diye bir söz vardır İşte, bu, şimdi 
tam yerinde olarak kullanılabilir. 
Deni:ııbank 'kısa ömürlü oldu. Fa
kat, bu kadar kısa bir zaman için
de, iyi, kötü, kendisinden bu de
rece fazla bahsettiren bir mües
sese görülmem~tir. Allah taksi
ratını affetsin ... Şu yalan dünya ... 
Kime baki kalıyor ki?. Üzülmeğe 
değmez. 

YENİ BİR MENBA 

MEYDANA ÇIKMIŞ 

Kağıthane civarında Çağlıyan 

suyu namile maruf bir menbadan, 
bugünden itibaren su çıkarıla -
cak, İstanbulıda satılacakmış.. Bu 
havadisi, çöl ortasında susuz kal
mış bir kafileye müjde verir gi -
bi, veriyorlar .. Bir heyet suyun 
menbaına gitmiş, tetkikat yap -
m~ filan falan ... 
Şu İstanbulun su derdı, hala 

anlaşılamadı, gitti.. Yahu, bu şe
hirde su olmadığından şikiıyet e
den yok iki... Bliılkis, suyun ~k, 
hem de pek çok olduğunu yazıp 
duruyoruz. Yeni yeni rnenbalar 
keşfetıneğe lüzum yok ... Mevcud 
ve malum menba sulannı şehir 

halkının ayağına kadar götürün .. 
Hilesiz ve ucuz satın o kadar ... 
Fazla birşey istemiyonız. 

SAATTE 1115 KİLOMETRE 

GİDE.'f TAYYARE 

İngilter~, saattı> 1115 kilo -
metre sür'atle uçan bir tayyare 
icad edildiğini ajans haberleri a
rasında gördüm. Bu kadar sür'at
le uçacak tayyarenin içindeki pi
lot ne hale gelmez?. Artık, sür'at 
de, bir oyuncak Ôldu. Saatte bu 
kadar kilometre sür'at insanın ta
savvur melekesini harab ediyor. 

SAN'ATKAR MI, 

DİLENCİ ~1İ?. 

Meşhur komik Şarlonun taı< -
lidlerini yaparak para kazanan, 
daha doğrusu, geçinmenin yolu
nu bulan birisini, dileniyor, diye 
mahkemeye v<ırmişlcr .. Adamca
ğız: 

- Hayır efendim, diyor. Ben 
dilenmiyorum .. Ben bir san'atkiı-
rım .. 

Ve .. hakimin huzurunda, tak
lidlerini ,tekrar!amağa kalkışmış. 

Şimdı, mahkeme bu vatandaşın 
dilenci olup olmadığını tesbit e -
decek .. 

Dilencilerle mücadelenin iyi bir 
faydası oluyor. Herkesi bir san'at 
ve meslek tutmağa mecbur kıla
cak.. 

EKSPRES KONGRESİ 

İSTANBULDA TOPLA..~IYOR 

Toros ve Semplon ekspresleri 
kongresi eylCı.lde İstanbulda top
lanacakmış.. •Ekspres kongresi• 

adı verilen bu toplantı, neden bu
rada yapılıyor, bir mana vereme
dık .. Acaba, İstanbulun bütün 
nakil vasıtaları ekspres gibi sür
atli gidiyor da, onun için mi?. Ne 

mutlu bize öyle ise, bütün dün
yaca sür'atli tanınmış nakil vası
talarında seyahat ediyoruz. 

•İNSAN POSTA• 

USULÜNÜN FAYDASI 

Londrada •İnsan posta. ısimli 

yeni bir posta servisi ihdas edil
mış .. Mesela, postaneye müracaat 

ediyorsunuz. Diyorsunuz ki: 

- Beni filan yere götürünüz .. 
Postahane sizi teslim alıyor, tıpkı 
bir mektub gibi istenen adrese 
götürüyormuş .. 

Bu usul, gece yarıları yolla -
rını şaşıran akşamcılar için bü -
yük bir kolaylrk.. Fakat, adresi 
kim söy!iyece'k?. 

Mısır 
Çarşısı 

Meselesi 
İstimlak Edil~~ek Dük
\kan Sahiblerine tebligat 
Yapılmasına Başlandı 

Mısır çarşısı esnafı Ankarada 
yaptıkları temaslar neticesinde 
Dahiliye Vekaleti tarafından çar
şının kendilerine bırakılacağı va
dini aldıklarını söylemektedirler. 
Esnafın i.ddiasına göre kendi

ler! Belediyeye müracaat ederek; 
burasının imarı için bir proje ha
zırlanmasını ve bu projenin tat -
biki için de kendilerinin çarşıyı 

İmar bankasından para alarak 
imar edeceklerini söyltyecekler -
dir. Halbuki dün kendilerine te
mas ettiğimiz Belediye erkanı 
böyle bir vaziyetten haberdar de
ğillerdir. Ve istimlak muamelesi 
için çarşıdaki dükkan sahiblerine 
tebligat yapılmasına başlanmak -
tadır. 

Belediye reisliği Mısır çarşısını 
100 bin liraya isti'mlii.k etmek ka
rarındadır. 

Denizbank'ın 
Vaziyeti 

Şimdiki Şeklin Daha 
Bir Ay Devam Etmesi 

Tensib Olundu 
Denizbankın lağvı hakkında

ki kanun dün Büyük Millet Mec
hsi ruznamesine alınmıştır. Bu 
münasebetle dün a~ama kadar 
ldğvı icab eden mezkür dairenin 
kanun müzakere ve kabul edilin
ciye kadar faaliyetine devam e
deceği anlaşılmıştır. 

Son dakikada verilen bir karar
la şimdiki şeklın daha hır ay, ya
ni haziran nihayetine kadar de -
vam etmeinin tenib olunduğu 

söylenmektedir. 

CUMHURİYE'l': 

Yunus Nadi, mecliste teşkil edi
lecek yeni müstakil grup müna
sebetle teşri ve mürakabe haya -
tımızda yeni bir inkişaf vücude 
geldiğini yazarak diyor ki: 

,Fikir ve söz hürriyetine tama
mile malik bulunan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, memleketin en 
büyük müessesi olmak itibarile / 
herkesin ve bilhassa başta devlet ı 
reisi olarak hükümetin samimi 
bürmetlerile muhattır.> 

TAN: 

Zekeriyya Sertel, cMüstakil 
grupun Meclisteki mevki ve rolü• 
isimli bugünkü başmakalesinde 

Mecliste bir müstakil grup tesisi 
teşebbüsünün İngiliz parlamento
sundaki muhalif grupun teşekkü
lünü ve faaliyet tarzını hatırla -
tarak diyor ki: 

cAsırlarca mazisi olan, ve asır
lardanberi parlamento hayatında 
olgunlı:.şmış bulunan İngiliz mil
leti bile, meclisteki muhalefeti 
böyle kayıd ve şartlar altına al
mak lüzumunu duyarsa. bizde mü-

! rakabe vazifesini üzerine alacak 
J müstakil grupun bazı kayıdlara 

tabi tutulmasını tabii görmek la
zım gelir. 

Onun içindir ki, biz miistaki·l 
grup tesisi teşebbüsünü. İngilte
rede muhalefet partisinin teşek -
külüne benzetiyor ve parlamento 
tarihimizde bir dönüm noktası o
larak telakki ediyoruz. Asırlarca 
evvel İngilterede müsbet netice 
veren ve tecrübenin bizde k~ndi
sinden beklenen faydalı neticeyi 
v<ıreceğiı.den şüphe etmyioruz.• 

Kuru Kahveci Mahmud 
Temyize Müracaat Etti 

VAKİT: 

On altı 
Arozöz . 
Alınıyor 

Sadri Ertem. cİnönü'nü dinler - İ 
ken• isimli seri makalesine bugün Temizlik şleri Müstah-
de Milli Şefin KuruıtF açılışında demleri de Artırılacak 
söyledikleri nutuktan bahsederek 

Belediye reisliği temizlik işle-
şunları söylüyor: rinin daha sür'atle yapılması için 

cDemokrasi davasına büyük bir 
vuzuhla, inanla sarılan Milli Şef, 
yeni Türk devletinin temelini ve 
çatısını demokratik bir ölçüye gö
re hesab etmiştir. 

Milli bir karakterin ifadesi olan 
demokrasiyi meclis seçiminde ol
duğu gibi, bütün hail< hizmetle -

rinde de hakim kılmak arzusunu 
bundan dolayı ehemmiyetli bir su
rette ileri sürmüştür. Beşinci Ku

rultayda da bu ruhun hakim kud

reti bariz bir surette hissolunmak· 

tadır.• 

YENİ SABAH: --
Hüseyin Cahid Yalçın cYeni me· 

deniyet kuruluyor• isimlı bugün
kü başmakalesinde diyor ki: 

cAhiren Berlinde imzalanan Al

man - İtalyan ittifak muahedena
mesinin mukaddemesi bu iddiayı 

sarih surette ileri sürmektedir. 
İtalya ile Almanya, tarihin işaret 

ettiği yolda, rahatsız ve inhilfil ha
linde bir dünya üzerinde, Avrupa 

medeniyetinin temellerini temin 
etmek vazifesini ifa edeceklerini 
cihana ilan ediyorlar .. 

cFaşizm ve nasyonal sosyalizm, 

kuvvetten, teşkilattan, teknikten, 

top ve tüfektr-n, tayyareden, kan
dan ve ateşten bahsedebilir. Fa

kat bunlarla medeniyet kurulmaz, 
medeniyet yıkılır• 

Üniversite 
Kadrosu 

Genişletildi 

vesaitinin sayısını çoğaltmağa ve 
müstahdemlerinm adedini de pey-

derpey arttırm•ğa karar vermiş
tir. 

Bu cümleden olmak üzere ye -
niden 16 tane arozöz, 20 kamyon 
alınacaktır. 

Bunlara ait şartname hazırla -

narak fen heyeti müdürlüğüne 
verilmiştir. 

Bu hususta en elverişli vesaiti 

bulmak ıçin muhtelif firmalara 

müracaat edecektir. --
Bu Sene 
Gelecek 

Göcmenler , 
Bu sene Bulgaristan ve Roman

yadan memleketimize getirilecek 

olan göçmenler için iskan mü -

dürlüğü icab eden hazırlıkları 

yapmağa başlamıştır. 

Milli Şef'in Ağzındall·· 
Yaun: üm."41 :)iikrii ES;l-l~JI 

. .. b<" 
Mılli Şefimiz sayın Inönu • 

.. -tral 
şinci kurultayı açan maııs_ ·e-
nutkunda dünya krizinin ·maltı) k 
tini ve bu kriz karşısında rur n· 

f · · k d. e rns milletinın vazi esını, en ın 13 ~~ sus veciz ifade ile anlatmı~tır. ıe 
yük Şefimizin birkaç özlü curnik 
ile bu,gu" nkü dünyanın p0lıtr 

!. b' 
manzarasını anlatışı, kudret 1 'r 
ressamın bir'kaç fırça temasile bı 
levhayı çizmesine benzer. .. 

Filhakika bugün insan lığın b~ı 
lıca ıztırabı milletler arasınd " 

u .. • 
emniyet buhranındadır. Bu b 

te' 
ran Almanyanın ve İtalyanın 
cavüz politikalarından doğıııul' 

t ı· 
tur. Dünya huzur ve emn:ye 

· ene-
çinde yaşarken, Italya .19.27 5 ınii 
sinde o zamana kadaF goru ıme 
ölçüde bir askeri hazırlık progrı· 
ramının tatbikine başladı. }1aJbU' 

ki İtalyanın büyük harb içi~ 
tatmin edilmemiş bir eme!. yo 
tu. İtalya milli birliğine ka,•Ui · 
muştu. İtalyanlurla meskun 013' 
toprakları milli hududlar ıçine r p.:• 
lırken Iazlasile yayılmış ve . 

1 
man ve Yugoslav akalliyetJer: 
kendine ilha'k etmişti. Üzerin .

1 

hiçbir hak iddia edo;miyeceğı.:;: 
ki ada)·ı işgal etmış ve Afrı W 
da geniş müstemleke imparator d• 
ğu kurmuştu. Milletlerin kcP ıl' 
mukadderatlarına hakim olmal l· 
prensipi tatbik edilecek olsa, !tB. 
yanın alacaklı değil borçlu ol 

8 
ması liı.zım gelirdi Fakat bun 
rağmen İtalyanm mukadderatııı' 

"zW1 
idare edenler, bu milletin go sı)ı' 
önüne mevhum haksızlıkların 

d·ıet· te manzarasını çizmek iste ı , 

Bu sür'at asrı bakalım, 

kadar gidecek?. 
nereye 

AHMED RAUF 

IKüçOK HABERLF.~I 

Diğer taraftan Ankaradan tay
yare ile şebri.ın:ze geldiğini ha -
ber verdiğimiz limanlar umum 
müdürü Raufi Manyas da dün 
tekrar Ankaraya dönmüştür. 

Geçenlerde İsmail isminde bir 

eskic!yi döğmekten suçlu, kuru

kahveci Mahmudun duruşması -

na asliye birinci sulh ceıa mah

kemesınde bakıldığ< ve muhake -

me sonunda bir ay müddetle ha

pis cezJSına mahkum olduğu ya

zılmıştı. 

l
y eniden 6 Profesör 28 

Doçen : ilave Edildi 

Vekaletten henüz ka t'i bir emir 
gelmemekle beraber ilk seferle -

rin bu ayın ortasına doğru baş -

laması kuvvetle muhtemeldir. Bu 

sene nakledilecek göçmenlerin 
adedi diğer senelere nazaran ga
yet fazla olduğundan göçmen nak

liyatı için iki üç vapur tahsis e
dilecek ve bunlar muayyen se -
ferlerini daha sık yapacaklardır. 

Bu sene gelecek göçmenlerin sa
yısı 200 bini bulacağı söylenmek

tedir. Bunların yarısından ziya

desi Doğu vilayetlerimizde iskan 

edilecektir. Bunun için Doğuda 

göçmen yerleştirilecek mıntaka

larda göçmen evleri inşa edilme

mesine başlarımıştır. 

Bundan başka misafirhaneler 
ile Tuzladaki göçmen kampları da 

tevsi edilmektedir. 

Sonra güya bu mevhum hakSıı 
lııkların tamiri için de silahlan~ 
ğa başladılar. Bu hamlanma yı 
nız İtalyaya münhasır kaldık~ 
dünya sulhu ciddi bir tehlike. ita~ 
şısında sayılamazıdı . Fakat 19 
senesinden sonu Avrupa sahne 
sinde başka bir devlet belirdi. ı-1~ 
men söyliyelim ki AlmanyaJll. 
vaziyeti "; de İtalyanın "
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ziyetine benzemiyordu. Alman. 
ya büyük harbin sonunda bak• 

kalen haks1Z muameleye mar 
kalmış, Avrupadaki toprak! 
parçalanmış, müstemlekeleri '. 
!inden alınmış, silahsızlanmış ' 
beynelmilel münasebetlerd~ ik ;: 
ci derecede bir devlet muarn•• 
sine maruz bırakılmakta idı. ç•· 

* Kızılay kurumu menfaatine / * İstiklal harbi malullerinden 

5 haziran Cumartesi akşamı Zozo 1 olup 937 numaralı kanunun birinci 

Dalmasın iştirakile Bomont' bah

çesinde bir müsamere verilecek -

tir. * Orta mekteb ve liselerde ha

len 260 lisan muallimhğinin mün

hal o lduğıı anlaşılmıştır. Lisan ted

risatının ıslahı için Ankara ve İs

tanbulda bir tekamül kursu açı

lacaktır. 

* Türkofisin teşkilatının vazı -

fesi dünden itibaren sona ermiş -
tir. 

* Yeni kurulacak olan sanayi 

odaları hakkında İktısad Vekale

tin<:e bir kanun layihası hazırlan

m4tır. 

* Bu seneki İstanbul adliyesi 

yaz tatilinde 1 inci ve ikinci ceza 

ile 2 inci hukuk ve 2 inci ticaret 

mahkemelernin nöbetçi kalacağı 

tahmin olunmaktadır. 

maddesi mucibince para müka • 

fatı verileceklerin bir cetveli ha

zırlanmıştır. 

* İstanbul elektrik idaresi mü

dürü Kadri münhal bulunan pos

ta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğüne tayin olunmuştur. 

* Sıvasta Artin isminde bir 

aile reisi ile karısını ve biri beşi

ğinde uyumakta olan 4 küçük ço

cuğunu parasına tamaan öldüren 

,iki katil idam olunmu~tur. 

* Amerikada N ernorial Day 

bayramı münasebetile bir günde 

372 kişi kazaya uğramıştır. 

* Beynelm>lel tayyare birliği 

reisi Rumen prensi Bibesko'nun 

refikası dün sabah tayyare ile 

Bükreşten şehri.ımie gelmiştir. 

Halifenin Sarayında 11 

1 Bir ispanyol Güzeli ----· Tarihi Roman: :So. 98 

Maryana, önde giden cariyeyi 
Hacerı:n peşinden bir gölge gibi 

yü,iiyor. Haremden iki büyük 
dehlizle ayrılan genış avluya in-

diler .. Buradan Tahirın 
ğu zındana geçiyorlar. 

işte bir ayak sesi .. 
B.r ınsan gölgesi_ 

Hacer mırıldandı: 

bulundu-

- Aksi şeytan .. Bu da kim?! 
Maryana yüksek bir mermer sü-

tunun dibine sindi: 

- Dikkat et, Hacer! Kimseye 
görünmiyelim .• 

Yazan: CELAL CENGİZ 

- Merak etme, Sitti! Bir haya
letmiş_ G<ılip geçti. 

Tekrar yürümeğe başladılar. 
Beş on adım ileride, Maryana 

ensesinde sıcak bir nefes duydu: 
-Bu da kim? 

İnce, ttirek bir ses .. Bir erkek 
sesi cevab veriyor: 

- Yabancı değil, sultanım! He
le hayalet hiç değil.. 

Ve ikisinin de yolunu keserek 
iJ.ave etti: 

- Bu saatte yolculuk nereye? .. 
Maryana, Halifenin dall<avu -

ğunu tanıdı: 

Banka; tam kadrosile fa&liye -
tine devam etmekledır ve Anka
radan herhangi bir emir gelinci
ye kadar da bu şekilde devam edil
mseinin son dakikada muvafık 

görüldüğü anlaşılmıştır. 

-+--
Abbas Ağa Parkı 
Beşiktaş ta Y ıldızdakı Abbasağa 

mezarlığının bir park haline ko
nulması için başlanan aaliyet bit
mek üzeredir, Belediye reis mua
vini Lutfi Aksoy dün yanında mü
hendisler olduğu hald<ı BeşikLaşa 

giderek buradaki faaliyeti gözden 
geçırmiştir. 

Park yakında tamamlanarak 
halka açılacaktır. Eskl mezarlık
tan kazanılan bu yeni park 35 bin 
metre murabbaı bir sahadır. 

Diğer taraftan Belediye reisliği 
bunu takiben şehrimizin diğer 

semtlerindeki mahalle aralarında 

bulunan tekmil mezarlıkları kal
dırılacaktır. Bunların mühim bir 
kısmı park haline konulacaktır. 

- Bizi takib 
Aclan? 

- Şüpheiz ... 
- Böyle gizli 

mi ediyordun, 

vazifeniz oldu -
ğunu bilmiyordum. 

- Benim üzerimde daha ne va
zifeler var bilseniz .. Fakat, niçin 
çekiniyorsunuz? Ben, Haccac gi
bi czalim• bir adam değilim ... Ben
den korkmayınız! 

- O halde bize yol ver .. Geçe
lim. 

- Nereye gittiğinizi biliyorum. 
Kolay kolay nasıl yol verebilirim? 

- Ne istiyorsun .. Sana bir züm
rüd taşlı yüzük versem susar mı
sın? 

Aclan güldü: 
- Böyle hediyelere hiç ihtiya

cım yok. Ancak hır şartla susa -
bilirim. 

- Ne istiyorsan vereceğim, Ac· 
lan! Bu gece bize yardım et .. 

- Sarayda istediğiniz gibi ha-

Fakat Mahmudun sabıkası ıtıu

lunmadığı cihetle bu ceza 15 gü

ne indirilmiş, ve tecil edilmişti. 

Mahmud kararı temyız etmiştir. 

Yakında tekrar muhakeme edile

cektir. 

-00--

Müıelerin idaresi 
Anadoludaki 26 müzenin ayrı 

ayrı çalıştıklarını nazarı dikkate 

alan Maarif Vekaleti .!stanbul 

müzeler umum müdürlüğünü lağ

vetmışti. 

Şehrimi.ıxleki müzeler iki umum 

müdürlük halinde ıdare oluna -

caklardır. 

Bunlardan cAsarı atika müze -

!eri müdürlüğü• ne eski umum 

müdür Aziz ve ·Osmanlı eserleri 

müzesi• müdürlüğüne de Topka-

pı müzesi müdürü 

olunmuşlardır. 

Tahsin tayin 

reket edebilirsiniz .. Ancak, Tahir le 

görü~tükten sonra, dönüşle benim 
odama uğramak şartıle. 

Yava:ıça kulağına eğildi: 

- Sadece elinden bir kadeh şa
rab içmek istiyorum, meleğim! 

Başka bir dileyim yok .. 

Maryananın fazla konuşmağa 

vakti v3r mıydı? Bu geveze adam 
da nereden çıkmıştı karşısına. 

İspanyol dilberi belayı başın
dan edcfetmck için, çok düşün

medi: 

- Peki, Aclan! dedi. Biraz son
ra döneceğim. Geçerken odana 
uğrarım. Haydi, sen git, şarabla
rı hazırla!. 

Aclan yol verdi. 

Hacer hızlı hızlı yürüme~e baş
ladı. 

Maryana yoluna devam etti. 
Aclan yavaş yavaş mırıldanı -

yordu: 

- Beni aldatmıyacağınızı sanı-

Maarif Vekaletı tarafından ha
zırlanan Üniversite profesör, do
çent ve asistan kadrnların'n de
ğiştirilmesine dair olan kal'!un la
yihası Kamutayın aliikalı encü
menlerince tetkik edilmektedir. 
Projeye göre Ünivers:te kadro -
suna yeniden 6 profesörJü.k, 28 do
çentlık iliıve olunmakta, başasis
tan ve asistanlar 4 sıı~ıfa ayrıla • 
rak maaşları da 30 . 60 !ıra arasın
da kıdemlendirilmektedır. Bu su
retle başasistan ve asistanlar do
çentlik imtihanını muvaffaı..ıyetle 
verinciye kadar, muvaffakiyetle 
çalıştıkları müddet içinde terfi 
edebilecekler ve şimdiki olduğu 

gibi doçent oluncıya kadar ayni 
derecede kalmıyacaklardır. 

--0-· 

* Ecnebi ekalliyet mekteblerin
de vazife gören muallimlerin de 
resmi mekteblrdeki öğretmenler 

gibi kıdem zammı almaları maarif 
müdürlüğünden Vekalete teklif 
olunmuştur. Vekalet de bu şekli 
kabul etmiş ve bu muallimlerin 
teftiş raporlarının tetkik.ine baş

lanmıştır. 

yorum. Sizi bekliyeceğim. Eğer o
dama uğramazsanız, yarın Tahi
rin yerinde siz yatacaksınız! Bu
nu unutmayınız .. 

* ŞEYH SAİD DİRİLMİŞ Mİ? 

Zindanın kapısında durdular. 
Yerdeki mermerlerin üzerin • 

de yatan bır nöbetçinin horul ho
rul uyuduğunu gördüler. 

Hacer: 
- Burada hiçbir tehlike yok, 

dedi. Nöbetçiler gizli gizli içki 
içiyorlar. Haramdan, günahtan 
korktukları yok. Halife bunları 

duysa, kafalarını kopartır. 

Yavaşça nöbetçinin omuzun -
dan atlayıp, Tahirin yattığı zin
danın kapısını tıkırdatmağa baş

ladılar. 

Hacer kapının iki kanadı arası
na dudaklarını yerletirdi: 

- Tahir ... Tahir ... 

Zindandan sert bir ses yüksel
di: 

Türk Konserveleri 
Memlcketımizde günden güne 

inkişaf etmekte olan balık ve seb· 

ze konserve sanayiimizin bu se

neki mamulatına harlc piyasalar

da büyük bir rağbet vardır. Ge -

çen sene Avrupa ve Amerikanm 

muhtelif mıntakalarına gönde -

rilen nümuneler beğenilmiş oldu

ğundan geçenlerde Uuruguvaydan 

• gelen külliyetli siıırişlerden 

sonra şimdi İtalya, Mısır ve Ar -

jantinden yeniden birçok taleb -

!er gelmcğe başlamıştır. Konser· 

velerimizin zarif ambalajlarından 

başka nefaset itibarile de dünya 

piyasasında satılan mallara reka

bet edebilecek bir durumda ol -

ması bu siparişlerin mütemadi -

yen artacağı kanaati'!li kuvvetlen
dirmktedır. 

- Hacer, sen misin?. 
- Benim, Tahir ... Maryana ile 

beraber geldik. 
Tahir, Maryananın adını du -

yunca kapıya yaklaştı. Şimdi da
ha kolay ve yavaş konuşabiliyor
laroı. Tahir: 

- Gelıniyeceksin diye uyumuş
tum, ded •. Sana zahmet verdim, 
Maryana! Fakat bu gece seninle 
konuşmağa mecburdum. Seni ni
çin çağırdığımı biliyor musun? 

- Hayır ... 
- Sana aşkımdan bahsedecek 

değilim, Maryana! Biliyorum ki, 
beni sevmiyorsun! Gözlerin yük
seklerde ... Fakat, oana acıyorum. 
Üzerine bir iş almıştın .. Biliyorsun 
ya!. 

- E·;et... Fakat şimdi o işten 

bahsetmeğe lüz:.ım var mı?. 
- Seni bunun için çağırttım bu

raya. Kulağını kapı~·a iyice da
yadın mı? 

- E\'et ... Seni dinliyorımı. 
( D"vamı var) 

lıŞkan ve mağrur bir milletin U' 
k31 

zun zaman böyl~ bir vazıyete 
. k' 'l dı Jlı !anmasına ım an verı emez · 

sebepledir ki Almanya tarafınd"~ 
yapılan ilk hamleler, bilhassa a) 

ni haksız muameleye maruz bıfB 
kılmak istenen Türkiyede sem · 

yD 
pati ile karşılanmıştı. Alman 
silahlandı. Ren nehri boylarıı~ 
askerileştirdi. Avusturyayı illı3 • 
etti. Ve nihayet Südet Almanl~ 
rını milli hududları Hne •1 

I· 
• da· 

Bunları yaparken, Almanya, r 
ima birşeyi teki-ar etmek fırs<J 1 ' 
kaçırmadı: 

'a• - Bütün gayemiz Alman• . 
milli hududlarımız içine aıma!C il· 
tan ibarettir. Alman olmıyan m 1. 
Jetler üzerinde tahakküm etme· 

niyetinde değiliz. . , (. 
Filhakika nazi ırk nazanye5· t 

bu sözleri teyid ediyordu. raı:;. 
günün birinde Almanya, :Münısı· 
te milli şefi tarafından veri:en . 
rih söze rağmen ÇekosJovakY3

)
1
' 

ilhak ediverdi. Ertesi gün de İt~ . 
ya müdafaasız bir memleketi ıs ... 
lası altına aldı. İki diktatörün bUr• 
tün Avrupayı tahakkümlerı aJI', 
almak için aralarında bir anla§ffl" 
yaptıkları meydana çıktı. D"., 
milli hududlartlan bahsedeııl'n· 
ertesi gün hayati sahalardan b

3
' 

setmcğ~ başladılar. dl8 
lşte sulh cephesi bu makS3 i• 

'kurulmuştur. Ve bıiyük şefın 
şaret buyurdukları gibi, Tü:kı\0 
nin bu cephe içindeki vazı~e·dir· 
rolü bu zaviyeden görüımelı ğ· 
Vazifemiz nedir? Milli Şefin 8 

zından emirlerini alalım: , ,tJ.l 
·Türkive şuurlu ve kU"'" 1• • ~g 

varlığı .le kendini korumakla ııı 
mıyor; insanlık ailesine ve sUct· 
mefkuresine ciddi bir hizmet ··•iiJI 
tiğıne kani bulunuyor. Fakat bU; ıc 
t ·ı . . . ı in<3n ı 
emcnnı erımıze ragm~ı . · ~g-

yeni bir boğazlaşma afetıne. Je-
•• .., (! (! 

rarsa, Türk mılleti bu muc• va· 
de kendine düşen insoniY"~d«) 

1 (Devamı 6 ı1'e> sahtf 



Günün Meselesi: 

Düğünlerde Fazla 
Masraf Edenler 

Düğünlerde Beş Otomobilden 
Fazla Araba Bulunmıyacak 

üğünlerde israfın onüne 

D geçmek için Dahiliytı V&
kaietinden Viliyete ye

ni bir tamim gelmiştir. 
Vilayet bu etilli, kanunun 

tatbiki için 926 sene<Ji.:ıin vila
yet umumi meclisi tar.ıfmdan 
kabul edlien hususatm bir ör
neğinJ de çıkararak bıitün kay
makamlıklwra taminı Ct.lniJ!ir .. 

Bu emre göre r ihazIJ: nakli 
merasimi, düğünlerde 5 oto -
mobilden fazla bulundı.mııılı;, 

gelin odasına askı ns..ll.ık, ni-

Liselerde 
Dersler Kesildi 
İstanbuldaki resmi ve hususi 

liseler.in son sını!lannda dün ak
§am dersler kesilmiştir. 

Haziranın yedtsinde sözlü im
tihanlara başlanacak ve bu yok
lamalar on gün sürecektir. 

Ayın 19 unda başlıyacak olan 
olgunluk imtihanları da otuz ha
Eiranda bitecektir. 

Liselerin diğer sınıflarında ö
nümüzdeki cumartesi gününe ka
dar tedrisata devanı edilecektir. 
bu sınıfların sözlü imtihanlarına 

da ayın 12 sinde başlanacak, on beş 

şan merasimi için büyük eğ

lenceler yapmak, gelin.- hedi

ye vermek, düğünleri 1 gün -

den fazla devam ettirmek, dü
ğün münasebetile umumi sa -
!onlarda, otel veya gazinolar

da balo, çay ve yahud ziyafet 
vermek kat'i surette memnu • 
dur. 

Diğer taraftan fazla gösterişli 
sünnet düğünleri yapmak da 

ayni kat'iyetle yasak olunmuş
tur. 

İşlek Çaddelerdeki 
Boş Arsalar 

İşlek cadde ve meydanlarla 
sokaklara bakan yerlerdeki boş 
arsaların buralara mümas duvar
larla kapanması hususunda Bele
diyece harekete geçilmiştir. 

Bu karar evvelil Beyoğlu sem
tinde tatbik olunmaktadır. 

Belediye reis muavini Lfıtfi Ak
.soy da dün yanında temizlik işleri 
müdürü olduğu halde Taksim, 

Şişli ve Ayaspaşa ile civarlarına 
giderek buralardaki bu kabil ar
saların variyetlerini tetkik etmiş
tir. 

gün sürecektir. Hatayda İnhisar Satışı 
Lise talebeleri imtihanlar bit-

tikten sonra birkaç gün sOill'a, 
temmuz başlangıcında kampa çı

bcaklard1r. 

Suriyeden Hataya 
Gelen Yolcular 

Suriyeden Hataya gelen yol -
eulara oradaki emntyet dairele • 

rince verilen mürur kAğıdlarına 

hAIA cmüstalctl !İskenderun san

cağı. ibaresi yazılmakta olduğu 
görüldüğünden Hatay Dahiliye 

VekAleU bütün Hatay hudud ka-

İnhisarlar idareshıin tütün ve 
sigaralarından sonra, rakı, şarab 

ve likörleri de Hataya gönderil -

miş v~ bayilerde satılmağa başlan
mıştır. 

Gönderilen ilk partiler kamilen 
satılmıştır. Buna sebeb Hatay hal

kının ana vatan mamulatına bü
yük tehalük göstermeleridir. 

Diğer taraftan İnhisarlar ltiare
sinin av malzemelerinin de Ha -

tayda satılması istemn.tştir. Bunun 
üzerine ilk parti barut, fişek ve 
saire de evvelki gün Hataya gön
derilmiştir. 

rakollarına bir em.İT göndermi§tir.ı----· 

Çifte Suçlular 

D 
ünkü gazeteler haber veri
yordu: Kazlıçcşmede bir 
kadın, gayrimeşru şekilde 

peyda ettiği çoruğunu, üç aylık 
iken, boğmuş ve toprağa göm -
müştür. Kadın yakalanmıştır. 

Bedbaht yavrunun gayrimeşru 

babası da yakayı ele vermiştir. 
Şimdi, iki suç ortağı, ~k a

dalet kapısında hesah verecek • 
lerdir. 

Evveli, bu iki ıuursu:ı imanın 
cayrimeşru münasebetleri cemi
yet ahlik ve kayıdlanna karşı fe
na bir harekettir. Bundan sonra 
da, berşeyden bihaber, zavallı 

bir yavrunun hayatı yok edilmiş, 
ortadan !<aldmlıruştı.r. Yani, bir 
cinayet işlenmiştir. 

Bu çibi hadiseler, temiz aile 
muhitlerinde, yeni yetiştirdiğimiz 
nesil üzerinde çok fena tesirler 
yapar. Böyle çifte suçluları en 
ağır cezaya mahkfım etmelidir. 

BÜRHAN CEVAT 

Yol Tamiratı 
Çabuk 

Bitirilecek 
İstanbulnn muhtelif cadde ve 

sokaklarile müteaddid kazalarında 
başlanan yo; tamir ve inşa faali
yeti devanı etmektedir. 

Bu işlerin biran evvel bitfril -
mesini arzu eden Vali ve Beledi
ye reisi Lfıtfi Kırdar tamirat ve 
inşataı bizzat kontrol etmektedir. 
Vali dün de muhtelif kazalara gi
derek yol vaziyetini tetkik et -
miş_tir. 

Lıltfi Kırdar, dün bir aralık Da
ırülacezeye de uğramış ve mües
seseni'n mütead<lid kısımlarını 

gözden geçinniştir. 
Sıhhat Vekaleti tarafından İs

tanbulda yeni ve muazzam bir 
hastane inşa olunacaktır. 

Bu hususta istişari ~ahiyette 

fikri alınmak üzere Paris Tıh fa
kültesi mimarı M. Zean Vasten 
şehrilrnize davet olunmuştur. 

Maruf mimar teklifi kabul et
tiğiıtl bildirmiştir. Kendisi yakın
da İstanbula gelecektir. İnşaata da 
önümüzdeki ay; hemen başlana
caktır. 

Emirde; badema bu ibareyi ha
mil bulunan Suriy~li yolcuların 
kat'iyyen Hatay topuklarına so

kulmaması bildirilm~tir. Hataya 
ancak cHatay devlet.ine gidecek
tir• ibaresi yazılı olan mürur k&
ğıdlanru hllınil yolcular girebile

ceklerdir. 

Ankara Caddesindeki Asfalt işleri 
l 

Yeni Sanayi Odalan 
Ticaret odalarının sanayı kı • 

sımlarının kaldırılmasına ve bun
ların yerine •sanayi odalan• ku
rulmasına karar verilmiştir. Bun
ların tesi6ine ait hazırlıklar ik -
mal olunmuştur. 

İlk defa Ankara, İstanbul, b -
mir ve Karadenizdeki büyük şe
hir lerde birer sanayi odası ku -
rulacaktır 

Bu odalarda birer umumi kA -
tible riyaset divanı ve sanayici

lerden mürekkep meclisler bu -
lunacaktır. 

ROMAN: 37 

Sarayın önüne geldiği zaman a

rabadan ındi. Yürüdü, dış avlunun 
parmaklıklarına doğru yürüdü. 

Artık içeriye gıremiyeceği bu sa

;rayın hiç olma2Sa, avlu unu sey

relmek için. başını parmaklıklara 

dayadı. Düşündü, düşündü. 

Eski Madam Dubarry nerede? 

Şimdiki nerede? 

Krala takdim edildiği gün, muh
teşem arabasına bindiği zaman, 

bu kııpıların nasıl ardına kadar 
açıldığım hatırladı. Mareşall0r, 

nazırlar geçtiği yoldan yerlere ka
dar eğilerek kendisine selam ve

riyorlardı. 

Sanki hiç kimse kerıdısini gör
memiş ve kendisi de sanki hiç itim

şeye kcndisıni göstermemiş gibi, 

-
Ankara caddesini mümkün mertebe sür'atle asfalt bir hale koymak 

hususundaki çalışnuılara devam edilmektedir. Yukanki resim bugün 
caddedeki çalışmaları ve halkın bu yeni caddeye karşı alakasını ~·
termektt,'ir. 

tekrar arabasına bindi ve şatosuna 

döndü. 
Şatosuna geldiği zaman ken -

disini hi:r rüya görmüş zannedi -
yordu. En yüksek saray hayalı ya
şamış otuz yedi yaşında bir ka -
dın bütün servetine rağmen şa-• 
tosuna döndüğü zaman, hıçk1ra 
hıçkıra ağlar. Bu. belki bir sinir
den ibarettir. Fakat kadın ağlar. 

Bu parmaklıklardan bakarken 
neler, neler düşünmüyordu. Aca
ba Kont Jan Dubarry ne olmuş
tu? Lozanda burnunu bir takım 
kepazeliklere sokmuş olduğunu 

işitmişti. Fakat acaba neler yap

mıştı? 

Çok hoş, çok sevimli bir adam
dı, insanı eğlendiriyordu. 

Kontes mahzun mahzun şato -
ya döndü. Yollarda lambalar yan
mağa, pencereler aydınlanmağa 
başlam11Ştı. Jruıet düşünüyordu. 
Evet, bu sarayda şimdi yeni bir 

Çevıren: 

Kral yaşıyor. Yen\ kadınlar, yeni 
kortizanlar, herşey yen ... Elveda 

eski hayata! 
Sonra kendi hayatını düşündü. 

Acaba kendisi bedbaht bir kadın 
mıydı? Güzeldi, zengindi, itibarı 
vardı, fakat herkes gibi dünyada 
o da birçok ıztırablar çekmişti. 

Kimbilir daha o yaşında ne kadar 
erkek kendisini sevebilirdi. Çok 
şey !er gören ve bilen kadınların, 
ilerisi içi'n de çok ümidleri oldu

ğu söylenir. 
Madam Dubarry Luvsiyen'de o

turduğu zamanlar, meşhur ihti -
liilci Mirabo da kendisini ziyarete 
gelirdi. Mücadeleci Mirabo ilk za-
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Esnaf 
ile 

Ahbablık 
Bir Cürmümeşhud 
Davasına Devam 

Ediliyor 
Galata Bele~iyeıiinde bulun -

dukları sırada esnaltan para aldı
ğı iddia edilen sabık komi:ser Ta
lat, komiser muavini Niyazi, po
lis memuru Kamil, Hüseyin, Yu
suf, Zeki ve Kahraman ile mah -
kemede suçlular lehinde yalan şa
hidllk etmekten suçlu Galata es
nafından İspiro, Mehmed, Leo -
;ıida, Miki, Hiristo. Ali, Necati, 
Salih, Niko, Mustala, Lizo ve A
postolun duruşmasına dün asliye 
birincl ceza mahkemesinde de -
vam edildi. 

Dünkü celsede evvelce sorguya 
çekilmeyen Zeki dinlendi. Zeki 
mahkemede şu sözleri söyledi: 

•- Cürmü meşhud yapılmadan 
bir iki hafta evvel, Galata beledi
yesine verdiler.~Bir gün komiser 
muavini Niyazi Bey beni odasına 
çağırdı. Kendisile beraber dük -
kanları teftiş ve kontrola çıkaca
ğımızı söyledi. Çarşıya gittik .. Ön
ce Lambo isminde bir işkembeci
nin dükkanına grrdik .. Niyazi bir 
kaç dakika şuradan buradan ko -
nuştuktan sonra onunla beni ta

nıştırdı. 

O gün Galatada, birçok dükkan
lara girdik, çıktık. Nlyazi Bey be-'. 
ni dükkan sahiblerine tanıttı. 

Fakat ben bu hareketi mesle -
ğimin şerefine yaraştırmadım. is
tifa etmeğe karar verdim. İstifam 
kabul edilmedi. Beni Fındıklıya 
verdiler. Oraya gidince hastalan
dun. Birkaç gün yattım. Ve iyile
şir iyileşmez derhal keyfiyeti yazı 
ile ve şifahen üçüncü şubeye bil
dirdim. Birkaç gün sonra cürmü 
meşhud yapıldı .. • 

Zekiden sonra mahkemede Ta
lat, Niyazi ve arkadaşları lehinde 
söz söyliyen, birkaç esnaf dinlen
di. Bunlar, ilk tahklkat evrakın -
daki ifadelerinin doğru olmadığını 
hazırlık tahkikatında mazbut söz
lerinin doğru olduğunu söyledi -

ler. 

Mahkemeye gelmiyen suçlu Ka-1 

ni, Talat, ve Yusufun da çağırıla
rak dinlenmeleri ~in duruşma 14 
haziran saat ona bırakıldı. 

Kamyonle Tramvay 
Çarpıştı 

Şoför Ahmedin idaresindeki 
(Vize 7) numaralı kamyon Tür -
beden iki tramvay arasından geç
mek isterken Topkapıya gitmek
te olan 36 numaralı hamvaya çarp
mıştır. 

manlar, hep anası .ile, babası ile 
kavga ededi. Madam Dubarry 
ile tanıştığı zaman genç kadının 
üzerinde büyük tesir bırakmıştı. 
Madanı Dubarry sonbahar gün

lerinden birinde bir mektub aldı. 
Bu melttubda aşığı yukarı şöyle 

yazılmıştı: 

.Mirabo sizi seviyor. Dün akşam 
dört beş kişi bir arada oturuyor
duk. Mira.bo, kendisini behemehal 
size sevdireceğinden bahsetti. Biz 
dostları sesimizi çıkarmadık. Mi
rabo'yu hepimiz biliriz, sizi sever 
mi, sevmez mi, orasına karışma -
yız. Fakat vaziyetten sizi malu -
mtatar etmeği münasib gördük.> 

ün, bir arkadaş ,.a ılasile 

Kim Kime 
Hakaret 
Etmiş? 

Birinci Sınıf Ceddeler
deki Bina Sahiblerine 

Tebligat Yapılıyor 

D tanıdığım hüsnüniyet sahi
bi bir zat, hararetli bir İs

tanbullu heyecanı ile, şehrin imar 
işlerinden, gü:ıelleşıncsindcn ıncm· 

nuniyetlıe 'bahsediyordu. Fakat, 
dikkat ettinı, bugünkü İstanbulun 
pisliğinden, çirkinliğnden, iptida

iliğinden ıni•aller getirirken, mü
teınadiyen, şu nakaratı tekrar e
diyordu: 

Bir Kavga Sonunda 
Elli Lira Para Cezası 

K 
iracısı Süren ile karısı E -
vayı döğmekten su~lu Ka
zun isminde bir adamın du-

ruşmasına dün Sultanahmed ü -
çüncü sulh cezada başlandı. Suçlu 
Kazım mahkemede suçunu inkar 
etti ve şunları söyledi. 

- Süren ve kansı bir seneden
beri evımın alt katrndakı bir oda
da oturuyorlar. Onları sevmedi -
ğlmiz için gerek karun ve gerekse 1 
ben odalarına nadiren gıderdik .. 

Benim yanımda on beş yaşında 
Necmıye isminde bır hizmetçi kız 
vardı. Onu üç sene evvel emniyet 
müdürlüğünden almıştım .. Bi:r ak

şam saat 7,5 - 8 sıralarında eve 
geldiğim zaman karım Kadriye 
NeCTlliyenin kaçt.rrnı .söyledi 

Son zamanlarda Madanı Eva ile 
hizmetçi km sık sık birbiri ile kır 
nuşurken görüyorduk.. Necmıye

yi bu kadının kanduarak b~a 
bir e\•e götıirdüğü muhakkak idi .. 
Madamın odasına glı'dim. Kızı 

sordum. Kadın ccvab vermeden 
odaya kocası Süren girdi. Yum -
ruklarını sıkarak sert bir tavırla: 

- Bu odaya neden grrdin? Di

ye bağırdı. 

Ona da Necmiyenin nereye git

tiğini sordum. Süren: 

- B1z bilmiyoruz.. dedi. Senin 
hi=ıetçinin arkasında dolaşmıycr 

ruz ya?! 

Ve bem odadan koğdu .. 

Biraz sonra keyfiyeti haber ver
mek için polise gidiyordum. So -
kağa çıktığım sırada, Süren de 
koşarak geldı. Beni elile itti ve 

bağırmall'a başladı: 

İst.anbuldaki ev, apartun::ın ve 
dükkan gibi binalann yeknasak 
:renklere boyanması hakkındalti 

tasavvurlar tahakkuk etmiştir. 

Bu cümleden olarak evveliı bi
rinci sınıf caddelerdeki bütün bi

nalar yeknasak renge boyanacak-. 
tır. Ve bu hususta Belediye reis
liği tarafından alakadarlara veri

len emir üzerine buralardaki bina 
sahiblerine tebligat yapılmağa 

başlanmıştır. 

Bu tebligata göre 1 inci. sınıf 
caddelerdeki tekmil binalar mai 

gri ve mai bej renklerine boya -
nacaklar dır Bu iki renkten birini 
seçmek husu unda da bina sahib

leri serbest bırakılmış bulunmak

tadırlar. 

Ata Bek Hanının 
Tamiri Meselesi 

Bahçekapıda yanan Atabek ha
nının tamirine Bekdiye tarafın -

dan müsaade olunmadığını yaz
mıştık. Öğrendiğimize göre han 
sahiblen buna itiraz etmişlerdir. 

Han sahibleri dün Bele<Lye re
silığine müracaat ederek, dün ha

nın yıkılmadan tamiri kabil oldu
ğu ıddiasında bulunmuşlar ve bu 

iddianın doğruluğunun Belediye 
mühendislerince yapılacak bi'.r tet

kik neticesinde meydana çıkacağı
nı bildirmişlerdir. 

Bu suretle hanın tamuine mü
saade istiyen han sahibleri Pros
tun planı tatbik edildiği zaman 

hanın bir kısmının açılacak yeni 
geniş cadde için yıkılması icab et
iği takdirde de istenilen kısımlan 

hemen yıkmayı taahhüd ettikle -
rini ilave etm~lerdir. 

Belediye reisliğ., teklifi tetkik 

etmektedir. Bu şekil muvafık gö
rüldüğü tak.dırde hemen tamir işi

ne başlanacak ve han tekrar eski 
haline ifrağ olunacaktır 

~ Sen alçak.ın, rezilsin! 

mahalleden koğınalı!. 

Seni _ .. ____ .. _ ....... -- ----
. 

Bu sırada hadise mahalline halk 
toplandı. Süren bunu görünce büs
bütün şımardı. Ve galiz küfürler-

le devanı etti. 

Ben de kendisine nezaketle: 
- Süren, dedim. Aayıbdır, u

tan, yaşlı başlı adamsın! Bu ha
reket sana yakışmaz. Ağzından 

çıkanı kulağın duysun! .. 

Bunun üzeri:ne Süren vurmak 
içi.n üzerime hücum etli. Bu sıra
da bekQi Osman geldi., bizi ayırdı. 
Ben kat'i'yyen Süreni ve karısını 
döğmedim. Y lan söylüyorl&r. 
Bana iftira ediyorlar. 

KISA POLiS 
HABERLER) 

* Büyükdere kibrit fabrika -
sında çalışan Hikmet adında bir 
amele kulu dairesinde çalışırken 
kibrit kutularının parlamasile 
muhtelıf yerleri:nden yanmıştır. 

* Kurtuluşta Yorgi adında bi
rinin yapısında çalışan amele Ki
yekos oğlu Adile tuğla taşırken 
merdivenden duşerek muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

* Kadıköyde Kurbağalıdere -
de Alinın ahırından yangın çık -
mış ise de sirayetine meydan ve
rilmeden söndürülmüştür. 

Süren ve Madam Eva, her ikisi 
de hizmetçi kızın kaybolmasın -
dan dolayı aralarında çıkan mü
nakaşa sonunda Kazımın kendi
lerini döğdüğünü söylediler. 

Ht.krlm Münib. hazrrlık tabkl -
katı münderecatı vt dinlenen şa-

hidla-iıı ifadeleri ile suçu .sabit 
görerek. Kazuru 50 lira ağrr para 

cezasına mahküm etti. 

Mektub burada bitiyordu. Mi
rabo'nun ismıni b!r hayli defalar 
i§itmiş olan Madam Dubarry dü
şünmeğe varmıştı. Şimdi şu sakin 
ve rahat hayatına ihtilalci, politi
kacı adamların karışmasını i'ste
miyordu. 

Fakat bir hafta sonra Mirabo 
bizzat Luvsiyen'e geldi, Madam 
Dubarry kendisini bilhassa gör -
meğe gelen bu yüksek şahsiyetin 
ziyaretini reddedemedi. 

Dolayısile Mirabo aşağı yuka.-ı 
aile dostu oldu. Fakat Mirabo ht
kikaten o kadar ateşli bir adan.dı 
ki, sözlerini di:nledikten soma 
kendisine bağlanmamak i.ml· ~n-

sızdı. Madam Dubarry de evine 
gelen bu adamdan derin bi.r ha:ı 
duymuştu. Fakat Mirabo'nun zi
yaretleri uzun müddet devanı e

demedi. 
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On altıncı Lüi tahtında oturu
yor. Memleket işlerile ne da-eceye 
kadar meşgul oluyor, orası ma -
lüm değil! Fakat malum olan bir 
şey var. Memlekette bir fhtilAI 
hareketi başlamıştır. Maliye rulalt 
buılı.ktır. Bir taraftan parlam-
to vergilere itiraz ederken, 1llr 
taraftan da saray alabildiğine nrf 
etmektedir. 
Başlıyan ihtHal hareketiniıı aa

yıf bir saray önüne geçemedi. 
Luvslyen kasabasında da ihti -

ıaı emareleri baş göstermişti. Ha
diseler sür'atle birbirini takib et
meğe başladılar. Luvsiyen'deki 
şayialara göre, Parisde ~tiliıl çık
mış, Bastil hapishanesi i§gal edil-

- Efendim insan ecnebilerden 
•taınyor .. 

- Yabancılar ne der efendim?. 
- Seyyahların g(izü öniinde o-

lnr mu efendim?. 
- Yabancılar nerede yatıp kalk

sınlar?. 

Bu zatm zehabına göre, sanki, 

İ.stanhnlu yabancılara şirin cö -
riiıısün diye imar ediyoruz, ular 
rahat etsinler diye konforla ırı

yoruz, onlar ceıip eğlensin diye 
temizleyip topluyoruz. 

Bayu ... Bunların hiçbiri değil'\ 

Çoğumuzda maalesef bu his var
dır: 

- Yabancılau karşı a~,p değil . ., 
mı .• 

Halbuki, bu ,ne kadar sakat hır 
düşünüştür. Biz, her,eyi kendi 
ıniz için yapıyoruz. 

Biz rahat ed<'lim, biz gezelim, 
biz eğlenelim .. Bunfar. hcrk~ten 
evvel neden bizim bakkınıu de
ğildir?. 

İstanbulluların ze\'kini. dah" 

geniş ifade ile bütün •·atanda Ia

rm zevkini ve keyfini tatmin et

mek için bu güzel ~ehri medeni 

bir bale soknıağa çalışıyonız. Du

nun aksini zannetmek, kendi kcn

dimiııe kıymet \'ermemek olur. 

Halbuki, bütün insan cemi~ elle

rinden daha ziyaıie, Tiirk ttmi -
yeti ·Efendi• dil'. 

Milli gmıırurnuzu, içtimai bi -
bedbinJ;k derecesine yuk!ıeltmcl<. 

.'lıcrşeyin fevkinde tutmak, •tu -

l'İzm• politikamıza zarar ,·erın 

REŞAD FEVZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Eski Ali Paşa 

Çeşmesi 
Bir ekQ11c11mus ıa satl!'brı 

7uuor: 
d4lm.ar Siaaa.m 1n ur yapı

bnndan olan llırlı.al ı.ıt ki (F.a

kialipqa) camll evkaf tarafın -
ır:m cud Pttl bir ,.,,,.ıı., """lr 
oUlrllmlştlr. Şimdi maktan •il• 
röslul 11.amaştır:ın bu ~bld ln 
bir noksanı vardır ki o da cami 
tbıvarma bitişik olu ve yln~ 81-
m.nm eseri olan üç aiazh ıu~ur 
_.ur. Bu <-.m• hlla k111'ku
r1Mfm". Halbuki eaml tama mile 
_. edlldiil halde ı.u ~ye 

.. verilmek de lbımdır. Ablıttyl 
b:lrtıoık masraf e. emeklerle ta
ınk etllnnif olaa ovkal idaresi
nin bu antika çeşmeyr de su a
k.ıttırmasını o civar halkı evkaf
tuı PJk rı.a eı--..ıe.. naı
ba bu Uklı düeilni ,.,.k;.tm ıe
rı.e ceUrec.etiDJ ümid t- ~k.te 

hail.lıJ'ıs labli ... 

mi§ ve bu hapishanenin müdıirü 
öldüriilınüştü 

Bu şayiaların çıktığı gün, Ma
dam Dubarry on kişiyı sofrasına 
davet etmlşti. Fakat bu on k1şıde~ 

hiç birisi gelmemiştı 
F.rlesi gün Madam MLrpUô şun-

111!1'1 söylUyordu: 
- Ah, canım kardeşim ba§ı.mı

u gelen bu felaket r nedir? An
hyormn ki Fra~da yeni bir de
vir başhyar. Fakat bu devtr bize 
de felaket getirecek. 

Madam Dubarry düşüncch dü

şüncelı cevab verdi: 
- Acaba doı;tlarıınız, karşıla -

rına çıkan kuvveti kuvvetle kar

şılayacaklar mı? 
Madam Mi:rpua ümidi kesmişti: 
- Zannetmiyorum, ded;, biz ha· 

kikaten millete karşı alçakça ha
reket etmiş insanlaT sayılın•. Şim
di onlar da karşılık verıvorl:ır. 

( Deı;amı ı:ar) 
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!.~~::~: .. Şeyleri 1 Hl Ü K A V E 
, ____________ __, lttifa ta i ~· li 

adde er Nelerdir? 
C yaletı ıenginlerlndf'u Piye_r S. 

~ Dupor hayatını, 1,400,000 lnKI- ik • H •• k •• 
liz lirasına sil'ort.a ettirmiştir. 
BİR HAZİNE ARANIYOR ı u um 

Üç Taraflı Anlaşmanın Tam 
Zamanı Gelmiştir 

Japon Gazetelerinin Mütalealarr 1 

-@ '· 

~=-

Hitler'in Siegfrüıd müdafaa hattını teftiş ettiği günler de alınmış resimlerınden biri 

fA 
lmanya ile İtalyanın aske
ri ve siyasi bir ittifak ile 
birleşmeleri karşısında Var

şovanın vaziyeti müsaid karşıla-
madığı anıaşılmıştır. Berlin - Ro
ma mihvcrlnin böyle bir ittifaka 
varması birinci derecede Lehis -
tanı.1 politika mehafilinı meşgul 
eden bir keyfiyettir. Onun için 
Varşovadaki akisleri dinlemek 
lüzumsuz değildi. Bugün de A
merikalıların ne düşündüklerini 
söylemek kabil olacak. 

Avrupada olan biten şeylere 

karşı Amerikalılar artık eskisi gi
bi yalnız olmak vaziyetinde gö
rünmüywlar. Bilakis Avrupada
ki sulh cephesinin faaliyeti ile 

Berlin ve Romanın vaziyeti yeni 
dünyada pek alaka ile takib edi
liyor. 

Amerikalıların ne düşündüğü
nü anlattıktan sonra da Japonya
nın ne fikirde olduğu söylene -
cektir. 

Almanya - İtalya ittıfakının im
~alanması Vaşington mehafilin
de büyük bir hayret uyandırma
mıştır. Fakat Amerika mehafili
.'lin bu vesile ile tekrar ettıği bir 
nokta vardır: Avrupada hala bir 
takım diplomatlar İtalya ile Al
manyanın arası açılacağını ve İ
talyanın sulh cephesi tarafına a
lınaeileceği ümidim besliyorlardı. 
Amerikalı diplomatlar ötedenheri 

İngilterede Kibarlar 

İngilterede, sosyeteye ıı:irecek kibar ailelerin. kızları evvela İı•· 
tere Kraliçesine takdim edilirler. Ve bir küçük merasimden som 
ilk baloya ve süvareye giderler. Yukarıdaki resimde, İngiliz genç kız. 
!arından bir grupun bu heyecanlı takdim mera>imine gidişi görülüyot 

l/unun-olamıyacağı kanaatınde 

diler. Şimdi ittifakın aktedilmesi 
de Amerikan· doplomatlarının de
diğini tasdik etmiş oldu. 
Amerikalılara göre Berlin - Ro

ma mihverinin zayıflıyacağı ü
midine düşerek o yolda politika 
takib etmek istiyen bazı Avrupalı 
diplomatların hesabı yanlış çık -
mıştır. 

İkinci nokta: Bu ittifak artık İ
talya ile Almanyanın askeri ve 
siyasi birliğini mumt.ün clduğu 

kadar sımsıkı blr hale koymak -
tadır. Her ,ki devlet bu ittifak ile 
tam manasile ve her ihtımo.l<' kar
şı birleşmiş bulunuyor. lta!ya 
bundan sonra mukadderatını Al
manyaya bağlamış oluyor. Onun 
için bundan sonra İtalyanın Al -
manyadan ayrılacağı ü::ı,idlerine 
diişmek pek beyhudedir. 
. Üçüncü nokta: Artık bu sımsı
kı ittıfak ile İtalya kendı s:y~si 
ve askeri har katındaki serbesti
liğini bırakmış oluyor. İtalya bun
dan sonra Bcrlinın nüfuz ve tesiri 
altındadı . Bu ıtt.fak İtalyanın 
zay f old4ğ4'1U go>tcrm.ştır. 

Umumıyetle Amerikalıların fık

ri Avrupa c!"vletlcri arasındaki 

münasebetlerin daha iyıleşeceği 

hususunda umidlere kapılmamak 
mcrkcz;ndt-dir. İtalya böyle hat'i 
surette Almanya ile birleştikten 

sonra Avrupadaki ccphc:er artık 
ayrılmış oluyor, her tarafın va
ziyeti daha açık s.ırette gö:ülü -
yor. Onun için, Berlın - Roma it
tifakı ile sulh cephesi arasındaki 
münasebe!lcr bundan sonra iyi
leşecek değil daha gerginleşe -
cektir. 

' O halde ne <Olacak?. 
Amerikalılara göre İngiltere ile 

(Devomı 7 inci sayfada) 

Meşhur Çinli haydud Tlen - Şenin 

· trln d.ıiında bir mataraya sakladı
ğı hazlnel·i aramak için bir heyet. yola 
eı km.ıştır. 

Bu haydudun haılnesl 20.000 000 İn- I 
~diz lirası tahmin olwıuyor. 

İPEK ÇORAPLAR 

İpek çorapların ömrü pek. azdır. Bir, 
iki df"fa ciylldl mi, ya ipekleri atar, 
ya d:ı delinir. Bu delikler örülür, blr 
müddet daha g-iylltr. Nihayet işe ya
rıyacak hah kalmaz. Çöp tenekesine 
atılır. 

Bir Amerika g'azetesi. yırtık ve eski 
çorapların ahlmamasını tavsi.J"e edJ
yor. Niçin biliyor musunuz?. 

Amerfkada bir şirket, bunları top
luyor, j~ıH>nyaya gönderlyormut. Hat
ta geçenlerde büyük blr yük vapuru 
Los Angeleden 5,000 kilo, eski çorapla 
japonyaya har~ket etmiştir 

japonlar, bunları iyice yıkıyorlar. 

Sonra lpJiklerlni ayırayorlar, yeniden 
corap yapıyorlar, tekrar Amerikalı1a
ra sa.hyorla.rııuş. 

TİRYAKİLER MEKTEBİ 

Amerlkada, tütün lçmeie 7eni ah
ıanJara mahsus bir mekteb açılmış ve 
kapısına !iÖyle bir levha asılmış: .Tir
yakiler mektebi.-• 

Bu mektebe clevam edenler~ öğle ve 
ak~am ycıneklerindcn sonra on beş 

dakikal:ırıııı tütün lçmefe hasredlyor
larmı.1. 

GenJ, ve rahat koltuklara oturuyor
lar. Pipolarını, tütün keselerini çıka
rıyorlarmış. Bir muallim, plı>0nun na
sıl temh:lendlilni ve doldurulduğunu, 
~igaranın nasıl sarıldığını, piponun na
~11 yakılıp lçi!dffinl. ı;igara dumanla
rının uasıl ('<'killp üflendiilni tarif e
dlyormu .· 

Talebelere, tütünün cinsleri hak .. 
J...ında da m1liunat vrrlliyormuş. 

Doktorun Öğütleri: 

HIÇKIRIK 

lMJ 
ıçkınk; ehemmiyetsiz 
ve tehlikesiz bir şeydir. 
Ekseriyetle asebiyet -

ten. sinirden ileri gelir. Bu
nun en iyi nacı, ninelerimizin 
yaptığı gibi büyücek bir çor
ba bşığı toz şeker yemektir. 

Hırkırık tutanlara gazozlu 
su da içirili:rsC' hıçkırıkl~ı 

geçer. Fakat suyu yudum yu-

K 
adın rekabeti kadar müh
lik, müthiş bir şey daha 
var, derlerse, sakın inan-

mayın! Erkekler, en müthiş azılı 
diışmanlarını bile affederler, u
nuturlar. Fakat, kadınlar, düş -
manlarını, hele rakibelerini, ne 
affederler, ne de unuturlar. Bü
tün ışleri, güçleri, onlarla uğraş
makttır. Hatta uykularında o -
nu sayıklar, rüyalarında onu gö
rürler. 
Kadın rekabetinin bir hususi

yeti de vardır. Erkekler, düşman
lnrile konuşmaz, dargın dururlar. 
Lakin kadınlar, arkadan kuyu 
kazar, yüz yüze gelince tatlı tatlı 
konuşurlar. Yalnız şu var ki, sus
mak kadınlığın şanından olma -
rlığı için bunu, tabii görmelidir. 

Bayan Rana ile Bayan Ruhsar, 
birbirinin, adeta «Can düşmanı• 
dırlar. İkisi de, birbirinin kanına 
susamıştırlar. 

Bu düşmanlığa sebep nedir? Ne 
zaman başlamıştır? Kimse bilmez. 
Yalnız herkesin bildiği şey, bu 
düşmanlığın, uzun ytllardanberi, 
müzmın bir hastalık gibi devam 
etmesidir. 

R na. uzun boylu, balık etln -
de, penbe tenli, tatlı kumral bir 
kadındır. Ruhsarın hesabına na
zaran kırk beş yaşındadır; kendi 
iddiasına göre de otuz beşinde ... 
Buğuların, pumataların, krem

lerin yaşları yenilediği muhak
kaktır; Yalnız bu itibarla Rana -
nın iddiasını hakikat olarak kabul 
edebiliriz. 

Ruhsar, orta boylu, zayıfın dol
gunu, siyah saçlı, siyah gözlü bir 
kadındır. Rananın hesabına na - , 
zaran elli yaşındadır, kendi id
diasına göre de otuz üçünde ... 
Buğuların, pumataların, krem

lerin yaşları yenilediği muhak
kaktır; yalnız Bayan Ruhsarın 

hakiki yaşını bulmak için elli ile 
otuz üçün vasatisini almak muva
fıktır. 

ye terzisinden şikayet eder. 
• Bu rekabet yüzünden bir çok 

terziler zengin olmuş, bir çok 
mağazaların sermayesi artmıştır. 

1 Lt R "a da, memnundur; 
Ruhsarın da umurunda değildir. 

Balolarda, çay 1ı danslarda, top
lantılarda, hep sözüm seninle 
şeklinde iki taraf, kirli sepetini 
elek elek tlerler. Olan olmıyan 
bütün kusur ve günahlarını in
safsızca, merhametsizce ortaya 
<lökü verirler. 

İkisinin birleştikleri bir nokta 
vardır: Poker! 

İkisi de •Poker- in tiryakisi -
dirler. ' 

Dört ahbap bir araya geldiler 
mi, hemen teklif ederler: 

- Bir Kare yapalım mı? 
Fakat, bir hadise, poker parti

lerine son çektirdi. Karşılıklı hü-
cumlardan yılınıyan iki rakip 
ka n, .Kr sözle yılıvermişlerdi. 

Bir gün, bir ahbap evinde po
ker oynıyorlardı. Rana, kayıbda 
idi, Ruhsar da, sırf rakibesine zi
yan olsun, diye, her eli gördü -ı 

dum içm<'li ve her yudum a-
rasında derin bir nefes al -
malı. .. 

Onların düşmanlıkları o hale 
gelmiştir ki biri ölecek olsa, ö
biirü can sıkıntısından belki tat
lı canına kıyar. Çünkü, birbirleri
le çekişmeğe o kadar alışmışlar
dır. 

" ğünden, her kağıda gittiğinden 

hiç de karda değildi. 

Dikkat nazarını başka bir 
şeye çekmek, ani bir heveca- 1 
na getirmek, aldatmak da hıç
krrı/'ı keser Küçük parma -
ğın tırnağından tutarak sık -
mak da faydalıdır. Bunlara 
rağmen hıçkırık devam eder
se. mide boşluğuna sıcak kom
pres koymalı ... 

!1111111 ............. .. 

SAKARYA 
Sinemasmda 

2 harika, 2 süper filin b;rd<'n 
SAHRA BEKÇİLERİ 

CHARLES VANEL - JEAN 
PİERRI!: AUNONT 

KADIN OYUNLAR! 
LORETTA YOUNCT ve 

\'/ARN'ER BAXTER 
Fiatlara dikkat: 

Ruhsar, sabahleyin yataktan 
kalktığı zaman; bugün ne yapa
c *> rlive düşünmez; Rana, 
acaba bu saatte ne yapıyor? diye 

kafasını yorar. 
Rana; bugün. nereye gidece -

ğim? diye tereddüdler geçirmez; 
Ruhsar, acaba bugün nerelere 
gidecek? diye anlamak, öğren -
mek ister, üzülür. 

Düşünceleri, eğlenceleri, hep 
birbirini kontrol, gizli veya açık
ca, adım adım takip etmektir. 
Bu hususta, müşterek dostlarının, 
ahbaplarının da hayli yardımları 
dokunmaktadır. 

Rana, rakibesini tazib için fır

sat kaçırmaz, şeytanı hasedinden 
çatlatacak vesileler icad eder. Ra
kibesinin, temiz, şık giyinmemesi 
için, terziyi para ile kandırır, pot-

Birinci ve Balkan 15 kuruş. 

1 lu, bozuk dikmesini temin eder. 
I Ruhsar da ayni çareye başvur

' muş olmalı ki, Rana da bir tevi-

Oyunun sonlarına doğru, Ra -

na, önündeki son fişleri de sürdü. 
ortada oldukça yüklü bir pot var
dı. O, gittiği için, Ruhsar da tek
mil fişlerini sürdü. 

Kağıdlar açıldı; Rana, kaza -
nıyordu, Ruhsarın kağıdı küçük
tü. 

Rana, elini uzattı: 

- Ben kazandım. 
Ruhsar, itiraz etti: 
- Hayır, kazanamazsınız. 

- Neden? 
- Çünkü hiç bir şey söyleme-

diniz. 
- Söyledim. 

Öbür oyunculara sordular. On
lar da, oyun heyecanile bir şey 
duymamışlardı. Ruhsar, göğstinü 
gererek: 

- Gtirdünüz mü? Kimse duy-
mamış .. 

Rana, israr ediyordu: 
- Söyledim. 
Ruhsarın yüzü buruşmuştu; 

Ve Yosma'yı yakalamak için yeniden adımla
rını hızlandırdı. Fakat, bu kez de ayağına Hanife 
Ablanın kolu sarıldı: 

- Dokunma Hüseyin kızcağıza!.. 
Geçkin kadın bir demet çıra gibi son ışığını 

vere vere, son dermanını derliye derliye karyola
sından inmiş, sürüne sürüne merdiven başına ka
·iar gelmiş, Hüseyinin ayağına sarılmıştı. Yosma, 
Hanife kadını görünce haykırdı; 

os A 
l•nnı ğöğsümün içine indirmiş, ciğerlerimi çeki • 
yor sandım. Amma, bu buluşu çok beğendim. Be
ni iyJ gelirli bir çiftlik gibi işletmesini sürdüre -
bilmek için ancak bu kadar orijinal bir şey düşü· 
ne bilirdi. 

Fakat, bir daha beni göremiyecek ki, o şey
tandan çalınmış zekasını işletebilsin! 

- Ablacığım, ablacığım sen de yalvar, beni 
cliıılemiyor. Çok para getirdiğimi söyledim. Evin 
eşyasını yeniden alacağım. Artık eskisi gibi değil. 
Para çok. Eline her hafta birkaç yüz lira verece
ğim .. Bıraksın konuşalım!. 

Fakat Hüseyin durmadan haykırıyordu: 
- İmkanı yok. Andım var, ağzını burnunu 

kan çanağına çevireceğim!. 

BİR SA..4.T SONRA 

Bir saat snnra merdiven üzerindeki bu fırtına 
dınıııiş. Hüseyin yatışmış, Yosma posbıyığın ku
CJğıra oturmuş, fettan bakışlarını onun kızartı 

ve morartıdan şı~man yüzünün içınde bir kara 
rınJ.. a "'bi dur n gözlerine dikmiş, güle güle an
!Jtı··ordu. 

No. 178 _ ... __ _ 

- Tasa edilecek hiçbir şey yok. Bal gibi yut
turdum. Beni tanıyacak çevrelere hiç uğramıyor, 
uğrasam onunla gitmiyorum. Son derece uyanık 
ve tetik üzerindeyim. Beraber sokağa çıktığım va
kit otomobille gidiyorum. Ona öyle görünüşüm var 
ki. beni süt çocuğu sanıyor. O yokken valiye çı

kıyorum. Hiçbir ipucu yakalamasına imkan yok. 
Hanife kadın sordu: 
- Peki kim bu enayi?. 
Yosma oturduğu kucak üzerinde fıkır fıkır 

knynıyarak, kırmıyan, güce gitmiyen bir pozla: 
- Yoo .. İşte onu söyliyemem! 
Dedi. sözü ne ekled:: 

- Artık ben gidiyorum. Neredey~e gel'r. Beni 
e\·de bulamazsa bütün fivakam bozulur. Ne yapa
yıın• Başka türlü papel çıkmıyor!. 

Sözlerini bitırir bit •·mez pnsbıvı/iın kucağından 

ati dı, 'lnların yc~i l:ıır ev ovlere'erine ve b'r 

Yazan: ETEM iZZET BENİCf ---··--
ı>ngel çıkarmlaarına fırsat vermemek için hemeıı 
mar.tosunu, çantasını kaptı: 

- Haydi, hoşça kalın .. 
Diye kapının yolunu tuttu! 

SOKAKTA 

Genç kadın sokağa kendisini bir boğuntudan, 
bır haydud elinden, bir ölüm kıskacından kurtar
mışların geniş nefesile attı: 

- Kurtuldum. Artık bu son!. 
Diyor, hem gözlerile bir taksi arıyor, hem 

söyleniyordu: 

- Gördüğü. göreceği işte bu kadar. Beş yüz 
liram gitti. Ona hiç acımıyorum. F.akat, canımı 
kı:ı-tardım. Benı öldürebilirdi. Sakat bırakabilir

d; P k'a gclmed k durumlara sok~ bılird,,. Hele o 
g.ı0telerdeki resimli· ilan yüreğime inerdi. Nere
clc" d~ bunu düşünebild, Söylediği vakit parmak-

SON GÜNAH 

Taksi Mis sokağının alt köşesinden kıvrılıyor-
du. Yosma sert bir söylenişle: 

- Dur burada .. 
Dedi. Sonra sordu: 
- Ne yazdı saatin? 

- Altmış iki yazmış. 
Genç kadın: 

- Al şu parayı, ben burada iniyorum! 
Diye çabuk çabuk arabadan indi ve oradaki 

bir sokağın içinde gözden kayboldu. 
- Çok yoruldum bugün. Bu herifin sinirle -

rim üzerinde yaptığı paniği gidermek, kendimi. 
torarlamak için biraz olsun eğlenmeliyim. Bu ak
lıma iyi geldi. 

Divor, yürüyordu. En son: 

(Devamı var) 

! 1 Yazan: MAHMUD YESARİ 1 

tiksinen ve alay eden bir tavırla 
fişleri, Ranaya doğru attı: 

Benim paraya ihtiyacım 

yok ... Alın, sizin olsun! 
Rana, hakareti hissetmişti, 

Isırır gibi güldü! 
- Evet, iışıklarınız, etek dolu

su para döküyorlar ... Neden ihti
yacınız olsun artık? 

Ruhsar da hiddetinden titrcme
ğe başlamıştı: 

- Bunu, bir iltifat diye kabul 
ediyorum. Ya, sizin gibi, üste pa
ra verecek hale gelseydim!.. 

Masadan kalkmışlardı, ikisi de 
mantolarını giyerek çıktılar, bir 
daha da yüz yüze gelmediler. 

Çünkü, Rana da doğru söyle -
ınişti, Ruhsar da ... Yalnız, bu iki 
hüküm, ikisi hakkında da doğru 
idi. 

Ankara Radyosu 
atJQt)Jc 

19 Program. 
19,05 Müzik (Daııs müıltı - Pi). 
19.30 Konw;ma (Ziraat saall). 
19,45 'J'ürk müzlfl (Fasıl heyeti). 
20,30 Memleket saat ayarı, ajaruı ve 

meteoroloji haberleri. 
20,45 Tü.rk müxlğl. 
1- Salimin Hicaz peşrevi. 
Z- Rlfatın Hicaz şarkı: (Sblendl 

hava). 
3- Şevkinin Hkaı şarkı: (Sen b& 

7erdeo cldell). 
4- Faik.in Hicaz şarkı: (Ateşi sa.-

zanl firkat). 
5- Tanbıu taksimi. 
6- Koşma: (Ebruların ıaluı>t). 

7- Rahminin Kürdili Hicaz.kar şar 
kı: (Sen ey canımın canı). 

S- Osman Nlhadın Kürdlllhlcazkir 
tarkı: (Akşam cüneşl). 

9- Salahaddin Pınarın Kürdili hl
caııkir farkı: (A§kınla yanan gönlüm). 

10- Sadettin Ka:rnak llluha:ryer: 
(Ne zaman görsem onu). 

21,30 Konuşma. 
21.45 Esham, tahvlliU, kambl:ro 

nukut ve ziraat borsası (flat). 
21,55 Neşeli plaklar. 
22 l\lüdk (Küçük orke5lra - Şef: 

Necip Aşkın). 
23 Son ajans haberleri Ye ,.annkl 

procnm. 
Z3,15 - 24 Müzik (Cazband) PL 

YAlllN 
12,30 Prorram. 
12,35 Türk müzltı - Pi. 
13 l\Iemleket saat ayan, ı.Jans ye 

meteoroloji haberleri, 
13,15 - 14 Müzik (Karışık procram

PI) . 

1357 Hicri I 1355 Rumi 
Rebi ula.tıir Mayıs 

13 19 

1939, Ay 6, Gün 152, Hızır 27 
1 Haziran PERŞEMBE -- 1 1 

Vakitler Vasati Ezani 

sa. da. <a. da. ---
Güneı 4 30 8 57 

Öğle 12 11 4 37 

İkindi 16 11 8 37 

Akşam 19 34 12 00 

1 
Yatsı 21 33 1 59 
İmsak 2 16 6 42 



1 Boğaziçinin Tarihi 1 

uru Çeşme Kömür 
D e·p o 1 arı 

8ugün Boğazın Bir Yüz Karası Olan Bu Depolar 
Burada Nasıl Kurulmuştu ? . 

[Yazan: EMİN KAHYAOliLU 1 

[Aşağıdaki yazıyı, doğma, 

büyüme Boğaziçili olan ve son 
yarım asırlık Boğaziçi hayatını 

yakından tanıyan Emin Kahya. 
oğlu yazmıştır. Emin Kakya -
oğlu Kuruçeşmelidir. Bize, 
Kııruçcşnıenin, kömür istilası· 

na uğramazdan evvelki güzel 
manzarasını anlatıyor. Bu ya· 
zıda, Boğaziçinin yegine ada .. 
sının hazin t.lihini de öğrene
ceksiniz.] 

Ş
u güneşli ve yeşil günlerde 
vapurla Boğaza çıkanlar Or· 
taköy camiinin sahilde par-

lak ve iri bir inci gibi heybetli du
ruşunu seyrettikten sonra bu kıs
ının biraz ilerisinden başlıyan ye
§il, ağaçlık sahadan gözlerini ayı
ramazlar. Defterdar burnunda 
•Ortaköy şifa yurdu. nun işgal et-ı 
inekte olduğu binalardan tutu -
nuz da Kuruçeşmede merhum 
ŞeyP!.rli:;l5m Ce,naleddin efendi
nin Çamlık korusuna kadar bu gü
zel ve göz alıcı yeşil aekorun de
vam ettiği ve Kuruçeşme ile Ar
navutköy arasındaki Amerikan 

Yukandaki resim Kuruçeşmenin otuz sene evvelki halini gösteriyor 

sirzlik Kuruçeşmeyi bu hale ge
trrdi. 

Burasının kısaca tarihi şudur: 
Mütareke senelerinin kara gün

lerinde Kuruçeşmenin Arnavutköy 
istikametinde bulunan ve Fransız l 
amirali tarafından işgal edilmiş o-I 
lan Kara Todori paşa yalısından 
y~ngın çıkarak tekmil Kuruçeşme l 
! . '.:.!::.:-= ·rakınıştır. O tarih den 
sonra ~rsa sahiblerinden birisi ar· 
sasını bir Fransız şirketine kira -
!ıyarak kömür koymuştur. Buna 
Kuruçeşme halkı ve hatta o za
manki şehremaneti mani olmak 

istemişlerse de işe Fransızlar mü· 
dahale ettikleri için neticesiz kal
mış ve o tarihtenberi yalı arsaları 
kömür yığınlarına yatak olmuş -
tur. 
Kuruçeşme sahiline kömür yı· 

ğılmadan evvel İstanbulun kö • 
mürleri Çengelköy ile Kuleli ara
sında bulunan etrafı duvarla çev
rilmiş, Üzerleri kapalı olan hakiki 
kömür depolarına konurdu. Bu 
cesim depolar hala mevcuddur. 
Hatta birisi fabrika halinde kul
lanılmaktadı". Bu sahile de va -

{Devamı 7 ;nci sayfada) 

kız kollejinİll gizlenmiş olduğu ye- -============================ 

Şii sahada nihayet bulduğu gö _ E n ç 0 k s e v 1· ı e n 
rüiür. Dikkatle bakılacak olursa 
bu dekorun da Boğazın çok beğe-

nilen herhangi bir parçası kadar Fransız Artı·stlerı· 
güzel olduğu gözden gaçmaz. , 

Fakat kendinizi bu güzel yeşil
liğe daldıramayıp da sahilin kara 
lekelerine kaptıracak olursanız 
gözlerinizin siyahlandığın,, ruhu
nuzun karardığını, yüreğinizin in

c ind iğini hissedersiniz. İşte boylu 
boyuna bu sahil senelerdenberi 
davalarını gazetelerde okuduğu -
nuz, hikilyelerini duyduğunuz 

•Kuruçeşme kömür depoları. da· 

ha açık tavsifi ile Kuruçeşme sa· 
hiJ.ine gelişi güzel dökülüp saçılan 
•kömür yığınlarıdır •. Burası tam 
Yirmi senedberi böyle kapkaradır. 

Vaktile bu sahil de baştanbaşa; 
bembeyaz çehrelerile denize doğ
ru goğüs vermiş olan şirin yalı· 

lar ve saraylarla süslenmişti. Bu
ralarda bugün isimleri tarihe ka
rışmış olan kimseler oturmuştu. 

İşte Defterdar burnundaki İh -
rnalpaşa camiinden sonra gelen 
ve köşede hala selamlık dairesi 
bulunan Bahriye Nazırı Bozcaa -
dalı Hasan paşa yalısıdır. Bunun 
ilerisinde meşrutiyet senesi başı· 
na kadar adliye nazırı olan Ab • 
durrahman paşaya aid yalı bulun
makta idi. Halen tütün deposu o
larak kullanılmakta olan şu kara 
çehreli beyaz yalı harbiumumi 
kahramanı Enver paşanındır. Alt 
başındaki ise damad Halid paşa

nın sultan sarayıdır. Bugün Altın
çapa adı verilen geniş arsada da
mad Mahmud Celaleddin paşa ve 
oğlu meşrutiyet devrinin meşhur 
ademi merkeziyetçisi •prens Sa
bahaddin• in oturmuş oldukları 

kocaman bir saı ay vardı. Şurada 
gümrük antrepolarının bulundu
ğu yerde Ebussüud zade merhum 
Rıza Beyin daha ileride Şeyhulis· 
tam Cemaleddin efendinin yalı -

ları bulunuyordu. Şu geniş pen -
ceresinden tütün denkleri görü -
nen yalı da milli müzelerimizin 
banisi sayılan Hamdi Bey otu • 
rurdu ... 

Bazılarının söylediği gibi Ku -
ruçeşme; tabiatin kömür depoları 
yapılmak üzere hazırladığı bir li· 
man değildi. Burası da diğer Bo· 
ğaziçi köyleri gibi neş'eli bir halk 
yuvası idi. Burada da İstanbulun 
eski aileleri barınıyordu. 

Şayanı eseftir ki elim bir talih-

F r~nsada ~-u· 
gun en goz· 
de bulunan 

kadın .artistlerden 
birisi de Mari Dü
bas'tır. 

Mari Dübas Pa
riste doğmuştur. 

Halis Fransız de· 
ğildir. Annesi Po
lonyalıdır. Fakat; 

Par.isde büyümüş. Parisde terbi
ye görmüştür. Çok zeki bir kızdır. 
Küçük yaşta iken artist olacağını, 

operada, opera komikle alkışlar 

kazanacağını söylüyor, buna ça -
!ışıyordu. 

Konservatuvardan birinci çıktı. 
Dediği gibi opera komiğe girdi. 
Az bir müddet içinde musiki üs
tadlarının, meraklılarının dikkat 

nazarını çekmeğe, takdir !erini ka· 
zanmıya muvaffak oldu. 

Mari Dübas, şimdi Parisin en 
lüks müzik hollerinin birinde, ga

zino dö Pari'de çalışıyor. 

San'atine o kadar merbut ki ge
çenlerde, sahneye çıkamıyacak 

1 

Bunlardan 
Birisi Hiç 
Şübhesiz 
Madam 
Mari 

Dübas'tır 

derecede rahatsız olduğu halde 
müdüre: 

- Sakın, demiş rahatsızlığımı 

ilan etmey.iniz .. Şimdi saat 2, tem· 
sile haşlamıya daha 8 saat var. 
O zamana kadar biraz iyileşirsem 
vazifemi yaparım ... 

'Ve yarım saat evvel gazinoya 
gelmiş. Perde açılıp da sahneye 
çıktığı zaman seyircilerin: 

- Bravo! ... 
Sadalarile her zamankinden da

ha fazla alkışlamalarından rahat· 
sızlığının duyulduğunu anlamış 

Mutad şarkılarını s?yleyip koli • 
sin arasına girince, famdöşambriı
nin kolları arasına düşmüş bayıl
mış ... 

5- SON TEL G K AF -1 H A Z t R A N 1939 -
_ş_A_K_A_l 1G ö~D e ıre 

:.ANA ÖYLE GELİYORSA: 

Bayan, bayın.en samimi dost
larından birile mercimeği 

fırına vcrmı§. Eve alınış, 

yatıyorlar. 

Bay, ansızın geliyor. Çakır k&

yif. Sallana sallana odaya giri • 
yor, ceketini bir tarafa, panlolo -

nunu bir tarafa atıyor, yatağa gi
r.ip uzanıyor. Az sonra: 

- Bayan, diyor. Yatakta altı a· 
yak var! ... 

- Yok canım ... Sarhoşsun da 
sana öyle geliyor. Haydi, uyu ra· 
hat et... 

- Altı ayak var, diyorum sana. 
- Mademki inanmıyorsun kalk 

bak!. .. 

Bay, yataktan fırlar, ayak ucu

na gider. Yorganı kaldırır, bakar 
ve sayar: 

- Bir, iki, üç, dört... Hakkın 

varmış karıcığım ... 

Der ve tekrar yatağa girer, sı· 

zar. 

KUYUl\1CU DÜKKANINDA: 

- Matmazel, zannederim, bu 

dükkana yeni geldiniz? ... 

- Evet, fakat neden anladınız?. 

- Fiatları söylerken kızarıyor-
sunuz da ... 

ECZANEDE: 

- Bu kavanozdaki ne? .. 
- Okuyamadığımız reçeteleriın 

iliıcı ... 

- Anlıyamadım? ... 

- Bir reçeteyi okuyamadık mı 

hu Haçtan veririz. Zararsız, mide· 
vi bir şeydir. 

Sinemaya Git-
• • 

mek /cin insan 
•• • 

O/dürülür mü? 
18 Yaşında 

Parisde 
Mahkum 

Bir Katil 
idama 
Edildi 

P 
ariste Ruje adlı 18 yaşında 
bir delikanlı zengın bır ka
dını öldürdüğünü evvelce 

yazmıştık. 

Paris cinayet mahkemesi Ruje
nin muhakemesini bitirmiş ve 
kendisini idama malıkı1ın etmiş· 
tir. 

Roje bir gemide miço idi. Bü· 
yük kardeşi de ayni gemide tay
falık yapıyordu. Küçük kardeşini, 
haşarılıktan men'e ça!Jşıyordu. 

Fakat, büyüyünce başa çıkamaz 

olmuştu. 

Hakim. - Kardeşinizin nasihat
lerini niçin dinlemiyordunuz? ... 

Maznun. - Yumruk nasihatle
rini mi? ... 

Hakim. - Büyükler, küçükler 
yaramazlık yaptılar mı döverler. 
Bu eskidenberi adettir. 

SİNEMAYA GİTMEK 

Hakim. - Komşunuz ve aile 
dostunuz Madam Marten'in para
sını çalmak aklınıza neden gel • 
di? .. 

Maznun. - İşsizdim. Boşta ge
ziyordum. Baba, cep harçlığı ver
miyordu. Karnımı da doyur mu
yordu. Bir nyda, iki defa bile si
nemaya götürmemişti. 

Hakim. - 14 son teşrinde du
vardan atladınız, mutfak kapısını 
vurdunuz. Madam Marten geldi, 
açtı. Kendisine: •Küçük hemşire
min bir fotoğrafını getirdim si
ze ... • dediniz. 

Maznun. - Evet ... 

Hakim. - Sonr.ı zavallı kadı

nı ittiniz, yere düşürdünüz, daha 
sonra?... 

Maznun. - Bayıldığını görün
ce bir kaç yumruk attım ... 

Hakim. - Sonra da bir havlu 
ile boğdunuz değil mi? ... 

Maznun. - (Gayet tabü bir ta
vırla) başından kanlar aktığını 

gördüm. Kendi kendime işini bi· 
tireyim daha iyi, dedim. . 

Hakim. Halbuki zavallı kadın 

çoktan ölmüştü. Sonra dolabları 

karıştırdınız. 1400 frankla bir kaç 
parça elmas buldunuz. 

Maznun. - Evet ... 
(Devamı 7 inci sayfada) 

Gözlere İyi Bakmak Daima 
Gene Görünmek Demektir 

t 

G
öz güzelliği pek kıymetli 

bir nimettir. Kadınların 

hepsi bu nimete nail olma
mışlardır. Olanların çoğu da göz-
lerini muhafaza edebilmek için 

bazı kaidelere riayet etmenin lü
zumunu takdir edemiyorlar. 

Güzellik evvela sıhhat mesele
şidir. Gözlerin güzelliği de onların 
iyi bakılması ile devam edebilir. 

Taymis gazetesinde okunan bir 
yazı bu vesile ile bir de büyük 
yanlışlığı tashih etmiş oluyor. 

İngiliz muharri·· ·.e göre yaşın 
ilerlediğini gözlerden anlamak 
kabil olacağına dair yayılmış bey· 
hude bir fikir vardır. Bılakis cl';er 
gözler iyi muhafaza edilirse hiç 

, öyle ihtiyarlık alameti göstermi -
yeceklerdir. Gözler 50 ya~ına ka
dar genç kalabilirmiş. İnsan vü
cudü denilen nazik makinenin 
en hassas, en ka "ışık cihazı göz • 
!erdir. Bunun içindir ki yaradı • 

lışda bu r.azik ci •• azın çabuk ho -

zulmaması, haricin tesiratır.dan 

incinmemesi için birçok ibret alı
nacak tertibat vardır. Yalnı• mc· 
deniyet icabı olarak insanl:ı-:· çok 
çalışıyor ve en çok da yorul;:.n 
gözler oluyor. Hem de ne tiirlü 
yorgunluklar!. 

Okumak, yazmak, dikiş dıi.m~k 
ve saire. Bütün bu işler çok kere 
tabü ziyanın altında değildir. 

Gözleri asıl yoran da bu ha;
dir. Onun için böyle yorulan gô ~ · 
!er de vaktinden evvel yaşlanmış 
görünüyor. Gözlerin iyi muhafaza 
edilmesinde en birinci şart din
lenmektir. Gözler kapalı ve uy
kuda kaldıkça dinlenmiş olurlar. 
Fakat gözleri kapalı kalınası da 
ziyadan müteessir olmanın önü-

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Hindistanda beş cinai suç 

işlenir ve üç kişi mahkum e -
dilir. 
* Kanadalılar. 900 kilo ekmek 

sarfederler. * Sovyet Rusyada 280 ton 
kömür istihsal olunur. * Amerika iş adamları, Çin
deki menfaatlerinin muhafaza· 
sı için 45,000 frank sarfeder • 
!er. * İrlandada, bir dakikada 
2700 kilo pancar istihsal olu
nur. 

1 * İngilterede şekerciler, 19 
bin franklık şeker sarfederler. 
SİZ BU SATIRLARI OKUR· 

KEN 60 SANİYE GEÇTİ. 

ne geçemiyor. En iyisi uyku uyu
nan odanın perdeleri koyu renk
te olması, pencerelerden aydın • 
!ık girmemesidir. 

Tren ve araba sarsıntısı için • 
de giderken okuyarak gözleri 
yormak hiç iyi değildir. Pencere-

ye karşı veya arkasını dönerek o
turup okumak da yanlış bir ha· 
rekettir. Gözleri yormamak için 
iyi aydınlık yandan, karşıdan V<'

ya arkadan gelen değildi.t'. Aydın
lık yukarıdan aşağıya, oı:.ıuzkr

dan gelmeli imiş. 

Bir Dans Yıldızı 
Brükselde Yapılan Beynelmilel 

Dans Müsabakasında Birinciliği 
14 Yaşında Bir Kız Kazandı • B rükselde, Güzel San' atlar 

N ezarcti tarafından tertip 
olunan (Beynelmilel d3ns 

müsabakası) pek parlak olmuştur. 
Avrupanın dört köşesinden bin· 
!erce seyirci gelıniştir. 

Ana Kraliçe Elizabet mükil. -
fatını 15 yaşında, Tatiana St€pa
nova adlı bir kız kazanmıştır. Ta
tiana bir Rus mültecisinin kızı

dır. Ve Pariste doğmuştur. Mon
martr'de küçük bir odada oturu
yor, her gün annesile beraber 
dans muallimesi meşhur Madam 
Peohrajenska'nın studyosuna gi
diyordu. Fakat, dans öğrenmek 

için değil, annesi, studyoda hiz • 
met ettiği için ... 

Genç kızın fıtri bir istidadı var· 
dı. Dans edenleri seyrediyor, eve 
gelince aynen tekrarlıyordu. On 
iki yaşında iken, Operada tertip 
olunan çocuk balosu için küçük 
bir oyuncu aranıldığını işitti, mü
racaat etti. O gece, şayanı hayret 
oyunları ile yalnız seyircilerin 
değil, baloyu tertip edenlerin de 
takdirini kazandı. Kendisine bazı 
tekliflerde bulunuldu. Tabü ai

lesi reddetmedi. Arasıra hususi 
müsamerelere davet olunuyordu. 
On beş yaşına gelince, raksın bü
tün incelikierini, hem de kendi 
kendine öğrenmişti. 

Brüksel müsabakasını işidince 

iştirake karar verdi. Fakat Paris
ten Brüksele gitmek için para la
zımdı. Bunu nereden bulacaktı. 
Dostları yardım ettiler. 

Müsabakaya girenlerin, biri İs
panyol olmak üzere üç oyun oy
namaları mukarrerdi. Tatiana 
bunları ve Kastagnet kullanması
nı öğrendi. 

Annesile beraber Brüksele git
ti. Meşhur bir ressam, genç kızın 
fakrü halini duyunca müteessir 
oldu. Anne ve zıkı studyosuna 
yerleştirdi, güzel bir rob hediye 
etti. Her gün çiçek ve meyva gön
deriyordu. 

Tatiana, jüri heyetinin ve hazır 
bulunanların alkışları arasında bi
rinci ilan olundu. Ana Kraliçe E-

lizabet mükafatı olan 10.000 fran
gı kazandı. Etrafını gazeteciler, 
sinemacılar sardı. O sevincinden 
ne söyliyeceğini bilmiyordu. Bi
ricik arzusu, hu mes'ut hadiseyi 
telgrafla babasına oildirmekti. 
Muvaffak olamadı. Çünkü para
sı yoktu. Kazandığı mükafat iki 
gün sonra verilecekti. 

Tatiana, dans yıldızı oldu. Dün
ya gazeteleri resmini, ilk sahife
lerine koydu. Küçük kız, artık 

'lervete, saadete kavuşacak. Bü -
yük sinema şirketlerinden birinin 
teklifini kabul etti, altına imza
sını bastı mı milyonları cebine a
tacak. •Başına devlet kuşu kon
du ... • derler. Bu sözün doğrulu
ğuna bundan daha iyi bir misal 
olur mu? ... 



IST ANBUL KAPIU 
VE BtzANS SARA 

Italyanlar Korsika ve 
Milli Şef'in Ağzından.. N is Ha k k 1 n d a ki 
zif~~.i~::!:'!ı::.d::~!red- T ale hl erini tazelediler 

Beri in 
Belgrad 

(1 inci sahifeden devam) 
kilde kuvvetlendirdiği gibi nıü • 
teakib tedbirlerin de Balkanlar • 
daki vüzuh ve emniyeti kat kal 
kuvvetlendireceği tabiidir. Bu 

vaziyet hiç şüphe yok ki, Bal· 
kan antantının kuvvetli ve sad~ 
bir unsuru olan Yugoslavyayı da 
her türlü ihtimallere karşı bil • 

hassa takviye ve cesaretle konUl" 
mıya sev.kjetıni'ş bulunacağı ;çili 
daima iyiyi, doğruyu ve illeris1 

görmüş ve bu. sebcble büyüıniiŞ 
ve hakimiyetini tesis eylemiş olaII 
Yugoslavyanın bu defa da ser· 

linden sadece samimi mülakatlaT' 
la ayrılacağı miıliıhazasından bal" 

ka herh:ıngi bir ihtimal akla ır•· 

tirilemez. Nihayet, AlmanyanJJI 

•hayati sahasına> dahil olduğu •· 

rada bir işaa edilen YugoslavY8 

için milli ve insani bütün menfaat 

ve hususiyetlerin sağlam, sarsıl· 
maz, her türlü kuvvet ölçüleri!• 
mücehhez bir Balkan birliği ıara· 
fında olduğu aşikar bir hakikat· 

tir ki, bunu da belki geçen güı>le• 
rin müşkülatı içinde açıkça ifad• 
etmekten çekinmiş bulunan Yu· 
gosJa, ~anın yüzde yüz de nıüd· 
rik bulunduğuna inananlardan:;J· 

No: 1 Yazan: M. SAMİ KARAVEL 

Mari, Bulgar, Ulah, Macar Prens
lerinin Aşık Olduğu Bir Kadındı 

düt etmeden ve hiçbir dehşetten 
ürkmeden halkkile Vle tamamile 
yapacaktır. Türk milleti yüksek 
ideali ve hayati menfaati kencli
sile beraber olan ınlletlerle bera
ber, göz kamaştıracak yenı kah -
ramanlık menkıbeleri yazmak i
çin tamamile hazır ve kat'i ola -
rak karar vermiş bir haldedir.• 

Evet; Türk milleti, kahraman 
ordularımızı zaferden zafere gö
türen, Lozanda istikliılimizin hüc
cetini imzalatan" ve daiana da o is
tiklfilin nigehbanı olan Şefi tara
fından verilen her emre her an 

Fakat Onun En Büyük Aşıkı Bizans'ın Son 
İmparatoru Kostantin İdi 

Sırb Kralı J orj Brankoviç'in 
kızı ·Mari> müstesna bir güzelliğe 
malikti .. 

Uzun boylu, balık etinde, derin
den bir b ışa ve ş-Jcannı bir lem' -
ada teshire muktedir iri ve mavi 1 
gözlere sahib bir dilberd.. ı 

Marinln tenasübü endamı. ru
hunda meknuz işvebazlığ:ı, yedi 
düvelin saraylarında yad olunur 
dururdu. 

Topuklarına kadar dökıilen al
tın renginde dalgalı saçları, ince 
ve çelik kaşlarile, hareli ve kıv
rımlı uzun kirpiklerile, gamzeli ' 
yanaklarile bir gül goncesi ren -
ginde olan pembe beyaz tenile ilA
hl eserlerden bir nümune idi 

Küçük, ince ve pembe dudakla

tasvibiniz veçhile hareket edece- ı 
ğlmi arzederım. 

• •• 
Tuna boylarında; Türkler üze-

. rine akın eden ehlisalib muhare
beleri devam ediyordu. 

Papa; Macarlan, Lehleri, Ulah
ları, Bulgar !arı, Sırbları, Rumları 
ilıih... lliirnede yerleşen, sağa, 
sola dalbudak veren, Bizansı çev
reliyen Türkler üzerine durup 
dinlenmeden saldırıp duruyordu. 1 

Hatta Bizans kiliseslle Papalık 1 
arasında vaki ezeli ve ebedi din 
ihtilafı sözde Floransada akdettiği 
iki taraf papaslarile hal ve faslet
miş idi. 

Biz.ins İmparatoru; şarki ve gar
bi Roma din ilıti!Mına nihayet 
vermek için İstanbuldan ka1ka-

hazırdır. 
rak Floransaya kadar gitmişti. ı-------------
Bütün bu gayretler ve birl~ek 

1
. J 

ihtimali olmıyan bin senelik din ngi iz - Sovyet 
ve kilise kavgaları Türkleri Rume-

linden ve payıtııht kurdukları E- Müzakereleri 
dirneden atmak için idi. 

Sözde; bin senedenberi devam 
edip gelen muazzam ve kanlı din 
mücadelelerine ve ayrılığına Türk 
korkusile bir anda nihayet verip 
kardeşleşmiŞlerdi. 

Halbuk. Bizans halkı; ortodoks 
dininin katoliklik ile kat'iyyen bir
leşemiyeceğini, ilan ve İmparato
rile bir kısım bendegiinının Flo -
ransada Papa ile vaki anlaşmaları 
aleyhine isyan etmiş bulunuyor

lardı. 

(Devamı var) 

(1 inci sahifeden devam) 
paktı Akdeniz gibi Balkanları da 
kucaklıyan uzun vadeli bir ittifak 
muahedesi şeklini alacaktır. 

Balkanlara gelince; Türkiye bir 
taarruza uğradıkları takdirde Ro
manya ile Yunanistanın müda -
faasına iştirak edecektir. 

Türkiye Bulgaristana lazım ge
len ihtarlarda bulunmakla be -
raber Bulgaristanı tecavüz aley -
hindeki cepheye almak için ça -
Iışmakta ve Bulgaristanı koşnut 

etmek istemektedir. 
rının ardında saklı olan inci gibi !============================ Türk - Sovyet anlaşmasına ge

lince, aldığımız malumata göre iki 
memleket de bu anlaşma üzerine 
Kafkas hududundaki kuvvetleri 
geri alacaklar ve bu suretle bu 
havalidek:i büyük kuvvetlerini 
Balkanlara karşı vuku bulacak te
cavüzlere tahsis edeceklerdir. Tür
kiye, Karadenizin muhafazasını 

Rusyaya bırakacak ve harb vuku
unda Boğazlan İngiltere ile Fran
sa için açacaktır.• 

beyaz ve düzgün dişleri. ona mef-
tun olan canları bir liıhzada ma -
nevi bir iştiha ile 9iğneyip eriten 
ve kalibne sindiren kudrete ma -
!ildi. 

Mariye, Bulgar, Ulah, Macar 
prensleri Aşıktı. Krallar paha bi -
çilmez hediyelerle bu kızı Sırp 

' Kralından almak için yarışa çık

mışlardı. 

Fakat; Marinin en büyük aşıkı 
ve meftunu Bizansın son İmpara
toru ve o vakitler Mora prens; o

lan Kostantin idi. 

Kostantin Mariyi elde etmek 
için her türlü hud'aya tevessül et

mişti. 

Lakin; Sırb Kralı Jorj Branko
viç Mariyi Kostantine vermek is
temiyordu. 

Çünkü; Kostantir. Paleologosun 
biliıhare Bizans imparatoru ola
cağı şüpheli idi 

Bizans imparatoru olan karde
şi Yuanis Paleologosun diğer bir 
kardeşi daha vardı ki, o Kostan
tinden büyük olduğu için impa
ra.'!orluk, kardfl'Şinden sona ona 
düşüyordu. 

Bu sebeble; Sırb Kıralı Jorj 
Brankoviç Kostantini küçük bir 
Mora despotundan b~ka birşey 

görmüyordu. 

Evet; güzelliği, asaleti, kibar -
lığı ile Mora despotu olan Kos -
tanı n; Marinin muhayyelesinde 
yaşamCj ve biraz da dımağında 

iz bırakmam~ değildi!. 

Fakat; Mariain alıışverl!Jinde 

paradan, puldan. maldan ve car
dan ziyade siyasi sebebler rol oy
oynuyordu. 

Yani Sırb Kralı Jorj Branko -
viç güzeller güzeli müstesna kı

zını öyle biri.>ine vermelidiy ki; 
Tiırklerin, Rumehdeki zorunu, 
gücıinü kırarak Anadoluya dön
durnün! ... 

Sırb h~nedanına nefes ve ha -
yat verebilsin ... 

İşte; Sırb Kralı Jorj Brankovi
çi düşündüren en mühim nokta 
bu idi. 

Hatta; lnr aralık Papa, Bran -
koviçe şu yolda bir haber yolla
mıştı: 

- Kızınız Mariyi Macar Prens
lerinden Yanuş Honyadiye ver
meııızı tavııiye ederim. Çünkü 
Macarlar Türklere karşı vaki eh
Js,alıb ordularının başında bulu
nan yüksek mevcudiyete malik 
kuvvetlerden biridir. 

Brankoviç. l>a payı darıltma -
mak, hıristiyanlığın içine giren 
kemırici ayrılığa, kilise kavgala
rına meydan v?rmemek için ne
zaketle ve şu yolda cevab wrnıiş
ti: 

- Man daha kuçuktıir •.. Fakat 

Parti Müstekil Grupu 
Cumartesiye Seçiliyor 

(1 inci sahifeden devam) Ziraat Vekili de izahat ver -

zaheretinize mazhar olduğu
0 

tak - mişlerdir. 
dirde (Parti müstakil grupunun) Sıhhat Vekili Hulfısi Alataş iza-
bu pek mühim ve hayati vazifeyi halı meyanında İstanbulda yeni

tamam ile başarabilecek dinç bir den bir hastane tesis ve inşa edi
kuvvet ve zinde bir uzviyet ola- leceğini, bu sene her kazaya bir 

cağına kani bulunuyorum. hükfımet doktoru gönderileceğini 
Aziz ve muhterem arkadaşlarım; bunu takiben de nahiyelere dok-
Nizamnamenin şimdi sıra iti -

tor temin olunacağını müjdele -
barile 138 inci olan eski 128 inci 

miştir. 
maddesine de nazarı dikkatinizi 

Günırük ve İnhisarlar Vekili d~ celbetmek isterim. 
caz alkollü içkiler• meselesi üze

Bu maddenin partili meb'us ar--
rinde ehemmiyetle durulacağını 

kadaşlanmızı bir takım menu;u-
iyetlere riayetle mükellef tuttuğu- beyan etıniştir. 

MÜSTAKİL GRUPA 
nu bilirsınız. Bundan mak~ud olanı SEÇİLECEKLER 
gaye, arkadaşlarımızı haddczatin-
dl belki pek meşru olan bir takım Parti müstakil grupu umu.mi 

haklardan mahrum etmekten zi- reis vekilliğine eski Gümrük ve 
yade, aziz partimizin yüksek oto- İnhisar !ar Vekili Ali Rana Tar

ritesini ve alakalı arkadaşların hanın getirileceği teeyyüd etıniş
şahsl şeref ve haysiyetlerinı ko - tir. Bu grup azalarının da cumar

rumalrtan ibarettir. Bunun da yük- tesi günkü toplantıda seçilecek -

sek tasvibinize layık gôriileceğini ,_1_e_r_i _a_n_ıa_ş_ıhn_ı_ş_ıı_r_. -------ı 
ümid ederim. i L AN 

İşte aziz arkadaşlar. gerek pro· Samatyada eski Hacıkadın ye-
gram ve gerekse nizamnameye ko- nı Abdıçelebi mahallesinde 

nan belli başlı hükümleri arzetmiş Pulcueyüb sokağında eski 25 
bulunuyorum.> yeni 27 kapı sayılı kagir ev 

Nizamnamede yapılan tadiller hakkında senedsiz tasarruiata 
meyanında Halk partisi teşkilfıtı kıyasen mahallen tahkikat 
20 mıntakaya ayrılmış ve parti icrası için 5/6/939 pazart~si 
müfettişbkleri ihdas olunmuştur. günü saat 11 de mahalline gidile-

ceğinden bu hususta bir itirazı o-
DİLEKLER ENCÜMENİNDE !anların mezkur güne kadar ve -
VEKİLLERİMİZİN İZAHAT! saıkile birlikte Fatih sicil muha -

Dıin sabah son toplantısını yar 
pan dilekler encümeninde Sıhhat, 
Gümrük ve İnhisarlar Vek.llerile 

fızlığına müracaatları veyahud 
ayni günü gidecek memura mü -
racaatları ilan olunur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevı·alji, kırıklık 

- - icabıoda 
ve bütün 
günde 3 

ağrılarınızı derhal keser 

kaşe alınabilir. - -

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünden: 

1- Genel Direktörlükçe İstanbulda Çengelköyünde altı ay müd-

ÜÇ TARAFLI MİSAK 
Paris 1 (Hususi)- •Entransijan• 

gazetesinde J an Tuvnen şunları 

yazıyor: 

• •SOvyetler le yapılacak anlaş -
mayı diğerleri takib edecektir. 
Şimdiye kadar şifahi bir beyan
name şeklinde kalmış olan Türk -
İngiliz anlaşması, Fransa, İngil
tere ve Türkiye arasında, Balkan
larda, vP şarki Akdenizde emni
yeti temin edecek üç taraflı ha
kiki bir misak &ktedflecektir. 

Fransa, Hatay arazisinin Tür -
kiyeye bu-.ıkılmasını kabul etmiş
tir. 

ZAYİ 
Kamil oğlu Saidden satın aldı

ğım Meyvahoş iskelesinde 1208 
plaka sayısında kayıdlı sandalın 

plakasını zayi ettim. Yenisini çı

karacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 
Unkapanı Filyokuşu No. 17 de 

Sadık Şimşir 

0

AGARANI 
SAÇLAR: 1 

detli bir leyli beden terbiyesı ve spor eğitmen kursu açılmıştır. 1i19"itı.1,.jtL!1J;;.1.-I' 
2- Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak olanlardan sıra-1" 

sile azami ·50• kişi almacaktır. KUMRAL ve SiY AHI' 
renkte sıhhi saç boyaları - ı 
dır. İNGİLİZ KANZUK 

3- 26/Haziran/939 pazartesi günü tedrisata başlıyacak olan bu 

kursa giımek istiyenler, beden terbiyesi bölge başkanlıklarından kursa 

kursa girmek iatiyenler, beden terbiyesi bölge başkanlıklarında« kursa ECZAHANESİ ı• ' 
4- Müracaat müddeti, 15 Hazirana kadardır. •2020> .3773. i••••B•E•Y•Oô••L•U•-•t•S•T•ANB••UL••'I 

Paris 1 (Hususi) - İtalyan ga- ı 
veyş, Ciboti hakkındaki talebleri
ni tazelemeleri siyasi mehafilde 
soğuk!kanlıl\k]a, karşilarunaktadır. 

İtalyanların bu üç mıntakadan 
maada Korsika ve Nis hakkında da 
taleblere kalkışmaları, eski söz
lerin tekrarından ibaret addedil
mektedir. 
Yalnız İtalyan gazet.elerinin son 

günlerde bu hususta yeniden neş
riyata girişmeleri nazarı dikkati 
celbetmektedir. 

Kont Ciano'nun malı olan TeL
graf gazetesinın, ·Korsika en 
sonunda zaruri olarak İtalyaya ka
vuşacaktır> yolunda neşrettiği 

yazıdan nasıl bir maksad güdül
düğü soruşturulmaktadır . 

Musolini de 26 martta söyle -

diği nutukta bu üç noktadan bah
setmişti. Yani ne Korsika, ne Nis, 
ne de Savoie viliıyeti mevzuu bah

solmanuştı. Halbuki o tarihte ga
zeteler Korshl<anın İtalyan oldu

ğuna dair uzun makaleler yazı -
yorlardı. 

Bugün gazeteler Nis meselesin
den bahsetmeğe başlamışlardır. 

Buna sebep cNis ve İtalya• adlı 
bir kitab çıkmasıdır. Kitabın 

muharriri Gazetta del Popolonun 
müdürü meb'us Amicuccidir. Mu

harririn mevkii nazarı dikkate a
lınırsa bu kitab ile az çok yarı 

resmi şekilde yeni bir istek ortaya 
atıldığı anlaşılır. 

Belediyede 145 Kişi Açıkta kaldı 
ılstanbul Belediyesi.nin yeni 

mali yıl .bütçesine bağlı kadrosu 
tasdikten çıkmJlitır. 

Yeni kadro ile 145 kişi açıkta 
kalmıştır. 

olmak üzere 14 kişi; fen işleri mü
dürlüğünden 1 ressam, hal idare

sinde 12 ücretli memur açığa çı
karılmışlardır. 

Bunların 100 ü muhasebe kad
rosun.dan olup 24 ü tekaüd müd
detini dold.ur.muş, 13 ü kadro ha
rici kalmış marujlı, 63 ü ücretli me
murlardır. 

Ayrıca muhasebe kadrosundan 

50 kişi de başka şubelerdeki mün
hallere tayin olunmuşlardır. 

ETEM İZZET BENiCE 

-------
İktısad mü.dürlüğü kadrosun -

dan da biri müdür muavini, ye
disi maaşlı, üçü ücretli olmak ü
zere 11 memur açıkta kalır.ıştır. 

Açığa çıkarılanların bir kısmına 
Belediyeye devredilecek olan 
tramvay, tünel ve elektrik idare
lerinde vazifeler verilecektir. 

.... DİKKAT-; 
2500 metro her cins ve muh· 

telil renklerde kumaşlar 

Hukuk işleri müdürlüğünde a
çıkta blanların sayısı 5 kişidir. 

Ayrıca yazı işleri müdürlüğün -
den 1 i ma~lı, 13 ü ücretli odacı 

İstanbul asliye 
mahkemesinden: 

ikinci ticaret 

Tekaüd müddetini doldurma -
mış olanlara kanun mucibince 
tazminat verilecektir. Ücretli me

murlar da belediye memurları 
yardım sandığından yardım gö
receklerdir. 

Mezkur şerit halinde pirinç çem

ber ile çubuk halinde demirler 3/ 
6/939 cumartesi günü 11 de Ha -

liç Sütlüce Karaağaç caddesinde 

118 No. lu General Nurinin ma -

den Işleri fabrikasına bitişik ar

diyede satış icra edlieceğinden ta

yin edilen gün ve saatte mez.Irur 

mahalde hazır bulunmaları lüzu-

2 Prova ile 
ısmarlama 

Kostümlerinizi 
Alüminyum matra, çelik başlık 

gaz maskesi ve maden işleri fahri 
kası Türk limited şirketine aid o
lup Türk Ticaret Bankası Anonim 

ş.irketine merhun bulunan 5000 
kilo şerit halinde pirinç çember 
ile 65610 kilo demir çubuk mah -
kemece satılmasına karar veril -
mişti:r. mu ilan olunur. 939/32 

26 1/2 LiRA YA 

EKSELSYOR 
Elbise 

Mağazasından 
Temin Edebilirsiniz 
Galata - Karaköy -

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

AK T 1 F 
KASA: 

27 Mayıs 1939 Vaziyeti 
PAS 1 F 

Lira Sermaye 
Lira 

15.000.000. 
Altın: Safi kilograırl7.164.264 24.142.910.17 

BANKNOT 16.284.220.- İhtiyat Akçesi: 
41.864.102.92 Adi ve fevkalAde 

Hususi 

UFAK.LIK 1.436.972. 7 
4.217.134.2 
6.000.000.-Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9.058.321 

Altına tabvlli ka-
bil Serbest dövi%-
ler 
Diğer dövizler 
ve Borçlu klirina 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleriı 

Deruhdc edilen 
evrakl nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 - 1 
inci maddelerine 
tevfikan hazine 
tarafından vlld 
tediyat 

Senedat Cüzdaruı 

TİCARİ SENE
DAT 

761.254.9 

12741.252.4 

950.0 

11.199.219.7 

158. 7 48.563. -

114.806.784.59 

-761.254.93 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edi)en evrakı 

nakdiye 158.748.563.-
Kanunun 6 - 8 inci mad-
delerine tev!ilı:on hazi-
ne tarafından vW te-
diyat 17.051.459. -

23.941.422.33 Deruhde edilen evrakı 
nakdiye bakiyesi 141.697.104.-
Karşı.lığı tamamen altın 

olarak ilAveten tedavO
le vazedilen 
Reeskont mukabili na. 
veten tedavtııe vazedilen 

Döviz taahhüdatı: 
Alt.ma tahviJJ kabil dö
vizler 

114.806.784.59 Diğer dövizler ve alacaklı 

19.000. 

69.000. 

4.608.9 

10.217.134.25 

229.697.104.-

22.537.890.44 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
klirinl bakiyeleri 29.762.823.24 29.767.432.20 

MuhtelW 102.264.097.11 (Deruhde e
dilen ~vralu 

A - (nakdiyenln 
(karşılığı Ea
(ham ve 
(Tabvlllt 

(İtibari kıymeile) 
B- Serbest es

ham ve tah ... 
vilAt 

Avanslar: 
Hazineye kısa va
deli avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 
TahvilAt üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif, 

43.197.683.4' 

7.897.104.- 51.094.787.47 

8.574.000.-

33.483.11 
7.808.794.l~ 16.416.277.26 

4.500.000.-
14.401.924.45 - -Yek<l.ıı 409.483.65Ş.- Yeldin 409.4~~ ~*9= 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: ıskonto 
haddi % 4, altın üzcl'ine % 3. 
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okuz·Türk Takasının atırıldığı 
Amiralliğe Bildirildi 

Mürettebattan Bir Kısmının Esir Edildiği, Yağ 
Yüklü On Takanın da Getirildiği ilave Ediliyordu 

Dursun kaptan iskeleden ay - '! 
rıldı... Doğru kahveye geldi, ar -
kadaşlarını topladı, emir verdi: 

- Halk filosu hazırlansın! .. Bu 
akşam, Sıvastapol baskını için yo-: 

la çıkacağız!... ı 
Deli Rüsternin verdiği haber -

lede bir an için heyecana kapı - ! 
lan cesur Türk denizcileri bu emri 
alkışlarla karşıladılar. Yeni emrin 
delalet ettiği harb havasile coşan 
kemençelerin, tepilen boraların 

şenliği tekmil sahili kapladı. Halk 
filosu ikinci akını için hazırlık -
lara koyuldu.. Albay Çakalofun 
Sivastopola gelişi büyük tezahü
ratla karşılandı. 

Rus deS'troyerlerini sandallar, 
mavnalar ve takalarla kaçırtan, 

bir tanesini de batıran Türk deniz
cilerini merakla bekliyen halk sa
hile üşüşmüş, ufukta dümanlan 
beliren Ostroma ve Anadir'in yak
laşmasını sabırsızlıkla bekliyor -

!ardı. 

Amiralliğe telsizle veri~n ha -
herde 9 Türk takasının batırıl -
dığı, mürettebatından bir kısmı -
nın esir edildiğini, yağ yüklü 10 

takanın da beraber getirildiği bil- ı' 
dirilmiş, esirleri görmek mera -
kile sahile üşüşen Sıvastopol aha- ı 
lisi rıhtımı ba.,tanbaşa kaplamış
lardı.. Başta Nadır olmak üzere j 
iki destroyer alkışlar, boralar a
rasında limana girdiler, demir ma-ı 
ahlline funda ettiler. İndirilen is- ı 
timbota atlıyan albay, Çakalof al
kışlar arasında sahile çıktı.. Doğ

ru amiralliğe giderek Kolçağı zi
yaret etti .. Rus amiraline yaptığı 
müsademeyi izah ve esirler hak
kında malfunat verdi Kolçak sor

du: 

- Esirler yanınızda mı? 
- Evet amrial! 
- Yağ gemileri neredeler? 
- Suvirin himayesinde arka -

mızdan geliyorlar .. 
- Onlar bir taarruza uğramaz 

mı? 

Çakalof gururla karşılık verdi: 
- Bu darbemiz korsanları ta 

kalbinden vurmuş, onların co>u
retlerini kırmıştır. Bir müddet 
için denize çıkacınıyacaklarına se-
ned isteseniz veririm amiral. .. 
Yalnız. onları denize çıkarmak ve 
pusuya düşürmek üzere ter•Hıat 

almka ıstiyorum. 
- Nasıl? Ne gibi tertibat! 
- Elimizdeki esirler arasında 

zorla bu işe sevkedilen ve 
Bu iddiayı teyid edE:Cek hare -

ketlerde bulunan, l'zcÜIDle son 

TARİHi 
ÇOCUI( 

D11ANI 
- Ben dipdiri tluruyorum. 

Yalnız korkudan bacak! rım tit
riyor. 

Tanrının oğlu, bayılmak 'e 
erimek sırusı şimdi de kendisine 

mi geldi diye düşünürken, kula
ğında şöyle bir sesin çınladığını 
duydu: 

• Atallırm Orta Asyadan bura
lara goç etmeden önce. Türk an~ 

yurdunda, şımdi yeı ıerini çöller, 
kumsallar, bozkırla:. bataklıklar, 

sığ göller tutmuş iç denizler var
dı. İlk medeniyetlerin gür filizl~
ri bu denizlerin kıyılarında ve 

müsad'emede torpitolarını kendi 

takalarına karşı kullanan 7 kişi 

var. 

- Evet! 

- Bunlar bzie hizmet edecek-
ler! 

- Ne suretle? 

- Henüz kararlaştırmadım. Va-

ziyeti bir kere size arzediyorum. 

İsterseniz bir defa görün! 

- Beraber gemiye gidelim! 

- Emredersiniz Amiral! 

Amiral Kolçakla albay Çaka -
lof birılikte amirallıktan çıktılar. 

Onadire geldiler. Amiral t-sirleri 

gömen geçirdi. Tufan reisle ar -

---

kadaşlarını tetkik etti, konuştu.. 
Sonra albaya iliıve etti: 

- Düşünce ve kararınız yerin -
de.. Birlikte bir proje hazırlı -
yalım! 

Amiralle albay, esirler gemi 
den çıkarılırken karaya geldiler. 
~tesi günü bu hususta hazırlan
mak üzere ayrıldılar. 

Halk esir Türk d~nizcilerini kor
kudan ırilcşen gözlerle seyredi -
yor, sandallarile zırhlılara mey · 
dan okuyan, harb gemilerini fi
rara mecbur eden, kıstırdıl:larıru 
batıran bu kahraman insanlara 
fevka1beşer birer mahluk nazarile 
gen gezdiriyorlardı. 

(Devamı var) 

İttifaktaki Gizli 
Maddeler Nelerdir? 

(4 üncü sayfadan devam) 1 

Fransa buna karşı Rusya ile an
laşmak keyfiyetine daha ziyade ı 
ehemmıyct vermeli. Amerika me- . 
hafili ötedenberi bu fikirde bu-1 
lunuyordu. 
Şimdi de Fransa, İngiltere ve ı 

Rusya arasında her manasile an
laşmak imkanının bulunduğu 1rn
naatindcdir. 
Amerikanın en ileri gelen bii 

gazetesi olan Nevyork Taymis 
Berlin - Roma ittifakını şöyle 

anlatıyor: 

Bundan sonra her hükı'.ımct bil
meli ki Roma ile Berlin tek bir 
devlet gihi hareket edeceklerdir. 

Bundan hiç olmazsa şu anlaşı
lıyor ki vaziyet aydınlanmıştır. 

Artık beyhude hayallere kapıl -
mamalı. Fakat bundan harb;n pek 
yakınd~ çıkac~ğı anlaşılmasın. 

Bilakis Alman - İtalyan ittifakı 
sulh sözl~rile tatlılaşıyor. İt2lyan
lar da bir kısım askerlerini ter -
his ediyorlar. 1.panya:laki İta! -
yanlar da çıkıyor. Eğer bunların 
bir manası varsa o da artık Hit
ler ile Musolini artık kuvvetli ol
duklarını nümayişlerle gösterme
nin son haddine varmış oluyor -
!ar. Şimdi öğrenilmesi lfızım olan 
şudur: Öbür taraf bu nümayiş -
lere karşı ne dereceye ka<l.ar kuv
vet gösterecek?. 

Acaba Tokyo mehafili ne dü -
şünüyor?. 

Berlin - Roma - Tokyo mih -
verinden çok bahsediliyor. Fakat 
japonlar Berlin - Roma ittifakı

na karışmadılar. Yalnız Almanya 
ile İtalyayı böyle birlcştiklerin -

Yazan: bkender F. Sertelli 

bunlara dökülen derin ırmakla

rın şirin ve feyizli vadilerinde 
fışkırmışt:r Dünyanın başka ta· 
raflarında, insanlar, daha kayı 
ve ağaç kovuklarında en koyu 

vahşet hayatı yaşarken, Türk ana 
yurdunda medeniyetler kurmu~
tu. İşte sen böyle bir ulusun o~
lusun ve bugüne kadar baban v.:ı 

babanın babaları yurduna v" 
hemcinsine hiçbir fenalık yap
madan yaşamıştır. Fakat, ark1-

daşının babas· ve babası 

nın babasının soyun Kadar 

temiz ruhlu ve açık alınlı ~:1· 

den dolayı hararetle tebrik etme
yi daha iyi buluyorlar. Fakat Al
man - İtalyan ittifakı dolayısile 
japon matbuatının ortaya attık

ları sözler çok manalıdır. Tokyo 
gazetelerine göre ittifakın ortaya 
çıkmamış bir takım gizli madde
leri vardır. Almanyd ile İtalya -
nın gizli bir surette anlaştıklar! 
iki mühim mesele vardır: Lehis
tana karşı bir taraftan, Fransaya 
karşı diğer taraftan alınacak va
ziyet de Berlin ile Roma arasın
da gizlice kararlaştırılmış. 

Sinemaya Git-
• • 

mek /cin insan • 
OH[J•• ··1 ·· H? uru ur mu. 

(5 inci sayfadan devam) 

Hal<'irn. - BunlarJ cebinize 
koydunuz, evden çıktınız, bir tak
siye bindiniz, bir takım elbise, bir 
çüt kundura aldınız, giyindiniz, 
süslendiniz. Sonra sinemaya gir
diniz değil mi? ... 

Maznun. - Evet ... 
Hakim .. - Bir iki gece otelde 

kaldınız. Sahte bir isimle... Ni
hayet paralar bitti. Geceyi Aceze 
yurdunda geçirdiniz. Ertesi günü 
de yakalandınız. Yaptığınız cina
yete nedamet ediyor musunuz? .. 

Maznun. - Ediyorum. Madam 
Marten'i öldürdüğüme, ailesini 
mateme so:ttuğuma cidden nadi
mim .. . 

Jüri heyeti, kısa bir müzakere
den sonra genç katilin idamına 

karar vermiştir. 
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sanlar değillerdi. Onun için, gr. 
kadaşını da senin gibi temiz ya· 
pan bu tılsımlı suda yıkadık. O 

şimdi dünyaya yeni doğmuş gi· 
bidir. Ve artık ondan hiçbir {e. 

nalık beklenmez!• 

Tanrının oğlu kulağ.nda çın· 

layan bu sözleri arkada•ına söv
lemedi. Söylemek le istemiyordu. 

Buran: 

- Ben fena bir çocuk muydum. 
Sen benim bir fenalıi;ımı gör
dün mü? 
Diycc~k olursa. ne cevap vere

cektı• 

De p o la rı · 
(5 inci sayfadan :!evam) 

purlar yanaşır, kömürler depolara 
doldurulurdu. 
Kuruçeşmenin karşısında bugün 

Şirketihayriye tarafından kömür 
deposu olarak kullanılan adacığın 
tarihçesi de pek acıklıdır. Kuru
çeşmeliler buraya Ada taşı der
ler. Burası sığ ve kayalık imiş. 

Sultan Azizin sermirnarı Serki:z 
kalfa tarafından etrafı rıhtımla 

çevrilerek 10 bin metre murabbaı 
genişliğinde bir saha vücude ge
tiTilerek bahçe haline konmuş ve 
içine de bir köşk yaptırılmıştır. 
7-8 odalı olan bu köşkü vaktile 
gezmiştim. Altında bir geniş sar
nıcı bulunmakta idi. Bahçesinde 
çeşid meyva ağaçları yetiştirilmiş
ti. İçerisine bir istimbot alan ge
niş bir havuzu vardı. Bu adacık 
yazın vapurla gelip geçenlerin 
gözlerine yeşil manzarasile, za
rü boyalı köşkü ile bir tablo gü
zelliği verirdi. SC?rkiz kalfa varis 
bırakmadan vefat etmiş olduğun
dan bu adacık hükfımete kalmış
tır. Sonradan Şirketihayriye bu
rasını kiralıyarak ağaçlarını kes
tirmiş, köşkü yıktırarak bu -
günkü şekline koyduktan sonra 
içerisine kömür doldurmuştur. 

Başka memleketlerde tabiatin bu 
gibi nadir hediyeleri bir kıymetli 
hazine gibi saklanırken gönül is- \ 
terdi ki hiç olmazsa bu eski hay
rat da eski hali ile kalsın; Boğa
ziçinin yegane adacığı halinde ge
len geçenlerin gözlerine bir tablo 
şirinliği ile görünsün .. 

Kömür depolarının iç yüzü de 
dışı kadar hazindir. Otomobille -
ri Bebek - İstinye asfaltına ulaş

tıracak olan bu tramvay cadde -
sinin hali perişanisi cidden acına
cak haldedir. Kömür yığınlarını 

çeviren yıkık, harab, siyah duvar
lar, tahtaperdeler. tel örgüler ... 

Kaldırımlarına taş döşenmesine 

lüzum bile görülmiyen cadde .. . 
Sahihlerinin başka yerlere nakli 
mekan etmelerinden dolayı ba -
kımsız, metriik bir halde kalmış 

harab siyah çehreli evler ... Kö
mür yığınlarından havalanıp her 
tarafa dağılan tozlar içinde koşu
şup oynaşan eli yüzü simsryah ke
silmiş her yaşta, her boyda çocuk

lar ... 
Yirmi senedenberi bu yoldan 

gelip geçerim. Boğazı ilk defa 
gören, yazın tenezzüh için bura
dan geçen her sınıf halkla yanyana 
bulundum. Hangi yaş ve hangi se

viyede bulunursa bulunsun he -
men hepsinı11 buradan geçerken 
czavallı Kuruçeşme! .. • sözlerile 
teessürlerini izhar ettiklerine şa

hid oldum. 
Şimdiye kadar halkın ve hakkın 

tekrarlayıp duyuramadığı bu sesi 
kıymetli Belediye reisimiz doktor 
Lfıtfi Kırdar işitmiş, vaziyeti ayni 
zamanda bir doktor gözile gör -

müş ve bu çirkinliğin izalesi lazım 
geldığini söylemiştir. Kendisine 
Kuruçeşmeliler hesabına, İstanbul 
ve Boğaziçini sevenler namına ne
kadar teşekkür edilse azdır. 

Türk Kuşu Genel 
Direktörlüğünden : 

ı _ Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Di
rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli Hazır
lama yuvasına orta okul mezunları alınacaktır. 

2 _ Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde ara-

nacak bellibaşlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 
A - Türk olmak, anası ve bı>bası Türk ve Türk soyundan olmak, 
B - Bekar olmak ya'jı en az 16 en çok 18 olmak, 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 
E _ Ana ve babasının, yoksa, velisinin rizasıM gösteren vazih 

adresli vesika göstermek, 
F - Hava Gedikli Hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitir-

7- S ON TEL Git AF - l HA Z t K A N 1939 

SAYIN BAYANLAR BAYLAR 
Ağıza ferahlık. nefese hoş bir koku, ruha inıirah ve· 

ren, konuşurken etrafa saçt'ğınıı latif ve cazib rayiha 
ile karşınızda bulunanları teshir ile ken· 

. din izi sevdiren haki•! SEN· SEN nam 
Amerikan mamu'atı kullanınız. Susamayı 

giderir, içki kokusunu hiç be.li etmez 
sigara, s~rmısak, soğan kokularite Ta· 

biaten ağız kokusuna müptela olanlanrın 
saçtıkları nahoş ve müzi'ç kokuları la· 
ma, ~n izale eder. Her vakit SEN-SEN 
ku:ıanınız, yanınızda lulundurunuz. Var• 
lığınız ve güıelllıtiniz için elzemdir. 

Eczahanelerde levantacılRrda, aktarlarda bulunur. 7S parçayı havi 
zarfı 8 kuruştur. 

-- -

----

Ç unkü ASPİR İN seneler·ı 
denberi her türlü soğukal·1 

gı n lıklarına ve a ğrı l ara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu!')unu' 

isbat etmiştir . 
• • A S P 1 R 1 N in tesiri nde n 

emin olmak içi n lütfen Ejj 
sına dikkat ediniz, 

ma rka-

~---

Sul'.~nahmed 5 inci sulh hukuk 

hakimliğinden: 
dikten sonra hava birliklerinde on iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 
vazife görmeyi taahhüd etmek. (Bu taahhüd Gedikli Hazırlama yuva- Ağuş zade ölü Refikın tasarrufu 
sına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi altında bulunduğu kayden anla -
netice verdikten sonra masralı Türkkuşunca ödenmek suretile yapı- · şılmış olan İstanbul Eminönü ka-

mutfak bir haliı mevcud ve elek
trikli kuyusu ve tulumbası da o
lan kagir hane mahkemece el kon
muş olan terekenin tasfiyesi zım
nında açık arttırmaya çıkarılmış 

olup birinci açık arttırması 3/7 /39 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 10 dan 12 ye kadar ve ikinci 
açık arttırması ise J 7 /7 /39 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar İstanbul Divan -
yolundaki mahkememiz binasın

da icra kılınacaktır. Kıymeti mu
hammenesi 2496 lira olan bu ve 
şartnameye tevfikan satılacak o -
lan bu gayrimenkul talihlerinin 
arttırma günü muhammen kıy -
metin % 7,5 nisbctindeki pey ak
çesini hamilen müracaatları 
liızınıdır Birinci açık arttır

mada teklif olunacak bedel; mu
hammen kıymetin % 75 ini bul
duğu takdirde talioine satılacak 

bulmadığı takdirde ise bu arttır

mada en yüksek tel:lifte buluna
nın taahhüd hakkı baki kalmak 
üzere ikinc~ açık arttırma günü 
beklenerek o gün ne)·e baliğ olursa 
talibine ;:at'i ihalesi icra kılına -
caklır. İpotek sahibi alacaklılarla 
sair alacaklı ve ali\kalıların hu -
susile farz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 
birlikte işbu ilan tarihinden iti -
baret 20 gün içinde mahkememize 
karşı dermeyan etmelerı lüzumu 
aksi tak<Lrde hakları tapu sicıl -
!erile sabit olmadıkça satışın pay
laşmasından hariç tutulacaklar -
dır. Müterakim ,·c.rgiler terekeye 
ve % 2/5 tellaliye ve ihale pul.arı 
ve harç müşteriye aitlır. Talihler 
il8.n tarihinden itibaren kaleme 
müracaatla şartnameyi okuy3bi
lirler. Daha fazla tafsilat Hlm:ık 
istiyenlerin 933/5 dosya num.ı.,
sile satış memuruna müracatları 

lacaktır.) zası dahilinde Tapu kaydına na -
3 _ Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve zaran Çakırağa mahallesi Mah -

tayyareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha zen sokağı (Alaca mescid) 19 nu
fazla maliimat almak isteye!ller Orta okul, Lise ve Kültür Direktör-
lüklerine, Askerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile maralı ve mahallen keşfine na-
Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. zaran ise Aksarayda Mesihpaşa 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecekt:r. Liızımge- mahallesinde Said efendi soka -
len şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada ğında eski 18 yenı 3 kapı numa

Türkkuşuna sevkedilecektir. ralı sahası 48 metre murabbaı 
5 _ Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul bodrum katı ile üç kallı en üstü 

mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şul;elerine, Anka-
rarla Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmel'.dir. ·384'>, tarasa ve Mozaik taklidi taşından 
-----------------------------' bir kaç ayak merdivenle bi-

Darphane Ve Damga IV. atbaası 
Müdürlüğünden. 

Darphanede (30) lira asli maaşlı üç ustabaşılık açıktır. Sar.'at 
mektebleri torna ve tesviyecilıik muallimliğini yapmış ve yaşı otuz 
beşten dun ve memurin kanunundaki şeraiti Jıaiz bulunmuş obnların 
vesikalarıle müdürlüğe müracaatları. Avrupa Teknikomlarınddn me-
zun olanlar tercih edilecektir. (3724) 

Kulağına akseden bu seslen 
Buran duymuyordu. 

- Haydi Azak, bu sudan se•ı 
de iç .. Sen de benim g;bi canb· 
nır, kuvvctlenirsin' Ru sud~ Tan· 
rının verdiği bir sihir var .. 

Dive mırıldannrak. biraz son
ra silkındi .. Avaf!• kalktı. 

Buran rtık dirilm'ş. kuvvet
lenrni<, eskiden güzel. yakı~ıklı 
ve rlınç bir delibnlı olmu<tıı. 

T•nrının oğlu onu simdi eski
s'nden daha cok seviyordu. On:ı. 
her lıususto itimat edebilecekti. 
Buran tılsımlı suda vıkendı1<t:ı.n 
\'P f Pmi7.lendikten sonr b11mba~· 
kabir rocuk olmu<tu. Ava~1 kal
kar kalkma?. k;ın kardqiııin bo·ı
nuna sarıldı: 

- Ba<ımrlnn geceni göıiinb 

görıHin d<'öil mi Azek? 
Ve .,.,nr• hıı fedak5r erkach51· 

n1n ..,,,., .,~:ln hnPrt'k' 
- ~",...:n ,.,.rinrifl l .. .,c:: 1 -~ bir r0-

r11l• "11._..,,.~, l'fl11İ h11r')rlq bıro:ıı·1n 

ı· (' .oft 'r" ren tı1':; 1 n1 1 1 sudı.·1 

içmeden ölüp giderdim. Beni seıı. 
kurtardın, Azak Senin varlığın 
kurıardı. Sen yanımda olmasay· 
dın, ben şimdi eriyip ~itmiştim. 

Dedi.. İkisi birden yere diz çö
kerek, başlarını gökte ışıldayan 

ı..ya kaldırdılar: 

- Sen bize ışık sal.. Yolumut.1 
aydınlat. Şu karşıda görünen k3-
ye, yolumuzu şaşırmadan vara· 
lım • 

Sarı kayaya arkalarını döne
rek, bu esrarlı tepeden ayrıldı
lar. 
Tanrının oğlu yolda giderken 

arkadasına soruyordu: 
- Dizlcr:nde titreme var mı? 
- Hayır vücudüm demirden 

soı!lam. İstersen koşarak yüru
yelim ... 

* BİR DÖ(.;ÜŞTEN SONRA ... 
Gecer: bir ağacın d,binde ge -

çirdikten sonra, güne~ doğar doğ
maz köye ınmişlerdi 

Bll k;h·de Hamat krallığına ti\- 1 

rinci k:ıta çıkılınca tahta bir 
koridor üzerinde iki oda bir hala 

ve ikinci katı mozayik taklidi mer

divenle çıkılır keza dar bir tahta 

koridor üzerinde 3 oda 1 hallı ve 
bodrum katı zemmi çinı döşeli 

bir koridor üzerinde 1 oda bi:r 

bi bir kabile oturuyordu. Kabile 
adamları birkaç kere '3umerli -
!erden dayak yedikleri için, Su
merlilere düşmandılar . 

Köy halkı sarı renkten hoşlan
mazlardı. Halbuki Azak ve Bu
ranın sarı renklı gömlekleri var

dı. Sumerliler (Güneş) e taptık
ları için, sarı rengi mukaclaes sa
yarlar ve yere dü~ürmemeğe ça
lışırlardı, 

Köyün en kuvvetlı tanınıruş a
damı bu iki genci köy kapısında 
görünce: 

- Siz Sumerden mi gelıyorsu-
nuz? 
Tanrının oğlu: 

- Evet ... Sir•elladan gelıyoruz. 
Diye başını salladı . 

Sonra Burana dönerek: 
- Bu herif bize fena bakıyor. 
Diye mırıldandı. 

İri boylu adam, çocukların ya
nına yaklaştı: 

( Det'amı ı:ar) 

lüzumu ilan olunur 933/5 

Salıibi ve neşriyatı ıdare eden 
Baş muharnri 

ETEM İZZET BE?\ ICE 
Son Telgraf l\latba:ıs> 

• 



Roplar 
ipek Jerseydcn 
yeni ve cazip 

Ç•bulda r 
12.50 

lira 

Yağmurluklar 
Beyaz ipekliden 

ıon moda ve ekılra 
cinı 

25 -
lira 

Mantolar 
Ylin Kaşadan spor 

biçi.:.U güzel yaıı 
renklerde 

28 
lira 

Yazlık Roplar 
Sayfiye içia 

Yıkanabilir Empri• 
meden 

325 
kurut 

ipek Çoraplar 
Meşbur :ux marka 

tabii 
Dayanıldı ve iyi cinı 

140 
lı:uruş 

Dantelalar 
Bluz ve roplar için 
Son moda ı eşitler 

111etroıu 
300 
Kuruş 

1 Yazlık Son Moda Malların 

FEVKALADE SATIŞI 
Beyoğlu istiklal caddesinde 290 No. 

KARLMAN 
PASAJINDA 

Krep Kloke 
Rop ve &abahlık 

için gayet kulla· 
nışlı metrosu 

45 
kuruş 

Krep Jorjet 
Ekstra cinı yumu· 

şak ve modern 
desenler metrosu 

120 
kuruş 

Gandi 
Yek renk 

yıkanabilir cinı 

metrosu 

Krep 
Sajtlam cins 

yeni desenlerde 
metrosu 

150 
kuruş 

60 
kuruş 

Gandi ipekli 
Kostümler için çiz· 2 o o 
gili modem renk· 

lerde metrosu 
kuruş 

Maruken Emprime 
Sayfiyelik roplar 

için şayanı tavsiye 
cins metrosu 

100 
Cicekli Organdi 
' 1 

B.l~z ve roplar 16 O 
ıçın metrosu 

koruş 

Emprime 
ipekl i 300 

müte11cvvi de!:CD'" 
\erde metrosu 

kuruş 

Mi/en 
Manto_ ve kostüm· 9 O 
lcr ı çın metrosu 

kuruş 

Bluzlar 
ipek ] erse yinden 

Güzel çizg-i ve 
renklerde 

27·5 
kuruş 

Bluzlar 
Romen el işl emele· 

rile süsl Ü Krepten 
yıkanabilir cins 

350 
kuruş 

Mayolar 
Bayanlara 

Meşhur Avrupa 
marka 

475 
kuruş 

Korseler 
Hakiki LASTEKS 2 5 o 

Amerikan 
mnrka 

kuruş 

Eşarplar 
!peke Şifondan 
Yeni ren k ve 

desenler 
190 

Köylülerimizin Nazarı Dikkatine: 

1 SÜMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
• 

Müessesesinin şimdilik yalnız İSTANBUL ve ANKARA şnmlerinde 

Açılan Koylü airesinde 
Köylü elbiseleri gibi diğer giyim eşyası da 

aşağıdaki fiatlarla münhasıran P*'rakende olarak satılmaktadır : 

Kayseri dirilinden mamul mintan tanesi 

Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç gömleği 
58 Kuruş 

" " " " Tire çorab çifti 
,, iç donu 

45 
45 
11 

Feshane mamulatı halis yün k 'l.S1{ef : 30 ve 35 

Beykoz fabrikası mamulatı çivili kondura çifti 190 

her nevi mobilyalar; BAKER 
(ESKİ; HA YDEN) mağazala-

fotin 

" 
" 
" 
" • 

" 

yerden ucuz fiat ve müsaid işlcmeğc başlıyacakpr. Bu tren Haydarpaşadan 14,05 de hareket il• 

şartlarla satılmaktaclır. saat 6,55 de Ankara.va varacak ve Ankaradan saat 16,42 de hareket ede-

dan hareket etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Haydar· 
rında teşhir edilmekte ve her 1 paşa arasında 3005 . 3006 numaraıı gundelik muru:am bir yolc..ı katarı 

.!!!!!!!!!!!!!i:!!!!!!!~=!;::ı:=~~~~~~~~=~=======:::::::...;~=====~====- rek saat 8.~0 de Haydarpaşaya varacaktır. (3635) 

A L A 
Alem Rakısı 
Rakımıza gösterilen rağbet üzerin., bü· 
yük bir fedakarlıkla ve modern teşki

latla sıhhi şerait altında temiz ve itinalı 
çekilen ALEM RAKISINI yeni etiketle 
piyasaya çıkardığımı sayın müşterileri
me saygrlarnnla bildiririm. 

Pırlanta Mücevhe
rat tışı 

Beyoğlu Dürdüncü Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Terekesine mahkemece elkonulup 
Tasfiyesine karar verilen ölü Maraş say
lavı Mithata aid Pır.Janta 8,65 kırat tek 
taşlı yüzük, 10,60 kırat tek taşlı bir çift 
küpe, Pırlanta kolye, pılak iğne ve bile
zikler Mahkememiz tarafından Açık art
tırma suretile 12 / 6 / 939 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14 de Buyükçarşı 
Belediye mezat memurluğunda satılacak
tır. is~eklilerin yukarıda gösterilen gün 
ve saatte mezat memurluğunda hazır bu-
lunmaları ilan olunur. (936/125) 

j İnhisarlar U. Müdürlüğünderı: j 
I- 29/V / 939 tarihinde ihale edilemiyen 300 top kırmm sarma k5.

ğıdının eksiltmesi 10 gün müddetle eski şeraiti daırcı;ınde temdit edil
miştir. 

II- Muhammen bedeli 4350, muvakkat teminatı 326.25 liradır. 

III- Eksiltme 8/VI/939 perşembe günü saat 14,30 da K•bataşta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartname ve nümwıeler her gün sözü ,geçen şubeden parasız 
alınabilir. 

V- İsteklilerin eksillme için tayin olunan günde <';7,5 güvenme 
parasile mezkfır komisyona gelmeleri. (3867) 

Türkiye ŞerKer Fabrikaları 

Anonim Şirketinden: 
Kesme ve Kristai 5.000 (Beş bin) ton kadar ecnebi sekeri satın a; -

nacaktır Tediye serbest dövizledir. En geç temmuz 1939 sonuna kadar . 
sif İstanbul teslimi teklif edenler arasında, fiat ve en kısa teslim müd- 1 

detliler tercihan nazarı dikkate alınacaktır. 
Teklif mektubları, 6 Haziran Salı günü saat 15 de Bahçekapı, Taş 

Han 42 numarada teklif sahiplerircin önünde tetkik edilecek ve <'n geç 
7 Hazırar. 1939 Çarşamba günü saat 12 ye kadar karar verileceı<dr. 

Yarım Litrelik ·Ş işesi Perakende 100 Kuruştur. 
Sa t ı c ı la r a 0/o 1 O Ten z il el: t Yap ı l ı r. 

İnhisarlar Satış kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 


