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ETEM İZZET BENİCE En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Şarki Akdenizde Bir Hattı Kuruldu 
Yerinde 
Bir İhtar 

Bir Türk Askeri Heyeti Bu Yakınlarda Arab 
........... ~·~ -. 

T6rklye dalta çok nüfusa Memleketleri Merkezlerini Ziyaret Edecek 
karşı yaclrrıı:an bir vaziyette 

elmadJiı &'ibi az nüfuslu B Ik 
::~: ela l eliş ı içinde a an Arasında As

Hazırlanıyor · 
Dün Bükreşe Hareket Eden Mısır Hariciye Nazırı 

Belgrad Ve Atinayı da Ziyaret Edecek 

Devletleri 
Bir ittifak Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

G 
esen günler iç:nde açıkca l 
~öylemeyi, üzerimize alın- 1 
mayı yerinde bulmuyorduk. 

Fakat, İtalyan Hariciye Nazırı 
hile kendi imzasile: 

- Arnavutlukt3ki askerlerimiz 
için hedef: Boğazlardır. 

Diyebild:ktw honra, bizim ko
nuşmak hususunda gösterdiğmiz 

fazla imsak ve saygı galiba biraz 
da saygısızlık mahiyetini alıyor. 

.Bunun içindir ki , konuşınanın, 

mukabil fikirler beyan etmenin 
sırası ve zamanı gelmiştir kanaa
tindeyiz. 

Temas edeceğim ız mevzuun t
sas ve ruhunu Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde söz söyliyen bir 
meb'usumuzun, Cevdet Kerim 
İncedayı'nın beyanatından alıyo

ruz. 
Ateşli ve idealist &rkadaşımızın 

bu heyecanlı beyanatında şu cüm
leler vardır: 

•- Türk milleti şu kadar me • 
sahai sathiye üzerinde, şu kad;ır 

n iifusla, şu- ı...ıar bilmem ne ile, 
cem, tarh kaideleri ile ölçüye ge
len bir millet decildir. Bizi tarih 
b<iyunea lıöyle mütalea etır-eJ.. 

gafletine düşen m ille ller dainıa 
aldanmışlarclu. Biz çok yüksek 
riyaziyat düsturuna sığmıyan ap
ayrı, yeryüzüniin en üstiin bir 
milletiyiz.• 

Cevdet Kerim İncedayı'nın ş:d
detli bir ihtar halinde ortaya koy
duğu bu mevzu muhakkak ki, bu
günün işitegeldiğimiz sözlerine 
olduğu kadar ötedenberi yapılan 
hesablara ve arada b:r bize işitti
ri:lmek istenilen •Özlere karşı da 
toptan bir cevabdır. 

Habeş harbi başlamadan önce
cienberi isim tasrih edilme~n 

<laima yüksek sesi~ ve sert bir 
!l:ınla konuşulmas ı itiyad haline 
getirilen basma kalıp cümleler a
rasınd a şu lakırd ı l a rı iş: tiyorduk: 

- Yakınımızda, gözümüzün ö
nül)de ve bir ham'ede ulaşabilece
ğimjz nüfusu az1 araz:si genış yer
kr var ... 

Bugünlerde Alman ve İtalyan 
matbuatında kah aç:k, kah ımalı 
ncşıvyat ile Türkiyenın de bu 
maksadlar içinde istihdaf olun
duğunu görüyoruz Ve .. bununla 

keri 

Londra 25 (Hususi)- Romanya 
Hariciye Nazırı Ga!enk.onun An
kara ve Atina seyahatinden bah. 
seden gazeteler, görüşülen muh • 
telif meseleler arasında, Balkan 
devletleri arasında askeri bir itti
fakın akted:lmesinin de mevzuu 
bahsedilmiş olduğunu yazmakta· 
dırlar. 

Bu hususta müzakereler ola • 
caktır. Siyasi mehafil, Türk - İn
g:Jiz ve Türk - Fransız ittifakın· 

dan sonra, Balkan antantı devlet
lerinin bu antantı askeri bir itti . 
fak haline koymalarını, bugün i
çin daha z:yade iıol;.ylaşmış ola
rak. telakki etmektedir. 

Bu haber üzerine İtalyanın Bük
reş sefirin:n Roıranya Hariciye 
Nazırını ziyaret ederek, böyle b ir 
teşebbüsten yazgrçilmesi hususun-
aa teşebbüste bulunduğu anlaşıl-
mıştır. Romanya Hrır'ciye Nazı· 

rının, Romanyanın dilediği gibi 
harekette serbest olduğu yolunda 
cevab verdiği sö:1lenmekted •r. 
İ<.iKENDERUNDA TÜRK HAVA 

VE DENİZ üsstı 
Faris 25 (Hususi)- Türk - Fran

sız anlaşmasından bahseden ga
zeteler, Türkiyeniıı İskenderun li
manını ıslah etmeğe ve burada 
kuvvetli bir deniz ve hava üssü 
meydana gctirmeğe karar ver • 
diğini yazıyorlar. Hatay, 23 tem
muzda tamamen Türkiyeye ılhak 
edildikten sonra derhal faaliyete 
geçilecektir. 
BİR TÜRK ASKERİ HEYETİ 
ARAB MEMLEKETLERİNE 

GİDECEK 
Antakya 25 (Hususi)- •Yeni 

Gün gazetesinin yazdığına göre, 
bir Türk askeri heyeti yakında 

Sur:ye, Filistin ve Mısırı ıiyaret 
edecektir. 

GENİŞ MÜZAKERELER 
Londra 25 (Hususi) - Hatay 

meselesinin halli üzerine Türki • 
yenin Arab devletlerile daha ya
kından meşgul olduğu anlaşıl -
maktadır. Gazetel•r, Mısır Hari
ciye Nazırı Abdülf~ttah Yahya Pa
şanın Ankarada yaptığı ve Balkan 
devletleri merkezlerinde yapmak-

(Devamı IS ıncı sahlfedel 

Mısır ordusu erkanıharlıiyesi ve İnriliz ıeneralleri son yapılan 
manevraları talı. ib ederlerken 

• 

J 

ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Satye Binası işinde 
Tevkif Edilenler Yedi 
Kişiyi Buldu 

Hamdi Emin Çap Ankaradan 
Getirildi Yarın Sorguya Çekilecek 

Meşhur Sa lie bin ası 

Satie şirketinin Fındıklıdaki 

binasını 250,000 liraya satın ala -

rak hazineyi 140.000 ki.iısur lira za-

rara sokmak ve bu satışa ait ev
rak üzerinde sahtekarlık yapmak· 
tan maznun Deniııbank erkanın • 
dan bazıları hakkındaki tahkika
ta devam edimektedir. 

Bütün Bankaların Bilançoları 
Uzerinde Tedkikler Yapıldı 

Meclisin Yarınki Toplantısında Bu Gibi Müesse
se ve Teşekküllerin ihtiyaçlara Göre Alması 

Lazım Gelen Yeni Şekilleri Hakkındaki 
Rapor Üzerinde Müzakere Yapılacak 

Ankara 25 (Hususi muhabirimizden telefonla) -
Devlet sermayesi ile şahsiyeti hükmiyeyi haiz oıla

rak faaliyette bulunan bankalar, <liğer bilumum dev
let~ ait ve devletin aliıkadar olduğu müessese ve te

şekküllerin vaziyeti sabtka ve hazıralarını tetkik et
mek üzere Fırka Grupu heyeti umumiyesinin ekse
r>yet k.ararile, Fırka Grupu reis vekili Hasan Saka
nın reisliği altında Maliye ve İktısad encümenlerine 
dalıii tanınmış maliyeci meb'uslardan mürekkep on 

bir kişiden teşekkül eden komisyon, b11 mues,.,.., .-e 
teşcl<küllerin muhtelif senelere ait bilançoları üze.. 
rind tetkikler yapmıştır . Ayni zamanda bu teşekkill

lerin mali, idari ve ikt ısadi hudutlarına dair salahi
yettar makamlardan gönderilen bir çok şayanı dik· 
1<at raporlar vardır . .Bu raporlar encümen tarafından 
teti<:k edilmiştir. Bir mü<ldettenberi çall'ŞIDakta olan 
enc:i'l'lenin bu mesaisile sayın Başvekil Refik Say-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

KralZogo 
Sabık Kralın Dün Gece 
Avrupaya Hareketi 
Hakkındaki Haber 

Doğru Değil 
Bu sabahki gazetelerden biri şeh- ı 

r imizde bulunan sabık Arnavut • 
Juk Kralı Zogo'nı.n, dün akşam 

Yunanistandan gelen eski Arna • 
vutluk Başvekili ile Perapal&s o
telinde görüştükten sonra gece 
Avrupaya hareket ettiğ:ni yaz • 
mıştır. 

Hatay Milli Şefi 
Büyük Kurtuluş 

Şeııliğine Çağıracak 

Bu haber yanlıştır Kral Zogo 
F aris ve Londra sey~hatine hafta 
sonunda çık.acaktır. 

Bulgar Kralı 
Romaya Gidiyor 

Faris 25 - Bulgar Kralı Boris, 
Bulgar Kraliçesi ve Başvekil K<>

seivanof yakında resmen Roma-
yı ziyarete geleceklerdir. 

Hitler Bir Nutuk 
Söyliyecek 

Berlin 25 - Tannenberg mu
harebesinin yıldönümü münase

betile Hitlerin 27 temmuzda bir 
nutuk söylemesi beklenmektedir. 
Bu nutka ehemmiyet verilmekte
dir. 

23 Temmuz için Şimdiden 
Büyük Hazırlıklar Yapılıyor 

İmza gününde Hariciye Vekili Şillı.rü Saracoğlu iJ., Fransız sefiTi 
Massiıli bir arada (Y a.zısı 6 ıncıda) 

da anlıyoruz ki, mazide söylenen 
•ôzlcrle bugün konuşulan veya 
yazılan sözler arasmda bir irtibat 
vardır. Bunun içindir ki, Cevdet 
Kerim İncedayı Türk - Fransız 
;ttilakından bahsederken çok ye
rinde ve çok zamanında olarak 
bu noktaya temas etmiş, Türk 
m:Jletinin ve Türkiyenin cem ve 
tarh kaideleri ile ne nüfusu, ne de 
satıh ölçüsüne girmiyecek bir dev
let ve millet olduğunu ihtar et -
mişt:r. 

Hakkında ihzar müzekkeresi 
kesilen Denizbank Umum müdür 
muavinlerinden Hamdl Emin Çap 
bugün An karadan şehrimize geti
ri1miştir. Mumaileyhin sorgusu, 
dün de yazdığımız gibi, yarın 

yapılacaktır. 

1-----
"Mademki Benim Olmıyacaksın, 

Başkasının da Olamazsın,, 

Ve .. hakıkaten şımarık bir eda 
içinde nutuk, söz. yazı, ima ha! . ... . ., 
lınde birkaç yıJd,r söylert~n ve 
kulağımıza taşırılan sözlere karşı 
böyle b:r ihtar elzem :;'ve· zaruri" 
idi. ., 

Türkiye, daha çok nüfus. 
yadırgan bir vaziyette 11 

gibi az nüfuslu olrıi""ınin 
hakkak ki·~ qilıı ne~ 
yarın asla teliişi içinde 
Ve .. yine ~uhakl-ak l'f.1;. 'fıun 
bl'faz daha arJ.ıyonizıve" yl , 
içinde altı ıi)ilyon att~'llf: ~rıı i 
yıl sonra da eli a;: i5 iııi.lyo.ııııJz. . .,. 

• 

Lüleburgazda bulunan avukat 
Atıf Ödül dün saat bire doğru 
Dördüncü siııgu hak•mi tarafın -
dan sorguya çekilmiş ve mumai -
leyhin tevkifine karar verilmiş-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Muhterem misafıriır.iz Hariciye Na ın Abdülfettah Yahya Pa§' 
;erefine dün saut 18 de Mısır GeneTal konso!osltığu tarafından Bebek- / llW"-"ıllW_lll_ıllW"-"ıllW-.. .. 
teki Elçilik binasında bfr çay ziyafeti tıerilmi§tir. Makineye 

Bu ziyafette vali muavini Hüdai, 1stanbul kumandanı General Ha-
lis Bıyıktay, Vilayet t:P. Belediye .erkanı, ecnebi konsoloslar ve matbuat verirken: 
erkanı hazır bulun11ıu§lardır. -

Misnfir ııazır dün gece Trc ·ilı ımya vapur~ ile Bükre§e hareket et· Aldıgımı.z telgraflar 6 ıncıda 
mi§ıır. ...---------------. #\LA..U..!WWl.i.1.L! 

1 K 

Acele 

SACA 

İşe Şeytan 
Karışır 

1 

Malum ya, Belediye eğlence 

yerlerini ucuzlatmak için tetkikat 
yapıyor. Balkan memleketlerin p 

de bu işin nasıl yapıldığı , oralar • 
dan sorulmuş .. Atina Belediyesi 

cevabını göndermiş.. Bu cevap 
tercüme edilecek .. Diğer merkez
lerden gelecek cevaplar beklene
cek .. Sonra, onlar da tercüme edi
lecek, bir talimatname y.apılacak, 
ve nihayet tatbikata geçilecek. .. 

Yahu, yaz bitiyor .. Hem bu ka
dar acele işe şeytan karışır .. 

• * 

Bir Kadın Bu Sözden Sonra Jiletle Sevgilisini 
Yüzünden Ağır Surette Yaraladı Yazısı o ıa 

Küçük Okuyucularımıza Müjde 1 

Tarzanın Oğlu 
Geliyor! .. 

Sinemalarda, Meraklı Maceralarını Büyük Bir 
Zevkle Seyrettiğiniz Ormanlar Kralı Tarzanın Oğlu 

Bir Ka~ Güne Kadar Şehrimize Geliyor ... 
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NEDEN ACELE 

ETMİŞLER, ANLAŞILDI 

M 
eşhur Satie binasını Elek
trik şirketinden kaşla göz 
arasında 250 bin liraya sa

tın alan mahud Deniılbank erka
nından beş kişi tevkif edildi. Müd-
deiumuminin resmi beyanatını o

kudum. Bu satın alına işini ço'.k a
celeye getirmişler ve İktısad Ve
kaleti.ne de doğru olmıyan bir ce
vap yazmışlar .. Herkes, acaba, ne

den böyle aceleye lüzum görül -
müş, diye merak ediyor. Tetkikat, 

tahkikat yaptım. Bu sırada bir ar
kadaş: 

- Acele etmeselerdi, Denizlbank 
sa.tta.natının devam edeceğini zan· 
nediyorlardı, manası çıkar .. f!al -
buk~ onlar zeki insanlard'F 

EKMEK MESELESİ 

HALLEDtLiYO.BMUŞ 

Şu günlerde gazeteler dillerine 
doladılar: Ekmek meselesi ne ola
cak?. Neden halledilmiyor?. Ne
den düzelmiyor?. Fırıncılar, bak
kallar, halk, Belediye, Za:hire bor
sası, un tüccarları, boyuna bu iş
le meşgul.. 

Tecrüıbe'li bir zatla konuştuk, bi
ze dedi ki: 

- Azizim, ekmek meselesi hal
ledüir mi?. Hepimiz ekmek pe

şinden koşmuyor mıyız?. Dünya 
kuruldu kurulah, en büyük dava 
ekımek meselesidir. 

Vapurlardan 
Şikayetler 
Çoğalıyor 

-A 

"Eyyamı Adiyede., de 
Geç Vakit Vapur 
Kaldırmak Lazım 

Tatil günleri sayfiye yerlerine 
gidenler senelerenberi erken dön
mek mecburiyetinde oldukların -
dan şikayet etmektedirler. Niha -
yet bu sene vapur işletme idare • 
!eri bu şikayeti n:zarı dikkate al
mışlardır. 

Yaz tarifelerine göre Adalardan 
bilhassa cumartes; ve pazar ak -
şamları g~ vakit vapurlar kaldı 
rıla<ıaktır. Şirketihayriye de ayni 
tedb:rleri alını.ş ve henüz tatbiki
ne başlamama.kıla beraber hazır

lamış olduğu yen: yoz !arifesin -
de cumartesi ve pazar akşamları 
Köprüye geç va.kit postalar ilave 
etmiştir. 

Fakat, bu tarifeler yap·lırken 

eyyamı adiye hiç rıazarı itibare a
lınmamıştır. Yaz mevsimi müna
sebetile dairelerin kapandığı sa
ati erde henüz ha va kar armadığın 
dan, İstanbula dönmek fırsatı da
ha kolay elde edildiği için B-Oğaza 
gezmiye gitmek istiyenler çok -
tur. 

Fakat Boğaza vapurla ,gitmeğe 
ne kadar geniş imkan varsa, av -
dette de vapur bulmak o derece 
iınk.insızdır. Bu yüzden eyyamı 
ikllyede Boğaza gezmiye giden -
!er ~am üzerleri İst&nbula oto· 

KAPALIÇARŞI 

TAMİR EDİLİYOR 

Kapalı çarşıyı bilirsiniz. Yıllar
dadberi, yıkılacak, denir tehlike
li imiş .. Tamire muhtaç imiş, yağ· 

murdan akıyormuş .. Bazı yerler
de kubbeler çatlaını.ş .. Dün, bir ga
zetede okudum: 

Çarşının tamiri kararlaşmış, 

projesi yapılmış, yerlere renkli 
çi.niler döşenecekmiş .. 

Ne hikmettir, bilinmez, her şe
yin alayış tarafına kaçarız. Çar
şının kuıl:Jbeleri çatlak, yıkılacak 

diyorlar, pr-0jenin en mühim mad· 

desi: yerlere renkli çini döşemek .. 

Altıda bir, üstüde bir cenneti a
lanın .. 

DÖKMECİLERİ ORADAN 

KALDIRDIKTAN SONRA 

Süleymaniyede, Üniversitenin 
arkasındaki dökmeci dükkanları 

buradan kaldırılıyor. Bu dilkkan· 
!arın sayısı beş yüz kadarmış .. A· 

sırlardarılberi, bu civar halkı, dök
mecilerin pat, küt sesleri ile ku
lakları patlamıştır. Dükkanlara 3 
günlük son bir mühlet verilıniş. 

PekMa, dökmecileri ,buradan 
kaldırdıktan sonra, sık sık teşki
latını, müıdürlerini, erkanını de -
ğiştirdiğimiz bazı müesseselere 19.
zım olan elemanları nereye ıs -

marlıyacağız?. 

AHMED RAUF 

1 
KOÇUK 1 

_H_A-"-B=-E_R_L_E_R_, 
* İta1yan hava müsteşarı Ge

neral Valle Mareşal Görin.giıı da
veti üzerine Berlıae gitmşitir. * Adanadan kalkan Türkkuşu 
filosu dün sabah Kayseriye in -
miştir. * İzmir beled"yesinin s:pariş 
ettiği 27 otobüs t ugün vapurdan 
çıkarılmaktadır. Bunların arasın

da 50 kişiyi taşıyabilecek geniş -
liikte otobüsler de vardır. 

* Fuar zamanı Yurıanistandan 
İzmire 400 seyyah geleceği bil -
dirilm:ştir. * Valdebağında inşa edilmekte 
olan yeni sanatoryom binası oçin 
250,000 lira sarfedilecektir. Sana . 
toryomdaki yatak adedi 12() ye çı
karılacaktır-* Şehirc:lik mütehassısı Prost 
Kar.abükün plıinır.ı yapmak üzere 
oraya gitmiştir. * Eminönü kazasında bırinci 
derecedeki caddelerE tesadüf e
den binalar boyanacaktır. * Beş milyon liralık istikraz 
mukavelesini imzalıyan Beled:ye 
muhasebecisi M\lh tar yarın An
karadan dönecektir. Eminönü is
timlak sahasının iını.rı iç:n üç mil
yin liranın mütedavil sermaye o
larak kullanılmasından sarfınazar 
edilmişt er. 

büıderle dönmek meşakkatine kat
lanmaktadırlar. 

Vapur :şletmeleri ;darelerinden 
bu hususta icab eden tedbirleri al
maları temenni edilmektedir. 

Plaj Bülbülleri 
No.15 Yazan: i,kender F. SERTELLİ 

Yalova 
Yolu NasRI 
Kısalacak? 
Deniz bankın 

Yeni 
Projesini 

idare fedkik 
Ediyor 

Denizbank Yalova iç:n seri mo· 
törler yaptırmağa karar vermişti. 
Bankanın muhtelif işleri üzerin -
de tahkikata başlanmasından son
ra Yalova motörlerinin inşası te
ahhura uğramış, daha sonra da 
Banka bu '§ten tamamile vazgeç
miştir. 

Son zamanlarda gen'ş imar ha
reketlerine sahne olması müna -
sebetile Yalr· ehemmiyeti 
artmış, büyük değiş:kliklere sah
ne olan kaplıcalara rağbet günden 
güne artmıştır. 

Bu itibarkı Denizyolları işletme
leri Umum Müdürlüğü Yalova yol
cuları için kolayl.klar ihdas et -
mek üzere icab eden fedakarlığı 
yapmağa karar vermiştir. 

Halen Yalovay~ gidenlerin en 
büyük şikayetleri yolun uzun sür
mesidir. Denizyolları işletmesinin 
ya.kın sahiller vapurları Köprü -
den Yalovaya Ü<; saatte gitmekte
dirler. Dönüş yolculuğu da üç sa
at ve hatta fazla >skelelere uğra
mak yüzünden, daha fazla sürdü
ğünden geceyi Yalovada veya kap
lııcalarda geçirmiyerek ayni gün 
dönmek istiyenler, gerek Yalova
da, gerek kaplıcalarda uzunca 
müddet kalmağa ımkan bulama -
maktadırlar. Yalovadan dönüş va
purunuıı. pek erk~n saatte İstan
bula hareketi brlhassa kaplıcalar
da azami iki saatten fazla bir za
qan kalmağa imkan bırakmamak
ta ve bu suretle Yalovada iki sa -
atli'k bir gezinti bir aile için çok 
masrafı mucib olmaktadır. 

Denilzyol!ları işletmeleri umum 
müdürlüğü bu ciheti ehemmiyetle 
gözönünde tutarak Denizbank ta
rafından hazırlanan seri motörler 
hakkındaki projeyi tetki!k ve bu 
hususta bir karar vermek azmin
de<Lr. Yaz mevsimi geldiği için 
bu mesele kısa zamanda halledi
!ecektir. 

Mevcud vapurların sür'atini art
tırmağa imkiın görülemediğinden 

seri motörler inşası projesinin ta
hakkuku lüzumlu görülmekted:r. 

Bu motiirler Dtnizyolları ışlet
meleri umum müdürlüğünün fab
rika ve havuzlar idaresinde inşa e
dilecektir. Şimdilık üç motiir ya
pılacak, ihtiyaç n;sbetonde bun -
!arın adedi çoğaltılacaktır. 

Yalova motör~erinin beheri 50 
kişi alacak ve 18 mH sür'atle sey
redecektir. M-0törler 40 dakikada 
Büyükada, bir saat 20 dakikada Ya
lovaya muvasalat edebilecektir. 

___.,._ 

Müruruzamana Uğrıyan 
Vergiler 

Müruru zamana uğrıyan vergi
lerin el'an l;ıazı yerlerde halktan 
tahsil edilınek i.ste:ıd:ği görülmüş
tür. Maliye Vekfileıinin emri üze
rine Defterdarİiktan bütün kaza
lara ve şubelere ı;.'indcrlen bir e
m:rle •müruru zamaria• uğrıya'-l 

vergilerin tarh ve t.ınsil olunma· 
ması; buna teşebbüo <•len memur
lar hakkında hemen takibat yapı
lacağı tebhiğ olunrr.u~tur. 

CUMHURİYE'r: 

Nadir Nadi •Hatay artık bizim
d'r• başlıklı yazısında diyor ~\: 

•Hatay artık bizimdir, derken, 
Türk milletine inanan ve dehası
nı Tül'k milletinden aldığı ilhı>mlaı 
biliyen eşsiz Atatürkün istıkba • 
limoz hakkında ör.ceden ileri sür
düğü görüşlerden bir tanesinin 
daha eser halindP tahakuk etti -
ğin; görüyoruz. 

O, bugün maddi tarafüe artık 

aramızda yok. Fakat işte her ge
çen gün gösteriyor ki asıl Atatürk 
her an b:zimledir, bizim içimizde
dir. 
Halayın anavatana ilhakı bu -

nun için bizi coşturuyor, kendimiz
den geçirtiyor. Bu sevgili yurd 
parçasını kucaklarken, kırk asır
lık tarihimizle beraber ebedi var
lığımızı da kana kana öpüyoruz. 

Sana bin şükran ulu Atam!, 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yal~ın hailtdi -
Iecek da 1 .~ birçok mcselele:· mev
cud olduğt :ıu yazarak diyor ki: 

•Avrupada halk-dilecek en mü
him meselenin Danzi,g ihti!Mına 

inhisar etmesi kat'yyen doğru de
ğild:r. Avrupada bir •Almanya -
nın hayat sahası• meselesi vardır 
ki bu sahanın hududlnn bugünkü 
Alınan topraklarının kenarından 

başladığı halde :ıerede nihayet 
bulduğu malum deği!dir.• 

TAN: 

Akagündüz soruyor: .An'anevi 
Türk • Fransız dostluğu ne de • 
mektir?. Ve izah ediyor: An'anevi 
Türk - Fransız dostluğu diye bir
şey yoktur. Yeni Cumhuriyet Tür

kiyesi, yani Atatürk - İsmet İnönü 
Türkiyesi ile bugünkü Fransa a
rasında böyle bir dostluk var mıy
dı? Biz, ikimiz de realist mılletiz. 
Açık söyliyeJim. Böyle an'anevi 
b:r dostluk yoktur. Bizim devri

miz Ebedi Şef Ataürkün 19 ma • 
.;oısta Samsuna çıkmasile başlar. 

Türk - Fransız dostluğu da Milli 

Şef İsmet İnönünün Cumhur Re
ishği zamanında ve paktın imza
landığı gün başlamıştır.• 

VAKİT: 

Üç yıldız imzalı başmakalede, 

Türk:ye ile Fransl arasındakı mü
tekabil yardımdan bahsediliyor. 
Hu!asatan deniJiyor ki: 

<Başvekilin Millet Meclisinde 
okuduğu beyanatilc şarki Akde
nizde Türkiye, İngiltere ve Fran
sadan mürekkeb yeni ve kuvvetli 
b:r sulh camiası meydana gelmiş
tir. Bu hayırlı te~ekkül'ü. memnu
niyetle selamlar, Refik Saydam 
hükumetini tebrik ederiz.• 

=============================- ! 

Dünkü, Bugünkü ve l 
Yarınki İzmir 

izmirliler 
Hased 

Etmesin 
İstanbul Fu~ İzmire ı 
Neden Rakib Olsun? 

940 yılında İstanbulıda Beynel
milel maıhiyette bir 2 inci Fuar 
hazırlanacağı hakkındaki haberler 
üzerine İzmir halkının ve matibu
atının gösterdiği hassasiyet; iB. 
Llıtfi Kırdarın bu husustaki son i
za.hına rağmen devam etmekte -
dir. 

Dünkü posta ile geien İzmir ga
zetelerinin yazdığına göre İzmi
rin Parti mahalle ocaklarında bi
le bu mevzu üzerinde el'ıi.n gö
rüşmeler yapılmakta; İstanbul Fu
arının İzmir şehri için bir suikasd 
olacağı her tarafta söylenmekte
dir. 
Diğer taraftan İzmir meb'w;la

rının Hükumet ve Parti nezdinde 
teşebbüse girişerek İstanlbu1da 
Beynelmilel mahiyette bir Fuar 
açılımasının önüne geçilmesini te
menni edecekleri de hıı;ber veril
meıktedir. 

Bundan başka gerek •Yeni A
sır. ve gerek cAnado!u. gazete
lerinde de her gün hımir Şehir 
meclisi azaların.dan .birer zevat 
bu husw;ta uzun açık mektuplar 
ve makaleler neşrederek İstan -
bul Belediyesinin bu teşebbüsün
den kat'i surette ferağat etmesini 
temenni etmekte ve "ksi 'halde 
İstan.bulda kurulacak olan bir bey
nelmilel fuarın , esasen Akdeniz
de rekabet halinde bulunduğu İz
mir Fuarı için mühim bir darbe 
teşkil edeceğini söı'!emektedirler. 

---<>----
İzmir Fuarında \ "Hlmaya Başlanan Bu Yenil İ · F d H t , . ,. zmır uarın a a ay 

Pavyon Herken Alakalandıracaktır S · · 
İzmir, 25 (Son Telgraf) - İzmir tııblolar, futoğraflar, elli yıl evvel 

Enternasyonal Fuarının açtlına İzmirdeki Türk kadınlarının baş-
zamanı yaklaştığı için Fuar saha- !arına örttükleri ipek, kıymet!L 

sında muhtelif inşaat ve tesisata oyalarla süslü krep, bronzdan çok 
geceleri de devam olunmaktadır. güzel bir .tzmir Amazonu heyke-
Binleree işçi, geceleri durmadan Ii> vardır. Paviyoııda şimdiki İz-

çalışarak Fuar hazırlıklarını za - mir ve bilhassa yarınki mamur 
manında tamamlamağa çalışıyor. İıımir, çok güzel gösterilecektir. 

Vakıflar Umum müdürlüğü, İz- Fuarda hayvanat bahçesinde bir 
mir Fuarındaki VakıNar paviyo • çok inşaat yapılmaktadtr. May -
nunda yapılacak muhtelif tadilat mun, kartal, akbaba, şahin, çakal, 
için on bin lira vermiştir. İnşaat kurd, geyik, karaca, ceylan pavi-
ve tadilatın planını hazırlıyan Va- }"onlarında tadilat yapılmaktadır. 
kıflar fen heyeti mimarı B. Hur- Çok güzel renkli .Muhabbet kuş-
şid Altıner. Ankaradan gelmiş. lan• içın de hayvanat bahçesinde 
Fuardaki paviyonda çalışmağa küre şeklinde bir paviyon inşa e· 
başl'1'll1ıştır. Bu paviyonda daimi dilmiştir. 
serinliği temin için muhtelif yeı·- Bu sırada İzmir gazeteler .ni meş-
lere on tane aspiratör konacak - gul eden yegane hadise İstanbul-
tır. Büyük sergi sarayı, 9 Elylul da 1940 yılında açılması düşünü-
kapısı iıı~aatı sür'atle ilerlemek- len Beynelmilel Fuardır. Böyle bir, 

te, bina yükselmektedir. Maarif Fuarın İzmir Fuarına, İzmir ve İz-
Vekfıletinin inşa ettirdiği İn!kılap mirlilere yapacağı büyük zararlar 
müzesi, tamamlanmıştır. Gerek hakkında muhtelif kimselerin mü-
bu müzenin, gerekse Ziraat müze· t.aleaları intişar etmektedir. 

sinin tanzim ve dekorasyon işine İzmirde Bir Bekçiyi 
başlanmıştır. cDünkü, bugünkü, Vurdular 
yarınki İ2ıtnir• paviyonunun da 

Belediyece inşasına başlanmıştır. 

Bu paviy-0n Fuar ve Kültürpar
kın en güzel eserlerinden biri o
laoaktır. Bu paviyonda teşhir e
dilmek üzere İzmir halkından bir 
çoğu, Belediyeye muhtelif tarihi 
eserler vermektedir. Şimdiye ka
dar verilen eserler arasında eski 
İzmire ait müteaddit yağlıboya . 

İ<Zmir, 25 (Son Telgraf) - Kı
zılçullu köyünde B. Alinin mey- 1 

va bahçesine kayısı çalınağa gi -
den Hamdi ve ~hmed adında iki 
kişi, bahçe bekçiı;i Ramazan tara· 
fından yakalanmış, Hamdi taıban
casını çekerek ateş etmiş ve bek
çiyi dört yerinden tehlikeli suret
te yaralamıştır. Suçlular tutul • 

ergısl 

Evvelki günden'beri anavatana 
iltihak ebmiş olan kardeş Hatayın 
İstarlbul Yerli Mallar sergisi ile 
İzmir Fuarına iştirakleri ilhaktan 
evvel kararlaştırılmıştı. 

iBu kararın şimdiki va.z;iyette 
yani ilhaktan sonra da tatbikı ve 

'her iki sergide de Ankara ve Bur
sa için olduğu gibi Hatay için de 
bir .Hatay pavyonu• tertibi mu
vafık görülmüştür. 

Bu paviy-0nların tertih ve tanzi
mi işi ile meşgul olmak üzere Ha
tay İ1ktısad müşaviri B. Celal Ak
yürek evve iki gün İskenderun -
dan İzmire gelmiştir. Mumaideyh; 
Hatayın kurtuulşunu temsil eden 
muazzam bir heykelin sergilere 
konmak istediğini söylemiştir. B. 
Celiıl Akyürek İıımriden Ankara-
ya gidecek ve oradan da şehrimi
ze gelecektir. 

Yedek Subayların 
Yoklamaları 

Beyoğlu yerli a3kerlik şubesin
den: Şubemizde k~yıdlı yedek su
bay ve asker! memurların yıllık 

yoklamaları haziranır. sonunda bi
teceğinden, yoklamasını henüz 
bozzat veya mektub\a yaptırmı -
yanların evvelki 'lan:mız veçhile 
acele etmeleri ila~ olunur. 

mll§lardır. Kalbi üzerindeki yara
sı teh1ikeli görülen bekçi Hama •. 
zan hastahaneye kaldı:rılmıştıo·. 

Çemberleme: Efsane mi 
Hakikat mı? 

Y:ı.zı~: Ahmed Şübil ESMER 
Alman politilkacıları ve Alman 

gazetecileri, Büyük harpten ev • 
velki devrin tarilhi içinden aldı.k· 

!arı bir taJbirle, eski Almanya hak· 
kında olduğu gibi yeni Almanya 
hakkında da bir «;emberleme. siya 
seti takip etmekte olduğunu iddia 
etmektedirler. Acaba bu çember
leme bir hakikat mı; yoksa efsane 
midir? 

Bu suaıle cevap verebilmek için, 
lıer şeyden önce, çemıberin ve 
çemberlemenin ne olduğunu bil· 

mek lazımdır. Alınan gazeteleri • 
nin cçeınlberleme• tabirinden mu· 
rat ettikleri mana şudur: Alınan 
milleti, sulh ve sükun içinde ya· 
şarıken ve ticaretinin inkişafını 

temine çalışır'ken, ~ta İngilte

re olmak üzere, bir takım devlet· 
ler Almanyayı kıskandılar. Al -
man milletini iktısaden bo~ıak 

ve nihayet mahvetmek içip etra
fını ihata ettiler. Şimdi de bu 
komplolarını tatbik etmek mak
sadi~le fırsat kollamaktadırlar. 

Bu manada bir çemberlemE ef
saneden ibarettir. Ve -buna Dr. Gö
bels gibi usta bir • propagandacı 
bile dünyayı inandıramaz. Niha • 
yet insan, hafızası kısa olan bir 
mahluk olabilir. Fakat dün herke
sin gözü önünde olup bitenler de 
unutulmuş değildi!'. 

Ancaık başka türlü bir çember
lemenin mevcut olduğu da inkar 
edilemez. Hakikat olan çemberle
me şudur: ALmanya ve İtalya bir 
tecavüz politikası ta.kip ederek 
Avrupa ınilletlerini korkutmuş -
!ardır. Onlar bu politikayı haklı 
görmek için bir takım sebepler i
leri sürl!bilirler. Mesela diyebilir· 
ler ki hayal sahamızdır. Nüfusu
muz arttığından genişlemeğe mec
buruz. Fakat bütün bunlar bir ta
raflı görüşlerdir. Karşı tarafın 
n-0ktai nazarını hes,.ba katmıyor. 
Almanya hayat sahası kazanacak 
diye, bir takım milletler hayat 
hakkından mahrum kalamazlar. 
Almanya kendi hayat sahasını 
başkalarının hayat haı'kkiyle telif 
etmelidir. Almanya bugünkü şart
lar altında dahi Balkan menıle -
ketlerinde iktısadcn hakim bir 
vaziyete geçmiştir. Bu memleket
ler, ticaretlerinin yüz.de 50 ile 
yüzde 70 arasında bir nisbetini Al· 
manya ile yapmaktadırlar. Ve bu
na kimsenin itiraz ettiği.yoktur, 
Al,manya daha ne istiyor? 

Almanya iktısadi peaetrasiyon 
yolu ile temin etmeğe çalıştığı bu 
işi, darbeler ve emrivakilerle yap 
mıya çalışınca, istklallerine düs
'kün olai:ı milletler arasında kork-u 
ve heyecan u:yanmıştır. İşte hakı
kat olan çember budur. Bu çem· 
beri kuran İngiltPre ve İngiltere 
ile beraıber yürüyen devletler de
ğildir. Almananın kendisidir. Ve 
yüreklerimizde Almanyanın ve İ
talyanın istila emelleri hakkında 
şüphe uyandığı <'ak:kadan itiba
ren kurulmuştur. Geçen marta ve 
nisana kadar böyle bir korku yok
tu. Almanyanın hayat sahasından 
bahsedilmiyor değildi. İtalyanın d· 
Balkanlarda emelleri olduğu söy
leniyordu. Fakat hayat sahasının 
şümul ve manası müpıheındi. Hu-

liyor. Biraz yemek yiyip yatalım. : kaya kadar neş'e ve kahkahalarla •- Sus şimdi. Sonra anlatırım - Gen<;lik bunlar, Pelin Hanım! dutları muaYYen değildi. Bazıları 
Ben size şuraya bir yatak sererim. vakit geçiren bu hüviyeti meçhul sana. Bu gece ikimiz de nişanlı Siz de gençsiniz amma daima ih- Almanyanın hayat sahasını daha 

- Ya siz? kız, neden böyle birdenbire sar- rolü oynıyacağız. Müstaklbel ba- tiyatı elden bırakmıyorsunuz. Her uzaklarda İngiliz ve Fransız müs· 
- Ben de Melinin yatak odasın· sılıvermişti? canakları istersen biı'birine tanış- şeyin sonunu bu kooar derin ve temJekelerinde görüyorlardı. Fa-

da yatacağım. İşte kö~ün kapısı açılıordu. tıralım .. Arzu etmezsen ayrı ya - ince düşünmek iyi değildir .. Boş kat mart ve nisan daı'beleri tehli-
Feridun başını sallıyarak gütdü: Pelir kendini çabuk t-Opladı: tarız. yere üzüntüye ne lüzum var? keyi bütün açıklığı ile anlattı. Al 

- Yok .. Yok. Ben senin yalnız r - Kardeşim nişanlı.Sile gelmiş Melin aşağıda kalmıştı. Feri _ Haydi gel, eğlencemize devam e- manyanın ve İtalyanın şarkı ara-
İlkönce ·bıına cevab veriniz, yolun usta, mahir bır· y~lcusu ol- bı'r odada vatmana tahammu"l e olacak.. larında paylo-<mak ıs· tedı.kler· g·· 

•v ' • dun bu kısa konuşmayı dinlerken, delim. Hatta isterseniz onlar da .., ı 0 • 

Feridun Bey! Siz akşamdanberi muşsunuz' demem. Hem ben korkarım burada Diyerek odadan çıktı.. başından bir kazan kaynamış su gelsinler .. Rakımız var .. Mezemiz rüldü. Arnavutluk ile Çekoslo • 
birkaç defa beni mat etmeğe ça - _ Bu ne ,hükümler ... Canım, bi- yalnız yatmaktan.. Merdiven başında durdu: vakyanın akıbetleri de bu hedef<, 
lıştınız. Fakat, ben, hlÇbir zaman raz sabıı·lı olunuz'. - Melin, senmisin? dökülmüş gİbi terledi ve yerine var. Neş'emizi kaçıracak başka varmak için müracaat edecekleri 

Pelin kahkahayla güldü: otul'du. 'bir s~belb yok sanırım. 
laf altında kalmak istemem. Deli _ Yok .. Ben görüşlerimde al _ _Bir yaşıma daha girdim .. Val- Köşkün alt katından şen bir ses vasıtaların mahiyetini aydınlattı. 
-Olurum, Her şeyden vaz geçerim.. danmıyorum. Doktorluktaki me _ !ahi çok tuhaf erkeksiniz siz! cev"b veriyordu: Pelin i<;eriye girdiği zaman, Fe- Pelin hafif bir göğüs geçirdi.. İ-şte Almanların çemberleme adı-
Yine, zeytinyağı gibi, suyun üs- haretinizi bilmiyorum. Fakat, aşk - A .. Sen nerden çıktın, abla? ridun rakı kadehini eline almış: Masanın üstünde duran rakı ka- nı verdikleri vaziyet bunun üze· 
tüne çıkmağa çahşmm. Şimdi ba- oyunlarında o kadar mahir ve be· Bu sırada, birdenbire köşkün ö- Haniya bu gece Süadiyede kala- - Haydi içelim yeni nişanlılar dPhine dudağını dokundura_rak: rine meydana gelmiı;tir. Bu kom-

na hakikati itiraf ediniz: Siz de cerikli bir aktöre benziyorsunuz nünde bir otomobil durdu. Pelin caktın? şerefine.. - İçelim.. binezonun hedefi tecavüzü, yani 
Diye söyleniy-0rdu. hali:hazır vaziyetini kuvvetle ve 

aşka inananlardan değilsiniz .. Siz ki.. Doğrusu, Şehir tiyatrosunda yerinden fırladı.. Pelin yavaş konu~mak lüzumu- Dedi. Fakat, içer gibi görünerek 
de Necdet Bey gfbt değilse bile, doktor Emin Beliğin bıraktığı b-0§· Pencereye koştu: nu hissetmiş olacak ki, sesi duyul- Pelin, Feridunu her şeye inan - tekrar kadehi masanın üstüne koy- emrivakile değiştirmeğe matuf ha 

Ona yakın fakat biraz daha sı·nsı· lug·u fazlasile hatta daha büyu"k K 1 d M rd' b d k dıracağından emin görünüyordu. reketi önlemekten ibarettir. Yani - oınşu ardan birinin otomo- muyor u. e ıven aşın a ısa du .. Bir şam fıstığı alarak ağzında d f , 
· l d · · ı b !f k' l d ld b"l - Kardeşim çok toy bir kızdır, te a üıdir. egoıst er ensımz. ir muva a ıyet e o ura ı ece- bili olsa gerek. bir fısıltıdan sonra, Feridun ka- gevelemeğe başladı. B 

Ve itiraf ediniz ki, sizin de kıs- ğinize inanıyorum. - Hayır, dedi. Otomobilden iki pıya kulag"ını koydu ve şu muha· dedi, nişanlısını almış, buraya ge- ugünkü sulh ce~esine iışti-- Onları da çağırsak, rahatsız k t · 
kançlık telakkiniz bir kapristen - O halde hemen gidip Ertuğ· kişi indi. Baçhe kapısını açıyor - vereyi duydu: tirmiş. K:omşular görseler neler ra e sın. etmesin, her devlet bu-
başka bir şey değildir. Bu işlerde rul Muhsine yalvarayım... Iar.. •- Siiadiyedeki kazı hala yo- söylemezler. O kadar sinirlenirim! olmaz mısınız? na mani olmıya azmetmiştir. Bu 

bir hayli tecrüibeler geçirmiş ve bu - Şakayı ıbırakınız .. Uykum ge- Pelin sapsarı kesil.dl O daki - lamadın ki, böyle ihtiyatsızlıklara.. (Deı•amı var) manada bir çemberleme efsane 
._~~~~~~--~~~~~--~~'--~--'~~~'--'--~~~~~~.;...~...;;....ı...~~~~..::...~~~~~~~~~..:..~~~~~~~~~~~~~-.....:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~e~~~-i~l . .Jh~a~k~\k~atin kendi~idu 



Günün Meselesi: 

istanbulda 
Kaçağı 1 
Esnaf mı 

m ayen 
.000 
Var? 

Şehrimizde Mevcud 60.000 
Esnaftan Ancak 41.000 Kadar 

Kontrol Edilebiliyormuş ! 

E 
snal eeMiyetlerine b -
:yıA - adedi gittikçe 
fOialntakia<bıo. Son za • 

maalara kH• e•ul, •enıı•lı 
olduğa cftai;pde kay ek 
lü:uua1111 liliıw 'yerılu. Ba -
ciill vuiyet ı-- ftğişaıİıJ, 

eemiydJa -.f ifin faydalı 

old ça miirua tJar fazJalq • 
mıştır. Ge~ eıte İrlanhlda 
cemiyete byıolh esıaaf adedi 
(0,000 kaılanh. 939 enesi so -
nuna kadar he11ih< yedi ay ol
ma ma rapeıı b gün (enti • 

yete byıdlı esnaf yek6nu '1,000 
den fazJadll'. Hmiiz hiçltlr •e
mı ·etle bydohııamakta ısrar 

eden 19,000 lıadn esnaf vudır. 
Bu suretle i tanlıuldııı cemiyet
lerde• birine lıayıdfı olmn, ol
ma ın 60,000. kadar esnaf var -
dır. Birleşik esnaf cemiyetleri 
bunları da meıa•ub oldukları 

cemiyetlere kayda çahşmakta
dır. Birleşik eı.naf cemiyeti ri 
ileri gelenlerindu bir 28t bu 
hu11USta lıiı.e unları söylemiş

tir: 

e~ memmmiyetili. Fakat gi -
aiil ilta ti, fdlnık mevmıl •ü
tün saaf moS111ı old.P ce
miyete byııiılım bpaa..,, 

Çiiakü enıü laWa eJllM e
de. tir umı.rdwr. Buaaa ipi 
ıılaima auyeaeyc ıilıi tutialwr. 
Faıta. cemiyete lıaJ • 

ya:a ema lın tiiı:lü muayene 
ve k-troldaa Joat.J.il\ıwıte 

tliır. Şiddetli uzaya rağmen .... 
gün auayene )ı~aiı aaf az 
dqaJd'ir. 

a .... aıı1a tıaalıa yakıa aa -
ma..!a "1 ......... esaslı fe • 
kilde zapUlrapt altına alınacağı 
iimid edilclıifu. Eıııaaf işlerillde 
IOD :&aaaalarda ppolaa fay • 

ah · ler, ftl>afı cl'llliyedft'e 
Ji:aydobnafa tesvjk etmelı:tediı-. 
Çünkü hastalanan esnafın ve- ı 

ya ailesi efralmdaa htthangi 
birinin ilaelsiz muayeneye 

sevk veya hastahanede tedavi 
alhna alınması esnaf arasında 
iyi tesir husule geti.rmiştlı. 

Hcrhal esı.af i eri yakın
da yine analın makul hueke • 
tile intizama girecektir . . 1 

- Hal.en cemiyetlere byıdb 
41,000 küsur esnai olma!l mu-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~ 

Şehrin 
Ekmek Meselesi 

Hallediliyor mu? 

Binaların 
Boyanmasına 

Başlandı 

Fırıncıların Badema Belediyenin Tarif 
Halka Mt4kiilat Çı~ar- Ettiği Şekild Hareket 

mıyacaklan Ümıt Ediliyor 
Ediliyor 

BEiediye istişare heyeti yarı:n 
.<'pianarak mesaisine devam ede
Cl ><tir. Heyet Uk önce şehrin ek
mtk derd.ni halledecektı:r. 

Fırıncılar cemıyeti iııtanbul ta
ra mdaki fırmcıhrın elbirlığı ya
parak tablakar ve bakkallara ek
mrk vermedikleri ve •kşamlan 
normalden az ekmek çkarıruık sıı
rrti!e şehird va.kii vakii lıll' ek
mek buhranı tevl d ettikleri hak
kındaki şikayetl Ti önleme!< üz"' 
re harekete geçn.ıştır. 

Cemiyet butün fuıncılara bir 
tamİJJl yaparak halkın şikayetini 
mucib harekette bulunmanın ken
d'lermm zaranna ola4:ağım bil -
dirıni§tir. 

Badema itanbuJ tara!uıda.lı fı
rıncıların normal şartla:ı iç r i -
ıinde faaliyetlerine deııam ederek 
halka m kiilit çık~rmıyaealı:lan 
ümid ed 'lmektedi • 

--<>---

Beyoğlunda Ahcılık 
Poligonu ı 

Ankara ve Izmı:rde olduju gıl:A 

No.18 

İki pol• mU11ımı teluu soka
ğa çıktılar. M redil olamob bi
nince: 

- Şimdı mesele anlaşıldr, dedı.. 
Hemen hapishaneye hareket et -
meliy.ı. 

Meredit kendi kafasına g<ire, mii
hun bazı had.seler olduğuna a
naat hasıl etm li.. Madam Ceı
tam ortada yo tu. San Yarus cır
tad<l yoktu llelk tle hapishanede 
malıJtüm yatan dostu Centamı gö
rerek bırşe)iler ö"renme müm
kun olalı:lırdı Yakla ştıkları sı

rada. Man. amırine gökyüziin
de bır ~oktayı ~aret ettı: 

- Şu t~. yareler, gö yuzünde 
yukscld.kçe bı. s.vrıs neğe ben -
tiyorlar. dedı. 

l\Iendıt öyle du;ür.miiyordu: 
- K.ıçm:ık ist'yenler ıçın ne 

mukerrun 1 ·asıtaı " ıh 

Büyük caddelerd ili dukün ve 

m ğazalarla binaların ayru ren e 

hoyanm~ı hakkında aliıkadrlara 

eniden tebligat . apıJmıştır. Bu 

tebLğ son lduğu için her tarafta 
boyama faaliyetir e başlanmıştır. 

Iltna ve mağ•zal:ır Bej, Gri nn
ge boyanacaktır. Ankara caddesi, 

B bıali, 'Sultan Jıım d, Divanynlu, 
lleya;ııd ve Aksarayda b.rçok diık
kfınlar lediyenın tarıf ettiği şe

kilde boyanmaktadır. Y:ıkıııda 

şehrin ana _!'ad e rin ki butün 
bmalan ayni r nlite görtt<ğ.z. 

Büyük caddelerde boyama fa
aliyetı h.tam bulıhıktan sonra şeh

rm dJAer yerlıerindtki evkr e 
büyiilı: binaların ayni renge bo
yanmasına başlm:.aeaJttır. 

İstanlbulda da gençlerimizi e hal

kımııı .atıcılık• a alıştırmak ü
zere bir .Atış poli:gıomı açılması, 

bu poligonun Beyoğlunda küşadı 
.. nüülm l<tedır. 

P-0ligon ~ - 3 bin liraya malo
lacaktı:r. 

Biraz sonra aılanL bır ııeksi \ 
yollarını kesh. B eket vers.n u
z rleri.nıle p<*ıs esikaSl olduğu 

için, bekçi şa]lkasım pkaruak 
derhal kendilerine Jiol verdi M,... 
red.t bekç;ye sordu: 

- Bir mesele mi oklu? 
- Bir mahkürr. hapıshaneden. 

kaçmış diye işHtik. 
- Kaçmış ha? Acaba tayyare 

ile mı? 

- Nasıl kaçtığını b;:tmiyoruz. 
Otomobil hapisl-nnenin kapısın

da durdu. Meredi! arkasında mu
avini olduğu halde aşağıya atladı. 
Doğrudan doğru) a müdiriyet o
dasına gird .. Müdür son derece 
meyu · lıiı l'ıald idi. öyle ya bir 
mahpusun kaçması hangi hapıs

hane miıdürıinü memnun er? 
Müdür: 

- Canım son tieı ece- sıkl11yGr, 

ded · siz her halQ •h vale vakıf 

.bulunuyorsunuz.. Jlı.- mah iım ilaç-.. 

l 
1 
1 

1 Seb at Etmiş esai 
1 m1 areın tayih ının son mü

zaknesi sır•ında, Maarif 
Vekili tarahndan yapılan 

bir teklifin de kabul tıdildiğini an-
lanui &ilr.i olduk. Gazetelerin s<>k 
..,. n amj'lik lı.nadislerioıe gö
tt, devletia mwakalıesi altı.da 

lnıluaaa mekt~lerde, ılevlet *" -
nfıaılaa taJin edile. muallimle
ria, p.diye kadaı geçmiş hm.et 
mücldetJeri, lüzumunda ıekaWıl -

müclııldindes aalasu1ı e · 
celı:tir. 

Baaa vaktile, hararetle temm
•i ~ 

Aaladıtımıza p1e, lıoının asıl 

heılcf e maksadı !J'"' ırr. 15 s-
"-lıcri ttnebi ve ekalliyet mek
to~de lıoealık den Türk nm -

er, lıir nsmi vazifeye llaş

~an :ıwnan, 15 senelik b • 
dem lıealıa kablacııktır. 

llauif Vekiıletini, •• hi1me -
--. .ı.layı takdir ederiz. 

BURHAN CEVAD 

Afyon 
Kongresi 
K~:rarları 

Cenevredeki Kongre 
Mukarrerab Hakkında 
Bir Rapor Hazırlanıyor 

Cenevrede to.planan aiyon kong
resinde Türk muı ahhası. Ticaret 

Vekii.leti ihracatı teşkfüitlandırma 
mlldürü Servet Türk - Yugoslav 
afyon anlaşm~s1 üzerinde temas

larda bulunmak uzere Belgradda 
kalını.ştı. 

B. Servet Türkiye ile Yugoslavya 
arasında, iki merr.leket afyon ti

earetine uygun yeni b·r mukave
le yap.aması hususunda teıruıfilar
da bulunmuştur. Bu hususta biı 

rapor ha=hyara~ Ankaraya gö -
turecektır. 

Cenevre afyon kor.gres.nde alı
nan kararlar büyük ~laka ile kar

•ılanmıştır. Bu kararların tatb ki
ne geç.ldikten sonra beynelıniılel 
muahedeye dahil müstahsil mem

leketler, ayni anla,mayı kabı.! et
mış olan miiA;tchlik memleJ.eti re 

daha emin \'e bol satış yapınağa 

iınlin bulaca.klardJT. 

Müstabs1.I olmıyan m mleket -
Jer'n badema afyon Liraaline baş
lamaınaları hakkı~da venlen ka

rar da büyük bir memnuniyet u
yandırmıştır. Çünkü bazı nıem -
leketler son zamarlarda afyon zi
raatine başlamış veya bu ziraate 

hazırlanmışlardır Ö <denberi af 
yon müstahsıli olan memleketler 
1ıelk; d bu işten mutazarr.r ola

eaklıırıııdan kongre böyle bir JM?

ticeye varmaJ< Jiizumunu hisset
miştir. 

Bir kısım mem.ekeUer de suıı'i 
afyon istihsaline teşelıbüs etmiş
lerdir. Kongre kimyevi usullerle 

afyon isthsalini menetıni§ ve böy
lece mü.~ahsil memleketlerin af

yon tıcarefaıde k:uşılanna çıkan 
engel azalllbnıştu. 

Merro:t: 

- llu«fın bir mahkuma daha yol 
vereceksiniz, dedi Hapi•hane mü
dürüne resmj mül:ürlerle mülıürlü 
bir kıiğıd uzattı: 

- Buyurunuz, dedı, o b .. e
neye mahkum olan Con Centamın 
tahliye k5:ğıdı. 

Hap.shane müdürü kağıdı aldı, 

okudu, bu sefer büsbütün şaşırdı: 

- Azız kardeş m, dedı, kaçan 
mahkum ışte bu adamdır. 

- il -

Ar<i an iki sen~ geçmışt:. Ihr 

p L • 
1 s f Trenlerde 

içki 
enler 

.,, 

Ve .. Malıkemeler 
Çocukları 
Çalıştıran 
karemelacı 
fş Kanununa Aykırı 

Hareket Eden Şekerci 
Muhakeme Ediliyor 

1 
f .kanununa görr İ§Çİ ve mus.
tabdemlerlıı tünde 8 saatten 
fazla çalıştıf!!m.ını.itan icab 

ettıği halde müe,;,:esesindeki ~ -
çilere her gün 12 sa~t iş gördür -

düğü ve yiJıe iş kanununa aykırı 
olarak, küçük ·~taki kızlara ~ 

verdiği iddlıı edilen, Tahtakalede 
karemela ıınalithanesi sahibı Ab

bas Şekercinin dnnışmasın:ı. diın 
bırinci ceza mahkemesinde devam 
edildi 

Dünkü celsede § dairesj milfet
tişleYinden 'biri ile, ANıasın ima
lathanesnde çalı§Jn .istiJyan:, Miı
zeyyen ve Fatnı.ı ı minde ü; genç 
kız ,ahid sıfatile •oıguy:ı çekildi
ler. 

.İ§ daıresi miif0tlifı şu ifa.deyi 
verdi : 

- Şekerci Abba•ın. iş kanum•

na mubah! harekt>tte lıulunduı;;'U 

ıhbar edıirnlştr. Bundan tahminen 
bir, bir buçuk ay evvel bir ab~h 

sa•t 7,5 da mezkur imalith2neye 

gittim. Orada bırl<aç kızı iş ba-

nda giırdüm.. GPnÇ kızlaı; sor

guya çektim. Bunlardan Müzey -
Yl.'Il: 

- Biz her sabah fabrika)ia 7,5 

a gelır ve gelir ı;0lmez ı~e başla- ı 
rız. A,K,;amları da fabri.ka.dan 7.5 da 
çıka.ru.. dedi.. 

Diğer kızlar da ayni ,faıJtT. ver

dileı. Genç kızlar.n ,,nJerın zap
ta geçrdım. 

üiettL; yenni ahid İstilyanı
ye verdi, geriıye çel<ıldi. b1if) anı 
de dedi ki: 

- Bız Abbaıım imalathancsın -
de h r gün 9 da~ başlarız. Stkı:z 

saat çalışırız. Ml'fettı:şin ı;Eldiği 

fiin. temızhk yapmak ıtçın fab -
rıkaya erken gitmi~tim. 

Diğe• ~· kızlar da İstil anin 
sözlerini tekrarladılar. 

Heyeti hakime iddia ma'<dmı • 

nın talebı üzerine, i kızların 

yaşlarının teshil• içın zamtaya 

müzekkere yazılmasına .,., diğer 

şah:dleriıı de dinlenmeleri için 

muhakemenın ba,ka bir gline ta
lilrine karar verdi. 

Başından Yaralandı 
Sarıyerden &ıııçıl:ıruızm sc; 

kağmda oturan ve lstınye fabri

kasında kaynakçı u~ıa Mclunec! 
oglu Osman dun a~ am g imsiz. 

ıı yüzüııden çılwr kavga neti· 
eeşinde karın Şükranı başından 

yaralamıştır. 

gün Meredi! treni~ Londraya ge
hrken, vakit geçirmek >çi:ıı gazete 
~kuyordu. Mornil'g PCMSt muydu, 
hangi gazeteydi? Kısa bir haber 
gi>zune i!li ti. İng.lt .. tede.k.i Yu -

nan kolon ·n:n en ı.amlı şahsi -
y(Uerinden b ti eılan Sarı Yanis 
Yuruın eemi:yetir.•n tertıb ettiği 

bır müsamereye davet edilm~tı. 

Meredit arkada~ı roman mu -
harnrmın kö. künde konuştuğu 

zamandar.ben Sarı Yan,.;~ görme
m tı. Birdenb re doğruldu. 

Sarı Yanısın Ce'ltam ile, karısı 
ile, ayni zamanda kendisile üçü -

Kahvede 
Rakı 

• 
lcilir mi? 

' 
Birbirini Y aralıyan 

Dört Arkadaşın 
Muhakemesi 

B iriıirlerini bıçakhyar .ik ya
ralamalı:tan mçlu kahveci 

ehmed, arllad~ Ah 0$ -
man \'e Selami ile Ahm~in du -
ru_şmasına dün dördüncü ceza 
mahlı:emesinde ba.~laııdı 

Suçlulardan t:vvelii kahveci 
Mehmed sorguya çellidi. Bu zat 
hadiseyi şoyle aıı.:attı: 

- Selim" ve AbmEd ile nadise 
güııune kadar iy. geçiniyorduk. 
Sık sık Tahtalla.ledeki kahveme 
gelirlerdi, aradasırada da kendile
rile şuraya buraya gezmeğe gi -
derdik. 

O gün, akşam üzeri, kahvede 
Ahmed ve AI> 0.;manla beraber 
oturmuş konuşuyorduk. Bir ara
hk kahvey.e Selami girdi. Dillat 
ettim. B:r elinde biı şişe vardı .. 
Selami bize seliiır. vermeden, mer
haba! demeden, kapının yanında
ki masalardan birinde oturdu, şi
şe)i masanın üzerine koyduktan 
soma çıraga, bır t:ah,·e fincam ge
tirmesini söyledı. 

Selami:nin bu garıb hareketleri 
beni hayrete duş\!Jmüşııi. Kalk • 
iı:m, yanına gittim. Kenclis 'ne ne
zaketle: 

- &iiımi ded.m. Burada ;ç -
mezsen ıyi eder in, dc-dım. 
Arkadaşım kaşlannı çatarak 

sert bir tavırla: 
- Ben rakımı dilediı,'1m :y eide 

içer:m. kımse buna kar ama2. 
dc·di •t> sözlerine ilave etıı: 

- Sen kahveci dei;ıl m.sın? 

Yap bana bir kahve!. 
Selamının bu sôı.lcri ben_ sınır

lendırmişli, ona: 
- Arkada. dedım Buraoı kah- 1 

vedir, meyhane değildir, ı~ecek- 1 
sen, git ·a evinde veya meyhane
d~ iç!. 

Selami ayağa hlktı, cebınden 
hır bıçak ~kardı \'P üzerime sal
dırdı, bı~ağı sol cmuzuma sapla
dı. Bu sırada Ahmed de yanımıza 
geldı ve o da bıçağım iki kureğı
min arasına sapladı. Beni oldüre
cel<.lerı anlaşılıyoı du Canımı kur
tarmak için kahveden çıktım, bi
ti ikte ki cığerci dükkanına gir -
dm. Fakat Selami ve Ahmed ora
ya da geldiler .. Ben de kendimi 
müdafaa etmek ı.çın dükkanda bu
lunan bir mangal: kaldıraral<, on
lara doğru !ıriattım ve burulan 
sonra elime geçırclığim bir bıçakla 
da Selamiyi yüztinden yaralad1m. 

Ahmed ise şu ifadeyi verdr 
- Vak'a günü Tabtaltaleden ge

ç!yordum. Mehmcdin kalıvesı ö
nünde halkın topfanm* olduğu 

nazarı dikiati.ıni celbetti. Mese -
leyi öğrenmek ı.çir. kalabalığa so
kuldum, kahveye girdiğım zaman; 

nün bırden ayni zamanda lı:aybol
dukiarını hatırlamıştı. Bunu doğ
rudan doğruya b:r te adü!e ham

letmeğe imkan ve ihtimal var mıy
dı? Centamı İngiltercnın aşağı yu
karı hemen her tarafında arattır
mış, fakat bulduramamı tı. 

Halbuki Sım Y;,nı.s yenıden or
taya çıkıyordu. Karı koca da, her 
halde mahltemenin yem bir Jtar,.
rın<lan çekmdı len ıçın, ne ıce1 e 
int.:zaren hır kenarda saklanıyor
lardı. 

l\Ier<dt lıu müliıh.ıza le Cenı, 
mın affedildığ n. bdki kulağ: 

.. 

Hiç Kimsenin Diğer 
Vatandaşını Rahatsız 
Etmeğe Hakkı Yoktur 

Baızı yolcuların trenlerde içki 
Jrullandıkları ve bu suretle diğer 
yolcuların huzurlarını selbederek 
halkın şikayetine sebebiyet veril
cliği anl~ıbnışhr. 

Daibiliye Veıkilleıi bu münase -
betle vilayete dün bir emir gön
dermiştir. 

Bunda; aynı şartlar Ye haklarla 
seyahat eden yolcular arasında ra
hatsızlığı mucit> olan hallere niha
yet verilmesi jçin Devlet Demiryo-1-
iarı idaresi teşkilatına yolcu va
gıımlarında içki ·kullanılması hu
susunun sureti Jı:at'ıyede men o
lunması hakkında tebligat yapıl
dığı bildirilmekt.e ve zabıtamızın 
da Devlet Demiryolları idaresinin 
Vazüetiine yardımda bulunması is
tenmektedir. 

kardeşim Selanriyi Mehrned ile 
Ali Osmanın arasında gördüm. A
li Osman kardeş:mi kollarından 
tutmuş, ehmed de cnu döğüyor
du. Bır iki ll.işi de bunları ayır -
mata çalışıyordu. Yitlllarır.a git
t!nı ve Mehmede hitaben: 

- Kardeşimden ne istiyorsunuz? 
Onu neden döğü:orsunuz? diye 
sordum. 

Iehmed kardeşLni bıraktı, ce
bıriden Çlkardığ1 bçakla önce be
ni, sonra da Selamıyı yarala.O ... 
Bu sırada kahveye gıren bel<çi -
!er bizi ayırdılar. Mehmed kah -
veden çıkarken, h:çağın.ı Ali Os
manm kan!>lna verdı. Fakat bek
çilerden biri Mehmcdin bıçağını 
kadının elinden aldı. Bundan son
ra bızi karakola götürdüler. Ha
dise böyle oldu. 

Ahmedden rnnra dinlenen Ali 
Osman da şunlan Löyledı : 

- O gun ben de Mahmed n Tah
tak.aletlek kahve,;ıne gitmıştim. 

Kahv<c; Mehn:ed. Ahmed ve ben 
ocag« yalım masalardan birinde 
oturmuş, şuradan buradan konu -
şuyorduk. Akşam .. doğru kahve
ye Selamı gırdi. Bir masaya otu
rarak rakı ;çmek istedi. Mehmed 
engel oldu. Selami de şişesini ce
bine ko) du. Bir ara Selami sabı
kaJı esrar kaçakç-sı Arab Refet -
den bah<ederken· 

- Haber aldığıma göre bu ba
bayiğıt benım azız arkadaşımı ya
kalatmak istiyormuş .. Ben Refe
tin uğrunda canımı veı irlrrı ve o
nu yakalatanı muhakkak öldürü -
rüm! dedi. 

Ben de Selami~·e: 
- Onu ben yakalatacağım! de -

dim. 
'Selamı ayağa kalktı, cebinden 

çıkardığı bıçakla iizerine saldırdı. 
Kalıv~ci Mehmed beni kurtar • 
malı ısteyince bıçağı onun omuzu
na sapladı. fehn:ed Jtaçtı, kah • 
\·eden çıktı, Selami ile Alım<·d o
nu kovaladılar .. Bu sırada bek -
ç?!er geldi ve bizi karakola gö -
türdüler, ben kimseyi yarnlama
dım .. 

Duruşma şahidi erin de. çağın -
larak dinlenmeleri için 20 temmu
za bırakıldı. 

g:.der d:ye bu haberi yalnız İngil

terenin değıl, Avruparun bellibaş
lı b.rçok gazetele-inde neşrettir<li. 

Evet. Centam, hapıshaneden kaç
makla yeni bır suç daha işlemiş 
oluyordu. Fakat !-deredit bir hfı

kim gib ı düşünmüyordu. Mah -

kümun nasıl ve hangi şartlJr için

de .kaçı:nldığını düşünüyordu. 

Bu hadıseden sonra hapishane

den koğulan gardiyanın F"1nıut

ta bir birahane artığını da işit -

mişti Bır hapishene gardıyanının 
aldıgı maaşla böy il' lıir birahı; ~e 

açm;osına imkan yoktu. Ae;ba 
Centamı kim kaç•rmı;tı? C<nt•m 
kendi kendine mi k:ı.çmıştı, voksa 

Sarı Yanıs mı bir kolposunu bu
larak, kendı maksadlarına alet 

etmek üzere za\'allı damı hapıs

h.:ınP en b• a b ' gotu!nıek 
im anlarını bulmu~tu? 

J,fl'ıt:dlt düşıındu, dllşı.indü, 

Kristof Kolombun 
Yumurtası 

D 
enlıyollan büt~e. iniıı ;\Jec
liste nıilzakPresi esna"nda,. 
bir meb'us küçük, fakat, 

şayaııı dikkat bir fıkra anlatn·or: 
Bir gün Trabzo.ıa giderken ta· 

mdıiı 1ıir tücurm Denizyolları 

vapurlarından şikayetini dinle • 
m;ş ... 

Tüccar mallarına karşı bir ta
kım müşkülat çıkanlı~·ormu ... 

Bıl vaziyetlerde tüecarın tenıenni
si şu olmuş: 

- inşallah, Ali Çetiıık~~ anın 
pe11~esine iüşersiniz. 

Temenni yerini buldu. Deniz • 

yolları Ali Çetinluyanın pensesi

ae düştü. Bu•dan sonra, 1ıu ida -

reaiıı ıle giiı:el i Jiye<eğine şiiplıe 
yoktnr. 

Biz, Ali Çetinka. anın. bnndan 

lıir müddet evvel, yine bir biitçe 

miiz.akaesi müna.ehetile, :\1cclis

te söylediği şu sözleri batırh~·o -
ruı.. Demişti ki: 

- Bir idarede, kanaalimiz<e, 
herşeydcn evnl dwüs4iik, sıkı 
disiplin hikiın olmalı liznndır·• 

Bu hidj.;elerden. södHden on

ra şöyle döşünüyoru:ıı: Aulıa. ne
den, Mr ;dareden şikayet ederken, 

nıutlalı.a Ali Çetinkayadan ıındad 
unıuyoru:ı.?. Hepimiz neden, ltir 

Ali Çetinkaya olamıl'O"ak da, 1ıir 

Ali Çetinkaya rulıile bareket ede

miyonu.?. Bu. o kadar güç bİl' iş 

midir?. 

Meseli, Satie lıiııaMnı 258 lıin 

)İl'aya satın alanların >on iıkıbet

Jcrini de gördüktrn sonra, ıizül • 

dük. Bu binayı ;olı~ta - İstanbul 
müddeiumumisinin re!ıomİ ht'~ a -

nalı ile öğreni)·oruz neden bu 
kadar acele etmi lcr, i i el abuk· 

)uğuna geünni~ler? 

İnsan, bu hareketleri yapanla· 

na hilsnüniyetinden şiiphe~·e dil<· 

mekte hak kazanı ·or. 

Ali Çetinltaya ı:Obi olmak, Kri -

tof Kolumbun )umwtası hikaye -

sine benzer. 

REŞAD FEYZİ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bir Davudpaşalının 
Şikayeti 

na.-, ı·da. •e .. ttb kar •ın
ü •t.n.a bir ekwyatwmur. ,. .. , -
J'Of! 

- ISb ık nlıhallc yqanıak prl
lanıııa Q-11 -.:bııriydlruleylz. 
Fllal -11mım. bir lallhıılııliil 
n:r. S•J'ean yok, eluınus :yok. 
G•llP l'--1•riııı llıliJ'atlaruu de
f..ıeceıı lllr •ın 7ek. Ke<am 
tala~ Allpqa, Davadpa .. , Jttu
~. Cerrahp- cıııı raaile -
rtn heWan eö•mu..tiir. İlııUJ'aca 
lill ıkllhllr. tlstıtJı. bo -.ıı. ve 
S11Bm heWura •fu.d.iıulaı ceçl
leai7•r. Ne etv .... •e ltirkac 
liaU. Mrl.ae c~e ve:rıı..r, bir 
U.:l -~ •eti Y•IJdsa. CHıt lla

ranlıklarda db~eJtten, çamurla-ı 
ra batmaktan kurtnı il, dli'n balı
Uyar .. mşerllttlmh. aibl sıhhat 

Ye seta.ete: b'4'11.,.ak ... » 

kendi kafasına göre bu suallere 
cevab veremedi. 

Gazetey; kapattı, cebine koy • 
du, şôyle bir ıçini çekt: ve diı -
şünmeğe vardı. 

O kadar canı sıkılıyordu ki. da· 
yanamadı, teltrar cebinıloki ga

zeteyi çıkararak a;tı ve okumağa 
başladı. Bu defa ;ki sütunluk bir 

makalenin serlevllası gözüne ılı§fr 
Ateş toprağında maden servetle -

ri... Bu makale ayni zaman ;. hem 
edebi, hem de fenni hır u lubda 

yazılmışu. Oradakı b4taklık.ann 

haJ:ni tesvir edıyo:, birçok ,nsan

ların lıa~ından geçenleri anlatı · 
yor, bu mıntakadaki gtcelerın 

muhteşem güzelliğini anlatıyordu 

Makalenin altında mza olaralı. 

G. G. harfler vanl>. Meredıt ç.:ık 

miıtece-sıs adam olduğu İ('l'I bö) :e 

~eyıcrc merak ed~rdt. 

(DPııamı ••ar) 
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Japonyanın Yeni 
Yürüttüğü Hesab 

j ]Meraklı Şeyler] HÖKAYE 

Avrupalıl~rı Çinden Çıkarmak İçin 
En Münasib Zaman 1 

Sarı - Beyaz Mücadelesi Şiddetlendı 

G
ünün meselesi Uzak Şarkta 
neler olup bititiği etrafında 

toplanıyor. Dünya politika 
alemin:n gözleri o tarafa çevril
mı~. Bugün yarın kimbilir neler 
olacak diye bekleniyor. Fakat u
nutmamak lazım ııelen bir nokta 
var: Senelerdenb0ri Uzak Şarkta 
harb oluyor. ÇinLlerle Çinliler, 
Ç nlilerle Japonlar ve kaç zaman
d ı r döğüşmekte. Japonlarla Rus
lar arasında türlü ihtilaflar çıktı. 
Japonlarla Amerika ve Fransa ve 
İngiltere arasında ihtilaf eksik ol 
madL. Fakat şuras' var iti bu kav
gaları büsbütün 'ahim bir hale 
getırrnemek. için Uzak Şarka mah
slls bir diplomatlık vardır. Yoksa 
orada çıkan her mesele harbe var
saydı şimdiye kadar çoktan harb 
çıkmış olurdu.· İl5n edilmeksizin 
muharebe etmek de Uzak Şarkta 

başladı. Sonra başka yerlerde de 
buna alı.şıldı. Şu son on senenin 
vekayii Uzak Şaıkta pek garib 
safhalar gösterdi. Onun için şim
di de Çinde Japonlarla İngilizler 
arasındaki ihtilafın silahlı bir 
kavgaya kadar varacağına ihti 
mal vermiyen Avrupalılar da çok· 
tur. Uzak Şark vekayiini evvelce 
yerinde tetkik eden Avrupalı mu
harrirlerin yazdıklarına göre u. 
zak Şarktakı diplnmatların ko • 
nuşması da başka türlüdür. Orta
lığa duyuıunadan konuşmak Av -
rupadaki diplomatlar için bı. za· 
manda pek zor olduğu halde U -
zak Şarkta diplomatların daha ke
tum olarak birbirleri!& konuşması 
pek mümkün.dür. 

Japon Hariciye Nazırı Artia Sovyet sefirile konuşuyor 

Fakat saklamağa lüzum yoktur 
ki Japonlar bütün Çindeki İngi
liz imtiyaz mıntakasını ablukaya 
almışlardır. Oraya komşu olmak 
itibarile Fransız mıııtakası da bu
nun neticesinden kurtulamamış -

Japon Hariciye Naz1. 

Aritanın başka bir resmi 

oluyor. Günü gününe verilen tel
graf haberlerini burada tekrara 
lüzum yok. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin
de Uzak Şark işlerini iyi bilen mu
'l:ıarrirlerin yazılarından neler den
diğine bakmak lazım geliyor; 

Japonlar imtiyaz?.ı mınıtakalara 
böyle yapmakla kendi hesablarma 
göre yanlış bir iş yapmış olmuyor
lar. Çünkü zaten imtiyazlı mın

takalsra sahib olan bayancılan da 
Çinlilerin milli dı>."guları bir tür
lü affetmiyor. Japonlar bu yaban
cılara karşı açıktan açığa vaziyet 
almakla Çinlileri memnun ede • 
ceklerini dfrşünmüşlercLir, 

Çnliler acaba Japonları sevebi
lirler mi?. Buna verilecek cevab 
•hayır• dan lbarettir Fakat Çin
liler daha evvel bu imtiyaz sahibi 
yabancıları da seviyor değiller -
dir. 

Hulasa Japonlaı Çindeki ya • 
hancılar aleyhine davranarak yer
lilere hoş görünmek istemişlerdir. 

Fakat bu politikanın sonu ne
reye varacak? Burada bir sual 
daha sorulmaktadır. 

Tkoyo hükumet ; ne dereceye 
kadar Berlin - Roma m:hverik be
raber olmuştur? 

Japonlar bugün Avrupa devlet
lerinin arasındaki gerginlikten is
'.ifade etmek için zemin ve zama
nı muvafık bulmuşlardır. Diğer ta
raftan Avrupada da Almanya ile 
ttalya kendi hesablarına bu vazi
yetten istifadeyi d~üneceklerdir. 
Yalnız şunu da gözö'1ünden uzak 
tutmamak lazım geliyor: Alman

·ya ile İtalya şunu istiyormuş, bu
nu alacakmış gibi bahisler karşı -
sında Tokyo diplomatları seyirci 
vaziyettedir. Almanya ve İtalya 

için Japonya herhangi bir feda -

karlığa katlanacak değildir. Ja -
ponyanın mihver devletlerile be
raber görünmesi t>erşeyden evvel 
kendi hesabına bugün böyle dav
ranmak daha olduğu içindir. 

Vaktile İngiltere ile Japonya 
müttefik bulunuyorlardı. Umumi 
harbden sonra İnıg'ltere bu ittifakı 
artık tazelerneğe Iü.eum görmemiş
tir. Tokyodaki diplomatlar ise bun
dan dolayı İngilteı eyi bir türlü u
nutamıyorlar. İngılterenin Çin -
den alakasını kesmek için ne yap
mak mümkün oluısa onu y~pma

yı düşünüyorlar. 

Bunun için Almanya ile İlalya 
ile beraber olmak lazım geliyorsa 
Tokyo bunda da tereddüd etmiyor. 
Yalnız İngilteı·ede değil, Çinde 
Fransızlar da var Amerikalılar 

da var. Bunların da alakalarını 

kesmek düşünülüyor. Çinde Av -
rupalılar eskiden imtiyazlar tli'min 

ederlerken birbirlerine yardım e
derek, bu işi bir Avrupa ciı,vası 

şekline koyarak yapmışlardır. 

Çinli bundan dolayı beyazlara kar
şı soğuk duruyor onları s·~vmi -
yor. Bir an evvel çJk·iip gitmele
rini bekliyor. Faka· yine bu za
manın şayanı dik ınt bir değişik
liğidir ki Çindek' heyazlar artık 
eskisi gibi birbirıer'ne bağlı bu 
lunmuyorlar. 
İtalyan ile Alman bir tarnfta, 

İngiliz, Fransız ve Amer:kalı bir 
tarafta olarak birbirlerini:ı aley -
hiiıde vaziyet almış, bekliyorlar. 
Çini istilayil gelmiş olan Japon da 
bundan istifade ile bev> .!arı çı

karmak istiyor. Bunun için de Av
rupa devletleri atasındaki gcrgin
Lkten istifade zamanı geldiğine 

hükm<!diyo. Fakat Çin diyarının 

sahibi olan Çinliler Japonu da is-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bir saniye ikimiz de sustuk. Berı kollarımla 

boynunu biraz daha sıkıyordum; o saçlarımı ok
şuyor ve rüzgara tutulmuş bir dal gibi sallanıyor
du. Sonra, gözlerinde yaş gördüm ve ... bir an bu 
yaşlar boncuk boncuk oldu, çenesinden aşağı ak
mağa başladı. Benim de gözlerim doldu, ben de 
ağlamaya başladım. O, hayatına, ıstırabına, çilesine 
ağlıyordu; ben de hayatıma, ıztırabıma, çileme 
ağlıv-0rdum! Şüphe yok ki, bu ıztırabı bu çile, bu 
hayat ayrı ayrı şeylerdi. O, gençliğinin yok olu
şuna, bahtsızlığına, bir dilim ekmek, bir baş so
kacak yuva, bir sakınılacak şeref için kayıtsız, tok 
söz bir kocanın elinde çile dolduruşuna ağlıyordu. 
Ben de onun böyle oluşuna, bir dilim ekmek, bir baş 
oluşuma ağlıyporum. 

Demişler, sesi çıkmamış, gitmiş ve ölmüş! 

Yine, bu iki yol da bir ızlıra.ba çıkmıyor mll? .. 
Belki arada tek <bir fark var. O, ıztırabını daha de
rin köklerden alıyor ve ümitsiz bir istikbal i9inde 
muhakeme ediyor. Öyleya, o da benim gibi gençmiş, 
hoppaymış, şenmiş, kayıtsızmış. Bir gün karşısına 
genç bir mülfızım çıkmış, evlerun~ler ve .. Birbirle
rini çok sevmişler, çıldırarak esvmişler. Sonra, ben 
olm.ı~u.m. kendilerini bütün bütün mes'ud bihrıi~
ler. 

Fakat, bir gün babama: 
- Haydi Yemene .. 

İşte annemde ilk inhidam, ilk ve devamlı ıztı· 
rap. Bir aşk ölüyor, bir koca i>lüyor, bir baba ölü
yor, bir çocuk ve bir ana hayat denilen diken ku
yusunun içinde yapayalınız kalıyorlar. Ve .. Bu iki 
boş mide ekmek istiyor!. Bundan daha kuvvetli ız
tırab ne olabilir ki?. 

Yine bu ıztırab günlerinden 'birinde karşısına 

bu adam çıkıyor. Arada yirmi beş. yaş fark var. 
- Benimle evlenir misiniz?. 
Diyor. Annell\ düşünüyor: Evlenmek için aşk 

istiyordu. O, ölen mülazımı sevm~ti! Evlenmek için 
fikir, vicdan, his, fikir vazife arkadaşı olmazdı. Fa
kat, bu adam bir dilim ekmek, bir ev, içine girile
cek bir yatak gösterdi, aşkı r~ddeti, vicdanı reddet
ti. Beraberliği reddetti, arkadaşlığı reddetti, 

- Bana bir karı, sana da bir ekmek lazım!. De-
di. Yaşamak için sahiden ekmek lazımdı. 

TAYYARELİ TALEBELER 

IA 
merllta hük.Umeti ta.rafından 

ıeşrolunan bir isia.tistlke röre 

Amerikada. 312 talebenin husu .. 

si tayyaresi vardır. Bunların 90 ı her-

........................................ ~----------
l'ÜD mekteblerine tayyare ile giderler. 
Bu suretle bir talebenin günde 180 
kllometro mesafe katettiği hesab olun
ınuştur. 

Değişen Adaın ! 
Pilot şahadetname-si bulunan 

belerin sayısı da. 1,304. dür. 

GARİB BİR HmSJZLIK 

tale .. 

San Fransisko caddelerinin birinde 
lüks bir otomobil duruyordu. Şoförü de 
yoktu. Otomobil hırsızı bir kadın bu
nu görünce fırsatı ganimet bildi. He
men şoför yerine oturdu ve yola çıktı. 
Otomobili satmak ıçln Los Ancelese 
götürüyordu. 

Fakat •• otomobilin sahibi, Jçeride u .. 
za.nmış uyuyordu. Hırsız, otomobili 
satacağı sırada uyandL Bu suretle o
iomobil hırsızı, adaıu kaçırmak cür .. 
mile tevkif edildi Vf' nıüebbed küreğe 

mahkiim oldu. 
Eier sahibi içeride bulunmamlŞ ol

saydı otomobili çaldığı için üç ay hapse 
mahkUın olacaktı: 

GARİB BİR TETKİK 

Londra bankalarındau birinin mü .. 
dürü, daktiloların yazd.ıkları mektub .. 
larda, en çok ne &iinleri daha çok yan
lışlıklar yaptıklarını tetkik etmiş, bu 
tetkik üç ay sürmüş. Nihayet. pazar
tesi günleri yaptıkları h1.talarm çok 
olduiu anlaşılmış. Salı ıiinleri hatalar 
nisıbeten daha azmış Çarş:amba. cün
lerlnden itibaren hlıQ hata yapmıyor -
larıruş. 

NAPOLYONUN, HEMŞİRESİ 

POLİNE YA.ZDIGI MEKTUBLAR 

Napofyonun, hemşiresi Pollne yaz -
dıtı mektublardan 36 sı g-eçen hafta da 
Pariste, müzayede salonunda satıldı. 

Bu mektublarm en usunu 19 satırdır. 
Ve hepsi, bizsat NaPOlyonun kalemin
den çıkmışhr. Tesadüfen ele ıeçen bu 
mektublar 20 bin franl'a satılmı.!jtır. 

WHİTEH.ALL 

· Londrada, Trala.l&ar Sküardan West
mlnstere doiru &'iden ıenlş caddenin 
ismidir. Bu yolun üzerinde vaktlle es .. 
kl kral sarayı bulunduiu lcln bu i!lm 
verilmiştir. 

Sarayın yalnız cBaokueUnır Hall» 
denilen ıoczlyafet salonm kalmıştır. 

13 üncü yüz yılda burada büyük ko
nak vardı.JU:i.lhare . Yerk plskaposu
nun Londrada ikametci.hı oldu. 8 inci 
Hanrlnln nedbni olan l'. ork piskaposu 
Kardinal Volsey &özden düşünce hü
lr.ümete intikal etti ve Whlthall ismini 

aldı. (15Z9), 

8 inci Hanrl, kona.it iamlr ve bü
yüttü. 1'7 inci yüz yılda muh~UI ,-an .. 
ı1ın1arda kısmen barab oldu. Bu se
beble, 1697 de Kral. Sen james sara
yına nakletti. 

Bu sarayda pek feci hidiseler ol~ -
muştur. 8 inci Hanri , sarayda verilen 
bir maskeli baloda talihsiz Anne dö 
Boleyne gönül verdi. Elb:abet Mari 

Todorun emrile bu sarayda tevkif o
lundu, ve kulede hapsedildi. 1 inci Şarl 
1649 da buradan seyaset meydanına 
götürüldü. Bllilıa.re Kromvel, 3 eylôl 
1658 e kadar bu sarayda oturdu. 2 lnci 
Şarl burada öldü. 

Doktorun Öğütleri: 

Tuvalet Suları 
Aşağıda formülünü yazdı 

ğımız su, yüzde husule gelen 
çi21gileri, güneş yanıklarını ve 
kıramzı lekeleri izale eder: 
Çiçek suyu 150 gr. 
Loriye - söriz suyu 100 • 
Gül suyu 60 • 
Gliserin 30° 30 ' 
Benzonat 20 • 
Tentür dö Mirh 15 • 

• dö Vervin 10 • 

Ve. ona; 
- Bu ekmeği kaçırma. 
Dediler. Sordu: 
- Ya, çocuk?. 

O 
na filozof Ni
had derlerdi. 
24 - 25 yaşla

rında, uzun boy
lu, esmer si

yah ve kıvı.r • 
cık saçlı, iri si
yah gözlü, yakı

şıklı bir delikan
lı idi. 

Hiç bir kimse 
ile samimi değil
di. Dostu yoktu .. 
eğlenceyi sev • 

mezdi ... 
Sevgilisi yoktu, 

gönlü bomboştu. 

Kalbi sevgi his • 
lerile çarpmamış
tı. Hayalinde ya
şıyan ideal kadın 
henüz karşısına 

çıkmamıştı. 

• . . 
Ilık bir yaz akşamı idi.. Akşa

ma kadar kütüphanesinde vak
tini çalışmakla, okumakla geçi -
ren Nihad; biraz hava almak, ge
zinmek için deniz kenarına in -
mişti. Delikanh, senelerdenberi 
aradığı, beklediği kadını orada gör
dü; yıllardanberi hayalinde ya • 
şıyan ideal kadın ile orada karşı
laştı .. On sekiz, on dokuz yaşla -
nnda sarışın, ııarin .ve dilber bir 
kızdı. Tatlı bakışlı, ·deniz mavisi 
gözleri genç adamı büyülemişti .. 

Durdu .. Uzun uzun bu güzel kı· 
zr seyretti.. Bir ara kız da gözle
rini, gözlerine dikti. Bir kaç sa
niye genç adama baktı. Sonra ha
fifce gülümsiyerek, gözlerini göz
lerinden ayırdi, başını önüne eğ
di.. 

Nihad, genç kızın yanına yak
laşarak, onunla. konuşmak istedi. 
Fakat mahcup ve utangaç oldu
ğu için buna cesaret edemedi.. 

Delikanlı deniz kıyısında gör
rlüğü bu enfes kıza tutulmuş, ona 
göniil vermişti. 

• • • 
Bir kaç gi.in sonra genç kırı:a 

gene deniz 'kenarında rastladı. 

Yanında mektep arkadaşlarından 
Cemil de vardı.. 

Nihad onlara yaklaştığı zaman 
arkadaşı selam verdi. Durdulaı-. 

Konuşmağa başladılar .. Bir ara
lık Cemil genç kıza dönerek: 

- Sana filozof arkadaşımı ta
nıtayım, dedi ve onları birbirine 
takdim etti: 

- Hemşirem Asüman, Nihad! 
Nihad o akşam geç vakitlere ka

dar onlarla beraber g"zdi ... . 
• • 

Genç adam, o günden sonra sev-
diği kıza üç defa yalnız tesadüf 

etti. Her seferinde de bir iki saat 
beralber dolaştılar .. Fakat ue de -
likanlı, ve ne de genç kız birbir
lerine aşklarını itiraf edemediler .. 

• •• 
Bir gün Nihad Asümandan bir 

mektup aldı. Genç kız bu mek
tubunda, aşkından, kend'isini 
sevdiğinden, bahsettikten sonra; 
hayatı tahlil ediyor, hayatı boş ve 
manasız bulduğunu, insanlardan 
nefret ettiğini ve saadet denilen 
şeyin varlığından §Üphe ettiğini 
söylüyordu. 

Nihad da genç kıza şu mektu
bu yazıp gönderdi; 

•Sevgili Asüman! 
Bu mektubu sizi teselli i~in de

ğil, samimi his!eri~i bildi~me'k 
için yazıyorum .. Mektubunuz be· 
ni per~an etti. Hislerinizi, hayal
lerinizi, fikirlerinizi bir harabe 
gibi görmekten dehşet duydum, 
ürperdim .. 

Ah! Endişelerinize gülmeği ne 
kadar isterdim!.. Daha pek genç 
olmanıza rağmen, tecrübeleriniz
den, hayatı boş, manasız buluşu· 
nuzdan i,nsanlardan nefretiniz • 
den bahsediyor ve saadet denilen 
şeyin varlığından şüphe ediyor -
sunuz! Harici alemin ruhunuzda 
yarattığı bu karanlık, korkunç ve 
ürpertici havayı ben de teneffüs 
etmedim dei'(il! Ben de şimdiye 

kadar hep muhitimden uzak ya
şadım; fakat onu tanımaktan ge
ri durmadım. Muhitimin pistolo
jisine hfıkim oldum. Onun zevk, 
eğlence, saadet diye takdim ettiği 
manasızlıklardan kaçtım.. Ru -

humdaki boşluğu dolduran, beni 
teselli eden tek şey vardı: Kitap
lar! Kitaplar, beni her hususta 
tatmin etti: acı ve ıztırablarımı, 

Deniz banyoları mevsiminin fevkaladeli~i ... 

~amı-
(JrJJ/ffi 

Her viicude uygun ve yakışan 
M AY O Beyoğlunda yalnız 
BAKER ma azalarıoda satıhr. 

- Nedir efendim, elin peydahladığı zirzopları 
da ben mi okutup giydirecekıni~itn?. 

- Parama yazık değil mi?. Artık büyüdü, biraz 
da kendisi biı· şeyler yapsın; koskoca kız. Hep be
nim elime bakacak değil ya?. 

- Hatırın olmasa karı bir giın şu kızı evde tut
mam!. 

- İkiniz de başıma dert oldunuz. Al karı, şu kı
zını git başımdan. 

Ve .. Zavallı anne ikide bir hep bu sözleri din
liyor, hep bu sözlere ağlıyor. Bu sözler onun lıavat
ta evvelce: 

- Yenisini doğurursun, 3evgi bölünür. 
-Aşk. 

- Ya, sevgim?. 
- Yaşamak için öldürmek Iazımdır. Onu öldür. 

, Dediler. Ve.. Annem en aç olduğu gün, ona .. 
Karı olmayı kabul etti. Evlendiler. Fakat, yeni ço
cuk doğmadı, yeniyi yaşatmak için eskiyi de öldür, 
meli! 

O günden bu güne kabb, sinir, his gönül hep ~ur
du, sadece mide ve damarlar çalıştı. Üstelik, kucak
ta gelen o çocuk büyüyüp serpildikçe bir diken ol
du. Ve .. Bugün Rüştü Efendinin gözüne iyice ba
tıyor: 

- Ben bütün kazarıdıiunı bwılara. mı yed.ire
ceğim ?. 

Şimdi: 

- Benlik.> 

Deye bildiği tek: varlığına taarruzdur, Kalbine 
taarruzdur, hissine taarruzdur, anneliğine taarruz
dur, kadınlığına taarruzdur!. Fakat, o, bir dilim ek

mek. İhtiyaçından . hala kurtulamadı .. Onun için
dir ki, bütün bu taarruzlara boyun eğiyor, bir di
lim ekmeğine kendi yağını katık ediyor ve, ken
dl g()z yaşile ıztıralblarının zehirini akıhp fera'hla
mağa çabalıyor. Bir günde bu yağ bitecek, bu 
yaş tükenecek ve. O kiınbilir nasıl çırpına çırpına 
ölecek?. (Dt.tııımı var) 

ı Yazan: MEHMED HİCRET 1 

neş'elerimi hep onlarla paylaş • 
tım. Zira onların beni sevdikle

. rine, samimi ve hakiki dostlarım 
olduklarına inanmıştım. Kitap -
laruna hürmet ettim .. 

İşte bunun için gözlerimin bü
tün enerjisini kitaplara verdim. 
Okuduğum kitapların bazı sahi
feleri beni ağlattılar, bazı sahife
leri güldürdüler, bazıları da hay
rete düşürdüler .. Bazan gözlerim 
satırlar arasında şimşekler, te -
bessümler gördü .. Bir çok filozof
lar, alimler, mütefekkirler, san'at 
'karlar, musikişinaslarla dos tol
dum. Bunlardan bazılart hayat
taki hakikatlerden bahsettileı'. 

Bu mütefekkirlerin kulağıma fı· 

sıldadıklan mütaleaları düşün -
düm. Daima, her zaman okudum. 
Hayatımın bu şekilde akışı bana 
artık kendi hayallerim içinde ya
şamak zevkini verdi. Fakat her 
ne zaman düşüncelerimle hayat
ta realiteler arasında bir müna
sebet tesisine kalkıştım ise, bir 
hayal sukutuna uğradım. Bü) ük 
bir teessür duydum .. 

Son zamanlarda öğrendim d, 
hayat ne bizim tahlil ettiğimi gi
bi - ne de kitaplarda anlatıldığı 

gibidir. Biz hayatı olması lazım 

geldiği gibi d'ıişünüyoruı; hı 'bu
ki o mevcut olan şey... O h le 
mes'ut olmak için hayatı buldu
ğumuz gibi kabul etmeliyiz. Ve 
öyle yaşamalıyız .. 

Sizinle arkadaş oluşum, bana 
hayatın, yaşamanın zevkini öğ
retti. Ben artık hayatı da, insan
ları da çok seviyorum. 
As~man, ı(izl kollarımın bü • 

tün kuvveti ile bulunduğunuz ka
ranlık alemden çıkarıyorum. Bel
ki de insanları ve hayatı ayni gör· 

(Devamı 6 ıf.c• sahifed<) 

18,30 Program. 
18,35 Müzik (Şen oda miiziti - İb-

rahim ÖZl'iir ve ate15 böcekler)). 
19 Çocuk saall. 
19,25 Türk müztti (İncesaı f.slı). 
20 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri 
20.10 Neşeli plaklar 
20,15 Türk nıüzlii 

- R. 

1- Hicaz peşrevi. 
2- Hafız Yusuf - Hieaı ıarkı - Sev

dayi ruhun aşk eline. 
l- Arif Bey - Hiı.ıaz 1a.rkı - Benim 

hatim flrakınla. 
4- Kemençe takslml. 
5- Btmen Şen - fflca':I şarkı - Yıllar 

ne çabuk geçti. 
6- Hicaz şarkı - Gülşeni hüsnüne. 
7- Hicaz saz semaisi. 
8- Artaki - KürdUlhicazkir ş:arkt .. 

Yetmez mi , tiilı:enmez mi. 
9- Faize - Nikriz tarkt - Gönül ne 

için ateşlere yan.sut. 
10- Nevres Bey - l\ltıhayyer şarkı .. 

Gün kavuştu. 
21 Konuşma. 
21,15 l\Iüı:ik (Violo solo - Zeki Der ... 

küren tarafından). 

2ı,35 Müzik (Neşeli müzik - Pi) . 
21.50 Anadolu ajansı (Spor servisi>. 
22 Müzik (Cazband ~ Pi). 
22,45 - 23 Son ajans haberleri ve 

yarLnki prog-ram. 

YARIN 
12,30 Pl'og-ram. 
12,.35 Türk müziğ· i .. Pi. 
13 Memleket saat ayarı, aJans ve 

meteoroloji haberleri. 
13,15 - 14 Müzik (Karışık prorram 

• Pi), 

1357 Hicri 1 1355 Rumi 

Cemaz~elevnl Haziran 
12 --1939, Ay 6, Gün 176, Hııır 51 

25 Hazirall PAZAR 

Vakitler Vauti Eıaıi 

sa. da. u. da. -
Gün et 4 30 8 45 

Öfle 12 16 '4 32 

İkbıdl 16 17 8 32 

Aqaın 19 45 12 ()() 

Yataı 21 49 2 04 
im.salı: ~ 09 6 24 



1 San'atkar Kızlarımıza İstikbal 1 "M ısır,, 1 
ŞAK 

Kız Sanat Enstitiileri ı Vapurunun 
Hazinesi 

HAFİFCE MİYOP İMİŞ!. 

G
özlerinden muztarib bulu
nan bir adam hek;me gider. 
Muayene odasına girer. He

kim: 

ç al lb> lUI lk 
Daima Daha Çabuk! 

Bunlardan Çıkanları Çalıştıracak - Büyurunuz, otu1 unuz ..• 
Diye karşısııida ki sandalyeyi 

gösterir. Hasta oturayım derken 
masaya çarpar. 

Tabiat ve insanlar, Sür'at Rekorunu Kazanma 
için Mücadele Ediyor. Aceba Hangisi Kazanaca 

Müesseseler Açılması Düşünülüyor 
M 

erkezıi Cenevede bulunan S. 
O. R. kumpanyasının Ar
tiglio dalgı~ gemisinde bu

luanan dalgıçlar, Lırkaç seneden
beri Uessant açıklarında batan - Zannederim gözlerimde bi

raz zaf'~ıyet var?. 

Yazan: &EŞAD FEYZi 1 

vve!ki gün, bir vesile ile 

~sk~d~r kız san'_at. enstitü
ounu zıyaret etmış\lm. mü

e,sesenin müdürü olan kıymetli 
Türk teı1biyeci bayan, bana, kız 
san'at enstitülerinin kuruluş, ça
lışma ''e gayeleri hakkında uzun 
uzadıya malumat verdi. 
Anladığım vaziyeti hulasa edi

yorum: 

İstanbulun muhtelif yerlerinde 
kız san'at enstitüleri vardır. Bu -
ralarda, iyi bir program, bol le
\'Jzım ve vesaitle, kıymetli tale
be yetiştiriliyor. Maarif Veldi· 
!et.. bu müesseseler için, cidden 
fer1 ~kiırlık yapıyor. Bir sürti mas
raf ediyor, Bu. müesseselerin sayı

sı ela arttırılacak. 

Fakat asıl da\·a, bu kıymetli ta
lı 'Jcnin, mektebden diploma al • 
masından sonra başlıyor. Bu ço
cuklar ne olacak?. Hiç.. Mühim 
bir kısmı evlerinde oturuyorlar .. 
Bir kısmı, dikiş, nakış hocalığı için 
Maarif Vekaletine müracaat edi
yor. Halbuki, bu enstitülerin ku
ruluşunun gayesi hoca, memur 

yetiştirmek değildir. Memlekette 
geniş bir içtinıai inkılab var. Bu 
inkılabın her safilıasında olduğu 

gibi giyiniş, kuşanış tarzımız da 
değişmiştir. Bugün. şehirlerde ya
şıy~n kadınlar için elbise, şapka, 
çiçek (sun'i) ve saire m41lim fü. 
tlyaçlardandır. Bu işleri yapan • 
!ar. maalesef Türkler değildir, 

bü~·ük terzi moda, şapkacılık mü
esseseleri, atölyeleri içinde kaç ta· 
nesinin sahibinin ismi Ayşe, Fat
madır?. 

İşte, bu kız san'at enstitülerinden 
ç,ıkanlar, bu işi, yani, memleketin 
geniş şekilde ihtiyacı bulunan bu 1 
davayı halledeceklerdi. Fakat ol
madı, olmuyor. Sermaye yok, ele- ı 

nıan yok, teşkilat yok. uğra,an 
yok .. 

Bu enstitülerden senelerdenberi 
çıkan kızlarımızı, kurulacak bir 
kaç müessese çatısı altında top • 
lıyarak, onları çalıştıracak, hem 

ka.bet edebilir. Bu şekilde bugün 
piyasada mevcud bu nevi atelye
lerden çok daha fazla sipariş alı
bilir. Bu mevzuun muıhtaç oldu
ğu te.lc şey kalır: Reklam ... 

Türk kızlarını çalıştıracak, on-

f 
1 

1 

!ara hayat ve istikbal verecek mü-1 
esseselere, bütün İstanbul mat
buatının, seve seve reklam yapa
cağından emin bulunuyorum. 

Lütfi Kırdardan Türk kızları 

himmet bekliyor. 

Hizmetçisi ile 
lstiyen Bir 

Evlenmek 
Adam 

iki Kadını Zehirledi 
Son Nişanlısı Olan Kücük • 
Hizmetçi Kız Bir Çocuk Doğurdu 

G
eçen sene, 

~azi~anı~ ~3 
uncu gunu 

l 
Fransada Sen Man · 
de'de, Hamlen so 
kağında 6 numa 
ralı apartımanda 

50 yaşında •bir ka 
dm vefat etmişti: 
Madam Sent dö 
Martin ... 

Gözleri, ağzı ve 
yüzündeki çiı.gi • 
!er ve solgunluk" 
belediye hekimi , 

nin dikkat nazarı· 

•Mısır• vapurundaki hazineyi çı

karmağa çal~ıyo: !ar 

İn.giLz bandıralı ·Mısır• vapuru 
umumi harbde BıPst limanına ge
lirken batmıştı, hckiki bir hazine 
yükılü idi. 

Dalgıçlar, deniz•n sükünetınden 
istifade etm:Şler n tamam on iki 

gün, ·Mısır• \'apLrunun 130 met
ro derinlikte yatar enkazı ı.izcrin
de çalışmışlardır. 

Bu müddet içinde 21 ki!o 800 
gramlık dört altın kü içesi, 4 gü

müş külçesi \'e 574 İngiliz altını 
çıkarmışlardır. Bunl&rın kıymeti 

62,000 Türk l'rasıdır. 

Mayıs nihayetinde de 70 kilo 
gümüş külçesile l 3 altın b<Il.ın -

muştur. Enkaz içinde 14 kılo 700 
gramlık beş külçe altın ve 1'>,000 
altın sikke daha vardır. 

Dalgıçlar, işe başladıklarından 

bugüne kadar 150.000 İngilız al -

tını ile, altın küçderin '/o 99 unu 
kurtarmağa muv?ffak olmu;<lar • 

dır. Bunların tahıninı kıymeti 5 
milyon 200 bin Türk lirası kadar
dır. 

Hazinenin geri kalan kısmı, ge
minin teknesi d:nı.mıtle atıldığı 

zaman etrafa dağılı.n saç ve demir 
parçalarının altın:iadır. Şimdı bun
ların kaldırılması için uğraşılma.le· 

tadır. İtalyan dalgıçları, bu güç işi 
de başaracaklarını üın d ed.yorlar 
ve bu ümidle çalışıyorlar. 

Bu kumpanyaya a:d Rostro ge
misi de, Viyerj adaları açıklarında 

batan Bakakston yük gemisinde 
bulunan 70 ton bakırla birkaç ton 

çeliği çıkarmışlar, Brest limanına 
getirmişt:r. 

Hek 'm, du\'ardaki levhayı işa

retle: 
- Şu levhadaki harflerden han

gilerini okuyabiliyorsunu • 
- Hangi levhad ak?. 

LOKANTADA: 

- Garson ... Anııyamactım, Nor
mandiyn suçuğu nedir?. 

- Strazburg beyni ve Brüksel 
liıhnası ile yapılırı~ birşeyı. 

ÇOCUK SÖZÜ: 

- Anne! Bır 1'ebek istyorum .. 
- Bebeğ:n \'ar ya! 
- Evet amma. yenisini •stıyo .. 

rum. 
- Ne lüzumu Yar?. 
- Lüzumu yok ise sen ne diye 

bir bebek daha <'oğurdun!. 

İKİ BAYAN ARASINDA: 

- N:şanlandın diye işittim, doğ-
ru mu bu?. 

- Doğru!. 

- Nişanlın yaş•nı biliyor mu?. 
- Evet, fakat yarısını!. 

DALGINLIK: 

Şoförün biri tuhafiyeci dükkA· 
nına girer. Bir çift eldiven almak 
istediğini söy !er. 

- Kaç numara olsun?. 
- 4,824 ... 

ÇOCUK SUALİ: , 

Küçük Sedat artık altı ya~ına 

bastı, kocaman oldu. Bunun için, 
annesi onun badema ayrı bir ya
takta yatmasına karar verdi. İlk 
iftirak gecesini takip eden sabah, 
Sedat uyanır uyanmaz annesine 
şu suali sordu: 

- Anneciğim, beni niçin eskisi 
gibi koynunda yatırmıyorsun? 

İ~TE BİRKAÇ REKOR: 
İnsanlar; sporda teknikte. ha

yatın her sahasında rekorlar y1p
mıya çalışıy3rlar. Rekordan mak
sad, yarışta, musabakada veya 
herhangi şeyde üstün gelmektir. 
İnsanlar rüzgara, su~run kuvveti· 

ne, hava mevcelerine karşı koy
mak istiyorlar. İnsan kuvvetile 
bunlar arasında ne kadar mesafe 
var. Tabiattaki kuvvetleri ölç -
mek faideden hali olmasa gerek .. , 

Saatte sür'ati 
Hafif rüzgar 
Kuvvetli rüzgar 
Fırtına 

Kasırga 

Sada, kuru havada 
• Su etrafında 

18 Km 
36 • 
90 • 

432 • 
1.198 • 
5.166 • 
3.600 • Ay kürenin etrafında 

Güneş, kürenin 
etrafında 205.000 • 
Küre güneşin 

•Mısır• vapuru enkazının sa -
hibi bulunan Loid deniz sigorta 

şirketi, Artigliıon gem:si zabıtle • 

rine ve tayfalarıra birer gümüş 
madalye vermiştir. 

- Sen şimdi koskocaman herif 
oldun da ondan yavrum? 

- Öyle ise babamı nasıl koy -
nuna alıyorsun? O, benden ufak 

mı?. 

1 etrafında 108.000 • 

Saadetin Sırrı 
Ne imiş? 

Ziya güneşin 
etrafında ı.080.000.000 • 

IIAYVANı,ARIN SÜR'AT 
.REKORU 

kendilerine, hem de memleketle-
rine kazandıracak ehli hayır kim- nı çekti; defin ruh· 

satiyesi vermedi Evlenmekte Saadetin Muhafazası 
için ilk Şart Aradaki Meselelere 
Hısım ve Akrabayı Karıştırmamak 

dir?. Neresidir?. 
i~ıe, bu mühim mevzuu tetkik 

eden kız san'at enstitülerinin mü
durleı·i, davayı mutlaka haletmek 
için. tedbirler düşünmüşlerdir. 

Ni hayat, İstanbullulara kenqi
siııi ~'Ok sevdiren Vali ve Beledi
ye reisimiz doktor Lıitfi Kırdara 
müraca•t edilmiştir. Valimiz, bu 
müracaati büyük bir alaka ile kar
şılamış ve derhal tetkik ettirme
ğe ba~lamıştır. 

Üniversitedeki içtimaiyat pro
{el'iirü Kesler ve Belediye iktısad 
müdürü Saffet, şehrimizdeki kız 

san'at enstitülerini birer birer ge-/ 
zerek. bu mevzuu tetkik etmi~ler 
ve bir rapor hazırlamışlardır. 

Ümid ediyoruz ki, Belediye re
isııniz bu meseleyi mutlaka halle
dt•cektir. Belediye ve hususi ida-

renin iştirırkile evvela küçük bir 
mütedavil sermaye vücude geti
rilebilir. Bununla, pekala, enstitü 
mezunu beş on kızmızı çalıştıra

cak bir müessese kurulabilir. Ve 
bu iyi netice verirse, pekala, bu 
atölyelerin sayısı arttırılabilir. 

Bu 'ş, çok kazançl:dır. Acı lnc~k 
bu atelyelerde çalışacak \..ı. ları • 
mız çok iyi bir hayat seviyeme 
ve istikbale kavuşacaklardır ve 
bu suretle, kız san'at enstitülerin~! 
rağbet de artacaktır. 

Bugün, Beyoğl>Jnda, şehrin dı· 

ğer semtlerindeki kadın terzileri, 
şapkaçılar, çiçekciler çok kazanı· 
yorlar. Açılacak atelyelerde, iyi 
bir <iare sistemi. ticaret zihniyeti 
il~ glizel bir disiırlin tesis edil'rse, 
mu\'affak olmamak için hiçbir se
'~b yoktur. 

'çuz iş ve gür.E'l iş. daima re -

zabıtaya: 

- Madam Sen~ 
Martin zehirlene
rek öldürülmüş 
tür. 

Dedi. Zı>bıta 

kadının kocasını 

sorguya çekti. Bu; 
altmışlık vakur, ciddi tavırlı bir 
adamdı. 

Mösyö dö Sen Martin, 1880 de 
Allier'de dOğmu:ştur. Ve araba
cılık etmek için Parise gelmiştir. 
Bilahare bir kömürcü dükkanı aç

mıştır. Sonra lokantacılık, otel -
cilik etmiştir. Bugün iradı ile ge
çinir. Haftada 3, 4 frank kadar bir 
geliri vardır. Bundan başka Sen
Mande'de büyük bir apartımanı 
vardır. 

Karakolda ağlamıya başlamış, 

karısının ölümünün neden ileri 
geldiğini bilmediğini söylemiştir. 

İSITER MİSİN SENİN 
İÇİ BİR CİNAYET 

YAPAYIM? ... 

Buna, rağmen, sorgu hakimi, 
madamın ölümü ha.lckında tah -
kikat yapılması emrini vermiştir. 

İki ay evvel, bir polis komiseri, 
Sent Martin'in aıpartımanına git· 
miş ve kendisini otomobiliı:ıi yıkar
ken bulmuştur: 

- Sorgu hakimi sizi istiyor. Be
ni takib ediniz. 
Demiş ve kendisini adliye da

iresine götürmüştür .. 

- Yapılan otopside Karınızın 

istrikinin ile zehirlenerek öldü -
rüldüğü anlaşıldı. Hizmetinizıje I 
bulunan 16 yaşında matmazel An-

Katil Saint ıUartin 

na Griva ile hususi münasebetiniz 
var mı?? .. 

- Evet... 

- Karınız. bu kızla kat'ı rabıta 
etmenizi ve kendisini memleketi- r 
ne göndermenizi istemiş. Genç kız,: 
zabıtaya verdiği ifadede: cMada- ( 
mın vefatından birkaç hafta ev • 
vel patronum bana: cİster misin, 
senin için bir cinayet y?,'.'ayım? 

Seninle evlenmek için karımı yok 
edeyim? .. • dediğini söylemiş .. 

- Yalan! Kuyruklu yalan! .. 
Sen Martin, başka bir •delil ol

madığı için serbest bırakıldı. Fa -
kat tahkikat gizliden gizliye de
vam ediyordu. Bu esnada, zavallı 
kadının, kocası lehine bir vasiyet
name ile üç yüz bin frank bırak
tığı anlaşıldı. 

İLK KURBAN 

Bu sırada sorgu hakim, 1929 da 
vefat eden ilk karısının cesedi Ü· 

zerinde de tetkikat yapılmasına 

lüzum göstermişti. Kadının üre
miden vefat ettiği zannolunuyor
du. Halbuki otopsi yapan huşula
rında istrikinin eserleri bulun -
duğunu söyledi. O da zehirlene -
rek öW.ürülmüştü.· 

Bunun üzerine Sen Martin ye
niden sorgu hiklmi huzuruna gö
türüldü. 

(Devamı 1 inci sayfada) 

• •• 
1 

ngiliz gazetelerinden biri oku· 
yucularını müşkül .mevkide 
bırakan bir sual sordu: 

İzdivaç hayatından memnun mu
sunuz? Sonra en 11ıcs'ud olan aile
lerden bahsedeceğini yazdı. Fa • 
kat nedense cevauıur pek ağır ge· 
liyor. En mes'ud olan aileyi bul 
mak için Deyli Ekspresin araştır· 
maları uzun surüyor. M. Buston 
isminde biri izdivaç hayatından 

• •• 
.u<!S'Ud olduğunu söyliyerek saa
detin de karı koca ıırasında nasıl 
olduğunu şöyJe tarif ediyor. Ev· 
lendiğimiz zaman karı koca şuna 
karar verdik: İsfü:balde aramızda 
ne gibi ihtilaf çıkarsa bunu ken -
dimiz halledeceği~. Hısım akrabayı 
hiç bu işlere karıştı"mıyacağız. 

Sonra hayat öyle kavga ile geç
memeli dedik. Başka işlerimiz var· 

(Devamı 6 ıncı ıııhifede) 

.. 
O!ü Evinin 

Esrarı 
N e\'york şehrnin morgu, ya

ni meçhul ölülerin tanı! -
ması için vazolundukları yer 1 

görülecek birşeydir. j 
Buraya, 1939 sonkiınundan sim

diyc kadar 888 meçhul ölü ğeti
rilmiş, bunlardan yalnız 120 si 

1 !anılmıştır. 1935 senesindeki ölü
lerin sayısı tamam 1,231 idi. Çoğu 
viluyetlerde işsız kalarak Nev -
yorka gelen, soğuğa \'e açlığa da
yanamıyarak ölen veya sefalet yü
zünden kendini öldüren bir takuill 
za\•allılardan ibaretti. 

Hastalık, kimsesizlik, iktısadi 

griz yüzünden ölenler de başka ... 
Morg; şehrin şark tarafında ve 

yer altındadır. Sokaklarda bulu
nan ölüler, kliniklerde ölen ve hü
viyeti malüm olmıyan hastaların 
cesedi buraya gönderilir, teşhir 

olunur. 
Burada, polis müdiriyeti ckay

bolanlar servisi. nin bir şubesi 

vardır . Ölülerin fotograflarını, 
parmak izleri11i alır; müdiriyette 
'bulunan fotograflar, parmak izle
rile karşılaştırır. Hüviyetlerini tes
bite çalışır. Bu işle uğraşan me • 
murlar. haftada 60 dolar maaŞ a
lırlar. 

Morgun ıbüyük salonunda, du • 
varlara gömülü 300 tahut vardır. 
Salon bir buz dolabı ııibi soğuktur. 

Gü\'ercin 
Kırlangıç 

At. tırıs yürüırüşlt 

• <lörtnalla 

Saatte 
90 Kr 

252 • 
9 • 

17 • 

NAKİL VASITALARININ VJ: 
SİLAHLARIN SÜR'ATİ 

Adi tren 
Sür'atli treıı 
Ekspres 
Otomobil 
Tayyare 
Tüfek merma 
Top mermisi 

Saatte 

48 Kn 
70 • 

90 • 
100 • 
250 • 

J.240 • 
4.320 • 

İnsanların 5Qr'ati de şudur: 

Saatte 

Asker sırtında çanta ile 
Yaya yürüylif 

4 Km 
~.50 • 

Koşucu yürüyii~ü 
Bisikletle 
Buz üzerinde 

20 • 
33 • 
40 

Şimdi rekorları gözden geçire
lim: 

Sür'at rekoru saatte 

Vapurların 

Trenlerin 
Kano otomobillerin· 
Otomobillerin 
Tayyarelerin 

53.7 Km 
131.4 • 

151 • 
475 • 
795 • 

Yarış atlarının rekoru 61 kilo· 

metre sür'atle •Ekipuaz• kazan
mıştır. Sür'at rekoru insanları a· 
lakadar eder ve edecektir. Re

kor kırmak arzusu bir çok keşif
lere sebep olmuştur. 

T ayyareli Sucul< 
Balonlar 

Son zamanlarda Fransa ordu 
sıında kııllaoılnıa~·a başlıyan mo· 
törlü (sucuk balon) )ar. Bunlar 
saatte 50 kilonıetro •Ür'atle uçu 

yor \'C sabit balonlaı·dan daha çok 
iş görüyornıuş. 

Meçhul ölüler, moı•gda 30 gün mu 
hafaza olunur. Aileleri veya dost 
!arı tarafından teşhis olunan ölü
ler derhal defnolunw" Diğerler! 
müddetin sonuna kadar bekleti . 
lir. 

Ölüleri görmiye gelenler, salo
nun yanındaki küçük bir kilisede 
dururlar. Tabut buraya getirilır. 

Nevyorkun resmi ve husu..i has 
tanelerinde ölen hüviyeti meçıhul 
hastaların, sokaklara bırakılan ö
lü çocukların cesedleri hep bura
ya gönderilir. Bunlar, birer ta . 
buta konur, Üzerlerine birer nu 
mara yazılı etiket yapı ·tırılır. Sa
hibi çıkmıyan ölüler ya gömülür 
Ya da tıl:lbiye mektobine gönde • 
rilir. Talebe, bu kimsesiz ölüler 
üzerinde teşrih ameliyatı tecrülı<· 

!eri ya.parlar. 
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No.23 Yazan: M. SAMİ KABAYEL 

~ 1Şarki Akdenizde yeni Makineye Verirke~: 
M •• Ha 1 Kuruldu Belçik~ Fransa ile Askeri Bir 

aJıno ittifak Akdediy or 
(1 tnci sahıjeden 'ievam) 

ta olduğu seyabntin, Arab Jevlet
lerinJ yalnız Türkıy~ye değil, bü
tün antanta ba.ğlıyacak geniş bir 
göriışıniye yol açacağını yazmak
tadırlar. 

Allaha şükred\yorum. Bu dostlu- BerHn 25 (A.A.) - Belçı!ka, Fransa ve İngiltere erkiınıha~b ı r'eri 
ğun ilk semeresi oğlumun ileride ı arasında görüşım;ler yapılmaı;ı hakkında Belçika iıyanından bırın.n bır 
en mükemmel askerin ve en bü- takrir vornıesi ve Belçıksda bu hll6usta b= t.emayüller belirmesi ,ıya· 
yük kumandanın ~ncağı altında si AlmHn menfaatlerinde endişe ve hoşnutısuzluk uyandırmıştır. 

Sultan .Mehmed, HaJil Paşanın 
Oynadığı Oyunları Biliyordu 

Bağdadda çıkar, •Elyevm• ga
zates; Türkiye Cumhur Reisı ile 
Erdün Emıri Altec Abdullah ara-
sında teati edilen mektubtarı neş
retmiştir Cumhur Reisimiz •muh
terem kardeş:m• d>ye b&§iıyan 

mektubunda iStilcbal hakk1nda en 

tam bır asker ve cıddi bir kuman- 1 .Diplomati.sche und politisohe Korrespondenz• gazetesi Belçikanın 
dan o~masıdır. Bu~u~ şereh ya~~ n~ticesi vahım olııbilecek bi ;r ittifak akdetrr.ek veya tedbir 
nı% Türk kardeşlerımıze değil, bu- !er alm~k· hakin da d:ıhil olduğu halde harici siyaset hakkında her 
tün şarka ve bilhassa isHim ale- türlü ka:arlar ittilrnz etmek hakkına malik bulunduğunu tasd.k etımek· 
ıpine aid oJ.acaktır. le beraber .BelÇika s'yasetine yeni bir istikamet vermek üzere ittıhaz 

Müjdeniz;n prenslerinden biri- edil k k •--- B içik h · · · ı · . '.. .. . • ece arar...,llJ e a arıcın de akıs er uyandırr.ıası zarurı• oldu· 
nin, sızden buyuk bJT ~kerı ter ğu noktasında hiçbir şüphe bırakmamak istediğini kaydeylemektedir. 
biye almasının, bunu ıkı mıllet a-

24 Kilometr·eye 50 Kiloluk 
Mermi Atan Yeni Toplar Yalnız Sesini Çıkarmıyordu. Çünkü Babası 

Saltanattan Çekilmiş Olmakla Beraber 

parlak ümidleri beslediğini söy
!iyerek fahri yave lğınde buıunan 
Emir Nayıfın çalı~matmndar. si-

rasındaki verimli vaziyeti dostluk 
ve kardeşliğin en par lak delili o
larak gören Arap•ar araslnda çok 
deri'n tesiri olacağına kaniiın.> 

tayişle bahsetmişlndir. ŞARKİ AKDENİZDE DİK Vaşington 25 (A.A.)- Harbiye nezareti milli Iabril<alarda haühazır 
da ima' edilmekte ohm toplar hakkında bazı malüınat vermektedir. 

Yine 
Sonra, Sultan Metımed çocuk ol-1 

duğu halde Bızansın tamamile iç 

yüzünü biliyordu. İkide bırde ve
z.iri azamı karşısına dil-erek: 

- Lala, bu Bizans denilen meli~ 
cudiyet ortadan kalkınadık.,a 

Türklere rahat yoktur. Türklerin 
payıtahtı Ko:;tantaniye olmalıdır. 

Diyordu. Aklı fikri Bizan..s saray
larına ve Bizansa hakJm ohnak 
ve Türk devletinin payıtabtmı o
raya kurmaktı. 

Faıkat Sultan Muradın Varna 
muharebesi muzafferiyetinden son
ra oğlu Sultan Mehmede tekrar 
tıihtını bırakıp çekilmek istemesi
nın onüne ge~mezdi. 

Hatta, Veziri aram Sultan Mu
radın mek,ubunu alır almaz hu
zuruna koşttL Ve yalvararak· 

- Padişahım, ıra.denize kellem 
feda olsun ... Fakat; devletin ba -

Kuvvetli Bir Adamdı Emir Abdullah verdıği cevabda MAJİNO H ATI'I 
_!lğlunun ancak M mi Şeften gör-

Zaten, Halil Paşa bu yabancı · 
asker alaylarının et€'başısı gibi bir / 
şeydi. Bütün bu askerlerin mer - j 
kezı Edirne id·. ı 

Hu!ii.sa; Sultan Mefonedin ta!h
ta geLşı bir oyııN:akıar. ve man -
ken1~!.c:ı ibarı,tti. İradt.'Sir1i sarf 
ve l.i.tbık ed<o:meuli. Bü~ün ırndret 
ve kuvvet lfalil Pa.p "2 ıdı. 

Sultan Mcfutıed b:: tun Halil 
P~ay1 huzuruna çağıTarak. 

- Lala, droem Yıld•r!'IJl Baye
zıdın Bizans üz.er.ne y~p!ığ· mu
hasarayı ~ sebeple ç&.'.düğünü bi
liyor mu un?. 

Dedi. 
Sultan Me.l>me<lin bu smlcrin

de mana dolu idi. Halil Pasav :ı Bi
zan:,la olan müna6l'batını zımnen 
anlatmak istiyordu. 

vereceğini şaşırmıştı. Sakin kal- düğü yüksek ihLmam ve aldığı Londra 25 (A.A.)- Türk - Fran-
kıymetli öğüller sayesinde ilerle- sız itilafı hakkınd.ı. tdsırlerde bu-

m~. melrtt- olduğunu oöylcdikten son- lunan Deyli Ekspres gazetesi, bu 
Sultan Meiımed, sualıni b~a 

ra şu satırları ya.zıyc-r: itiıafla şarki Akdcruzde bir Ma-
hir suretie tekrarlamıştı· .çok yüksek şahsJyetmızle ta- jino hattı vücude getirilmiş oldu-

- Lala Tımurlengi !başımıza 
n~mak ve dost olmak yüzünden ğunu yazmaktadır. 

musallat eden BtzaD61ılar değil l.c============================I 
mi!. Dedemi Ankarada Timurlen-
g( esir c-tt:rip Türk devletıni fe -
lakete sürükleyen Bizanslılar de
ğil mı?. Hatta; daha dun Varna 
önlerinıde Ehlisalib lıarşu;ında bi
zi şaşkına çeı·iren ve nu.ayet Ka
ra~anm Ş{"hadetile, ve Koca Hızı
rı~ f!hametile elde ettiğimiz za
ferde bizi felaketlere scvk<tmek 
istiyen Bizanslılar değil mi? .. 

- ..... 
- Lala, bunaı;usmak gerek -

mez .. Edirnede olan pay1tahtımı
zı Kostantani)ey~ nakletmeliyiz .. 
dedi. 

Satye Binası 
Meselesi 

Bir Kadın 
Sevdiği Adamı 

Vurdu (1 inci sahifeden devam) ! 
tir. Avukat Atıl dün diğer mev -

Sirke:::de bır yaralama hadisesi 
kul at.kadaşlarının yanına sevke-

olm~, bir kadın kendısirii terke-
dilmiştır. Evwlki gün sorguya den b'r adamı yüzünden tehlikeli 
çekilerek serbest bırakılan Malik surette yaralamıştır 
Kevk<'p görülen lüzum üzerine Galat.ada Kasaplar sokağında 24 
dün yeniden sorguya çekilmiş, numaralı evde oturan Fehmı oğ-
maznun birincı ifadesine tama - lu Mümtaz adında biri senelerce 
men zı<l bir ifadede bulunduğun- beraber yaşadığı Elvida adındakı 

Bu malümata nazaran 24 kilometrelik bir mesafeye 50 kiloluk mer· 
mi atan bu topların çapı 105 milimetre. ağırlığı 15 tondur. Lastik te· 
kerlekiere 1:-:ndirihtıiş ola.n bu toplar saatte 20 kilometre sür'atle hare· 
ket etmektedır. 

Hatay, Milli Şefi Çağıracak 
Antakya 25 (Hususi) - Hata

yın anavatana kavuşması müna -
sebetile bütün Hatay sonsuz se
vinç içerısindedir. Dündenberi 
başlıyan bayram gece gündüz de
vam etmektedir. Asıl büyük bay
ramın programı da hazırlanmak

ta.dır. 

Hatayın Türkiyeye iltihakı hak
kında Türk - Fransız anlaşması

nın tatbikatı hazırlıklarına da 
b"§lanma!lı:tadır. Malüm olduğu ü-

1 
zere Hataydaki Fransız a~kerleri 

1 
23 temmuza kadar Halaydan çe
kilmiş bulunacaktır .• 23 temmuz 

939., Hatayın kurtuluş tarihi ad
dolunarak o gün büyük şenlik -
ler yapılacaktır. Bu münasebet· 
le Cumhurreisimiz İsmet İnö 
nündı. , Hata)'l te~rifleri rica edi
lecektir. 

• •• 
Milli Şef lnönünün 1 temmuı 

denizciler bayramı münasetıetile 
Ortaköyde yapılacak olan Deniz 
yarışlarını teşriileri muhtemeldir. 
Cum1ıurreisimiz deniz yarışla

rına geldikleri takdirde, yarışla• 

n .savarona. yatından takip ede
ceklerdir. Halil Pa , on dört ya!)lndaki 

padışahın bu söz.lerine ne cevap · (Devamı var) 
dan sorgu hakimi karari1e tevkif kadınla geç·msizl'k ve kıskar.çlık 
edilmı-ştir Malik KC'vkep de tev- yüzünden kavga ellikten oonra ka- ,==================-=========! 

§_!ndan uzaklaşmak bu.gün için ge- =========================== ki!lhaneye sevkedilmişt • Bu su- dını terkctmi ·tir Elvida Mümtazı İstanbul Üçüncü İcra memurlu- SATIŞ İLANI 
rC'kmcz .. Tekrar ehli salibi başı

nıc.za toplamış oluruz. Yenıçer kul
hırınıza da merak anlatmak güç
k ır... Maazalla.h dın ve devlet 
'c likc~ e d~r. dedi. 

Sultan Murad Halı! Paşanın nı
~ az ve ıstırtıamına şu yolda mu
' b le etır.•ştı. 
~ Melımed Han, l<üçuk yaştan 

d<'vleti idarey sağlığnnda alış -
sın "laazalla.Jı, bı. hal vakı olur
sa tekrar ku!!ar elirc yetı;;mek 

mukarrertlır ... 
Veziri azam P~dişaha kar ı faz

la ısrar edemedı. Sultan Murad 
d clıgıni yaptı. Oğlu Mehmedı. i
kınci Sultan Mehmed. namile tek
rar tahta oturtarak kendı.si güzel 
Man<ıim alıp ManIBııya çekıldi. 

• •• 
Sultan İkincı Mehmed (Fatih 

Sultan ME>hmed) Varna muhare
besinde babasi~ beraber bulun -
mustu. Bir klsım aııkerin düşman 
kuvvetlerine lıal'Şl nasıl yüz çevi
rip ric'at ettiğini görmüştü. Kapı
kul bölüklennin fedakarlık~arı gö-. 
tıinden kaçmamıştı. Babasının. 

cesareti ç<MÜ!erek meydan muha
rebEsini bırakıp atını gerı çevir
dığini unutamyıordu. Hele; bü -
yük Türk kumandam Karaca Bc
yın babasını önliyerek atının diz
gınınden tutarak: 

- Aman Padişahım, ne yapı -
yorsun? .. &>tıal!. 

Diyerek babasını meydan mu
harebesine doğru sürüklediğim 

kalbınde, dimağında taşıyordu. 

Bütün bunları bilen ve gören 
Sultan Melımed, Veziri ilzam Ha
l l Pa<anın oynadığı oyunları da 
mukemmelen s('zmışti. Halôl Pa
şa; bır haındi. 

J»akat; Sultan Mf.'fımed Jkincı de
ıa Padışahlık mcvkiine geldiği / 
halde )1ne ne llalıl Pll{aya ve ne 
dP dığerlerıne bir e ·cıklrr yapa
mazdı. 

Çünkü; babası her ne kadar sal
tanattan çekilmış ıse de kuvvet ve 
kudretı bır pad~h gibi bakiydi. 
Ycni<;eri babasına me!1bultu. Vü
zera ve kumandanlar babasına sa
d;«lı. Kend11iıne ehemrnıyet bile 
>e.rmiyorlardı. 

Hele, Yeniçerıler tamamile Ve
zıri auım Halil Paşanın emrinde 
g oı bır şeydi. Silatıtarlarla, Gu
" ba d<·dtk !eri a ker doğrudan 

doı:ruya Halı! Paşa ile obabas1nın 
le-şkıl ettığı btr askerdi. Öteden 
oer1<len gelen cm ı muhtelif ve 
muşevveş yaobanrı kımselerden 

murckkep olan bu a.'ker alayları 
da 1'ı bı ~ak t babası hayatta i
ken kenc.'sıne muti olamazdı. 

Japonyanın Yeni Yürüttüğü Hesab 
(4 üncü ~ayfadan devam) 

terneyorlar Öyle kı Ç:nliler ara
sındakı milli bırlık gitgide kuv -
vetlenmış, Ç.nin ordusu vucude 
gelmiş, buguI' Çının 16tiklalı için 
döğiJşüyor 

i. c Uzak ark l•I rt böyle: bir 
ka muhim noktadan tetkık edile
cek gıbld.r. 

Son vekayi karşısında İtalyan 
gazetelerinin ne~rivatı •yaşas1n 

Japonya!.• tarzında huliisa edile-

merikanın alacağ> vazıyettır Ge -
çen gün Amerıka Hariciye Nazırı 
bir vesile ile soyled:ği nutukta U
zak şark vekayiirden bahsett.: 

- Amerika hukümeti, demiştir, 
Tieııçın h.idsıelerım d.kkatle takib 
ı:tınektro • 

Va~mglondan gelen malümata 
göre Amerıka Cumhur Reisı nasıl 
bır batı. hareket tnk:b eclii~eğini 
tayın edecektir. Tokyodaki· vazi -

yete geLnce; ötedenberi söylene
bılir. Rej :m fasısta gazetesi daha 

rel< öğrenilen bir keyfiyet vardır 
ileri gidere.!< d.yor ki: İngiltere i-
için iki yol vaı·dıı: Ya Japonların ki 0 da Japon generallerinin Al-

manya ve İtalya ile ittifakı iste -decligini kabul edn, yahud da har-
dıkleri<lir. Bunlardan sonra mube tutuşur! . 

Alman gazetelerıne gelince; bun- tedil diplomatlar geliyor ki bun-
lar da İngılterenin Uzak Şarkta lar Bolşevikliğe karşı mücadele a-
muşkülata uğradığından bahisle dı verilen muahedeye Japonyanın 
ne kadar memnun oMuklarını g:z- iştirakini Rusya aleyhin.de olduğu 
!emiyorlar. Montag gazetesi aiyor için çok doğru bulmuşlart'.lır. 
kı: 932 - 9J5 seneleri aras.nda Fakat yine bu mutedil dıplomat-
Fransa ile Jngltere Rusyayı M:I- laı işi dıı.ha ileri götürmek iste -
Jetler Cemıyetine alarak onun mü- mezlermiş. Y ani Berlin ve Roma 
zaheretin. ekle etmeğe çalışmış - ittıfakına girmek taraftarı değil-
lardır. Mançuri mesele.;inde Ja - !erdir. Fakat acaba generaller ta-
ponya o zaman Rusyaya feda e- rafı galib geldi de onlann n.oktai 
dilmişti. nazarı mı ileri si'•'iildü?. Bu g; -

Alman gazetelerı şımd de Mos- dişle Japonlar Almanya - İtalya 
kovada cereyan eden müzakere - ittıiakına gi<'ecekler m:?. 
!erde Rusyanın Uzak Şark vazi - Avrupalı siyasi muharrirler bu-
yetinı ileti surere~ İngili'Z - Fran- na ıhı.imal vermiyorlar. Nietice: 
sız - Rus ıttJialm:·n Uzak Şarka Japonlar Avnıpanın bugünkü ka-

da şümuhi olacag.ni yaııdırmak is-, rışı.lı: halinden ıst.fade ile kendi 
tedif;i halde İngJlterenin bunu ka- emellerfoe varmak ıstiyorlar. 
bul etmtkte teıeddıid gösterdiğini ,-

:ddia ediyorlar Bunu da kayde - Saa .Jetı"n 
den Avrupa matru .. tı bu !ddfayı Uı 

doğru bulmuyorlar. Çünkü, di - • 
yorlar, Rusya bövlt birşc} ıı;te - Sırrı Ne imiş? 
nıenuştir Rusya Fran•a . İngil
tere ıttıfakı yalnız Avrup.;ya mün
hasır kalacaktır. 

Hulooa Avrupanın muhtelif 
merkezlerinde çıkan g<>t etelenn 
türlü türlu dooikcduları var Lon<l
ra mehafilnın ne diışundiığtine 

gelince; İngıliz payt;ıhtının iyi 
malürnat alan mPhafilinde şöyle 
dü~ünüldüğü iigren;lmişt:r 

(5 ınci $ayfadan devam) 

ken niçin kaı·ga ııe valot geçJre
lını? 

Bundan sonra aramu.da çıkan 
lhtıli'ıllar ıs< hiçb ,. '"man kavga
ya varacak g:bi clmamıştır. 

Karı koca arasında karştlılılı bir 
itimad _\'c emniy~• bulunmalı. 

Her bırmız birço.- şeylerde ay
rı ayrı düşünebilir; fakat fikir ih
tillıfı her zaman sammi bir surette 
halledilmeli. 

retle Satie ışinde şımdiye kadar son derece sevm>ş olduğundan ğundan: Bakırköy Sulh Hakimliğinden: 
tevkif edilenler yedi ki~iyi bul - birk~ defa barışmasını teklif et- Mukaddema Beycıglunda i~tık- Mahkememizce terekesıne vaz'i• 
muş1ur miş, fakat her ddasında da red :aı caddesind< 390 1 numarada i- yed edılen ve tasfiyeı;i derdl.,;t bu-

Her ikı maznun da Adliyeden c€'Vab.le kar~ılaşmıştır ken ruı..en ikametglıhı meçhul .bu- lunan Bakırköyiinde Cevızlikte 
çıktıktan sonra fotoğraflarının a- Dün Sirhcide Mümtazı. kar- ıunan Yusuf Kurban ı Banyolar sokağında mukim iken 
hnmasına müsaade etmem . fo- şılaşan Elvıda ağhyarak kı:ndisı- Asaf Sırmanın 8/9/938 t;;rıh ve Almanyada ölen Serko namı di-
to mu'lıabirlerini şa•ırtmak için ne avdet etmesını tekrar yalvar- 20/l0/9:l8 vadeli olarak JOO lira ı ğeri Serkis Ispartalyanın uhdd 
}'.lO"tahene kapısından çıkarak ko- mı~, yıne red cevabı almca •ma- ve 5/JI/938 vadeli olmak üzere 95 ta:;arrufunda olup ipotekli bulu-
şar adımla bir taksiye atlamışlar- demk· benim olm;yaraksırı, ba•- lira ki cem'an zımmetmizde 195 nan Bakırkoyi.mde İncirli çiftliği 
dır Tuto m :ııbirkri; tevki:fiha- kasının da olamazsın.• · lıra matliıbunun ' 5 fai~ ve namile maruf ve muhtelif numa-
neye bu suretle ı::den maznunla- Diyerek çantasından çıkardığı 'i ıo ucreti \·ekakt masa _ ralar tahtında olan tapu kaydında 
rın r imlerını kısmen almağa mu- jiletle Mümtazı yanağından teh - rıfi icraı}e ile bırlikte ha<:zen yazılı hudutlarla mahdut çiftli -

vafHfak foKlmusA~arydır~.E-: --ı likeli surette yarı.lamıştır. Müm - tahsili hakkında claıremıze va- ğİfı açık arttırma suretile satılına-
taz hastaneye kaldırılarak tedavi ki müracaat Ye talebi üzeri _ sına karar verilmiş ve e\"Velce ya-
altına alınmış, Elvıda yakalana - ne bu suretle tanzım ve tebliğ kı- pılan ihalede müşteri, kendisine 

Deg" İşen Adam ! 1 _r_a_k_ta_h_k_i_k_at_a_b_a_•_ta_n_m_ı_ş_ıı_r. ___ 1 Jınmak için ta.-afınıza ı:Qnderilen verilen yedi günlük mühlet ;çin-

E S 
1 

ödı;me emri ıkametgahı haz1rını- de ihale bedelini yatırmamış ol -
(4 üncü sayfadan devam ) şya atışı ı ı dug'undan ve ı'cra ve İfla's kanu-zın meçhuliyeti iti'barı e teb iğ kı-

mek istiyeceksinız! Bundan müm- Beyoglu Dördüncü Sullı hukuk I' k. · nunun 133 u"ncu" m-~~esın' e etvfı' lınamıyarak tı!b ıgatı mez urenın "'-"' 
kün olduğu kadar uzalıl&§ınız!. Bir- hiıkimlig-inden: · , kan iılıale kararı f· .. '-olunarak on bir ay müddetle ilaneoı nasına ic- ''''"' 
şeyi sevmeğe ç&lışmak. ondan ne!- T.,,-ekesi.ne mahkemece elkonu- ra hakimligince karar verilmiş ol- dan evvel en yüksek teklüte bu 
ret etmek kadar acı değildir!.. lan <ilü Marinaya ait ve mahke - makla tarihi ilandan itibaren mez- lunan kimse de arzetmiş oldu· 
Hayatı, insanları sevmeğe çalı- mece tesbit ediJ.en ve Taı·labaşı kür müddet zarfında 938/5305 doo- bedelle almağa razı olmadığından 
şalım! Hayallerimizi, idealleri- caddesinde 73 numaralı Kanzuk "~ .. "dd 1 ya numara-sile müddeablh borcu- ·on ~. gun mu et e arttumaya 
miai müşten>k hayatımızda ya- apartımanının 1 numaralı daır' e- ık ılın 12/7/939 _._ nuzu vermediğiniz veya borcun ç ar 1§ ve çarşaurua 

r.ıtalım .. • , ı;inde buluııan bir takıı>ı kıymet- tamamına \·eya bir kısmına ve ya- günü saat 14 - 16 da en çok arttı• 
• • tar eşyalar ""'k aı ttırma sure•ile h t l ak! taki'lı t · rana ihale olunmasına karar ve 

Nihad üç ny sonra sevdiği kırla Tl/6/939 ~-.ine müsa.dif s•lı u a ac ının a terasına 
evlendi, onunla mes'ut bir yuva • karşı ve icranl(l tebiri müstelzim rilmiştir. Ehli' vuku! raporuna na~ 
lı d günü saat 14 de satılacaktır. İs- kanuni bir itirazda bulunmadıg·ı- zaran cem'an 625 dekar 266 parç ur u .. 

Genç adam büsbütün değiş _ teklilı;rin yukarıda gösteri'len gün nız ve yine bu müddet içinde mal arsa ve 22 · 23 No. lı ve 168 dö 
mişti. HayAb, insanları seviyor- ve saatte mahallinde hazır bulun- beyanı vermediğiniz ve hakikata nüm Soğanlı mevkiinde bir tarla 
du. Eskiden samimi ve hakiki maları ilan olunur. 939/89 muhalif beyanda bulunduğunuz ve çiftlik civarı 58 dönüm mer'a 
dostları olduğuna inandığı kitap- İsta,.,,ul Üçüncü kra memur.Ju- takdirde yukarıda yazılı müdde - ve 1 - 6 ve 8 -14 No. lı bir kagit 
!ardan soğumuştu .. Okumuyordu.. ğun<lan: tin hitamını müteakip cebri icra mekan, bir mandıra, iki samanlı 
Artık boş zamanlarını karısı, Bir borçtan dolayı mahcuz olup suretile iCap eden kanmıi muame- koyun ağıfı, bir aooar, bir aıl:ıır 
sevdikleri ve dostları ile gülüp paraya çevrilmesıne karar verilen leye tevessül kılınacağı malümu- bir havuz, ve bir güvercinlikten 
eğlenmekle geçiriyordu.. tuhafiye eşyası 28/6/939 çarşam- nuz olmak ve bu husustaki ödeme ibaret çiltlik ebniyelerini ve 3 
Nihadın saad tıne son yoktu.. ba günü saat 9 dan 10 na kadar emrinin tarafınıza tebliği maka- muhtelil eşçarı müsmiceyi ve 13 

ZAYİ Mahmutpaşada Çarşılı Han içinde mına kaim bulunmak üzere key- dönüm setıze bahçesi ve çiftlik ci 
İnebolu NLimuııe mekle'binden muham~en kıymetinin <; 75 şi- fiyet ilAllen tebliğ olunur. (18769) varında 16 dönüm tarlayı ve 1 

evvelce aldığım tasdiknamemi za- ni bulmadığı t akdirde ikinci art- dönüm han arsasını ihtiva eden 
yi eyledım. Yenisini çlkaracağım- !ırma.;ının 3/7/939 pazartesi günü GÖZ HEKİMİ ı ve binaları harabiye yüz tutmu 
dan eı;kisınn hükmü yoktur. aynı saatte ve mahalde aÇ1k art- Dr. Murad Rami Aydın olan mezkür çiftliğin muhammen 

Haeı Dervış oğlu İsmail tırma suretilıı; satılacağı iliın olu- Taksim - Talimhane, Tarlaba§! kıymeti (17855) li.radır. Şaı·tna· 
Hakin Dilek nur. (18768) caddesi No. 10 Uda aprt mesi mahkeme divanhanesinde a 

sılmışlır. Aı·ttırmaya iştirak içi 

Bankaların Blançoları Bütün 
Uzerinde Tetkikat Yapıldı 

(1 inci rohıfeden devam) şirhetinin yaptığı son tasfiyede yalnız memurları de-

da.ı' çok va kından .:iı.ka<lar olmuş ve bir kaç defa da l ğıl, şeker sanayiinin teessüsündenlıeri iş başında bu
endiıncn ıçtımaların<la bızzat hazır bulunmuştur. 

E!cümlc Şeker şirketinın devletleştirilme•i hu-
Iuı.m11~ emektar ve kıymetli işçileri de çıkarmıştır. 

bedeli muhammenin 7< 7,5 nistı 
tinde para veya milli bir banka• 
nın teminat mektubunu ibraz 
deıbilmesi lazımdır. Birikmiş ver 
gi, tamifat, vakıf icaresi satış es 
manından tenzil olunacak, rüsum 
tellaliye ve 20 senelik vakıf ta 
viz bedeli müşteri tarafından v 
rilecektir. 

Japonyanın hakikaten İngiltere 
ıle bır kavgaya tutuşmak istediği 
dahJ pek şüpheli b:r keyfiyettir. 
Japonlar İngiltere :le kavga çıkar
mak mı istiyorlar yoksa T:ençin
dcki imtiyazlı m ntakaları böyle 
tazy.k altında tulınak suntile o
ralardaıı Avrupalıları ve bilhassa 
İngilizleri bırer birer çıkartmağı 
mı düşünüyorlar?. Öyle görünü -
yor ki İngiliz dıp!tımatları mece
lenın hall çaresini aramaktan ge
ri kalmı)·or !ar 

Evlenmck ciddi bir meseledir. su.<unc1;; kuvvetli bir cereyan hasıl <ılmuştur. Fırka Grupuna iştirak eden bu işçilerin hakları 

İpotek sahibi alacaklılarla diğe 
alakadarların hususile faiz ve ma 
sarife dair iddialarını mlisbit ev 
raklarile birlikte 20 gün ıçind 

mahkememize bildirmeleri aks 
takdirde hakları tapu sicilleri! 
sabit olmadıkça satış bedelini 
paylaşmasından hariç kalacaklar 
\'e bu hususta daha fazla malü 
mat almak isliyenlerin mahkeme 
m.i.zin 935/23 sayılı dosyasına mü 
racaatları ôliın olunur. 1521 Bilhassa merak edilen ci!ıet A-

Kolayca karar ve ·miyerek etraflı 
duşiınmel.. 

Encümen me.;aisini ikmal etmL~ ve bu miic.;ı,e<>e nazarı itibare alınmış, bunların tekrar işlerine av-
ve tesekküllerin bugünkü ihtiyaçlara göre alması la- 1 d ti . . . 1-kt d V k"I . t f d . ....__d ed · . . _ e erı ıçın ısa e a etı aı:a ın an ıccn."! en t -

Kadın koca.sınm yorgunluğunu, zım ::ıelen yenı elıılleri hakkında bır rapor hazır- 1 
her giın türliı ışlerlc uğraşarak e-

1 
ıaıwştı• Bu rap<ır yarınk MeclL• ru~nameo;ine mili;-

1 
birler teı·essül olunmuştur. 1 

vın gold gi ı.am.ın d~lenrnek ih-
1 
tactliyd kıorarılc konmuşıur. Yarınkı MPclıs 1'ıplan- ı Dığer taraftan Şeker ~i~kcti fabrikaları da te(tı-

tıyacır.oa oldugunu bılmeli. Erkek ! tısında oku. aktır. . , ~ i;aşlanmış, bu meyanda I.ktısad Vekaletı memur. 
de kadınıo e\•ınde işi oklugunu, o- j ESKJŞEHlR ŞEKER FABRIKASINDA , .. . . . 

'- d , 1 TETKİKATA BAŞLANDI j •.tı onrlan mureklıeb bır heyetın Eı;kı~chır fabrıka-'\ln · nun d y;.mıma n· J .. taç ol ugunu 
takd:r etmcl., Ankara 25 (Muhabırimızden telefonla) - Şeker da :şı· başladıkları öğren.imiştir. 



[ Btbilk L.arbde Marmara ıo inde çarpqan inı'Uiz ve Franwu: tahtelba birlerinin harik.ulide maceraları ve suı .. 
t&nhlaar torpidom\l&ll.ll ,anlı zaferi mille a Bahrl,.e Neaareıtnln dosyalarından calip kumandanın beyanatının 

ve tJfrell nıuhaberat ve vesikalardan alınan bu es rr yazd.mıştır.) 

ı'<Co. 4 Yazan: Rahmi Yağız 

Süvari Bırakmıyor, Tutturmuş: 
''ille de Zabtedeceğim,, Diyor 

• 
Konuşmalar·dan Bir Cümle: ''Kaptanın lnadcı 
Olduğunu Bilirsin, Nasıl Bıraksın Bu Hevesi? 
Etyen Şanıo, orta yerde, a:ka -

lıksız bir tahta iskemleye ata bi
ner gibi oturm~. uzun kollarını 
yanlarına sar.lr.ıtnıış, yüzünü bu
~tura aça arkadaşlarının sorgu
larına gülünç cevaıılar ver-yor, 
Marmara seferini muvaffakıyetle 
başaracaklarına emin olduğunu, ,1 

Tefrikaılll2'1tl hatırah \'e büyük 
hizmetleri ~eçt'n Sultanhisar 
torpidosu süvarisi Riza kaplan 

hattA İstanbulıı tethetmeğe git -
tiklerini söylüyordu. 

Diya.log şöyle uzamıştı : 
- Etyen ... Bu Macera seferi i

çin sen ne diyoraun? 
- Ne diyeceğim .. Allah d;yo -

rum .. 
- Bu kadar mı? 
·- Daha ne olsun .. Biraz &rkası 

var amnıa!. 
- İyi ya ... Arkasını getirsene!. 
- Getiremem. 
- Neden?. 
- Arkasının arkasından da sü-

'·ari çeker ... Onun içın!. 

Arkadaşlarının yüzünde hafif 
o-. tebessüm dalı;:aları dolaştıran 
bu sözler arasınd•. Etyine g;zlice 
tarassud ediyormuş gibi kapıya, 

kQridora baktı ilô.ve etti: 
r- Hareket saat' ~denberi süva-
.~ meydanda gö:en var nıı? 
- Ne süvari, ne ikinci o: taya 
tmadılar hiç! 
- İşleri var da ondan! 
- Ne i.şleri var?. 

- Kapiten Klavye İstanbulu 
etmeğe karar vermiş . Proje 
planlarını hazırlıyor. 

ıah . yetıne sahıc i süsü vermek 
. 'tin bunarın etrafına kuşkulı. ba

aılarlıı göz gezdire gezdire ve nis
beten kısık bir sesle söyliyeı. Et
yenin sözünü torpido gediklis: An
tuvan Kodye kesti: 

- Bırak canım sen de ... 

TARİHi 
ÇOCUK 
RDt1ANI 

_ İki ba~lı (Mara) nııı yaşadığı ı 
yeri bana uzaklan göstersinler. Ben 
onun iki baş•nı birden koparma.ı
l!t bilırim ve =ni.safirinizin kızını 

9lıp getiririm! Ded ı. 

Kral Azak'a keskin bir kılıç ver
di. İki atlı bir sabah erkenden yola 
düzüldüler. .. 

İkı taraflı muz ağaçlarile bezen
miş düz bir yoldan gidiyorlardı. 

Azalt, Kralır. kızı hakkmda yanın

daki adamdan ınalümat almak is
tiyordu. 

- Çok merak ediyorum, dedi. 

- Bırak diye bana ne söylü -
yorsun... Bana kalsa çoktan İs • 
tanbulu da, tahtelbahiri de, hattı\ 
muharebeyi de bırakırdım ... Sü- ı 
vari bırakmıyor, tutturmuş: İlle 
de zaptedeceğim, diyor, hem ka· ı 
piten Klavyenin ne inadcı oldu
ğunu bilirsin... N a~ıl bıra1<ırmış 
bu hevesi?. 

Antuvan KOOye, birdenbire a
yağa kalktı. Şakayı ciddiye çevi
ren bir ahenkle arkadaşının üstü
ne yürüdü: 

- .Seni, efradın arasında süva· 
r ;mizle alay etmekten menecliyo
rum. Anladın mı koca ahmak ... 

Etyen Şamo da ayağa kalkmıştı, 
ayni suretle muks bele etti: 

- Ahmak sensin! . Ne kar.l§ı -
yorsun bize ... Biz ktndi aramızda 
latife ediyoruz. 

Bu mukabele iki arkadaş arasın
da ufacık bir kavga meydana ge
tirmek istidadını gösteriyordu. İki 
gedikli bir anda birbirlerinin üze
rine saldırdılar. Fakat ikiısini de 
yanlarındaki arkadaşları tuttu. 
Kavga, yalnız ağ•z patırtısır.dan, 

söz gürültüsünder ibaret kaldı. 
Kolları mürettebat tarafından 

tutulan iki gedikli birbirlerine ba
ğırıyorlardı: 

- Ahmak sensın . . 
- Ahmak sensin asıl!. 
Bu sırada üçüncü bir ses, kalın, 

kaba, boğuk bir s~s duyuldu. 
- İkiniz de ahmaksınız:. 
Başlar, bu sesin geldiği tarafa 

çevrilince mürettebat gediklilel'in 
kollarını bıraktılar hepsi toplan
<iı. Askerce vaziyet aldılar. 

Makine dairesinde işile me:;gul 
olan çarkcıbaşı gürültüyü duy -
muş, Mangaya gelmiş, o sırada iki 
gediklinin b irbirl "riııe cahm&l<• 
dediklerini duymuş, muharebeye 
giderken, ölümle aralarındaki me
safe nihayet birkaç mile münhasır 
kalan bu adamların . bu v<.z:yet 
karşısında hala ahmaklığı pay e 
demediklerini görmüş, maııganın 
küçük kapısından başını uzatmış, 
içeriye seslenmişti: 

- İkiniz de ahmaksınız! 
Mürettebat ve gedikliler baş -

!arını önlerine eğıcliler, çarkcıbaşı 
kapiten İzidor Şene onlara ufa • 
cık bir nasihat verdi: 

- İkiniz de ahmaksınız.. Çün
kü, düşmanla kavgaya giderken 
birbirin 'zle boğuşmağa kalkıyor -
sunuz. Hareketini7 hamakatin tim
salidir. Şamo, Godye buraya gelin 
bakayım. Ellerinizi birbirirııze u-

Yazan: h kender F. Sertelli 

dünya güzelinin yüzünü gören yok 
mu?. 
Kralın adamı atının dizginlerini 

çekti.. Azak'ın yanına sokuldu: 

- Bir gün Prenses bahçeye çık
mak istemişti. Kral saraydaki in
sanların hepisini pencereleri kapan
mış odalar doldurdu. Meydanda 

cariyelerden ve zenci hizmetçiler
den başka bir kimse yoktu. Kral 
kızının yüzünü ı:.rkeklere göster

memeğe - Kızı doğmadan önce -
yemin etmişti. Sarayın bahçesin
deki havuzun etrafını cariyeler 
sardılar. Sanki suyun kenarına et-

zatın... Mütekabilen af dileyin 
b:irbirini.7Aien ... 

Gedikliler yüzıbaşı İzd!ırun em
rine itaat ettiler. Birbirlerine yak
laştılar. Godye elini uzattı: 

- Affedersin Şemo .. . 
DedL 
Şamo da uzun kolunu uzatıp ar-

i \ 

Büyük harbi ilan eden ve Çana!. 
kale zaferi münusebetile b ir de 

l<aside yazan 
8eş!ncı .>ultaıı Mehıned Reşad 

kadaşının elini tutarken söylendi: 
- Sen de affedersin Godye ... 
Sonra, ellerini knyuverirlerken 

Şamo kendi kendi.1e devam etti~ 
(Devamı var,1 

Hizmetçisi İle 
Evelenmen 

lstiyen Bir Adam 
(5 inci sayfadan devam) 

- İki kadını öldürmekle itham 
olunuyorsunuz. İlk hareminiz 4 a
ğustos 1929 da, ikincisi de 13 ha

ziran 1938 de ölmüştür. Her ikisi

nin de ölümüne sebeb arsenik ve 

strikinin gibi müessir zehirlerdir. 
- Yalan! Yalan! ... 

Zengin arabacı tevkif olun -

muştur . Küçük hizmetçi kızdan 

olan çocuğunu henüz tanımamış

tır. Hizmetçi kız leihnde şehadet 

ediyor. Fakat, bakalım jüı;i heyeti 

bunu dinllyecek mi, yoksa altmış
lık katili kiyotine mi gönderecek?. 

- 40 -

ten bir duvar örülmüş~ü. Prenses 
havuzun içine girdi .. Güvercinler
le oynadı .. Papağanlarla konuştu. 

- Sen o zaman nerede idin?. 
- Kapandığım odanın pence-

re aralığından bahçeye bakıyor

dum. 

Prensesi iyice görebildin mi?. 
- Gördüm.. Fakat, gözlerim 

birdenbire o kadar çok kamaştı 

ki .. Az kaldı kör oluyordum. 

- O kadar güzeldi demek?! .. 
- Yer yüzünde eşi yok derler- ı 

di de ben in1nmazdım. Güneş gi- ,. 
bi sarı ve pa·lak uzun saçları var-
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HİKAYE Gün 
Hasanın Kurnazlığı 

IHJ 
asan, küçük olmakla bera
ber çok yaramaz ve şeytan 
bir çocuktu. Ayni zamanda 

da zeki idi. 
Hasanın lbaibası orta halliden dü

şük bir kazanca sa.hibdi. Kazandı
ğı para ancak yemelerine, üstle -
rine başlarına yetişe'biliyordu. 

Fakat; Hasarım gözü yüksek; • 
lerdeydl O, otomo.b ile binmek is-

tiyor, kayıkta gezmek istiyordu. 
Hele Hasan spor otomobillerine 

bayılıyordu. MektOO tatili zama
nında bir şoförün yanında bulu -
narak otomobil kullanmasını öğ
renmişti. 

Hasan çok zeki olduğu için he
men iki ay içinde şoförlüğü öğ -
renmişti. 

Bir gün Boğaziçine gezmeğe git
mişti. Saıhilde dolaşıyordu. Boğaza 

gezmeğe gelen biri; hususi spor 
olıomobilini sahilde bırakarak ta
nıdıklarından birinin evine git -
mişti. 

Hasan, lbu şık ve güzel olıomo'bili 
görünce gözlerini dikti ve ağzı 

- -

sulandı. Ellerini cebine koyarak 
rıh lımda bir aşağı bir yukarı do
laşmağa başladı. 

.Bir şeyler düşünüyordu. Arada 
sırada da söyleniyordu: 

- Ah, şöyle bir otomobilim ol

sa!. .. Bak nasıl sürerim onu? .. 
Hem de yüz elli kilıım-etre sür'at
le .. 

Bir aralık Hasan şu kararı ver

di: 

- Otomobile pekala sahih ola
bilirim. 

Hasan derhal fikirlerini tathi.ka , 

ba;f •dL 

Gözüne şunlar ilişmişti; bir ya- j 
lı boyanıyordu. Boyacının yanına ! 
ookuldu ve yalvardı: 

- Boyacı baba; ne olur şu bi- 1 

zim otomobilin numarasını düzel- ' 
tir misin? 
Boyacı Hasanın ne demek isW.-

dı. Suyun içine girdi .. Yıkandı. 
Ah, delikanlı, c:. ne güzel, ne şirin, 

ne cana yakın bir kızdır bilsen!. 
Tanrının .ığlu ayağının topuk

larını atının karnına vurdu .. Tek
rar yol almağa başladılar. 

Azak bu «ad~r güzel bir Pren
sesi elbette Burana kaptırmak is
temezdi. 

- İki başlı canavarın elinden 
Filistinli kızı ben kurtaracağım .. 
Ve Kralın kızını bw kurtacağım!. 
Dedi. 

Sustular .. 
İlerlediler .. 

(Mara) nın yaşadığı dağın ya
macına yaklaşınca, Kralın adamı, 

uzaktan görünen kayalık bir te
peyi göstererek: 

- İşte, dedi, İki başlı canavar 
şurada oturur. Bu yolun başında 
duracaksın! O zaman seni uzak

tan görür ve yollın ötesine müsa
ade etmez .. Derhal yıldırım gibi 

(Devamı var J 

d,iğini anlamamıştı. Sordu: 
- Ne boyası oğlum? .. 
- Babam rica ediyor .. Buradan 

hareket edemiyeceğiz. Çünkü ev
den çıkarken acele ile yanlış pla
ka takmışız, plıiıka numarası 
asıl Belediyede mukayyed olllII 
numaraya uymazsak yolda bizi 
memurlar çevirip ceza alırlar. Lut
fen siyah boya ile numarayı tas
hih ediver .. 

- Vay canına; bana da bir ço
raıb çıkmış be!.. 

Niıhayet hepsi sevinçli bir gün 
geçirmişti. 

Hasan boyacıyı kandırmıştı. Bo
yacı otomdbilin plakasını Hasarım 
v-erdiği numaraya göre tashih etti. 
ve gitti. 

Biraz sonra, Hasan otıomdbile 

bindi. Olanca bızile gitmeğe baş

ladı. 

Tatil olduğu için hergün deniz 1 
banyosile ve oyunla vakit geçiren 

mekteıb çocukları bir araya gel • ı 
dikleri zaman ilk konuştukları şu 
oluyordu: ~~~~~~~~~~~~~ ...... 

- Bakalım bu hafta çocuk sahi- YAZISIZ HIKA YE: 

Hasan, Büyükdereden Hacıos -
man Bayırına doğru sür'atle gi -
diyordu. 

Otomdbilin sahibi bir aralı.le 

pencereden baktı. Ootomobilin or-

tada olmadığını görünce şaşaladı. 
Telfışa düştü. Ve polis ın-erkezine 
koşarak otomobilinin çalındığını 

söyledi. Ve plaka numarasını po
olise verdi. 

Polis merkezi demal merkez -
!ere ve polis noktalarına, jandar
ma merkezlerine plaka numarasını 

telefonla verdi. Ve bu numarada 
gördükleri otomobilin deıiı.al tev
kif edilmesini emretti. 

Polisler, jandarmalar her geçen 
hususi otomobilin numaralarını 

tetkik edıyorlardı.Fakat böyle bir 

fesinde neler var? Neler göre -
ceğiz? 

Diğeri sevinçle şunları söylü • 
yordu: 

Geçen ay bana bir kazak çıktı. 
Ah bu ay da bir llotograf mak inesi 
çıksa ... 

Daha bir başkası şöyle bağırı
yQrdu: 

- Bana kol saati çıktı . Hem de 
ıbirinci marka ... 

Derken gazeteci bağırmağa baş.I 
!adı: 

- Son Telgraf .. . Son Telgraf... 
Çocuklar oldukları yerden, bo· 

şanan bir ya.y g>bi fırladılar ve bi
rer gazete aldılar. 

Hepsi mayıs ayı müsabakasın -
da hediye kazananlara bakıyor • 
lardı. 

Birisi bağırdı: 

- H:ıh! .. Bana fotograf maki • 
nesi çıkmış .. 

öteki gülerek: 

1 Sıhhi Bilgiler 1 
Denize aç karnına girmek ıyı 

değildir. Biraz kahvaltı etmek ve 
sonra denize girmek faydalıdır. 

Sonra denize güneş doğmadan 
girmek de muzırdır. Güneş denize 
rioğmalı zıyasını ve sıcaklığını ! 

numaraya tesadüf edemiyorlardı . ı 

Hasan, bütün İstarlbulu altüst 1 

edip dolaştı. Gitmediği yer kalma-] · t 
dı. 

( 
( 

Llık ln plaka numarasını deği;r 

tirdiği için polisler ve jandarma
lar onu yakalıyamadı. 

Nihayet; akşam hava karardık

tan sonra otomobli aldığı yere ge
tirdi ve bırakıp kaçtı. 

Otomobilin sııhibleri bir aralık 
pencereden dışan baktıkları za -

man otomobili dışarıda gördüler .. i 

Oldukları yerden fırlayıp sokağa 
çıktılar .. Baktılar ki kendi otomo
billeri idi. 

Sivil polis memurları da gel -
mişlerdi. Merkez m-emuru kız -

mrştı. Nasıl olup da otomdbili ça
lan adam tekrar buraya kadar 

gel;ft,ilmişti? Polislerin ve jandar-I 
maların gözünden nasıl olup da 
kaçabilmişti. 

Nihayet sivil polisin gözü pla -
kaya ilişti. Ve hayretle bağırdı: 

- Yahu! .. Bu otomobil bizim a
radığımız otomobil değil.. 

Mal sahibi şaşırmıştı. Mukabele 
etti: 

- Ne diyorsunuz .. Bu benim o
tomobilim. 

- Hayır, yanılıyorsunuz?. P la
ka numarası sizin verdiğiniz nu
marada değildir. 

verdikten sonra girmelidir. 
Denize tok karnına mesela öğle· ı 

ve akşam yemekleri yedikten son-. 
ra girmek muzırdır. 
GüneşW. fazla kalmak ciğerleri 

tahriş eder. Fazla güneş banyosu 
iyi değildir. 
Denizd~ hareketsiz kalmama • 

lıdır. Daima hareketli olm.u yüz
me bilmiyenler de kollarile ayak
laril-e çabalamalıdrılar. 

Denizden çıktıktan sonra rüz -
garlı yerde oturmamalıdır. 

Hatta; sıı·tuıa bir kazak giy • 
mek iyı bir tedQirdir. 

. - . .. 

r 

r----- -...,-----.. .... 

- Aman efendim, ne diyorsu • 
nuz? .. Otomobil benimdir. 

- Olamaz .. Numara uymuyor .. HAZiRAN MÜSABAKAMIZ 
Otomdbili size teslim edemeyiz. 
Mahkemeye gidip malınızı islbat 
ediniz. 

Polis haklı idi. Çünkü; otomJtıil, 
otomobile benzerdi. Yukarıda gördüğünüz boşlukları harflerle doldurunuz. Okuduğ 

Nihayet; numaranın boya ile bo- nuz zaman yüce ve olu bir mevcudiyet ortaya çıksın. 
yandığı meydana çıktı. Ve zavallı Müsabakamızı halledenlere: Birinciye: Bir fotograf makinesi. iki 
mal sahiıbi güçlükle otomohıline dye: Bir kol saati, üçüncüye: Bir kazak. dördüncüden ellinciye had 
sahıb olabildi. muhteHf ve kıymetli hediyeler. 
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DiKKAT 

Gripln kutularuıın üerine reeimde gördüğiinfiz 
tekilde bhertma pullar ilive t"dilmipir. 

Her yerde urarla pUllu Kutulan isteyiniz. 

'-•iYe pulsuz kutuları şiddetle reddedini,zm .. 

Maarif Vekaletinden: 
ı - Orta okullardı;. türkçe, tulı - coğrafya, riyaziye, tabiiye, 

lransızca, almanca ve ingilizce muallim muavini olmak istlyenler için 
.., ıene imtihan açılmı§lır. 

2 - İmtihanlar bır Eylul cuma &Vnü İıtaııbul Üniverııitesinde 
•şlıyacalrlır. 

3 - Bu imtınana dahil olacakların: 
A - Türk vatandaşı olmaları. 

1 • 
Kulağınıza küpe olsun· 
Daima Radyolin çünkü; 

RADYOLiN 

Diş doktorunun bütün hastala
rına söylediği gi!bi, dişleri sadece 
paıılatmakla kalmıyarak onJarı 

mikroplardan, mu.zır saJoıalardan 

ve hamızlardan temizleyip çelik 
gibi sağlamlık veren yegane iksir
dir. 

Her sabah, öğle ve ak
şam her yemekten sonra 
günde 3 defa dislerinizi 1 

B - Yaşlarının 20 den elaıiJı: ve 45 den 1azla olmaması, BERATI 

SAGLIGINIZI 1 

KORUYUNUZ: 

Türkkuşu Genel 
Direktörlüğünden: 

Orta Okulu Bitiren Gençlerden 
Gedikli Tayyareci Alınacak 

MEYVA T1JZ1J 
En hoş ve tabii meyva usa

relerinden yapılmıştır. 
Amerika ve Avrı.ııpa fen a

Iem:nin terk\blcrine uygun 
tesisatla hazırlanır. Mide, bar 
sak, karaciğer ve safra yolları
nı te.mizler, muannid inkıbaz
ları ve ağız kokusunu giderir. 
Hazmı te&hıl eder, nefaset ve 
fevkaladeliği ile en müşkülpe
sendlerin bile sene~rdenberi 

mazharı takdiri olmuş en ho 
meyva tuzudur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANE
Sİ BEYOÔLU - İSTANBUL 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının ttınsiplerile Türklı.uşu 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 babası Türk ve Türk soyundan olmak, 

B - Bekar olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak, 

C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak, 
D - İyi hal sahibi bulunmak, 

E - Ana ve babasının , yoksa, velisinin rizasını gösteren vazih 

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

dikten sonra hava birliklerinde on iki yıl Hava Gedikli erbaş olarak 

vazife görmeyi taahhüd etmek. (Bu ıaahhüd Gedikli Hazırlama yuva

sına geldikten ve Hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi 

netice verdikten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapı

lacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 

tayyareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 

ı fazla mal<ımat almak isteyenler Orta okul, Lise ve Kültür Direktör

lüklerine, Askerlik şubeleri başkanlıklarına , Türk Hava Kurumu ile 

Türkkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Liizımge

len şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 

Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama yuvasına girmek isteyen Orta okul 
mezuniarı kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Anka
rada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmel:dir. ·3845• 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah· cElektrodlara ve onların talik ı--------------

Gazino ve Kahvehane Sahiblerine : -.1 
Çeml>erlitaş karşısında Turan Çay evinde mevcut meşhur Brozvik, 
Sanmartin, Lion markalı üç adet bilardo masası ile kahvehane eşya
sı toptan ve perakende olarak ehven fiyatla sahhktır Taliplerin me:ı-

kumiyetleri olınadıjı hakkında bulundukları vilayet veya idare heye- edilmesine aid tertibat• hakkın • 
tinden alınmış b·r "!!lazbata ibraz etmeleri ch8len memur ve muallim daki ihtira için alınmış olan 16 ha
.Janlarır bu ic.ıyıttan müstesna olup mensub oldukları daire amirinin ziran 1937 tarih ve 249 numa . 

..ereceği veeika kAfidir.• ralı iıhtira .beratının ihtiva ettiği 
,l) - Her t:irtü hastalıktan ve muallimlik elmiye mani vüeud arı· hukuk bu kerre başkasına devir 

•!arından salim ok!uldarını isbırt edtt tasdikli hekim raporu ibraıı veya!ıud ihtiraı Türk>yede mevkii 

t'tmelerı fille konmak için icara dahi verile
E -- En. az li!e veya 4 veya ~ veya 6 sınıflı öğretmen okulu me· . ibileceği tekHıf edilmekte olmakla 

aunu veya bun!Jrın muadili tahsil görmüş olmaları. 'bu hususta fazla malumat almak 
- Mualtim ınelı:.tebinden mezun olanların en az iki den senesi mu- istiyenlerin Galatada Aslan han 

~ f'tnu~ b:ılunmaları lazımdır. 5 inci kat 1 • 3 numaralara mü • 

YENi BiR TEN 1 ı--ı-at_a_n_b_u_l._V_a_':-·~-:-1:-:-e~-e-i:-:-:-:-:-::-:-~-iı-.... ı_a_n_la_r_ı __ 

GÜZELLİGİNE 
doöru atılacak 

Muhammen AylıQ'ı 

Lira 

Uzunç:.···şıda iorahimpaşa mahallesinde Cami sokağında lıbra· 
himp39~ camii ve ~oıı cemaat mahaJoli 10 

Yuk3rıda yazılı mahal 1140 sene& mayıs soouna kadar kiraya ve

ı-ileceğinde:rı arttırması uzadılmıştır. İ.oıteJdiler 27 / Hu.iran / 939 salı 

Daima 
Daima 

Gene • 
Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dün· 
yanın en mükemmel güzellik' 
müstaıhzaratıdır. Ötedenlberi 
memleketimiz kibar aleminin 
takdirine ma:ııhar olmuştur. 

Krem Balsamin kanzult 
Kadın güzelliğinin sihirini 

terkibinde saklıyan en ciddi 
ve şayanı itimad markadır. 

Genç ve ihtiyar bütün kadın~ 
!ar için zaruri rhtiyaçtır. Cil
din letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yağsız ve acıba -
dem cinsleri vardır. 

Krem Balsamin kanzu~ 
Cildin daimi yumuşaklığını 

temin eder. Yüzdeki çil ve le
keleri alır. Sivilceleri tama -
men izale eder. Traştan son
ra cilde latif bir serinlik ve 
rir. 

İngiliz Kanzuk ezcanesi 
Beyoğlu İstaıJbul 4 - Namze:ll'r imtihanda muvaffak oldultla!rı takdirde kanuni 

racaat eylemeleri ilan olunur. 
şartlar dahillnd~ ber hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta- 1-------------- günü saat on b-. kadar Çeın'berlitıışta İstanbul Vakı1lar Başmüdürlü- ı--------------ADIM 
yin ed!l~ultrnhr. SuJtanaıhmed Birinci Sulh Hu-

5 - Yukarıdak; şartlan haiz olan namzetler bir istida ile Vekalete kuk hakimliğinden: 
müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. Hazinei maliye namına İstan'lıul 

A - Nüfua tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti. Maliye Muhakemat Müdürl'iiğü ta· 
B - Tahsil derecesine aid şehadetname veya vesikalarının asıl rafından Beyazıdda Hocaçeşme so-

ve yahud suretleri. kak 5 numaralı hanede eski A-
C - Hüsntihal mazbatası. leındar nahiyesi tahrirat U:ti.l:ıi 

D - Bulun<lukları yerlerin Maarif idaresinden nUmunesine göre Bahaeddin aleyhine açılan 27 gün-
allmnıf tudikli s>hhat raporu. lük maaşının tutarı olan 31 lira 

B- - Maarif idnl'Sinden tasdikli ve fotograflı ~- 30 kuruşun faiz ve masarifi mu-
F - Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kar tonsuz fotografları. hakeme iJe birlikte tahsili dava· 
Bu veaikala.nn en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil- sının müddeialeyhe ilanen yapı-

mlş olması lazımdır Eıı tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş olan- lan tebHğat üzerine cari duruş -
!ar imtihana alın'Jlıyacaktır. (2200) (4-090) masında: müddei vekilinin talebi 

.5ag!51Z 
1ineNIPri 

LT 
11..li 

ÖLDüRU/fUZ 

veçhile gönderilen vesaikten ve i
şin hüküm derecesine geldiğin -
den bahisle gıyab kararının 15 
gün müddetle ilanen tebliğine ve 
muhakemenin de 21/7/939 saat 
14 de talikine karar verilmiş ol -
duğundan tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında itiraz edilmediği 
takdirde müddeialeyhin gıyabın
da muhakemeye devamla karar 
verileceği gıyab kararı tebliğı ma
kamına kaim olmak üzere ilan o-
lunur. 939/210 

Sultanahmed Üçüncü Sulh Hu
kuk hakimliğinden: 

Avukat Yusuf Nuri tarafından 
Şehzadebaşında İstiklal lisesi kar
şısında 27 numaralı evde 2793 ya
ka numaralı esl<ı polis memuru 
Saliıhaddin ile kefili çarşı ıçinde 

Bitpazarında Diırdüncü sokak ka
dın elbisesi k<,Jtukcusu Fazlı a -
le)'hlerindc açılan, polislikten 
mahruc Salahaddin zimmetinde 
maaştan f3zla mehuzu ile eşyayı 
miyriye bedelinden cem'an 43 lira 
43 kvruşun tahsıli davasının müd-

Burvıulılar 
izale ciilebilir. 
VİJ••• Oni•eniteMnden bir ProfclÖr 
Bioc:el - T•bir ettilleri Gençlitın ea
ıip bir unsunuıu keıfetmi,tir . Bu 
ce•lter hallhaıırda penbe reolır:teki T o
kalon kremi terlı:ibiode me•cuttur. 
Cildin bu yeıiae un.urunu aq..mları 

yatmaadaa evvel tatbik ~iniz 
llİı uyurlı:ea, o j cildiniai 

Meler .,. re•ç~eıtirir 

ıe, oermi n ve 
kadife gibi yumı..,.. ve siyah nokta• 
lırdan kurtarmak içİD her uıbah be· 

yaz Renlr.delr.i Tolr:alon 

&merıtl'İ 
pyet ıtrnin Ye 
memnuoİJel bah..,ır. 
40 ya,ları•da görünebilirler. Yatta 
lxlerioi ıidirerıtk bir Gen~ kızım ,.V~ 
ı.tl cildini ikame eder. Cildia uuuru 
olan Tokalon kreminin ıemtrui Ja• 
7anı hayrettir. Memnun. ka1mayan.Ju 
paruıaı ıeri alabilirler. 

de;aleyhlere ilanen yapılan teb- ı-------------
liıpt üzerine cari duruşmasında 

OLOüRUR 
, 
• - Ull'luml itlıO'Y 1 1Cre111ıl11, 

lııa••ııı, eııaıa V..,•oıta Hın 1 

Türkkuşu lstanbul 
İspekterliğinden : 

ı _ ~çen $r.ne ve bu sene Türkkıışuna yazılan üyelere kamp için 
vesika verileceı;inden 26 haziran akşamına kadar ctaşradakilerin mek-

tublat m'.irac~a•Iar:: 
.__ lmtıhankrını bitırenler derhal ~evkedilecektir, c4506> 

meblağı müddeabih 43 lira 43 ku- c E L E 
ruşun dava tarihinden itibaren ';. 

5 faiz ve ', 10 ücreti vekaletle bir- --------

likte müddeialeyh!erden tahsıli- Sa t ı l ı k E ş y a 
ne 20/11/936 tarihinde karar ve-
rilmiıj _olduğundan tarihi ilandan 
itibaren 8 gün -zarfında temyizi 
dava e<lilmedlği takdirde hükmün 
kesbi kat'iyet edeceği müddeia -
Jey'lılere hüküm hulasası ·telb}iği 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 939/1033 

Altın Mekik kumaşlarından za~ 
rif bir takım kanepe, gardirop, ma
sa, büfe ve saireyi görmek arzu 
edenler Nuruoomaniye Şıracı Si· 
nan karşısında 56 numarada üçün
cü kat Bay Hikmete müracaat. 

ğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri (4593) 

lstanbul Defterdarlı~ından : 
Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

Aksaray Yvsuf,paşada Muradpaşa mahallesinin J1acıah
med sokağında bir numaralı arsayı müştemil Sofular 
caddesinde bir numaralı dükkan ve Top.kapı caddesinde 
76, 78, 80, 82 numaralı üç dükkanın dörtte üç hissesi 

Bebek JTahaile-;i,;i;ı eski Kilise, yeni İnşirah sokağında 
14 eski, 18 yeni sdyılı 62 m~tre muralbbaındaki ev arRası 

Beyoğlıı!lda Tınıtıf'ı n,ahallesinin Bostanbaşı caddesin
de 72. 74 s~yılı dük!<anı müştemil hanenin altıda iki 

hissesi 

2325 tıO 

155 00 

2223 33 

Yubrıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller isimleri hiza

DEVREDİLECEK İHl'İRA 

BERATI 

cDevir hareketli cephane asan
sörlerinin alt kısmını kapamağa 

mahsus tertibat. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 19 haziran 1930 

tarih ve 987 numaralı ihtira be -
ratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kerre başkasına devir veyahud 
ihtiram Türkiyede mevkii fiile 
konması için icara dahi verile - . 
bileceği teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malilmat edin -
mek istiyenlerin Galatada Aslan 
Han 5 inci kat 1 - 3 numaralara 
müracaat etmeleri iliin olunur. 

larında gösterilen mt.hammen bedelleri üzerinden açık arttırma ile sa- r-------------
tılacaktır. M .. zay. de 26/6/939 tarihine müsad if pazartesi günü saat 14 te 
yapılac~ktır. Sat;s bedelı nakden ve peşinen veya mülbadil ikinci tcrtih 
vesikasi!e alınacuktıı-. Taliblerin /( 7,5 pey akçel~rini vakti muayyenin
den cvv~ı yr.tırarnk ır.ezı,ur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Mü
dürlüğ;;r.de mükşe!d:;ı Komisyona müracaatları (4138) 

Zeytinburnu Hastahanesi Baş Tabibliğinden: 
Zey'inburnu Askni hastahanesi için birinci ve ikinci sınıf i·kişer 

hemşireye, beş erkek hasta bakıcıya, bir berbere, bir terzi ve bir bah-1 

çivana ihtiyaç vardır. Taliplerin hüsnühal ve bonservislerile b"'itablb-

liğe mii r acaat!arı 4433, 

Afyon Vilayetinden : 
Afyon Memleket hastahanesinde yaptırılacak 21622 lira 89 kur~ ke

şif bedelli Elektrik tesisatından 120 93 lira 85 kuruşa tekabül eden kıs
mı 11 temmı.z 939 salı gün üsaat 15 de Afyon Vilayeti Daimi encüme
ninde ihale tdihnek iız~re, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşifname, ş:ırtnameler, planlar 60 kuruş bedel mırkaıbilinde Afyon 
Nafıa MüdiıTlüğünden ~lınabilir. Muvakkat teminat 907 lira 4 kuruş
tur. İs1 eklilerın Tıcaret odası kayıt vesikası, şimdiye kadar buna mü

masil isleri m.ütcah'.11! olarak yaptıklarına dair ellerindeki vesaiki ve en 
az üçüncü sınıf enste!aktörlük vesikasını bağlıyarak ihaleden sekiz gün 
evvel v · ıayrt makamına istida ile müracaatla alacakları vesika ve tek
lif mek!uplarını 11 temmuz 939 tarihinde saat 14 de kadar Vilayet ma-
kamına verweleri veya göndermeleri iliın olunur. •4566. 

İstanbul 3 üncü İcra memurlu

ğundan: 

Sakibe Erginere borçlu Celal 
Ergunun 1581 ila 1590 No. lı onluk 
250 liralık kıymeti itibariyeli bir 
adet ve 840 dan 84e a kadar on a
det tek hisseli yirmi beş lira kıy
meti ilibariyeli ve kaffesinin 1940 

senesi ile 1955 senesine kadar te
mettü kuponlarını havi cem'an 

yek{ın on adet birlik ve bir adet 

onluk ki on bir adet Türkiye Ec

zacıları laboratuvarı tahvilatı hac
zedilerek satışına karar verilmiş 

olmakla 29 haziran 939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 

den 10 e kadar Üçüncü İcra daire

sinde ikinci açık arttırma suretile 

satılaca~ı ilan blunur. Q39/1391 

İstanbul İkinci Ticaret m&hke
mesinden: 

Hamiyet Civanşir, Ahmet Hu
lusi Çavuşoğlu ve İbrahim Hulil

si Çavuşoğlu ve Yakup Münip ve

killeri Avukat Asım Sorgun tara• 
fından müddeaaleyh Teodoo Ko-· 

nepaski aleyhine açılan davada~· 

Müddeaaley'lı 9/5/34 tar hli mu

saddak bir kıt'a mukaveleye müs 

teniden bir kollektif şirketi teşkili 

hususunda taahhüt ettiği serma
yeyi ita etmemiş ve bu sureUe 

şiTket mukavelesinin 7 inci mad

desi mucibince takabbül ettiği ve
cibeyi ifa etımediğinden şirketten 

ihracı için muhik sebep mevcut 

olduğu şahitlerin şahadetile sa -
bit görülmüş olduğundan Ticaret 

kanununun 192 inci maddesi mu· 

cibince müddeaaleyhin şirketten 

ihracile şirketin diğer şerikler a

rasında idamesine, ve müddeiler 

vekili için 25 lira vokale! ücreti 

takdirine dair verilen karar 15 gün 

ıçinde Temyiz edilınediği takdir

de mezkur hükmün kat'iyyet kes

bedeceği tııbliğ makamına kaim 

olmak üzere iliin olunur. (18770) 

Sahibi ve neıriyatı idare eden 

Bil§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

SA.. "'•.lıtraf Matbauı 


